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Boldog új esztendőt!...
Gal. 1. 3 . se. „Mert mind

nyájan Isten fiai vagytok a 
Krisztus Jézusban való hit 
által.“

A beköszöntő újesztendő regge
lén igazán boldogan csak Isten 
gyermekei ünnepelhetnek, mert tu
lajdonképpen csak ők tudják: miért 
is élünk e világon! Az idők kez
dete óta szakadatlanul hangzik a 
kérdés: miért is küldettünk ide egy 
ismeretlen világból ebbe az idegen 
v ilágba?... A felelet egyszerű, 
világos: azért jöttünk, azért élünk, 
hogy a Jézus Krisztusba vetett hit 
által Isten gy«fenekei és az örök
életnek boldog||rökösei legyünk!... 
És az Úr őrölt gondolata, szent 
terve szerint életünknek minden 
eseménye létünknek ezt a királyi 
célját szolgálja. Ne gondoljuk, hogy 
az emberi élet valami önkényes 
játék, vagy a véletlenségek soro
zata, óh nem, Isten tervezete szerint 
minden nyomorúság és szomorúság, 
minden öröm és minden áldás — 
bölcs nevolőeszköz a Krisztusra! 
Jézushoz közelebb! Ezt prédikálják 
az egymásra hajló esztendők, mert 
az élet nem lehet valami izgalmas 
hajtóvadászat a szerencse után, 
nem is a szenvedélyeknek és kí
vánságoknak zajos vására, hanem 
szent alkalom, komoly iskola, mely 
tanít hinni, remélni, szeretni . . . 
hogy végre hitünknek végét elnyer
jük lelkünk üdvösségét. . .

A legboldogabb újesztendő mégis 
csak Isten gyermekeire virrad, mert 
előttük világos : kicsoda ez életnek 
Ura! Ők tudják, hogy atyai szem 
vigyázása őrködik felettük fényes 
nappal és sötét éjszakán egyaránt, 
atyai kéz vezet és igazgat az,elfogyó 

" vándorúton, atyai szív szeretete 
örökösen fölibénk hajol. .  .

Kegyelmes Atyánk! a múlt idők 
sok nyomorúságán te segítettél át. 
Fogyó életünk eleven bizonysága 
felemelő kezed csudáinak! Azért 
nem esünk kétségbe, bármit hoz a 
letakart jövendő! Szárnyad árnyé
kában rejts el engemet. Segíts, 
hogy boldogok legyünk e remény
ségben : Mi a te gyermekeid va
gyunk s a Krisztusban a te orszá
god örökösei! . .  .

Ez van a zászlónkra írva! így 
indulunk el az újesztendő vándor
úján . .  .

„Te adj erőt így élni bölcsen 
Szent tetszésed szerint, Uram ;
Vezess te, hogy vigyázna tfiltsem 
Minden napomat hasznosan, 
így majd ez év ha véget ért,
Téged áldlak kegyelmedért.
Ám fusson az idők folyása,
Már nem rettegtet engemet:
Benned, óh minden jók forrása, 
Vetem ingatlan hitemet.
Nem érhet baj, veszedelem,
Ha te velem vagy Istenem!“

Ámen. *

A zü llé s  útján.
Irta: Javornitzky Dezső.

A gyermekek s a fiatalkorúak 
erkölcsi romlását és bűnözését elő
idéző okok között a megfelelő el
bírálás szempontjából nagyon jelen
tőségteljes szerepet játszanak: az 
ucca, a rossz pajtások, a ponyva- 
irodalom, a mozi.

A szülők nemtörődömsége, dur
vasága, vagy könnyelműsége miatt 
sok-sok gyermek kerül az uccára s 
ott csatangol éppen az erkölcsméte- 
lyező, a bűnre alkalmat szolgáltató 
helyeken. Tetszik neki a zaj, az élénk
ség, a látványosság, a változatosság. 
Kiváncsi mindenre. Mindenhova 
odaférkőzik, ahol csoportosulás van 
és így szem- és fültanuja lesz az 
oly gyakori uccai botrányos jele
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neteknek. Sorba nézi a kirakatokat 
és megállapítja, mi mindenre lenne 
szüksége, mert hiszen éhes és ron
gyos. Képzeletben jóllakik és szépen 
kiöltözködik. Egyoldalbalökés azon
ban véget vet a képzelődésének. 
Egyet sóhajt és tovább megy. A 
legközelebbi kirakatnál ismét el
ábrándozik, töpreng és gondolkozik. 
Mindhiába, vágya nem teljesülhet, 
mert nincs pénze. Most egy gyors 
elhatározás fogamzik meg agyában: 
a pénzszerzés. Ezen szándékának 
megvalósítása céljából munkára 
ajánlkozik itt is, ott is. Törekvése 
nem igen sikerül, mert bizalmatla
nok vele szemben. Ha véletlenül 
el is helyezkedik, egy helyen nem 
marad sokáig, mert fizetését ke
vesli, munkáját meg sokalja. Megint 
csavarog s lassan-lassan megismer
kedik a hozzá hasonló járatban 
levő bajtársakkal, kikkel egyhamar 
véd- és dacszövetséget köt. Most 
aztán már megkezdődik a szabály- 
szerű csibész élet.

A szerencsétlen gyermek a rom
lott környezet szuggesztiv hatása 
alatt állva megindul a züllés utján. 
A reá nézve kellemetlen emlékű 
otthonba, a siralomházba nem kí
vánkozik többé vissza. Sokszor 
éhezik, sokszor fázik, piszkos is, 
de azért úgy érzi magát, mint a 
kalitkából kirepült kis madár. Ba
rátai elfelejtetnek vele minden bajt 
és szenvedést és hamar megtanít
ják őt arra, hogy mi a csibész be
csület ?. . .

Az iskola- és munkakerülőknek 
ilyeténképen szervezett szövetsége 
bámutatos ügyességgel, élelmesség
gel és szívóssággal fordul a társa
dalom ellen. A bűnös cselekedetek
re egymást bátorítják, biztatják és 
vetélkednek egymással „az ügyek“ 
gyors és sikeres lebonyolításában. 
Kitűnő megfigyelők és emberisme-

A Harangra zó t egyetlen  család sem  n é lk ü lö zh eti!
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rők. Terveket szőnek és azokat 
legtöbbnyire sikeresen végre is 
hajtják. Anyagot ehhez bőven nyúj
tanak a detektívdrámákat feltűnő 
élénkséggel és részletességgel tár
gyaló mozi darabok, a Nick Carter, 
Scherlock Holmes és az ezekhez 
hasonló ponyvairodalmaknak lo
pásra, betörésre, bandák szervezé
sére nevelő detektívkalandok és az 
újságoknak a bűnöst hősként fel
tüntető cikkei: pl. Medvegy Vili, 
a betörőkirály stb . . .

A gyümölcsfák életének tanulmá
nyozásával megfigyelhetjük, hogy 
a rossz talajban levő beteg törzsű 
és gyökerű fák satnya, izetlen, 
hamar férgesedő gyümölcsöt terem
nek s hogy a máskülönben egész
séges gyümölcsfákról a férges gyü
mölcsök még éretlen állapotban 
lehullanak. így vagyunk a züllésnek 
indult és bűnöző gyermekekkel i s : 
vagy a család mételyező hatása, 
vagy pedig a rossz környezet és 
egyéb külső erkölcstelen behatások 
által válnak romlottakká.

Luther kis kátéja
a külmisszióban.

A szorgalmas pásztorfiú. A Fok
földön egy misszionáriusnak nagy 
Öröme telt egy pásztorgyerekben. Ez 
a fiú sohasem járt iskolába, de az 
iskolába járókat addig-addig kérdez
gette. míg végre valamennyire meg
tanult olvasni. Majd szert tett Luther

Mária karácsonya.
Irta: Farkas Mihályné. 2)

Máriának megtetszett a terv, mely némi 
változatosságot volt hozandó egyhangú éle
tébe, lehet, hogy a régész megnyerő egyé
nisége is támogatta ékesszólását, és csak
hamar megkezdődött a kutatás, az urodalom 
minden nélkülözhető cselédségének közre
működésével. Mozgalmas idők következtek 
azután. Mély gödröket, paszdalokat ástak 
a tudós által megjelölt helyeken, anélkül, 
hogy heteken át bármi leletre bukkantak 
volna. Az évszázadok hosszú során egy
másra torlódott földrétegeket kellett előbb 
eltávolítani. Boros maga vezette a munkát 
8 mindenütt jelen volt, hogy csak valami 
mulasztás ne történjék s a hölgyek szivvel- 
lélekkel osztoztak feszült várakozásában és 
a nap nagyobbrészét a Várhelyen töltötték. 
Micsoda öröm volt aztán, mikor az első 
rozsdás lándzsahegyet, törött zablát s or
mótlan vaskarikát megtalálták. A fiatal ré
gész maga szállt le értük a gödörbe s ado-

fatta föl a partonálló hölgyeknek, mint 
rtékes diadalmi jelvényeket. Azután már 

ritka nap múlt el eredmény nélkül. Cserép
darabokat, nyilván valamely edény alkat
részét, durva mivü fegyvereket, sőt egy

kis kátéjára és azt tanulni kezdte. 
Nap-nap mellett kivitte magával a 
legelőre s ott birkáit őrizgetve tanul
gatta. Amikor a misszionárius elé 
került, tudta az egész kátét első 
szavától az utolsóig s úgy elmondta, 
hogy egyszer sem akadt meg benne. 
Azonban nemcsak megtanulta a kátét, 
hanem értette is. Hogy átment a 
halálból az életre, annak imádsággal 
megszentelt élete is bizonysága.

Vong det Gong. Hűséges keresz
tyén volt egész hosszú életén át az 
öreg kínai Vong det Gong. Halála 
előtt összegyűjtötte atyafiságát és 
felolvasta előttük Luther kis kátéjából 
a Tízparancsolatot és a Hiszekegyet. 
Hangja egyre halkabbá vált s végül 
csak susogva tudta mondani: »Hiszek 
Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött 
Fiában, a mi Urunkban*. S amikor 
elért a Hiszekegy végére s vallást 
tett arról, hogy hisz a testnek feltá
madásában és az örök életben, a 
kátét, amelyet mind a két kezével 
tartott, arcára szorította és így halt 
meg. Megrendülve állták körül halot- 
laságyát a pogányok. A kátét kiakar
ták venni a halott kezéből, de Dzsu, 
a kínai lelkipásztor így szólt: »Hagy
játok, jó emberek, szerette ezt a 
könyvet és még halálában is kedves 
neki, hadd vigye magával a sírba*. 
S így is történt. Vong det Gong nem 
gyertyával a kezében került a sírba, 
amely felől azt tartják a pogány kí
naiak, hogy a pokol birája előtt csak 
az állhat meg, aki kezében tartja, 
hanem Luthernek a tiszta evangéliu
mot összefoglaló kátéját tartotta meg-

koponyát is találtak, mindezt esténkint 
gondosan megtisztogatták, leltározták, meg
vitatták, közben szédületes gyorsasággal 
telt-múlt az idő. A két leány és a vendég 
már mint bizalmas jóbarátok érintkeztek 
egymással és együtt voltak akkor is, ha 
egy-egy esős nap a Várhelyről száműzte 
és valamelyik tágas terembe utalta őket. 
Borosnak gyönyörű bariton hangja volt s 
Mária zongora kísérete mellett Jolánnal 
énekeltek néha egy-egy szép melódiát. Ki
tűnő előadó is volt, sokat látott és utazott 
és érdekesen tudta közölni benyomásait, 
legszeretetreméltóbb mégis akkor volt, mi
kor szellemes mókákkal igyekezett szóra
koztatni a vendéglátó hölgyeket. A vén fa
lak maguk is elcsodálkoztak mikor most 
vidám kacagásokat hallottak fölcsendülni, 
és ahogy meglátták egy napon Máriát fehér 
ruhában ülni az asztalfőn, a keblén egy 
piros rózsával.

Most csodálatos változás ment végbe 
az úrnőn. Hanyag testtartása délceg fiata
losra vált, fény lobbant föl barna szemé
ben, s a hangja olyan lágyan zendült, mintha 
valami titokzatos mélységből eredne. Mária 
megszerette a fiatal férfit, akit a véletlen 
elébe hozott, és szeretetre sóvárgó szivé
nek minden ragyogása ebben az érzelem
ben összpontosult Ezer eddig nem látott

merevedő kezében s mivel szívét 
betöltötte az a hit, amelyről vallást 
tesz ez a káté, bizonnyal bemehetett 
az ő Urának örömébe.

Mennyire becsülöd Te Luther kis 
kátéját ?

____  1926. január 3

Harmadik temetés.*)
Kassai dóm körül sürgés-forgás támad, 
Tűnnek-tünedeznek lomha éji árnyak. . . 
Csillag mir iádok fénye messze lángol,
S  tündén pompában ébredez a tábor. .  .

Trombiták m alinak. . .  rézdobok peregnek: 
Hangos hírhozói érkező seregnek . .  . 
Ragyogó sörényű paripák robognak, 
Paszomántos csákók forgói lobognak . .  .
. .  .Megdobban a föld is ...  Kardok éle villan, 
Nyusztos kacagányok prémje meg-megcsillan. 
Bánatos borongás rezdül át az erdőn, 
Tárogató hangja sír, zokog kesergőn , . .

Szellemhadak jönnek komoran, kevélyen. . .  
Büszke kuruc-király poroszkál az élen. . . 
Balról Bezerédi. . . jobbfelöl Bercsényi,
S  azután sorjában leghívebb vitézi:
Pekry, Bornemissza, Béri Balog Ádám, 
Látogatnak vissza, tüzes mének hátán,
Ott üget jávorka — Fodor nyalka száza, 
Esze Tamás, Lóczy minden palotása . . . 
Hátul — vérző, vesztett honja állapotján 
Búsúló agg léptet: labancverő Bottyán,
S  a vezér örökös, bús kísérő társa :
A szépszavú básbúg — hű íródeákja . . .

. . . Gyorsan közelegnek s Kassa városának 
Széles piacterén hirtelen megállnak. . . 
Elpihen a tábor. . .  A zaj csönddé halkul, 
Csak a fejedelem fájóf szava jajául:

— Vitézim halljátok. . .  Keservim szánjátok, 
Még holtom után is megfogott az átok,

*) Mutatvány Vályt Nagy Géza karácsonykor 
megjelent új verseskönyvéből. A ,Petöfi-Társaság‘ 
Bulyovszky pályázatán megkoszorúzott költemény.

szépséget fedezett föl maga körül a termé- 
szeíben, nyájas és jóságos volt mindenki 
iránt, és nagy boldogsággal töltötte el füg
getlenségének tudata, hogy szívét, kezét, 
vagyonát, mindenét odaajándékozhatja vá
lasztottjának.

Különösképen, soha nem jutott eszébe, 
hogy érzelmei netalán viszonzásra nem 
találnak. Szépnek, kívánatosnak tudta ma
gát, az, hogy egyidős volt a férfival, vagy 
talán pár evvel idősebb is, nem tűnt föl 
előtte akadálynak, hisz szemmelláthatólag 
boldog volt, ha környezetében időzhetett, 
és elhalmozta a tiszteletteljes hódolat min
den jelével. Még tartózkodó magaviseletét 
is a férfias önérzet rovására irta. Nem is 
meri remélni szerencséjét s a hozomány
vadász szerepét méltatlannak tartja magá
hoz. De majd ő elébe megy a fele úton a 
bátortalannak, úgy érezte, hogy boldog
ságért a kis önmegalázás nem lesz nagy ár 1

Szerelmi dolgokban teljesen járatlan, 
nagy magabiztában nem is vette észre, 
hogy közben Boros és Jolán körül egy bű
vös kör képződik, és ő ezen teljesen kivül 
esik. Hogyan gyaníthatott volna vetélytárs- 
nöt, a jelentéktelen külsejű, alig hogy föl
serdült leányban?

öszrekelve a fiatal tudós bevégezte si
keres munkáját. Kutatásainak eredményét
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Próbára tesz Isten t . . .
Jaj! kegyetlen a sors — szörnyű, a hatalma — 
Földi porsátramnak nincsen nyugodalma — 
Mért hoztatok vissza I ?

— Nem tudok itt soha, soha megpihenni, 
Míg másé egy fűszá l — s egy rög egy csi- 
Föld, — mig másnak terem, — [petnyi 
Meg őseim jussát latrok bitorolják: — 
Drága szülőföldem — édes Magyarország 
Addig — Isten Hozzád I . . .

— Nincsen nyugovásom átkos szolgaföld- 
Váljanak bolyongó parányok belőlem [ben — 
A mérhetlen űrbe . . .
Szórjátok poraim szét a zúgó szélbe, 
Folyamok vizébe / . . .
Kóbor szelek szárnya. . .  Fürge víz hulláma 
Sodorják, vigyék el — hányják hamvát széjjel 
Az új hontalannak I . . .

— Messze idegenbe mily szép is volt álmom — 
Rodostó, Rodostó, mért kellett megválnom, 
Elszakadnom Tőled!?
Itt a beteg szívre nincsen csodabalzsam, 
Tövisből van párnám, kő a derékaljam, 
Riasztó az álmom !. . .

— Nem tudom már hinni, hogy egyszer'-
megvirrad,

S  Zágon felett kigyúl egy tündöklő csillag: 
A reménység-csillag . .  .
S meghallom a harci mének dobogását, 
Büszke Turul madár-szárnyak csattogását, 
S  a győzelmi him nuszt! . . .

— A hit balgaság csak. . .  Hiába. . .  hiába 
Elárvúlt Nemzetem súlyosabb igába 
Sorvad napról-napra —
Boldogtalan nép ez — nem akar, vagy gyáva!? 
S  mint a részeg lepke fénylő gyertyalángba 
Szédül — hullámsírba I . . .

— Meddő itt a sírás — Hiába — nem virrad! 
Szedjétek hát össze porladó csontimat,
Ha még kedves Néktek,
S  ássatok majd új s ir t! — idegen hazában, 
Kék Marmara partján, szép Törökország- 
A nagy bujdosónak! . . .  [ban —

nagy ládákba csomagolva, szekér vitte előre 
az állomásra, őreá az úri fogat várt a be
járat alatt. Nehéz szívvel vált el a hölgyek
től, kik őt még a lépcsőn is lekísérték. 
Mikor búcsúzáéul Mária kezére hajolt, 
mintha még az utolsó percben is mondani 
szeretett volna valamit. Mária észrevette 
ezt.

„Nem sok időre válunk el“ — szólt 
nyájasan, „birom Ígéretét, hogy a karácso
nyi ünnepeket velünk fogja tölteni. Majd 
kigondolunk addig valami kedves ajándékot 
az Ön számára is“, s titokzatos mosollyal 
nézett a távozó kocsi után.

Az idő pedig röpülve tűnt el a boldog 
várakozás közben. Soha még a Radnóthy 
házban ilyen vidám előkészületek közt nem 
készültek karácsonyt ünnepelni. Mária me
sés bőkezűséggel halmozott össze mindent 
a karácsonyfa alatt környezete számára, 
hogy csak boldog és megelégedett arcokat 
lásson maga körül ő, ki menyasszonyfejjel 
remélte köszönthetni a holnapi napot.

A várvavárt vendég is megérkezett. Nem 
az egykori porlepte utas többé, hanem az 
előkelő környezethez méltó föllépéssel. 
Részt vett a fényes ünnepségen, mely a 
karácsonyfa alatt lezajlott, s mikor elvonult 
már mind a személyzet, magukra maradtak 
Boros és Mária a ragyogó teremben. Jolán

Majd elnémul szava. . .  gyorsan tova vágtat. 
Patkója nyomába jó, hóka lovának 
Csillagszikrák hullnak . . .
Szellemvitézei összesúgnak-búgnak :
Neki vágjanak-e a mértföldes útnak!?
S  tüstént határoznak. . .

Egyik fejszét ragad... másik deszkát ácsol, — 
S koporsót faragnak felvidéki fából 
Tartós nyoszotyának. . .
Azután lemennek sötét kripta-mélybe,
S a szentelt hamvakat csókokkal becézve 
Új nyughelyre rakják . . .

Keleten pitymallik . . .  Csillogó fénycsóva,
S  hús hajnali harmat hull a koporsóra, — 
Erdő lombot hullat — díszes koszorúnak, 
S megindul a menet — harmadszor temet- 
Messze Rodostóba . . .  [ni —

Búgó vadgalambpár fájón megsiratja, — 
Szellő fel-felkapja a hirt s tovább adja . . .  
Virágok suttogják, patakok mormolják: 
Kuruc-király sorsát. . .

Láthatatlan menet vonul alvók felett — 
Viszik a koporsót hegyen-völgyön átal 
Komoly méltósággal,
S mint fekete feUeg húzódik utána:
Egy letiport nemzet vigasztalan gyásza. 
Fuldokló siráma . . .
S  olyan félelmetes, bús, sikoltó e hang, 
Mintha száz vészharang 
Kongása zavarná tájak néma csendjét, — 
Mintha rabmagyarok láncukat tépdesnék. . .

Előfizetőinkhez.
A H a r a n g  szó  a jó  Isten nevében 

mai számmal a XVII. évfolyamba 
lép. Eltelve Isten iránti mélységes 
hálával, meleg köszönetét mondunk 
ez alkalomból a lelkes munkatársak
nak, a lelkész- és tanító-karnak, az 
előfizetőknek, lapunk minden rendű- 
rangú jóbarátjának, támogatójának

az ebédlőben az ünnepi asztal körül rakos
gatott. Ott álltak egymás mellett, s szemben 
a velencei tükör visszasugárzotta délceg 
alakjukat. Mária ma pompás bársonyruhába 
öltözött s ékszereinél csak a mosolya volt 
fényesebb.

„Milyen szerencsés Ön Mária“, szólt a 
férfi „hogy ennyi boldogságot áraszthat 
maga körül. Úgy tűnik föl nekem, mint egy 
jóságos tündér, aki minden kívánságot tud, 
és teljesít.“

„Volna tán önnek is valami kívánsága?“ 
szólt halkan a leány. „Mondja meg nekem, 
hogy bebizonyíthassam tündérvoltomat 1“ 
s szelíden nyújtá feléje két kezét.

A férfi pedig ráborul a szép kézre, s 
úgy rebegte érzelemtől áthevült hangon: 
„Mária, kegyes úrnőm, adja nekem felesé
gül Jolánt 1“ Mint mikor egy hangszer húrja 
elpattanik, olyan egy különös, halálosan 
szomorú hang tört föl a leány sebzett szí
véből, de hirtelen elfojtotta azt büszke ön
érzete.

„Szívesen beleegyezem“, szólt és mo
solygott hozzá, hogy senki észre ne vegye 
azt, ami lelkében végbement.

Azután már minden igyekezete csak 
odairányult, hogy titkát megőrizze és maga 
sietteté az esküvőt, nem kiméivé semmi 
költséget a fiatal pár anyagi jóllétének biz-

a jóleső ragaszkodásért és szerétéiért 
s kérjük lapunk számira a régi sze- 
retetet és ragaszkodást az ú j eszten
dőben is, hogy magasztos hivatásun
kat, egyházunknak, hazánknak szol
gálatában ezután még fokozottabb 
mértékben betölthessük.

A Harangszó előfizetési ára az új 
negyedévre (jan.—márc.) 16.000 K, 
félévre (jan.—jún.) 30.000 K.

A Harangszó előfizetőinek még 
január hó folyamán egyik számunk
hoz ajándékképen a napjainkban 
annyira nélkülözhetetlen p e n g ő á t-  
s z á m í tá s i  tá b lá za to t mellékelünk.

Itt hozzuk örömmel tudomására 
már most olvasóközönségünknek, hogy 
a „Harangszó-Könyvtár“ című válla
latunkban könyv alakjában megjelen
tetjük — közóhajra — K a p i  B é la  
„ A z Ú r o l ta lm á b a n “ című törté
neti elbeszélést. A 250 oldalas könyv 
husvétra jelenik meg és a Harangszó 
előfizetőinek tetemesen olcsóbb árban 
fogjuk hozzáférhetővé tenni

A Harangszó ügyét továbbra is 
olvasóközönségünk megértő szereteté- 
be, jóindulatába, pártfogásába ajánlva, 
vagyunk

testvéri üdvözlettel
„HARANG SZÓu

szerkesztősége és kiadóhivatala.

KORKÉ P E K.

K a r c o la to k  a h é trő l.
A pápa — a napilapok híradása 

szerint — Krisztusnak, mint az em
beriség királyának tiszteletéről encik-

tositása érdekében. Csak ahoz nem volt 
már elég önmegtagadása, hogy mikor el
utaztak, azt mondja nekik, hogy visszavárja 
őket. Boldogságuk látását nem bírta volna 
elviselni, magára akart maradni kudarcot 
vallott büszkeségével, dacos bánatával.

Tíz éve már ennek, mióta önmagával 
meghasonlott, remete életét éli a radnóthi 
kastély úrnője. Azokfelól kik boldogtalan
ságának önkénytelen okozói voltak, csak 
ritkán hallott hirt. Talán megsejték maga
tartásának okát és csak elvétve keresték 
föl egy-egy levéllel jótevőjüket. Közben ki
tört a világháború s Boros az elsők között 
volt akiknek áldozatul kellett hoznia fiatal 
életét, özvegye nem soká tudta hordozni 
a rettenetes csapást, pár év múlva követte 
öt a sírba, de halálos ágyán még irt Máriá
nak, kérve őt, hogy fogja pártul kis árva 
leányát, a hat éves Mariskát.

Mária azonnal utasította ügyvédjét, hogy 
a gyermeket a közeli város legjobb nevelő- 
intézetében helyezze el s róla minden irány
ban gondoskodjék, de még mindig nem 
kívánta látni vetélytársnőjének gyermekét.

Ámde azóta különös nyugtalanság vett 
rajta erőt. Elégedetlen önmagával, végtelen 
ürességet érez szívében, és mintha csak 
önmagán múlnék, hogy az megteljék áldást- 
hozó enyhüléssel. A veleszületett jóság
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Ilkát adott ki. Ebben figyelmezteti 
a népeket és az emberiség vezetőit 
arra, hogy K r i s z tu s n a k  a z  em be
r is é g  fe le t t i  u r a lm á t  is m e r jé k  
el, m e r t  ez m in d e n e k n e k  e lő 
n y é r e  szo lg á l. Végül a pápa minden 
év októberének uiolsó vasárnapjára új 
ünnepet jelölt ki, még pedig Krisztus 
birodalmának ünnepét'.

Amit a pápa enciklikájában el
mond, hirdeti a protestantizmus immár 
400 esztendeje s ünnepli minden ok
tóber utolsó vasárnapján.

OL VAS S UK A B I BLI ÁT!
A megújulás akadályai.

Jan. 4. Az ördög. Máté 1 3 .39. Valahány
szor megújulnak életünk külső körülményei, 
mindannyiszor újra és újra föléled bennünk 
a belső, lelki megújulás vágya. Mindaddig 
azonban, amíg külső körülményeink meg
változásául, vagy saját erőfeszítésünktől 
reméljük lelki megújulásunk sikerét, ku
darcba fúl törekvésünk. Össze kell forrni 
Krisztussal, mint szölővessző a szőlőtőké
vel, ha meg akarunk újulni. Ennek az össz- 
forrásnak, egymásra találásnak azonban 
sok akadálya van. Legfőbb akadálya az ős 
ellenség: az ördög. Ez az a láthatatlan 
rendező, aki a színfalak mögül egész em
bertömegeket mozgat az élet színpadán. 
Ravasz, hazug, szemtelenül újra és újra 
visszalopózkodó, de gyáva ellenség. Álljatok 
ellene s elfut tőletek!

Jan. 5. A világ. I. János 4 . 1—2. A meg
újulás akadálya a bűn. A világnak az a 
része, amit természetnek nevezünk, nem 
csábít minket bűnre, de annál inkább csá
bít arra a teremtés koronája, az ember. 
Mindent inkább el tud nézni egyik ember 
a másiknak, még azt is. hogy szebb, gaz
dagabb, okosabb mint ő, de azt nem haj
landó eltűrni, hogy „jobb* legyen. A kisér
téseknek és a rágalmaknak pergőtűzét bo
csátják azó-emberek a megújulni akarókra. 
Örüljetek, ha háborgatnak és minden go

vívja harcát a rossz indulatokkal.
Egy szolga lép be félénken. Tálcán hír

lapokat és egy kis levelet hoz.
„Kétszer kopogtam inár úrnőm, de nem 

nyertem engedelmet a belépésre. A mai 
póstát hozom.“ — Átadja és eltávozik.

Mária feltöri a borítékot. Ki gondol váj
jon őreá ? Kettősen vonalazott kis papírlap 
hull ki belőle, rajta gondosan formált nagy
betűs gyermekirás. „Kedves Mária néni, 
még sohase írtam levelet, vigyázok is na
gyon, hogy el tudd olvasni. Ha nem látta
lak is még, nagyon szeretlek, mert a mama 
mondta, hogy te igen jó vagy. Boldog Ka
rácsonyt kívánok neked. Én is szeretnék 
hozzád menni, de a tanító néni azt mon
dotta, hogy erre ne is gondoljak. Nem tu
dom, miért. Azért csak titokban irok, és a 
perecesfiú majd póstára adja. Csókolom a 
kezedet! Mariska.“

„Szegény gyermek“ — suttogja Mária, 
és a kitörő zokogás rázza meg vállait, és 
a jóltevő könnyek ködén át mint betlehemi 
csillag tűnik föl előde életének megtalált 
célja. A karácsony est szelleme csodát 
mívelt.

Már ott van keze a csengőn és sietve

nősz hazugságot mondanak ellenetek Jé
zusért 1

Jan. 6. A test. Máté 26. « . Luther a kis 
kátéban így sorakoztatja fel Isten akaratá
nak akadályait: Az ördög, a világ és a 
saját testünk. Jézus is azt mondja, hogy 
erőtelen a testünk a kísértésekkel szemben. 
Elvesztette erejét, amikor bűnt cselekedett 
s odaadta magát a bűn szolgájául. Minden 
elkövetett bűn megkönnyíti az új bűn útját 
s megnehezíti a megújulást. Vigyázzatok 
és imádkozzatok!

Jan. 7. Az igehirdetési alkalmak elmu
lasztása. 84. zsoltár. Amilyen erőtlenítő 
hatása van a bűnnek, ép oly erősítő ha
tása van az Isten igéjének. Megújulásun
kat nemcsak azzal akadályozhatjuk tehát 
meg, hogy az ó-emberünket erősítjük a 
bűnök elkövetésével, hanem azáltal is, hogy 
elszalasztunk újjászületési alkalmakat. Év
végi számadásodnál számold össze, hány 
vasárnap nem voltál templomban s hány
szor csak a tested volt o ttan ! Becsüld meg 
a templomot, mert csak akkor fogod meg
látni értékét igazán, ha majd nem látogat
hatod 1

Jan. 8. Az úrvacsorái alkalmak elmu
lasztása. I. Koriníhus 11 .30 A korinthusi 
gyülekezet sok betegségének forrását az 
apostol abban látja, hogy nem értékelik 
eléggé az úrvacsorában rejlő csodálatos 
erőket. Mennyire használtam én ki a Krisz
tussal való egyesülés lehetőségeit a múlt 
évben s Vele indulok-e az új évben?

Jan. 9. A bibliaolvasás elhanyagolása. 
119. Zsoltár 92—105. Mindenki elhanyagolja 
a bibliaolvasást, aki nern tartja azt oly 
gyönyörűségnek, édes méznek, mint a zsol- 
taríró. Olvasd végig figyelmesen, mennyi 
bölcseséget, igazságot, erkölcsi életében 
erőt, a fold sötét útaihoz szővéineket talál 
a zsoitáriró az Igében. Olvasod-e te az 
Igét, mennyei Atyád hozzád címzett öröm
üzenetet hozó levelét? Az Ige mag. Mag 
nélkül pedig nincs új é le t! Legyen új esz
tendőben ez a te szövétneked.

Jan. 10. Az imádkozás elhanyagolása.
I. Thessalonika 5 . 17. Az imádság vígasztal, 
mert Isten résztvevő szeretetét érezteti meg 
velünk; segítséget szerez, mert Isten imád
ságot meghallgató Úr. Olyan gazdag vagy 
te résztvevő szívekben, oly erős vagy ön
magadban s annyira nem szorulsz sohse

osztja parancsait.
„Á!ljon elő azonnal egy szán, meleg 

takarókkal. Még egy külön bundát is kell 
föltenni, hogy a gyermek, akit magammal 
hozok, meg ne hüljön. Az én szobámban 
készítsenek számára ágyat, mert ezentúl itt 
fog maradni. A karácsonyfát mégis a nagy 
ebédlőben állítsák föl s várjanak a főigyúj
tással visszatértemig. Ha a sötétség beállta 
előtt itt nem lennénk, fáklyás emberek jöj
jenek elénk az országúton. A tanító urat 
kéretem, hogy jöjjenek be majd énekelni 
az iskolásgyermekekkel, akiknek számára 
még külön is kell készletben tartani nya
lánkságokat. Az öreg Mártát is föl kell ve
zetni majd az ünnepséghez, azért ha világ
talan is, örömét leli majd benne.“

Mária megtalálta a szivét és elindult 
utána az úton, amelyen a Világmegváltó 
haladt előttünk.

Csilingelve surran a szán a fehér havon, 
a faluban a Betlehem-járó gyerekek már 
megkezdték kőrútjukat, idehallatszik éne
kük :

„Krisztus Urunknak áldott születésén,“ 

(Vége.)

másra, hogy az imádság erejét s áldását 
nélkülözheted. Az imádság az új élet léleg
zése. Lélegzés nélkül meghal az élet.

Táróczy Zoltán.

EQYRÖL- MÁS RÓL.

A  m in d e n n a p i  életből.
Szemhunyorgatás. Vérszegény, 

ideges gyermekeknél a szemhunyor- 
gatds vagy pislákolás ellen meglehet 
próbálni a gyermekeknek egyik szemét 
felváltva hosszabb időre bekötni. Ez
által elveszti rossz szokását.

A jó tyúkól kellékei közé tartozik, 
hogy tiszta és világos, száraz és 
könnyen tisztítható és szellőztethető 
legyen. Az ólat lehetőleg dombos 
helyen kell elhelyezni, úgy hogy állan
dóan védve legyen a nyugoti és északi 
széltől. Legjobb a deszkából készült 
ól, mert ebben a tyuk egészségeseb
ben tartható.

Fagyos tojást használhatóvá tesz- 
szük, ha rövid időre teljesen friss 
kutvizbe merítjük, amelybe előzőleg 
konyhasót kevertünk.

Ne rángassátok a gyeplőt! A 
lovak gyeplőjének rángatása akárhány 
kocsisnak megrögzött, csúnya szo
kása. Nem ütközünk ugyan meg rajta 
annyira, mint az irgalmatlan ostoro
záson, pedig a lovaknak a gyeplővel 
való rángatása mondhatni kegyetle
nebb kínzás, mint az ostorcsapás. A 
gyeplő rángatása miatt akárhányszor 
kisebesednek a lő szájszögletei és ezt 
a sebes, felette érzékeny szájat metsző 
fájdalommal éri minden újabb ránga- 
tás. Gondoljuk el hát, minő nagy 
kínzás annak az acélzablának napjá
ban »százszor és százszor ismételt 
rángatása.

HETI KRÓNI KA.
A magyar nemes fémből készülő új 

magyar ércpénzek tervezetére hirdetett pá
lyázat elbírálására kiküldött bizottság a 
beérkezett pályaművek tervezői közűi első
díjban részesítette az 50 filléres tervezettel 
Biczó Andrást, a 20 fill. Szántó Gergely, 
a 10 fill. Tóth Gyuia, a 2 fill. Tari Lajos, 
az 1 fill. Csabai Ékes Lajost. — Buda
pesten a karácsonyi ünnepek alkalmából a 
szociáldemokrata párt országos kongresz- 
szust tartott.

Lengyelország nagy küzdelmet vív az 
ország pénzügyeinek talpraálütása érdeké
ben. A költségvetést egyenlőre 500 millió 
zlotyval csökkentették.

Németországban, főleg Berlinben a 
munkanélküliség következtében ijesztő mér
tékben terjed az öngyilkossági láz.

Az orosz szovjet Pekingben, Tokióban, 
Angorában, Berlinben szövetséget köt.

A francia csapatok kivonultak Bonnból.
A sárga veszedelem, melyet a német 

császár még a háború előtt megjósult, mind
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erősebben jelentkezik. A bolsevizált orosz 
faj fehér Európa ellen tüzeli Ázsiát.

Japán északi részét óriási forgószél 
majdnem teljesen elpusztította. Jap szigetén 
majdnem minden ház rombadőlt. A Carolin 
szigeteket állítólag elnyelte a tenger.

HA R A N GS Z Ó.

Újév utáni vasárnapon.
Ep. Efez. 5.15-17.

Komoly, magasztos gondolatokat ébresz
tenek fel bennünk ezek az igék az (ijesztendő 
kezdetén. Mennyi tetterőt, mennyi szeretet
teljes cselekedetet, mennyi önmagunk felett 
kivívott nemes győzelmet arathatunk, ha 
mint bölcsek, Isten akara ta  szerint élünk. 
. . .  „Áron is megvegyétek az alkalmatos
ságot . . . “

jElő fize tő in  fen ele, m u n k a t á r 
s a in k n a k  és l a p u n k  o lv a s ó in a k  
I s te n tő l  m e g á ld o tt  B o ld o g  TJj 
E s z te n d ő t k ív á n u n k .

Lelkészbeiktatás. A nemeskéri gyüle
kezet újonnan megválasztott lelkészét, Gő- 
cze Gyula volt pápai segédlelkészt december 
hó 20 ón, ádvent IV. vasárnapján iktatta be 
Hérints Lajos, a soproni alsó egyházmegye 
esperese. A gyülekezet közénekének elének- 
lése után Hérints Lajos esperes lépett az 
oltár elé, aki az oltári ima és epistola fel
olvasása után beiktató beszédében atyai 
tanácsokkal, buzdításokkal látta el az új 
lelkészt, intvén a gyülekezetét is, hogy új 
lelkészüket nehéz munkájában teljes erejé
vel támogassa. A meghaló szép beszéd 
végeztével a megáldott lelkipásztor Lukács
5 . í—n. alapján beköszöntő alkalmi beszé
det mondott, bemutatván a lelkipásztor 
igazi hivatását, melynek betöltésére Isten 
elhívó szavát követve, szeretettel és öröm
mel vállalkozott. A beiktatási ünnepség, 
mely sok szembe az öröm és meghatottság 
könnyűit csalta elő, díszközgyűléssel vég
ződött, melyen dr. Ajkay Béla egyházmegyei 
felügyelő, szívből jövő szavakkal köszöntötte 
a beiktatott új lelkészt, báró Berg Tibor, 
helyettes gyülekezeti felügyelő pedig a be
iktatás emlékére 1 millió koronát adomá
nyozott gyülekezeti célokra. Legyen Isten 
bö áldása úgy a beiktatott lelkészen, vala
mint a gyülekezeten.

A tapolcafői leánygyülekezet ádvent
3. és 4 vasárnapján a templomban jól si
került vallásos estélyt tartott. Mindkét estén 
a gyülekezet tanítója imádkozott, bibliát 
olvasott és magyarázott. Az iskolás gyer
mekek és az ifjúság pedig szavalatokkal, 
énekszámokkal és felolvasással szerepeltek.

A ráckozári templomban mélyen meg
indító ünnepély folyt le ádvent negyedik 
vasárnapján. Ekkor búcsúzott a gyülekezet
től öreg tanítója, ki 40 szolgálati évéből 33 
évet töltött itt. Á hívek serege betöltötte a 
tágas templomot, hogy könnyek, sőt hangos 
zokogás mellett vegyen búcsút nyugalomba 
menő szeretett tanítójától, aki maga is meg- 
meg csukló hangon mondott kicsinynek, 
nagynak fájdalmas „Isten hozzád“-ot. Egy 
8 isniéilóiskolás leányka által kéthangon 
gyönyörűen előadott "alkalmi búcsúztató 
ének után a lelkész méltatta a távozó Szauer- 
wein Jakab buzgó és áldásos munkásságát 
és fejezte ki a gyülekezetnek mély háláját. 
A kartársak nevében Kovács József tanító, 
a tanítványok nevében egy fiú és egy leány

vett búcsút a közszeretetnek örvendő kol
legától, illetve tanítótól. Erre az iskolások 
Schranz Béla tanító betanította kéthangu 
búcsuénekével végétért a megható ünnepély.

Vallásos est Csöngén. Megható ünne
pélyes keretek között zsúfolásig telt temp
lomban szép ünnepi estélye volt a csöngei 
gyülekezetnek dec. hó 20-án este 6 órakor. 
Á vallásos ünnepség gyű lekezeli közénekkel 
kezdődött, majd Magassy Sándor lelkész 
buzgó imát mondott az oltárnál, melyet a 
gyülekezet ifjúsági egyesületének: „Légy 
csendes szívvel“ c. karéneke követett. Ez
után Bognár Lajos szavalta el „Jézus élete“ 
(Jámbor Lajos) c. ádventi gondolatokkal 
tele kőkeményt. Magassy' Sándor lelkész 
a „Gyülekezet eszménye“ címen tartott 
előadást. Szabó Dezső másodtanitó szépen 
kidolgozott orgonajátékával egy „Bach- 
fugá“-va! gazdagította az estély programmját, 
mely után Balogh János hata más lendület
tel és mély átérzéssel elszavalta Petőfinek 
„ítélet“ c. költeményét. Az estély a lelkész 
imájával és gyülekezeti közénekkel ért vé
get. Az offertórium felét Dunántúli Luth:r- 
Szövetségünk, másik felét a Harangszó 
kapta.

Az uraiújfalul evang. gyülekezet ádvent
IV. vasárnapján tartotta a szokásos ádventi 
ünnepélyét. Hérincs Ilona, Bélák Sándor s. 
lelkész és Balogh János szavalatai, Rónai
B. Gyula helyi lelkész alkalmi felolvasása 
s az ifjúsági egyesületnek Rózsa Lajos 
tanító által vezetett karénekei emelték a 
lelkeket Istenhez s készítették útját a szí
vekben az ádventi Királynak. Az effertórium 
a Luther-Szövetség céljaira küldetett el.

Vallásos estély volt ádvent második 
vasárnapján a m3gyarkereszturi, harmadik 
vasárnapján a mihályi-i leánygyülekezetek
ben, amelyeken a hívek teljes számban 
résztvettek. Mindkét helyen Böjtös László 
lelkész tartott előadást. Szavaltak az előbbi 
helyen: Godawski Gizus, Kalavszky Kál
mán theologus, Németh Jenő és Szabó 
László. A férfikar két szép éneket adott 
elő Kiss Lajos tanító vezetésével, „Kitárom 
előtted szívem“. . . s „Nagy öröm jő a 
mennyből“. . .  Ez utóbbi helyen szavaltak: 
Pintér Miklós, Horváth József, Maries Irénke 
és Plechl Annus; a gyermekkar pedig két- 
szólamú énekekkel működött közre Borbély 
h. tanító vezetése mellett. Evang. sajtónk 
támogatására offertórium volt, amely Ma- 
gyarkereszturott 155, Mihályiban 132 ezer 
R t eredményezett.

A téti gyülekezet ádvent 3-ik vasárnap
ján vallásos estélyt tartott, melyen Kiss 
Jolán, Kalmár Margit és Czéhmester Annus 
szavalatokkal, Kiss Margit tanítónő és Szabó 
István tanító énekekkel működtek közre. 
Kovácsics Géza lelkész „A szenvedő ember 
és a könyörülő Isten“ c. tartott ádventi 
gondolatokat tartalmazó előadást. Öltért, 
jöv. 242.450 K szegények karácsonyi aján
dékára.

Mezőtúr. Ádvent 4 ik vasárnapján ismét 
egy jól sikerült vallásos estélyt rendezett 
az egyházközség, mely alkalommal Dras- 
kóczy Lajos nyug. theol akadémiai dékán 
tartott „A nagy magyar ádvent“ cimen gon
dolatokban gazdag és tartalmas előadást. 
Kedves pontja volt az estélynek Szobár 
Ilonkának ügyesen előadott szavalata. Szép 
hatást ért el Törzsök Béla soló énekével 
és az egyházközség fáradhatatlan és buzgó 
kántorának, Kosnár Lajos áll. tanítónak 
vezetése alatt álló egyházi vegyeskarnak 2 
jól sikerült éneke. Mohar József joghallgató 
pedig „Sárika karácsonya“ cimü novelláját 
olvasta fel, mely élénk tetszést váltott ki a

Luther köpeny,
baretta, 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. oltárépítőüzeme 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épít és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 4—12

szép számmal egybegyült közönségből. Az 
estély Wikkert Lajos lelkész imájával és 
közénekkel végződött. Az offertórium 980 
koronával gyarapította a templomépítési 
alapot.

A sárvári evang. gyülekezet december
20-án a templomban vallásos estélyt tartott 
a következő műsorral: Közének. Ima. Ná
polyban. Irta : dr. Schlett Gyula. Szavalta: 
Remete Vilma. Ádvent. Felolvasta Varga 
József lelkész. Karének. Énekelte a lány
egyleti énekkar. Krisztusvárás. Szavalta: 
Szakáts Erzsi. Ima. Közének.

A sárvári evang. leányegylet a nöegylet 
segítségével december 23 án este 6 órakor 
az iskolateremben tartotta karácsonyi ünne
pélyét. Az iskola — melyben gyönyörű ka
rácsonyfa állott — zsúfolásig megtelt kö
zönséggel és a kicsinyek és nagyok arca 
ragyogott az örömtől a sok ajándék láttára, 
amely ajándékok a leányegylet, nőegylet, 
a község és egyesek adományaiból szerez
tettek be. Az ünnepély a gyermekek énekei
vel és szavalataival kezdődött. Azután Varga 
József lelkész köszöntötte a szép számú 
közönséget és megköszönte a kicsinyek, 
szegények és árvák nevében az adományo
kat. Majd következett az adományok ki
osztása. Minden gyermek kapott egy cso
mag süteményt és cukorkát. A szegények 
pedig ruhát, cipőt, zsírt, lisztet, fát, cukrot 
kaplak mindnyájan Kiosztatott mintegy 8 
millió értékű adomány, mely tényleg a 
szeretetben munkálkodó hitnek gyönyörű 
eredménye.

A Felvidéken a szekták igen erősen 
mozgolódtak. Kezdetben elég eredménnyel, 
különösen a Felvidék keleti végén. Evan
gélikus népünk azonban mindenütt kiutasí
totta őket. Az új klenócon május hó 12-én 
megtartott evangélikus lelkészi konferencián 
Gregus lelkész jelentette, hogy Kassán a 
szekták főfelekezete alakult meg „Az örök 
kárhozat“ felekezete címén. Úgylászik, hogy 
a felvidéken a szekták kénytelenek igazi 
nevüket használni.

Veszprém. Az evangélikus nők kultur- 
estélyének műsorát már összeállították s az 
oly magas színvonalú lesz, hogy a nemes 
cél mellett (orgonaalapra rendezik!) bizo
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nyára sokakat fog vonzani a Petőfi-szín- 
házba jan. 6-án. Kapi Béla püspök előadásán 
kívül még közreműködnek Kalmár Edéné 
bpesti hangversenyénekesnő és Kutas Kál
mán a zalaegerszegiek költő-papja Azon
kívül lesz még egy 1 felvonásos színdarab 
is, amelynek szerepeit helyi evangélikus és 
református úrhölgyek és urak vállalták.

Ózdon 1925 december hó 13-án az 
evangélikus ifjúság körében megalakult az 
»Ifjúsági Lulher-Szövetség“ a következő 
tisztikarral: ifjúsági elnök Ferjentsik Béla, 
főlitkár Joób Olivér, titkár Rais Vilmos, 
bibliaköri vezetők: I. csoport Braxatoris 
Oszkár, II. csoport Kollárik Anna, temp
lomi felügyelő Wjerk István, irattáros Bergh 
Irén, pénztáros Szontágh Sándor, ellenőr 
Ochernyár Sándor. A Szövetség minden 
második vasárnapon tart közgyűlést.

Karácsonyfa ünnepély. Szuchovszky 
Gyula, ez a fáradhatatlan vallástanár Buda
pesten szép karácsonyfa ünnepélyt rendezett 
tanítványainak dec. 21-én gazdag műsor 
keretében. Közreműködtek: dr. Tinschmidt 
Iduska, Gilly Melinda, Kirnbauer Béla, 
Bálint Margit, Gyura Erzsébet, Hajnal Ist
vánná, Novomeszky Etel és Gusztáv, Loe- 
winger Nándor, Dampf Ferenc, Hegyi Er
zsébet, Bárány Klára és a vasárnapi iskolás 
gyermekek Mojsisovich N. és Mikus J. ve
zetésével. Az est középpontját Szuchovszky 
Gyula Karácsonyi hangulat című szép elő
adása képezte.

A sárvári evang. leányegylet dec. hó
13-án ünnepelte 5 éves fennállását. D. u. 
3 órakor az iskolateremben szép közönség 
gyűlt össze a jubiláris díszközgyűlésre, 
melynek prngrammja a következő volt: 1. 
Hiszekegy. Énekelte a leányénekkar. 2. Varga 
József lelkész köszöntötte az egyletet el
ismerő szép szavakkal, buzgó, önzetlen és 
sok sikert felmutató működéséért. 3. Bog
nár Sári imádkozott. 4. Király Erzsi elnök 
felolvasta az egylet 5 éves történetét, mely
ből kitűnt, hogy a szegények iitápolásán 
kívül az egyház is mily sokat köszönhet 
a sárvári leányoknak. Az énekkar nagy 
ünnepeken és vallásos estélyeken mindig 
szerepelt. Továbbá megcsináltatta a leány- 
egylet az orgona új sípjait, a templomban 
a hősök emléktábláját, a harangbeszerzés
hez szép összeggel járult hozzá, az iskola 
udvarán új kutat készíttetett és a protestáns 
szeretetház alapjára már 3 millió koronát 
gyűjtött stb. Mindezt rövid 5 év alatt a női 
szorgalom és egyházszeretet cselekedte. 
A szép ünnepély a Himnusszal kezdődött. 
Sok ilyen munkás egyletet adjon Isten 
egyházunknak.

Pápa. Az evang. leányegylet dec. 20-án 
házi estélytrendezett. Ezen közreműködtek: 
Irányi Gitta és Piri, Illés Ica, Harsányi 
József, Müller Mici, Király Gizus, Kovács 
Iván, Hatvani Gitta, Kovács János. Az egye
sület énekkara Szutter Dániel karnagy ve
zetésével magyar nóta egyveleget énekelt.

Ádventi esték. A hívek által már na
gyon megkedvelt ádventi esték ez évben is 
sokakat vonzottak a zord idő dacára még 
más vallásuak közül is az ádventi előké
születre a váci ev. templomba. Az előadások 
sorozatát dr. Masznyik Endre ny. theql. 
igazgató nyitotta meg, kinek legújabb „Új 
testámentom“ fordítása most hagyta el a 
sajtót. Meggyőző érvekkel fejtegette elő
adásában a kér. felekezetek közötti meg
értés lehetőségét. Advent második vasár
napján Gáncs Aladár tartott lebilincselő 
előadást Zinsendorff Lajos grófról. lulia és 
Margit nővér duettje és Julia,nővér biblia
magyarázata tették felejthetetlenné az estét.

A harmadik vasárnapon Pröhle Sándor 
lelkész, vallástanár „Az örök ádventről“ 
tartott magas szárnyalásé beszéde kötötte 
le a hallgatóság figyelmét. Az esték soro
zatát befejezte üregersen Lujza: „A nő 
hivatása az egyházban“ című szép felolva
sása, mely különösen a nagyszámú nő
hallgatóknál talált visszhangra és Sommer 
Gyula bibliamagyarázata. A kedves ádventi 
estéket fűszerezte Halb Antal, Knoblauch 
Gábor, Szalay László, Bartos Ágnes, Li- 
tovszky Zsuzsanna és Sommer Etus tanu
lóknak 1—1 ádventi költemény elszavalása 
és különösen emelték az ádventi esték 
hangulatát Matkovich Emmike kellemes 
csengésű szólóénekei.

A kispéc-kajári ev. egyesült gyülekezet 
ádvent IV. vasárnapján vallásos estélyt 
tartott, mely közénekkel, irásmagyarázattal 
kezdődött s oltári imával, közénekkel nyert 
befejezést. Az estélyen közreműködtek: az 
ifjúsági énekkar, az iskolás gyermekek 
énekkara, Szalay Miklós, Harenkovics Lidia, 
Balogh Lidia, Vargha Nándor. Az est köz
pontjában Sikos Kálmán lelkész Luther 
Márton házassága és családi élete c. értékes 
előadása állott.

Offertóriumból az ifj. egyesület könyv
tárának gyarapítására 240 ezer korona folyt 
be. Az énekeket Németh Gyula kántortanító 
tanította be és vezette.

A Veres Pálné intézet Sztojanovits 
„Jancsi és Juliskd“-ját adta elő dec. 17-,
18-án kettős szereposztásban. A szereplő 
növendékek szép éneke, Ugves játéka és 
tánca a házilag készült festői diszletek és 
jelmezek nagyon tetszettek a közönségnek, 
mely anyagilag is sikeressé tette a nagy 
fáradságot és munkát igénylő előadást.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A külföld különböző nagy városaiban 

levő német evangélikus lelkészek november 
elején Wittenbergben tartották összejöve
telüket, amelyen egyházaiknak az anyaor
szág egyházához való viszonyait megbe
szélték, miután ez a jogviszony az új egy
házi alkotmány rendelkezései értelmében

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 női öltönyök, 
diszitő bútorszövetek, függönyök, 
szőnyegek, csipke- és szőrme
áruk festését és tisztítását, minta 
után festést bármely divatszín
ben. Qyászesetben a ruhák 
soronkívül, 24 órán belül el
készíttetnek. Postai szétküldés 

naponta. 6—20

nagy változáson ment át. Míg ugyanis ez 
előtt legfeljebb a lelkész személyére léphe
tett érintkezésbe az anyaország egyházi 
hatóságával, most a külföldi gyülekezetek 
mint ilyenek is szorosabb kötelékeket köt
hetnek.

Feltűnést keltett az orvosnők állásfogla
lásba  rendőri záróra érdekében, ők ugyanis 
határozottan léptek fel a záróra kitolása 
ellen, mert ez az alkoholfogyasztást elő
segíti, ami pedig nemzeti veszedelmet jelent.

Az alkohol elleni küzdelem egy jellemző 
esetét jelentik a berlini lapok. A guttemp- 
lerrend, az alkoholelleni mozgalom főveze
tője, Berlin egyik nagy termében hirde
tett gyűlést, minekutána már holnapokkal 
ezelőtt lefoglalta ezt a termet és árát ki 
is fizette. Mégis mikor a gyűlést a hirde
tett időben meg akarták tartani, ezt csukva 
találták és a tulajdonos nem volt hajlandó 
ezt kinyitni, arra hivatkozván, hogy a korcs- 
márosok szövetsége neki ezt megtiltotta. 
Érdekes, hogy ezen a gyűlésen Berlin pol
gármestere is részt akart venni s így 
személyesen győződhetett meg, micsoda 
eszközökkel dolgoznak az alkoholárusitók.

Szép szokást honosítottak most Magde- 
burgban. Minden családnak, amelynek az 
Úr Isten gyermeket adott, annak születése
kor az egyházi tanács üdvözlő iratot küld, 
amelyben ki van fejtve, micsoda nagy aján
dékot kapott az Istentől s milyen szép és 
nagy feladatok várnak rá ennek a gyermek
nek felnevelésében.

A német egyházi körök még mindég a 
stockholmi konferencia hatása alatt állanak. 
Nemrég odanyilatkozott egy kiváló egyházi 
férfiú, dr. Deissmann, hogy Stockholm az 
evangélikus önérték megismerésének moz
zanata volt, nem unióról van itt szó, hanem 
kooperatióról, amelynek egyik praegnans 
jelensége volt, hogy Stockholmban a közös 
istentiszteleteken öt nyelven énekelték az 
„Erős vár a mi Istenünk“-et s minden je
lenlevőnek az volt a benyomása, hogy kül
sőleg megvalósult az una sanda ecclesia.

Erfurt városa nagy ünnepélyek közt 
ünnepelte a reformációnak saját falai közt 
való meghonosodását. A városházán ünne
pélyes közgyűlés volt, amelyen a polgár- 
mester méltatta a reformációnak a város 
fejlődésére kimutatható érvényesülését. A 
dómban és a dóm előtt mintegy 30.000 
ember gyűlt össze és öt helyen is tartottak 
ünnepi beszédeket, a dóm lépcsőiről pedig 
harsonák szólaltatták meg a reformáció 
diadalénekét, a z : „Erős vár a mi Istenün
ket“. Egy akarattal és egy értelemmel ki
mondotta Erfurt város közönsége, hogy 
apáik hitéhez hívek és méltóak akarnak 
maradni és az evangélikus egyházhoz való 
hitüket mindvégiglen megtartják.

Dessauban az anhalti evangélikusok 
október 25-én hatalmas összejövetelt tar
tottak. Több mint 15.000 ember gyűlt össze 
zászlókkal, zenével és impozáns körmenet
ben járták körül a várost. Ennek piacán 
pedig népgyűlést tartottak, melyen kimon
dották, hogy a megrontott vasárnap ünnep
lését ismét vissza akarják állitani. Legyen 
a vasárnap délelőtt ment minden munkától, 
sporttól és játéktól, ez tartassék szombat 
délután, szombat éjjel 12-kor vége legyen 
minden mulatságnak.

A keletporosz egyházak szenvedtek leg
többet a háború kezdetén, mert a beözönlő 
orosz seregek mindent elpusztitottak és a 
harcok ép ezen a területen zajlottak le. 
Most hire jön, hogy ott már 12 új templom 
felépült és még 5 van épülőben. Ép úgy 
tudtak paplakokat és iskolákat is felépíteni.
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C S AL ÁDI  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Egész Zemplén megye mély 

részvéte mellett kísérték ki utolsó útjára a 
tállyai ev. temető családi sírboltjába özv. 
szirmabessenyői Szirmay Istvánnét, szül. 
Barcsay Zsófiát, a tállyai egyház volt fel
ügyelőjének özvegyét. Segítő angyala volt 
a szegényeknek és a szenvedőknek, Benne 
Szirmay István törvényszéki tanácselnök, 
Szirmay László egyházfelügyelö és Szirmay 
Sándor földbirtokos édesanyját gyászolja, 
a tállyai egyház pedig pafronáját veszítette 
el. Ravatalánál az egyház most alakult 
énekkara Poppe tanító vezetése mellett 
gyászdalokat énekelt, míg a temetési szer
tartást Tóth József esperes é3 Zemann 
Zoltán lelkész végezte.

| f  Dr. F ischer Gyula | A győri ág. 
hitv. evang. keresztyen gyülekezet és a 
győri ág hitv. evang. keresztyén egyház
megye, mély mjgilletődéssel tudatják, hogy 
dr. hegyeshalmi Fischer Gyula tiszteletbeli 
felügyelőjük 1925. december 20-án az Úr
ban elhunyt. Kihűlt porait 1925. dec. hó
22-ikén az újtemetőben helyeztük el a csa
ládi sírboltban nyugovó őseihez. Közhasznú 
tevékenységben eltelt élete nem enyészik el 
a halálban; a hálás kegyelet őrzi közöttünk 
emlékezetét. Az Istennek békessége lebeg
jen porai fölött, lelkének pedig adjon örök 
üdvösséget az egekben 1 „ Az igazak fény
lenek, mint a nap az ö attyuknak országá
gában.“ Máté ev. XIII. 43. v.

Ú J D O N S Á G O K .

Három aranyokleveles egyetemi ta 
nár. December 16-án érdekes ünnepség 
volt a budapesti egyetem bölcsészettudo
mány karán. Három egyetemi tanár vette 
át — doktoravatása ötvenedik évforduló
jára — az aranyoklevelet. A három tanár 
Ballagi Aladár történetíró, ref. presbiter, 
Frölich Izidor fizikus és llosvay Lajos ve
gyész. ref. gondnok.

Beiratkozások a pécsi m. kír. E rzsé
bet tudományegyetemen. A Pécsett el
helyezett m kir. Erzsébet tudományegyetem 
jog- és államtudományi, orvostudományi, 
valamint bölcsészet-, nyelv- és történettu
dományi karára az 1925—26. tanév II. fél
évére szóló rendes beiratkozások 1926. évi 
január hó 7-től 18 ig eszközöltetnek. Az 
egyetemnek ideiglenesen Sopronban elhe
lyezett evangélikus hittudományi karán a 
rendes beirások ugyananezen időben fognak 
a kar székhelyén megejtetni.

Az utólagos beiratkozás írásos kérelemre 
1926. évi február hó 10-ig az illetékes kar 
dékánjának, azontúl február 18-ig bezárólag 
pedig az egyetem Rectorának engedélye 
alapján eszközölhető mind a négy tudo
mánykarra vonatkozólag.

Azok, akik még nem voltak a m. kir. 
Erzsébet tudományegyetem hallgatói, ezen 
egyetemre szándékolt beiratkozás esetén 
felvételükért folyamodni tartoznak. A fel
vételi engedélyt kérő folyamodványok 1925. 
évi december 1-től 1926. évi január hó 7-ig 
azon kar dékáni hivatalába nyújtandók be, 
amely karra folyamodó beiratkozni kíván.

A földmivelésügyi miniszter d íszok
levele egy béresnek . Gróf Pálffy Antal 
pestmegyei uri-i gazdaságában Oláh István 
mint gazdasági cseléd és arató több mint 
harminc éven át hűségesen szolgált. A föld
mivelésügyi miniszter ezért oklevéllel tün
tette ki.

A szatmári b íróság erkölcstelennek 
minősítette a k ivágott ruhát. Papp csen- 
gerbagosi görögkatolikus lelkész a nyáron 
egyházi ornátusban hajánál fogva dobta ki 
a templomból Tamás Emilia tanítónőt, aki 
kivágott ruhában jelent meg a misén. A 
szatmári járásbíróság a papot könnyű testi 
sértés vádja alól felmentette és kimondotta, 
hogy az egyházi hatóságok templomaikkal 
szabadon rendelkeznek, de egyébként is a 
papoknak kötelességük az erkölcstelen divat 
ellen minden eszközzel harcolni.

A pozsonyi szegényházban meghalt 
Petőfi és Jókai barátja . A pozsonyi sze
gényházban kilencvenötéves korában meg
halt Entresz Károly nyugalmazott csendőr
kapitány. A megboldogult szülei révén jó 
ismeretségben volt Petőfivel és Jókaival, s 
mint tizenhét éves ifjú, részt vett a sza
badságharcban.

Fokhagymás szekta alakult Sopron
ban. A városban nemrégiben megalakult a 
fokhagymások szektája, melynek tagjai azt 
hirdetik, hogy a rendszeres fokhagymaevés 
20—30 évvel meghosszabbítja az életet, 
lehetetlenné teszi a véredény elmeszesedést 
és megakadályoz minden gyomorbajt.

Nagy árvizek. Erdélyben valamennyi 
folyó kiöntött Óriási területek kerültek víz 
alá. A vasúti közlekedés is szünetel. Száz
nál több ember meghalt.

Romániában azokat az árva magyar 
gyerekeket, kiknek az édes apjuk a háború 
idején hősi halált halt, most összeszedik, 
árvaházakba helyezik el — ahová édes 
anyjuk sem léphet be — és így nevelnek 
belőlük oláh hazafiakat.

Moszkvában a  hóhérokat is felakasz
tották A szovjetkormány letartóztatott 15 
hóhért, akik a cári uralom alatt ötszáz 
forradalmárt akasztottak fel. Bebizonyult, 
hogy minden egyes akasztásért 10—50 dol
lárig terjedő összeget kaptak. A szovjet 
ezeket a hóhérokat egy magánházban fel
akasztatta és hullájukat titokban éjjel vitette 
ki a temetőbe.

Vallásos rádiólap. Hollandiában újab
ban egy „Christelijk Tijdschrift voor Radio* 
című lap jelenik meg, amely naponta közli 
a hilversumi leadóállomás áltál közvetített 
keresztyén tárgyú rádióprogrammot. Na
ponta hallhatók ott bibliafelolvasások, rövid 
vallásos előadások, ének és zene.

Hágában az ottani rendőrség három 
magyart tartóztatott le, akik hamis ezer
frankosokat akartak beváltani. Podgyászuk 
átkutatása alkalmával 10,000.000 frank ér
tékű hamis pénzt találtak náluk.

Az ÚJ Idők karácsonyi száma. Gyö
nyörű kepekkel díszítve jelent meg az Új 
Idők karácsonyi száma, melyben a magyar 
irodalom legjelesebb mesterei szerepelnek, 
nevezetesen Kosáryné Réz Lola, Csathó 
Kálmán, Hegedűs Lóránt, Surányi Miklós, 
Farkas István, Rákosi Jenő, Erdős Reneé, 
Pékár Gyula, illés Endre, Szathmáry István, 
a külföldi írók közül pedig Francóis Coppeé 
és Jerome Klapka Jerome. Surányi Miklós 
ebben a számban fejezte be, a Szörnyeteg 
című regényét, melyet az Új Idők újévi 
számában követni fog Herczeg Ferencnek 
új regénye. Az Új idők előfizetési díja ne
gyedévre 80 ezer korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Buda
pest, VI, Andrássy út 16.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lap ja: Szerkeszti Tutsek Anna. 
januárban XXXII. évfolyamába lép a fiatal 
leányoknak ez az igazi jó barátja, tanítója, 
szórakoztató lapja. Ezenkívül regények,

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 6 —7.

<3 — C>

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- 
= cm  =  kozó helye. =  7-12 =

S Z A B Ó  IMRE,  szállodás.

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 dijtalanul kül
dik meg. Kiadóhivatal Budapest, VI., An
drássy út 16.

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 tanitgatásaihoz. Könnyű, világos 
stílusban megírt kis versikék, mesék, kö
szöntők, ha felolvassuk a még olvasni nem 
tudó kis babának, játszva, tanul ja 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
nak a gyermeknevelésben. A lap negyedévi 
előtizetési ára 25 ezer korona. A díszes 
karácsonyi számot díjtalanul küldjük meg 
az új előfizetőknek. Kiadóhivatal Budapest, 
VI., Andrássy út 16.

Legújabb Divat egyes szám 12000, 
l/t év 36.000 K. Revü de Modes egyes 
szám 12.000, 1/t 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., Semmelweis ucca 15. szám. Mutatvány- 
számokat ingyen küldünk.

Gyűjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a Harangszó 

fenntartására.
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A HARANOSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a kővetkező adományok folytak be: 
— A számok ezreket értékelnek. — 

Pólón János Sárbogárd 4, Kovács Ilona 
Bánszállás 8, Adám Manci Kiskőrös 4, 
Csapó Nagy János Nádaed 10, Baka Imre 
Kerta 4, Nagysimonyibó!: Mód Aladár 4, 
Ábrahám Sándor 4, Sopronból: Bóka Ká- 
rolyné 10, Polgárnő Porkoláb M. 30, Lauff 
Géza 4, Bélák Lajos Somogyhatvan 14, 
Dezső Katalin Porogszentk irály 4, Győrből: 
Haás Gáza 4, Eger Károly 4, Mikolás Imre 
14, Hujber János 4, Kovács Mihály 4, Kar- 
say Lajosné 8, Polgár Sándor 36, Tétről: 
Szép Imréné 5, Simon Pál 8, Szép András 
18, Tárnokrétiből: Doktor Gyula 4, Offert. 
17, Takács Lászlóné 10, Offertórium a ref. 
ünnepélyről Tét 153, Református árvaház 
Budaörs 20, özv. Rónay Gyu'áné Veres
egyház 4, Cziniel József Gyöhirő 4, Kőszeg
ről : Scheer Terus 15, Bódogh Jáno3 10, 
Sághy István 2, Gáspár Béláné Sárvár 2, 
Szombathelyről: Kovács István 8, Karner 
János 36, Illés Lajos Farád 4, Celldömölk- 
rő l: Vadócz István 4, Móritz Károly 4, 
Budapestről: Koritsánszky Odó 100, özv. 
Mokry Endráné 10, Nagy Jenőné Vác 4, 
Bárány Jenő Nádasd 4, Mór Samu Sárvár 
10, Éder Gézáné Dávidháza 4, Mészáros 
József Répcelak 2, Gilincsek Péterné Ta
polca 4, Pápáról: Nagy Pálné 4, László 
István 4, Bárki Ferencné Acaád 8 Mar- 
schalkó Béla Budafok 18, Schwarcz K.-né 
Miskolc 4 Frank Károly Csikostöttős 8, 
vitéz Raics Károly Székesfehérvár 100, özv. 
Révész Sándorné Péczei 15, Teke Lajos 
Nemesládony 6, Haicky Egon Magyarger.es 
10, Haramia Erzsébet Börcs 4, özv. Matuz L- 
né Rákospalota 4, Varga József Felsőság 4, 
Lévay Lajosné Alsóság 30, özv. Varga S.- 
né Beled 4, Stancz Jánosné Kaposvár 18, 
Czeczetka Gyula Szécsény 4, Oltó Endre 
Körmend 4, Király József né Farád 8, R;i- 
tinger Miklós Csikosíöltős 8, Győrből: 
Ritter Frigyesné 4, Kuno38 Endre 4, Kozma 
Gabriella Budapest 10, Gubics Jánosné 
Somlószőllős 2, Hetyésy István Sopron 100, 
Torda Mihály Aszód 14 Kermicsán Vazulné 
Diósgyőrvasgyár 4, Offert. Jókai ünnepély
ről Gyóró 60, I—III. oszt. növendékek ado
mánya Gérce 28, Kratochwiil Stefi Szom
bathely 4, Sándor Endréné Keszthely 10, 
Gyura Németh István Nagysimonyi 4. özv. 
Mód Györgyné Pápa 4, Odor Sándor Ötvös- 
kónyi 4, Tabról: Mizerák István 4, Vágola 
Pál 8, Tétről: Szép Sándor 10, Szép János 
4, Budapestről: dr. Zimányi Dániel 4, Kal
ma Pál 4, Hüttl Ármin 100, Kulich Margit 
4, Búza |ános 2, özv. Győry Vilmosné 100, 
dr. Győry Lóránd 100, Herédről: Galá'h 
Gusztáv 2, Hiavács Sándor 4, özv. Kalmár 
Pálné Orosháza 4. Keresztúri Gáborné 
Ócsa 14, Edömér Kálmánná Vác 16 ezer K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
S*. D. Zalaegerszeg. Mire kéziratait kézhez vet

tük, a lap össze volt már állítva. — B. B. Gyula 
Szcpetk. Ez idei karácsonyi számból lekésett. — B. 
E. Nagygoresd. Konfirmációi lapokért hálás köszönet. 
— „Karácsonyi versek.“ Vásárosfalu. Ez idei kará
csonyi számból lekéstek. Eltettük őket jövőre. — 
P. I. Sopron. A beígért tudósításokért fogadja előre 
is hálás köszöntünket. — P. P. Budafok. Köszö
nettel kézhez. Úgy látszik használ. — „Mikulás nap. 
Jan.“ Lekésett. — V. D. Hintád. Felelős szerkesztő 
Zsinka János Budapest. (Nemzeti Múzeum könyvtára.)

Felei«, ratíksM Íí és U nd«: CZIPGTT GÉZA 
ImtKOttkírsl. VasTiniene. 

SnrkMztótán: NÉMETH RABOLT. 
KMratokat nem adunk rim a .

BIBLIAI TÖMBNAPTÁR
AZ 1926. ÉVRE.

S zerk esz ti:
báró PODMANICZKY PÁL.

Ára 28.000 korona.

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

bibiiamagyarázat s egy hozzáfűzött, ta
láló kis történet olvasható. A szerkesztő 
körül a protestáns egyházi írók legjava 
csoportosult. A naptárnak tehát önálló 
és maradandó irodalmi becse van. Ma
gányos, családi és egyéb áhitatok céljaira, 
valamint a biblia naponkénti olvasásának 
megkedveltetésére rendkívül alkalmas 

segédeszköz.
í—io M egrendelhető :
B E T H Á N IA  könyvkereskedésében 

Budapest VIII., Gyulai Pál-u. 9.

M e g h ív ó
az Újpest—Árpád-úti Mozgószínház vállalat 
R. T. 1925. évi január hó 20-án délután 
6 órakor a Budapest—Lipótvárosi Takarék- 
pénztár R T. (Budapest, Vilmos császár-út 
36. sz. I. emelel) üléstermében megtartandó 
rendkívüli közgyűlésére.

T á r g y s o r o z a t :
1. Határozathozatal a Részvény-Társa

ságnak a 4200/1925. P. M. sz. rendelete 
következtében 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.

Mivel a december 30 ára összehívott 
közgyűlés a részvénytársaság felszámolása 
tárgyában határozatképtelenség miatt nem 
határozhatott, a január hó 20 ára egybe
hívott közgyűlés áz alapszabályok értelmé
ben a tárgysorozatot a jelenlevő részvé
nyesek számára való tekintet nélkül fogja 
letárgyalni és róla határozni.

Budapest, 1925. dec. hó 30-án.
Az igazgatóság.

Evang. ifjúsági egyesületek
könyvtárai részére legalkalmasabbak Csite 
Károly-mk alább felsorolt vidám elbeszé

lés kötetei és regényei: 
M agasan repül a d a ru  . ára 12.Q00 K
Figurás atyafiak . . . „ 10.000 „
Ágota megbocsát . . . „ 12.0C0 »
Csere leány, csere legény  „ 12000 „
A négy könyv együtt rendelve 35 000 kor. 
(Utánvételes küldéssel 7000 koronával többe 
kerül) — Kaphatók szerzőnél Körmenden.

Magyar és német nyelvet perfektül 
bíró urileány gyermekek mellé ajánl
kozik. Cím a kiadóban. i-6

IlatülésoN személyautót, vagy amerikai „C0RMICK“ 
traktort 8 vasú ekével, azonkívül ©redet! „KUHNE“- 
félo 8 lóerős izivógáz lokomobilt, YB80 jelű 800 mm. 
dobszélesséffü komplett csőplőszekrényt, 6 lóerős ben- 
zi ni okom obi It, motorkerékpárt oldalkocsival, „Príma 
Drill“ vetőgépeket, gazdasági szekereket, gabona- 
tisztító rostákat, borsajtókat, takaréktüzhelyeket. 
darálókat, szőlőzuzókat, répavágókat sth. etb. 1000 

nyereniénytárgy 750,000.000 korona értőkben. 
KÖZSÉGI TISZTVISELŐK OBSZÍGOS EGYESÜLETE 
Budapest, IV., Irányi-utca 21. Telefon: Jóasef 151-64. 
Nyoreménytirgyak a „Kühne“ gépgyár Budapest, VI., 
Vilmos császár út 59. szám alatti helyiségeiben Tan

nak k lállitra . 6—6

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor Ó D D IM U D  féle valódi 
a világhírű A n A D in ii l l  szegedi, é- 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V*» Vb és 
Vie kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
4— to Karbiner Péter Szeg

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.

Cím e: 5—10
M A R Z E L L  E N D R E

orgonaépítő
Budapest, IX, Közraktár-ucca 14.

Most jelent m eg a Legújabb Divat 
„SZABÁSZATl TANKÖNYVE“, irta Mar
gittal Maris. Minden varrónőnek nélküiöz- 
netetlen, mert a legújabb szabást, varrást 
megtanulhatja tanító nélkül is. Bolti ára 
80.000 K. Kapható m inden könyvkeres
kedésben. Megrendelhető a kiadóhivatal
ban is, Budapest, IV., Semmelweis-ucca 
15. szám.__________________________ 1—2

Tanutónak 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. 5—10

Nyomatott Welliscb Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdoo.
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Alapította
K A P I  B É L A

1810-ban.

Laptulajdonoa:
i Dunántúl Lether-Szövetséc.
Az Országos Lutlier-Szöret- 

aég hivatala, lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 
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V ilá g o ssá g o t! . . .
Ezsaiás 6 0 .2. „Mert íme, sö
tétség borítja a földet és éj
szaka a népeket.“

A vízkereszti evangéliom nap
keleti bölcsei eszünkbe juttatják az 
evangéliom világosságára szomjazó 
pogány népeket. Beláthatatlan nagy 
területeken még mindig „sötétség 
borítja a földet és éjszaka a népe
ket.“ Vigyünk hát világosságot a 
sötétség országába!

A pogány-misszió sokféle aka
dályba ütközik. Elkövetett hibák, 
megtett ballépések folytán a rnisz- 
szionáriusok munkája sokszor egé
szen hiábavalónak látszik. És en
nek ellenére mégis mi ösztönöz 
bennünket missziói munkára, és 
miért legyen minden keresztyén 
hűséges pártfogója a misszió ügyé
nek ? . . .

Kötelez bennünket a hála azért 
a világosságért, mely a mi szívün
ket eltölti; kötelez a hála az Urnák 
azért a dicsőségéért, mely rajtunk 
feltámadott! Mikor manapság a po- 
gányok sok nyomorúságáról hal
lunk, sohse felejtsük el, hogy ezer 
évvel ezelőtt magyar népünk is 
ugyanolyan nyomorúságban vo lt! 
A misszió ügyének pártolására kész
tet a hála azért, mert nékünk pré- 
dikáltatik az evangéliom, ez a drága 
örömhír . . . legyünk rajta, hogy a 
pogányoknak is prédikáltassék!

És nem érez a szívünk szánal
mat azok iránt, akik még mindig 
a sötétségben járnak és a halál 
árnyékának völgyében ülnek ? . . . 
Nos, a pogányok még ma is az 
egy igaz Isten ismerete nélkül élik 
le a maguk életét, és sírba hanyat- 
lanak a békességet adó húsvéti 
reménység nélkül! . . . És ne fe
lejtsük azt a kötelezettségünket 
sem, amelyet a gazdagnak kell

érezni a szegénnyel szemben: se
gedelmet adni a gazdagságból! . . .  
A pogányok lelki világán még min
dig sötétség borong, nálunk pedig 
az evangéliom fáklyatűze világít. . .  
ebből a fényből juttatni kell őnekik 
is! Mi ismerjük az Urat, aki meg
segít, és kiment a kárhozatból, kö
telességünk hát a pogányokkal is 
megismertetni ezt a mi megtartó 
és szabadító Istenünket! . . . A ten
ger túlsó partjáról ezernyi baj, 
nyomorúság kiált át hozzánk: Jöj
jetek ! segítsetek! . . .

De mindezeken felül missziói 
munkára kötelez a Jézus parancsa:

Krisztus megjelenése új kezdet 
a történelemben. A keresztyénség 
felvétele népünk számára is új élet 
kezdete volt. A gyermekvilág, az 
ifjúság az élet kezdetén áll. Csak 
Krisztussal való találkozás teheti 
ezen életkezdetet áldásossá.

Az ifjúság „csillagfényre vágyó 
öntudattal“ néz az életbe. Nem 
sejti, hogy az a világ, melynek 
polgára lesz a tűnő fények, a hulló 
csillagok és a kialvó mécsesek vi
lága. Azért gyakran talán félig 
öntudatlanul „szemébe temetett csil
lagok“ (Heine) után is kapkod.

A tapasztalatlan gyermek és ifjú 
legjobb barátja, leghűbb védelme
zője az egyház.

Luther óta az addig félig elha
nyagolt gyermekvilág és ifjúság 
különösen érezheti az egyháznak, 
mint szellemi édes anyának áldó 
melegét. Csak ha bepillanthatnánk 
Isten és a lelkek titkos történetébe, 
alkothatnánk arról fogalmat, hogy 
a Luther-féle Kis Káté századok

„Menjetek el és prédikáljátok az 
evangéliomot minden léleknek!“...

„Kelj fel, öltözz fénybe 
Földnek kereksége,
Nézd, miként ragyog rád 
Az új csillag fénye!
A kegyelmes Isten 
Nem hagyó elveszni 
Népét a sötétben !
Életünk világa,
Jézusunk, te űzd el 
A bűn éjszakáját 
Boldogító hittel.
Mint fénylő szövétnek,
Igéd világoljon 
Az emberiségnek.“

Ámen.

óta, mily mondhatatlan áldást jelent 
egyházunkban.

A mai komplikáltabb életviszo
nyok között az ifjúság vallásos 
gondozása és vezetése speciálizál- 
tabb egyházi feladat, mint a múlt
ban.

A jelen vallásos nevelésének 
formáit, eszközeit és módjait (külön 
gyermek és ifjúsági, nemcsak ka- 
techizációs, hanem prédikációs is
tentiszteletek, vasárnapi iskolák, 
leány- és legényegyletek, biblia
olvasó körök) a múlt század nagy 
egyházi újjáéledése (belmisszió) 
szolgáltatja. A formák újak, de a 
feladat oly régi, mint maga az 
egyház.

A gyermekvilág vétkes mellőzése 
és elhanyagolása jellegzetesen po
gány bűn. A kiásott isteni és em
beri testeket ábrázoló márvány- 
szobrok között szinte nem találunk 
gyermekalakot. Az életre képtelen
nek látszó gyermekek kitevése 
(megfojtása) nemcsak a több mint

Az egyház és az ifjúság.
I r ta : Konráth Frigyes.

Toborozzunk a H arangszónak m inél több előfizetőt!
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kétezer évvel ezelőtti Spártában, 
hanem a mai Kínában is szokásos. 
E barbár szokásnak*) tovább fenn
maradása mily irtózatos ember- és 
lángészveszteséget jelentett volna. 
Egy Luther, egy Kant bizonyosan 
elvesztek volna az emberiség szá
mára.

Ezen homályosan elgondolt vesz
teség nagysága csak egy másik 
tényleges veszteséggel mérhető fel. 
A csekély nyereség mellett ugyanis 
mily nagy kár éri a hazát, az em
beriséget oly igazi tehetséges fiatal
emberek révén, akik vallástalansá- 
guk és istentelenségük folytán sok- 
szpr lényegileg kicsinyes, apró, 
vagy épenséggel haszontalan cé
lokra pazarolják istenadta talentu
mukat. De nemcsak ezen tehetsé
gesek megmentése, hanem az élet
ben helyüket nagyon jól megálló 
közepesek és nemtehetségesek he
lyes irányban nevelése egyaránt 
fontos egyházi feladat és érdek, 
mely elől elzárkózni ma már nem 
lehet.

Mi ad a nyugati protestáns or
szágokban az egyház ifjúság felé 
fordított tevékenységének különös 
lendületet? Mielőtt erre felelnénk, 
tudnunk kell, hogy nyugaton az 
egyházi közszellemet jelenleg szo
ciális problémákkal való tüzetes 
foglalkozás jellemzi. Nem ritkán 
találkozunk azzal a néhol épen
séggel drámai erővel kifejezett fel
fogással, hogy az egyház a szociá
lis kérdésekkel és a mögöttük álló

*) Európában.

hatalmas népmilliókkal szemben az 
idők jeleit meg nem értve, szinte 
jóvátehetetlen mulasztást követett 
el. Az irgalmas samaritánus pél
dája helyett a kedvező óra, a tör
téneti pillanat elmulasztásával a 
pap és lévita gyászos szerepét: 
„azt látván elkerülé“ töltötte be és 
ezzel ma már történeti faktort ké
pező népmilliók rokonszenvét jó
időre eljátszotta. A jelen nagy egy
házi válságaiban ezért komoly kö
rökben méltó istenítéleteket látnak, 
így érthető, hogy a bűnbánót jel
lemző kettőzött energiával és hat
ványozott buzgalommal a szinte 
egyedüli még adott, még megma
radt munkaterületre vetik magukat. 
S ez az ifjúság. A háborúval kap
csolatban felvetett kóros eszmék 
fojtó levegőjétől még kevéssé érin
tett ifjúság helyes egyházi nevelé
sében és egészséges vezetésében 
látják az evangéliumi életkovász 
alkalmazásának és hatásának egyik 
lényeges emberi feltételét és biz
tosítékát.

Semmiképen sem érzem magam 
feljogosítottnak, hogy hazai egyhá
zunk felett hasonló generális Ítéle
tet mondjak. De azt hiszem, hogy 
mindaz, ami 1918-ban és 1919-ben 
történt, hatalmas intelem lehet arra 
nézve, hogy egyházunknak mun
kája egész területén, különösen az 
ifjúsággal szemben fokozottabb ak
tivitást kell felmutatnia, mint a 
múltban.

Isten a világot bizonyára tavasz- 
szal teremtette. Az első keresztyén

A kártya.
irta: N. Szabó Gyula.

A szél szilaj fütyüléssel hordta a havat. 
A varjak leszálltak a házak udvarára. Há
rom-négy lépésre megvárták az embereket. 
Rájuk néztek:

— Adjatok valamit. . .
Elrepültek és visszarepültek. A galam

bokat még bátrabbá tette az éhség, beme
részkedtek az istállókba, a házakba.

Szibériai hideg volt. A kint járóknak 
iros karikák táncoltak a szemeik előtt, 
zánkóztunk a faluvégi dombon. Sip volt 

a szánkban. Mire leértünk a csúcsról, a 
sip nem szólt. Belefagyott a hang.

Emlékszem: másnap az alvégi Kovácsék 
zßuppos házikóját úgy ásták ki a hóból.

— Nem is jönnek el holnap a mi ven
dégeink, — mondta apám az ebédnél.

Nagyanyám szelíden válaszolt. Némi kis 
korholás is volt a hangjában:

— Karácsonykor maradjon otthon min
denki. Ha nem maradhat, menjen a roko
nához. Maradjanak csak Paálék. Úgyis csak 
a kártya kedvéért jönnek. Pedig de nagy 
vétek karácsonykor kártyázni.

Apám mosolygott. Kezet csókolt nagy
anyámnak :

— Nem bűn az anyám.
— De biz’ bűn az fiam, ha fillérbe 

megy is. De Paálék aranyba, ezüstbe ját
szanak.

— Nem nyerhetnek sokat anyám, — 
szólt apám és átkarolta nagyanyámat — 
hiszen csak fillérekbe játszunk.

— Nagyanyám ránézett apám komoly, 
szép arcára:

— Az mindegy, édes fiam; fillérbe ját
szani kis lopás, forintba játszani nagy lopás.

Megsimogatta apám erős kezét és foly
tatta :

— Ezelőtt három évvel is fillérbe ját
szottatok és mégis elvitték Paálék a csikót. 
Kedves fiam karácsonykor csak a komisz 
emberek játszanak, te pedig mindig jó vol
tál . . .  Nem bánom, jöhetnek Paálék, de 
ne játszatok.

Másnap még dühödtebben kergette a 
havat a szél, és Paálék mégis eljöttek.

Nagyanyám azt súgta apámnak:
— Pénzért csúszik a szánkájuk. . .
És mikor nagyanyám aludni tért, kár

tyáztak.
Csak későbben tudtam meg, miért kel

let eladni új év után pejparipánkat, a Mir- 
zát. Megsirattam, mikor nem találtam az 
istállóban. Anyja, az öreg Csillag is fájdal
masan nyeritgetett utána.

hittérítők sikereiket biztosan az 
élete tavaszán álló ifjúság körében 
érték el. Egy új élettavasz kibon
takozását ifjúságunk körében kell 
előkerítenünk és várnunk.

„Ezer év múlva újból megér
keztünk Pusztaszerre“ mondja egy 
protestáns gondolkozó. Ha nem 
akarunk ezer, vagy csak négyszáz 
év múlva ismét Rómába érkezni, 
sem pedig ismét Kiew és Moszkva 
felé tévedni, akkor e sok tekintet
ben evangéliomszerű regeneráló
dásra szoruló egyházunk létparan
csolatánál fogva kénytelen lesz új 
feladat és célkitűzései során az if
júság megnyerésének, újból meg
hódításának érdekeit szívvel-lélek- 
kel szolgálni.

Népünk ezer év előtt először ta
lálkozott Krisztussal. Ezen áldásos 
találkozás ezer gyümölcséről tanús
kodik hazánk története. Uj talál
kozás volt Mohács után a refor
máció. A 20-ik századbeli modern 
Magyarország is még ebből a ta
lálkozásból élt.

Trianon után egy harmadik ta
lálkozás előkészítésén akarunk dol
gozni abban a hitben: „Uram, ki
hez mehetnénk? Örök életnek be
széde van tenálad.“ Ján. 6.68.

A még meg nem fertőzött vérü 
ifjúságunknak ennél a sokat ígérő 
Krisztustalálkozásnál elsősorban ott 
kell lennie!

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó‘ fentartására.

Nagyanyó is szomorú volt. Anyám sze
mében könnyeket láttam.

Paálék nem mentek haza. Nem mertek 
elindulni, mert a hóvihar még erősebben 
járta a szegényeket busitó vad táncát. Al
végi Kovácsék házát ismét úgy kaparták 
ki a hóból. És amint ástak, ástak — Ko
vácsék ablaka alatt öreg rongyos, galamb
ősz ko'dust találtak a földön, a hó alatt.

Talán be akart zörgetni a kis ablakon:
— Jó emberek, engedjetek be . . .
A vén Hársy volt. Néha hozzánk is el

látogatott. Nagyanyó mindig jól tartotta. 
Párszor pénzt is akart neki adni, de tőle 
sohasem fogadta el. Apámtól igen, de so
hasem köszönte meg.

Ebéd után nagyanyám azt kérdezte:
— Tudjátok-e ki volt Hársy ?
Kíváncsian kérdeztük?
— Ki volt nagyanyó?
— Majdnem az uram lelt.
Mindnyájan megdöbbentünk és úgy néz

tünk nagyanvóra. Szívünk dobogása is hall
ható volt. Paálné kezéből még a cigaretta 
is kiesett.

— Igen — folytatta — mert Hársy va
lamikor hét vármegye leghíresebb gaval
lérja volt.

Paálné ajkáról mohón futottak ki a sza
vak :
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Egy kis statisztika.
Katasztrofális lett az elszakadási 

mozgalom a katholicizmusra Cseh
országban, ahol a katholikus egy
ház 1,275.000 lelket veszített, ami 
a tiszta cseh lakosságú vidéken 24 
százalékot jelent. A cseh protes
tánsok száma 1921-ben 44.582-vel 
gyarapodott. Angliában az utóbbi 
években 300 kath. lelkész tért át 
az anglikán egyházba. Az Unió 
területén a protestáns lakosság 19.6, 
a kath. 10.6 százalékkal szaporo
dott. Olaszországban több mint 20  
kath. lelkész lett evangélikussá s rész
ben az ottani evangélikus egyhá
zakban vállaltak lelkészi állásokat. 
Németországban 1919-ben a kath. 
egyház 83.497 vegyes házasságnál 
volt érdekelve. Ebből csak 25.196 
esküdött kath. templomban. A né
met kath. püspöki körlevél meg
állapítja, hogy a német kath. egy
ház a vegyes házasságok révén 
többet veszít, mint amennyit kül- 
missziói tevékenysége révén az 
egész földkerekségen nyer.

A házasság Oroszország
ban.

A szovjetkormány uj házassági 
törvényjavaslatot dolgozott ki és 
azt az egyes szakszervezeteknek 
adta ki véleményezés végett. E 
törvényjavaslat a házasságot telje
sen megszünteti, mert a férfinak

— Ja j! mondja el. Ja j! hogyan jutott, 
mi vitte erre a szomorú sorsra! Ja j! ha 
tudtam volna én is adtam volna neki ebé
det. jaj! mi vitte koldusbotra?

Nagyanyó röviden csak ennyit mondott:
— A kártya . . .
Paál, aki ismerte nagyanyám szigorú 

elveit, elpirult, de azért ö is kérte, hogy 
mondja el a megfagyott koldus történetét.

És nagyanyó elmondta.
*

Hársy Veszprém megyei nagybirtokos 
volt. Ismerték Vasban, Zalában, Somogy
bán, Tolnában, Fejér vármegyében. Sőt még 
messzebb is. A legszebb somogyi lány lett 
a felesége. Amikor megnősült veszett kártya 
szenvedélye már mindenhol beszéd tárgya 
volt.

Zalában három kosarat kapott ezért. 
Én is csak azért köttettem kosarat a kocsi
jára. Féltem a h íré tő l. . .  Pedig de szép 
gavallér vol t . . .  Az a szegény somogyi 
leány azonban mégis hozzáment. Figyel
meztették. Hiába. Majd megjavítom én. Az 
én uram nem lehet rossz. Ezzel győzte le 
önmagát és szüleit is És még ennek az 
angyalnak sem sikerült Harsyt meggyógyí
tani: mert tiz iszákos, öt szélcsap ember 
megjavul, mig a kártyabolond egyszer le
mond rgak egy játékáról is.

Mikor . . .
Mikor megindult szívvel, kedves szóval 
S amit Isten csak adott, drága jókkal 
Segíti dúsan a veszendő szegényt,
Vagy bús árvát ölel gyermekeként. 
Áldott legyen a jóságos óra!

Mikor temetik az öröm reményét 
Bánat borítja a boldogság fényét,
A hús vigaszt, mely őszinte, tiszta; 
Fájó sebekre gőgös szív rakja.
Áldás legyen a gyógyító szóra I

Mikor latornak süt a nap az égen 
S rázza a szivet az égető szégyen, 
Kitör vészesen a nemes harag 
S elűzi végleg a gonoszakat.
Áldott legyen a nemes, szent érzést

Mikor a szeretet törli majd a könnyet, 
Első lesz mindenben az árva s özvegy 
Kard nem kell a békés, boldog népnek, 
Édes testvérként Istennek élnek,
Akkor áldott lesz a földi élet! . . .

BUTI SÁNDOR.

az asszonnyal való szexuális együtt- 
létét máris házasságnak jelenti ki, 
mely semmiféle alakisághoz nincs 
kötve s az illető férfiú a netáni 
gyermekekről kénytelen gondos
kodni. Hogy az ilyen házasság med
dig tart, avval azután az állam 
nem törődik. Ennek a javaslatnak 
nagy ellenzéke van különösen a 
parasztpárti és a női képviselők 
közt, mert azt mondják, hogy ez a 
törvényes házasság megszüntetése. 
Egy képviselő arra mutatott rá, 
hogy mivel Oroszországban a több- 
nejüség meg van engedve, van 
olyan férfi is, akinek 20 felesége 
van, hogyan tudjon az annyi gyer-

Elveszett az, akibe beleférkőzött a kár
tya öi dögé.

Szegény somogyi lány hozzáment, talán 
ő szerette, legjobban. Talán ő volt azaz 
egyetlen, aki nein lát, nem hall, nem hisz. 
S talán ezért is nem tudta megjavítani. 
Talán, ha nem ez az egyetlen lett volna a 
felesége, akkor Háry leszokott volna.

De ki tudja?
A teremtő odaadta Hársynak a legszeb

bet a legangyalibbat, a legtürelmesebbet: 
hiába, az ördög győzött.

Hársy szomorú históriája egy karácsony 
este kezdődött. Kártyáztak. Dióval kezdték, 
nagy bankókkal folytatták. Hársy nyert. 
Rengeteget nyert. A szerencse elbizakodottá 
tette a már kissé pityókos Hársyt.

— Hej I ma még a feleségemet is be
merném a bankba tenni. Hársyné, szegény, 
nagyon szerette az urát. De büszke is, ér
zékeny is volt. Elsápadt. Bántotta ura tisz
teletlensége. Könnyet facsart ki szivéből a 
fájdalom. De erős volt. Nem engedte, hogy 
a pilláján gyöngyözzön. Nagy lelkierővel 
még mosolygott is :

— Az uram csak tréfál. . .
Nem akarta, hogy ura gavallériája be- 

árnyékolódjék a vendégek előtt.
Hajnalban megfordult Hársy szerencséje. 

Most az én órám jön, — szólt hangosan

meket eltartani s azért szaporod
nak az utcán szállingózó hontalan 
gyermekek, amelyekről az Orosz
országban utazók is megemlékez
nek. Jellemző a mostani orosz vi
szonyokra, hogy ott egyes jómódú 
parasztok tavasszal feleségeket 
vesznek, akiket ősszel, a munka 
megszűntével megint elbocsátanak. 
Amint a Pravda című orosz újság 
jelenti, már sok ezrével vannak 
ilyen idényházasságból származó 
gyermekek.

Az eklézsia humorá
ból.

Lelkes munkása volt a gyáminíé- 
zetnek életében Hrabovszky János, ez 
a haló poraiban is áldott emlékű 
egyházmegyei felügyelője a vasi felső 
egyházmegyének. A gyámintézet érde
kében minden ház ajtajában többször 
is bekopogtatott. Utóvégre a hívek 
megsokalták buzgolkodását, mit ő 
maga is észrevett s így intézett el:

Zsörtölődéstek mind hiába való. 
Ezzel csak azt éritek el, hogy ezután 
két tarisznyával megyek hozzátok. Az 
egyiket elöl, a másikát hátul akasz
tom a nyakamba s az elsőbe alamizs
nátokat, a másikba a ti zúgolódás- 
tokat rakom.

*
Angolországban az egyik gyüleke

zet lelkésze beszédeiben erősen osto
rozza a mai modern bűnöket: a tán
cot, az iszákosságot, a rövid szoknyát,

egy zágrábi lovas tiszt. Igaza volt. Nyert. 
Mire a falu kakasai elfujták az ébresztőt, 
Hársy sokat vesztett. Komiszul sokat is
mételgette. — A zágrábi lovas örült a sze
rencsének. Nagyokat ivott. Hársy is. Egyik, 
mert vesztett, a másik, mert nyert.

— Most tedd a bankba a feleségedet 
— kiáltott a részeg zágrábbi. És a sok 
veszteségtől, italtól Hársy elvesztette az 
eszét:

— Áll ezer forintig!
Hársyné sápadt lett. Szólni akart, de 

nem tudott. Kis öklei összeszorultak. Na
gyot, nagyot szeretett volna ütni valahova... 
ura és a zágrábi fejére. Szégyent, undort 
érzett. Pillanatra urára nézett. Csúnyának 
találta. Először életében. Úgy érezte szive 
nem dobog. Majd, mintha megrepedt volna. 
Majd, mintha felragadta volna egy erős 
kar és felrepült volna vele a hideg leve
gőbe. Azután eleresztette és ő belezuhant 
a ketrecbe, ahol kígyók csusztak-másztak. 
És egyik hosszú, fehértestü kígyó meg is 
csípte. Felsikoltott. A részegek nem hallot
ták. Azután felállt. Alig tudott eltántorogni 
az ebédlő ajtajáig.

— Megnyertem 1 — kiáltott a zágrábi 
lovas.

Az asszony hangtalanul esett össze az 
ajtóban.
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a kivágott blúzt, a nők dohányzását 
stb.

Egy darabig csak türelemmel hall
gatták, de aztán amikor már nagyon 
is felébresztette úgylátszik a lelkiis
meretüket, küldöttségileg keresték fe l 
otthonában a lelkészt, amikor is a 
küldöttség egyik tagja így szólt:

Nagy tiszteletű úr! Ábrahámnak, 
Izsáknak és Jákobnak bűneiről beszél
het annyit, amennyit akar, de a mai 
bűnöket ne szidja annyira, mert azt 
a népek nem szívlelik el soká!

KORKÉ P E K.

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Newyork egyik legelőkelőbb és leg

szebb parkjában a napokban lelep
lezték B a lto  n e v ű  s a r k i  k u t y á 
n a k  b ro n zszo b rá t. A szoborlelep
lezés nagy ünnepélyességgel ment 
végbe és a társadalmi élet kiválóságai 
is résztvettek. A múlt év folyamán 
Alaskában ugyanis v e sze d e lm e s  
d i f t e r i t i s z já r v á n y  vo lt és ebben 
időben, amikor a fö ld  egyik leghide
gebb része teljesen el volt zárva a 
külvilágtól, csak szikratávíró útján 
tudott segítséget kérni az anyaország
tól. Newyorkböl segítő expedíciót kül
döttek, amelyet Gunar Kasson nevű 
norvég ember vezetett expedíció difté- 
riaszérumot szállított Alas kába, azon
ban az expedíció összes tagjai útköz
ben kidőltek. A nyolcvan kutyából 
egyedül Balto maradt meg és a z  ö 
e r e jé n e k  lehe t k ö s z ö n n i ,  h o g y  
a  d i f té r ia s z é r u m o t  s zá llító  s z á n

Sok szomorú karácsony volt azóta sze
gény Hársynak, de talán ez volt a legfeke
tébb. Pedig de sok fehér, gyönyörű kará
csony lehetett volna.

Nagyanyó nem tudta megállani, hogy 
egy könnyet ne hullasson szöszke fejemre. 
Még most is érzem, még most is- hallom 
koppanását. Azután megsimogatta fejemet. 
A könny rászáradt.

Husvétra Hársyné már visszatért So
mogyba a családi kriptába. Hiába ismétel
gette Hársy, hogy csak tréfa volt, nem is 
emlékszik reá ; az asszony arca fehér ma
radt. Csak a halála előtt pirosodott ki és 
alig hallhatóan suttogta Hársynak:

— Szerettelek édes és most is szeret
lek . . .  Érzem, meghalok . . .  Kevés időm 
van . . .  Megtudok, mert te jobban szeret
ted a kártyát. . .  Ne végy többé kártyát a 
kezedbe. A haldoklók nemcsak a múltat 
élik át szempillantás alatt, de a jövő is ki
tárul előttük. Ne kártyáz többet, mert ki
vert kutya leszel, te, a nábob Hársy . . .  
Hársy sírva borult a haldoklóra s az meg- 
békélten nézett reá. Hársy megfogta a ke
zét, amely egyre hidegült. S a ha ott alig 
akarta elengedni megölője kezét. Megölte 
és mégis szerette. Halála után is. Talán 
megvetette és mégis szerette. Mert az 
»egyetlenek* tudnak büszkék, hidegek is

m e g é r k e z e tt  A la s k á b a . Az első 
alaskai várost, amelyet elért, szintén 
Baltó névre kereszteltek a hálás alas- 
kaiak.

A szeretet Istene íme ilyen csodála
tos módon fárad a bűnös emberiség 
megtartásán.

OLVAS S UK A B I B L I Á T !
Miért nem harco lsz?

Jan. 11. Kényelemszeretetből? Máté 6 . 24. 
Meg vagy elégedve jelen helyzetével a lel- 
kednek? Minden jó, ami nem okoz lelki 
izgalmakat és nem billenti meg lelki egyen
súlyodat? Úgy gondolod, nem bántasz 
senkit, hogy téged se bántson senki? Egyez
ségre akarsz lépni 50% erejéig Istennel s 
50% erejéig a sátánnal? Ha így gondol
kozol, már 100% ig a Sátáné vagy. Tekints 
csak mindennek mélyére s ne félj akkor, 
ha állást kell foglalnod az Úr mellett, ha 
színt kell vallanod keresztyénséged tekin
tetében, ha meg kell mondanod egyéni vé
leményedet Krisztusról és a Sátánról 1

Jan. 12. Irtózol a sebektől ? II. Korinth.
1 1 . 23—33. Irtózol az élet árnyoldalától? 
Nem szereted látni, hogy van bánat, szo
morúság, fájdalom, nyomor, szenvedés ? 
Tudni sem akarsz lelki sebekről, leverette- 
tésekről, keservekről, megaláztatásról? Az 
életnek csak napfényes, örömsugarak szá
laival kihimezett oldalát akarod ismerni? 
Csak olyan örömöt és boldogságot ismersz, 
amit ez a világ ingyen, munka és fájó se
bek nélkül ismer? Arról nem tudsz, hogy 
nincs szentebb öröm, mint szenvedni a Krisz
tusért, sebeket kapni a golgotái Királyért ? 1 
Hallod, hogy dicsekszik Pál? Ismered István 
vértanú történetét? (Ap. Csel. 7) Tudod 
mi volt a spanyol irquizició s kik voltak 
a magyar gályarabok? Légy boldog, ha 
sebeket kaphatsz a Krisztus nevéért?

Jan. 13. Gyáva vagy ? II. Timóth. 1 . 7. 
Rabszolgaságban tart a Sátán és nem mersz 
ellene fellázadva megvívni szabadságharco-

lenni, de a szerelem nem hal ki szívükből 
soha. Ők meghalhatnak, de a szerelmük 
nem. *

Hársyt megtörte, lesújtctta felesége ha
lála. Két évig nem fogadott vendéget, két 
álló esztendeig nem mozdult ki kastélyá
ból. Csak karácsonykor. Mondják ott töl
tötte az éjszakát a somogyi kriptánál. A 
második karácsony reggelén ott találták a 
kriptánál félig fagyottan. lobb lett volna 
szegénynek, ha már akkor megfagyott volna. 
Nagy beteg lett. Pestre vitték. Sem elméje,
sem teste nem lett többé a régi.*

És most már gyorsan jött a vége. So
káig maradt a fővárosban. És egyszer azt 
olvastuk nagy megdöbbenéssel, hogy elvett 
egy hatodrangú primadonnát. Sohasem hal
lottam, hogy találtak egymásra. Akik is
merték a dámát — sajnos sokan ismerték 
— csak annyit mondtak:

— Most jött a bűnhődés.
Jött is. Pesti palotájuk valóságos kártya

barlang lett. A második asszony már ver
senyt kártyázott az urával. És egyszer kínos 
botrányról írtak a lapok. A neveket elhall
gatták. Jó pénzébe kerülhetett ez Hársynak. 
Egyik lap, emlékszem rá, így írt:

»Hamisan táncolt, hamisan énekelt, ha

dat? Gyáva vagy, holott Isten »nem féle
lemnek lelkét“ adta beléd ? 1 Attól félsz, 
nem lehetsz szabaddá? Olvasd csak el 
Zsid. 2 . 15-ben, hogy miért szenvedte el 
Jézus a testi halált! Miért csak a magad 
erejére támaszkodol? Miért nem fordulsz 
ama „Szabadító“ felé? Rázd le rabbilincsei
det s jöjj a sötétségből elő a napfényre!

Jan. 14. Nincs fegyvered? Efezus 6 . 
íi—isa. Lásd egész fegyvertár áll rendel
kezésedre az Isten szent igéjében s a Szent 
lélek által való minden időbeni szünetnélküli 
imádkozásban. Ott a Lélek fegyvere s ott 
van, veled harcol maga a hős vezér, kit 
Isten küldött mellénk. Lásd a sátán éles 
fegyverekkel, előre kidolgozott haditerv 
szerint egyre fokozódó erővel támad reád. 
Ne becsü'd le erejét. Ragadd kezedbe a 
Lélek kardját s forgasd azt szüntelen.

Jan. 15. Csüggedsz ? Jakab 1 . 1— 12 Ott 
ül a telkeden vajjogó halálmadárként a 
csüggedés és reményevesztettség ? Belefá
radtál már a harcba s futni a cél felé? 
Még el sem kezdted s már is oda kitartá
sod ! Vigyázz! a csüggedés mocsár 1 Vala
hogy bele ne vessz! Lásd az állhatatosak 
„elveszik az éleinek koronáját, amit az Úr 
ígért az őt szeretőknek“. Vigyázz, nehogy 
te is „kétszívű“ légy! Hidd inkább ezt: 
„Csak rajtam áll s miénk a győzelem!“ 
A Krisztus katonái nem a csüggedők közül 
támadnak, hanem a hithősök közül!

Jan. 16. Nem bízol Vezéredben ? Jeré- 
roiás 1 . 19. Lehet-e, szabad-e vezéreddel, 
Isteneddel szemben bizalmatlannak lenned, 
mikor ő erős várad, oltalmad, fegyvered 
és pajzsod? (46 zsoltár.) Amikor ő maga 
mondja, „viaskodni fognak ugyan ellened, 
de nem győznek meg téged, mert én veled 
vagyok, hogy megszabadítsalak téged“. Nem 
elég tudnod ezt, hogy veled az Űr ?! Nem 
elég számodra kijelentett ígérete, hogy nem 
győznek meg téged, mert ő meg akar, meg 
tud s mégis fog szabadítani téged ?!

Jan. 17. Mindenkor győzhetsz! II. Ko
rinth. 2 14. Állj be a Krisztus katonái közé, 
törj lándzsát a Krisztus mellett. Bátran 
teheted. Biztos lehetsz a győzelem felől. 
Isten mindenkor diadalra vezet minket a 
Krisztusban. Feltétlenül rendeld alá maga-

misan fogta az urát és végül hamisan kár
tyázott. Nem tagadta meg önmagát. |övő 
számunkban bővebben.“

Szenzációt hajhászó heti szinilap volt. 
De a jövő számban elmaradt a »bővebben“. 
Jó üzletet csinált a revü anélkül is.

Ezután Hársyékhoz csak kétes egyének 
jártak. Züllöttek. Fokról-fokra sülyedtek. 
És egy napon megperdült a dob Hársy 
egyik uradalmában. De még mindig nagy- 
birtokos maradt a »bolond“ Hársy. Sze
gényt már csak így hívták.

És a „bolond szegénynek“ rögeszméje 
támadt. Szörnyű rögeszme, súlyos beteg
ség. Kevesen gyógyultak ki belőle. A neve : 
visszaszerzem!

Sajnos, sok nem bolond is gyakran 
megkapja ezt a betegséget, amelynek utolsó 
állomása a pisztoly, az őrület, a koldus ta
risznya, vagy a börtön.

Hársy mindig merész játékos volt és 
most lett csak vakmerő. De vesztett, foly
ton vesztett. A kártya ördöge még a bolon
dot sem szánja meg Eb jószága már a 
Hársy uradalom — mondogatták Dunántúl. 
Már zsellérei előtt sem volt respektusa. A 
dob mindgyakrabban pergett és egy napon 
a primadonna is belekerült a bankba. Egy 
bécsi lócsiszár nyerte ki. A primadonna 
nevetett. Nem somogyi lány volt, hanem



1Í26. január 10. HARANQSZÖ. 13

dat a Vezér parancsának. Légy hű és enge
delmes. Légy a harcban kitartó a végső 
diadalig. Adj hálát Istennek, hogy Krisztus 
befogadott vitézei közé s részesévé tett a 
sátán feletti győzelemnek. Abaitj Cyuu

EGYRŐ L-MÁSRÓL.

A  m in d e n n a p i  életből.
A kemény víz és a m osás. 

Mosásnál a kemény víznek az a kel
lemetlen következménye, hogy sárga 
lesz tőle a ruha, mert a kemény viz 
nagymennyiségű mangánt és vasat 
tartalmaz. Sok kút víz, az ű. n. ke
mény viz, a szappant rosszul oldja. 
Az ilyen vízből a vas és mangán 
részecskéket igen könnyen el lehet 
távolítani. A viz mennyiség minden 
literjéhez vegyünk 6—8 gramm ége
tett messet és 5 gramm szódát és 
ezeket jól keverjük el a vízzel. A 
vizet aztán forraljuk fel, éjjelen át 
hagyjuk állani és a vízben levő man
gán és vas részecskék leülepednek a 
fazék fenekére. A vizet aztán le kell 
önteni egy másik edénybe. Ez a viz 
már lágy és a mosásra alkalmas 

Kézizzadás ellen 100 gr. forma
lin és 100 gr. viz keverékével kenjük 
be a kezeket, de csak ügy, ha a ke
zek nem sebesek.

HETI  KRÓNIKA.
A kormányzót az újév alkalmából a 

nemzetgyűlés, a kormány, a hadsereg, a 
diplomáciai testület és a főváros üdvözöl
ték. — A természettudományi országos 
kongresszust a kormányzó ünnepélyes ke
retek között nyitotta meg. — A mostani 
katonai ellenőrzés megszüntetését feltéte
lekhez köti az ántánt.

Az erdélyi árvízkatasztrófa rettenetes 
pusztíásokat vitt véghez. Szecső községet 
eltüntette a föld színéről. Borosjenőn 160 
ház omlott össze.

pesti vicekisasszoy. Másnap már el is szö
kött a lócsiszárral. Az egykori vicekisasz- 
szonynak igaza volt az ő erkölcsei szerint. 
A lócsiszár gazdagabb és fiatalabb volt 
Hársynál. Hársyban még mar-dt valami a 
régi gavallérból. Eladta megmaradt vagyona 
felét. Az árát elküldte — tízezer forintot — 
a csiszárnak az asszonyért. A lócsiszár és 
a primadonna jót nevettek a bolondon. 
Hársy ezt megtudta és eladta utolsó rögét 
is. Elköltözött Bécsbe. És egy napon a heti 
revü négy oldalon számolt be a fokról- 
fokra lezüllött magyar nábobról, aki a bécsi 
Práterben lelőtt egy lócsiszárt. . .

*

A gyilkos évek múltán került haza Bécs- 
ből. Elméje elborult. Egy jószívű, gazdag 
rokona adott neki menedékhelyet. De mikor 
jöttek a hidegek — megszökött. Ha kér
dezték tőle hova megy, azt felelte:

— Megyek a menyasszonyomért So
mogyba.

Ha vásott gyermekek kártyát mutattak

Bulgária katonai ellenőrzése megszűnt.
A román trónörökös, Károly, lemon

dott trónöröklési jogáról. Elválik feleségé
től, Hetén görög hercegnőtől és egy zsidó 
nőt vesz feleségül.

A francia miniszterelnök hajlandó tár
gyalásba bocsátkozni Ab-El Kriminél.

A sziriai francia kormányzó béke-szó
zatot intézett a druzdokhoz, külön kor
mányt és alkotmányt Ígér nekik.

Csang-Csó Lin keresztyén kínai tábor
nok nagy diadalt aratott ellenfelei felett.

HARANGS Z Ó.

Vizkereszt u. /. vasárnapon.
Ep. Róma 12. /—$ 

Az igazi, a valódi istentisztelet lényegéről 
szól a nagy apostol. Testünket odaszánni 
Istennek áldozatul, szivünket megtisztítani, 
Jézus vérében és szolgálatunkat felajánlani 
felebarátunknak — naponként — ez az 
igazi istentisztelet, mert ez Istennek jó, ked
ves és tökéletes akarata.

Kapi Béla püspök Veszprémben. A
veszprémi nőegylet január 6-án egy beszer
zendő orgona költségeire kúlturcstét rende
zett gazdag programm keretében. Az est 
központjában Kapi püspök előadása állott. 
Az est lefolyásáról lapunk legközelebbi 
számában részletes tudósítást hozunk.

Nemes lelkek. Dr. Thebusz Béla orvos, 
dr. Thebusz Aladár kúriai biró, dr. Thebusz 
István ügyvéd Budapestről, édesatyjuk, néh. 
Thebusz János lelkész emlékére tett gyám
intézeti alapítványuk első részleteként 3 
millió koronát szolgáltattak be az egyetemes 
gyámintézet pénztárába. íme: „Az atyáknak 
ékességek a fiák és a fiáknak ékességek 
az atyák“.

Nagy ajándék ev. egyházunknak. A
nemzeti lutheránus tanács karácsonykor 
142 milliót juttatott dr. Raffay püspök ke
zéhez a magyarországi ev. egyház legjelen
tősebb szükségleteinek fedezésére.

Szak- és lelkészt vizsga a  soproni 
theologiai fakultáson. December hó 19-én 
szak- és lelkészi vizsgálat tartatott Sopron
ban a theologiai fakultáson. Lang János, 
Jancsó András és Lucsán Márton tettek 
szakvizsgát, utána pedig Lang János lelkészi 
vizsgát. Lang Jánost december 20-án Szom
bathelyen avatta lelkésszé Kapi Béla püspök, 
László Miklós püsp. titkár, Kovács István

neki — dühöngött, majd elszaladt, mintha 
kergették, üldözték volna. Ha a harangok 
szóltak, leborult a földre és hangosan imád
kozott . . .

Amikor első feleségét a bankba tette, 
olyan jidő volt mint ma. Azóta csak így 
mondják azon a vidéken: „Akkor volt ilyen 
Ítéletidő, amikor a Hársy bankba tette a 
feleségét.“

Hársy faluja — azt mondják — okult 
ebből a szomorú történetből.

*

Az áldott nagyanyó elhallgatott. Látszott 
rajta, hogy valamire vár. És az én jó apám 
elértette: mire. Odament hozzá, megcsó
kolta a kezét s ő megsimogatta a haját, 
mint előbb az enyémet és könnyezett.

* * *
És apám sohasem kártyázott többé. 

Paálék jövő karácsonykor máshoz mentek 
pejcsikót nyerni. Vagy talán okultak és 
otthon maradtak.

vallástanár, Schöck Gyula püsp. m. lelkész 
és Menyhár István egyházker. segéd'elkész 
segédletével. Lang János ideiglenesen Kis- 
mányokon teljesít segédlelkészi szolgálatot.

Uj doktor. A budapesti egyetemen a 
bölcsészet doktorává avatták dec. 19-én 
Szeberényi Gusztáv békéscsabai lelkészt, 
dr. Szeberényi L. Zsigmond főesperes fiá*.

Pápa. Paupera Ferenc nemzetgyűlési 
képviselő az ev. nőegyletnek 1 millió koronát 
adományozott. — Az ev. férfi és zenepár
toló egyesület jan. 3-án műsoros estélyt 
rendezett.

Szeged. December 23 án folyt le a 
gyermekek karácsonyfa-ünnepsége a leány- 
gimnázium tornatermében. Kiss Ferenc 
egyházfelügyelő beszédén s Tátrai Károly 
lelkész imádságán kívül a vasárnapi iskola 
gyermekei énekelték a Csendes éj c. éneket. 
Kubinyi Anna Karácsonyra c. verset sza
valta, Lézinger József Katona fiamhoz c. 
költeményt mondotta el. Karácsony c el
beszélést előadták: Győiffy Zsuzsika, Elt- 
scher Andor. Szalai Erzsébet, Lacza Hona 
és György, Papp Józsii, Petró Gyula, Pén
zes Mihály, S'x l io n e ts  Zaskár Piroska. 
„Jön a Jézuska“ c. ^iltem ényt szavalta 
Czeglédy Ilona. Szavai?,'. l ég Bankov Mária, 
Győrffy Ilonka; Rick bárika és Henriette 
dialógot mondottak, imádkozott Scholler 
Aranka. 17 gyermek új cipőt, 23 gyermek 
új ruhát és 100 gyermek felekezeti különb
ség nélkül könyvekkel, bibliával felszerelt 
süteménycsomagot kapott. A betanítás és 
kiosztás fáradságos munkáját Réthy Mária 
vasárnapi iskola-vezető és Országh József 
tanító végezték. Az egyház a szeretet ün
nepén a kerületi börtön 34 ev. lakójának 
1 — 1 kg. kenyeret és i/i kg. szalonnát ado
mányozott, azonkívül a szegényház, kórház, 
vakok intézete, állami menhely ev. tagjait 
jutalmazta meg, valamint 10 szegényt is. 
A gyülekezet tagjai 20 millió korona össze
get és élelmiszereket 5 millió korona érték
ben adakoztak össze. Az egyház másik 
nagy eseménye az Évkönyv, amely 56 olda
lon jelent meg nyomtatásban. Ez az évkönyv 
feltárja a szegedi evangélikusok életét és 
példátadó élni akarását

Főesperesi egyházlátogatás. Schöll 
Lajos, a tolna-baranya-somogyi egyházme
gye főespsrese és Müller Róbert alesperes 
december 18-án egyházlátogatást tartott a 
kölesdi gyülekezetben. Délután iskolavizs
gálat voit, amelynek eredményeként teljes 
elismerését fejezte ki az egyházmegyei el
nökség a kiváló tanítónak, Weil Jánosnak 
és a hitoktatást végző lelkésznek. Iskola - 
vizsgálat után vallásos est volt a kivilágitott 
templomban. „Isten felséges adománya“ 
kezdetű gyülekezeti ének után Müller Róbert 
alesperes imát és szentigét olvasott, Ka- 
szenbach Irma Arany j. Fiamnak c. költe
ményét szavalta, az énekkar egy művészi 
irredenta dalt énekelt a „magyar ádvent“- 
ről, majd Schöll Lajos föesperes lépett az 
oltár elé. Lelkes és hatásos előadásában 
meggyőző erővel beszélt evangélikus egy
házunk lélekmentő missziójáról. Előadása 
után Benedek József elszavalta, az énekkar 
pedig elénekelte a magyar Hiszekegyet. 
Végül Pass László helyi lelkész záróiniája 
és áldása után gyülekezeti ének fejezte be 
a bensőséges hatású vallásos estélyt. Utána 
egyházlátogatási közgyűlés volt, amelyen 
Schöll Lajos főesperes letárgyalta a szoká
sos kérdőpontokat, megtéve észrevételeit 
és buzdításait, utasítást, tanácsokat adott. 
Bejelentette Koritsánszky Ottó felügyelő 
lemondását, melyet sajnálattal vett tudomá
sul a közgyűlés. A gyülekezet történetében
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nagy jelentőségű volt Schöll Lajos föesperes 
azon megállapítása, hogy a 200 éves adó
rendszer egészségtelen, igazságtalan és 
alkotmányellenes, melyet a gyülekezetnek 
saját érdekében feltétlenül gyökeresen meg 
kell változtatnia. Végül a lelkészi hivatalt 
vizsgálta meg a főesperes, amelyet rendben 
talált. Köleseiről másnap utazott el a fő- és 
alesperes a jól végzett munka kellemes 
érzetével. Rövid kölesdi működésük áldá
sos, termékeny hatást váltott ki az egész 
gyülekezetben.

A salgótarjáni egyház III. ádventi es
téjén dr. Csengődy Lajos tartott előadást, 
IV. estén pedig báró Podmaniczky Pál a 
finn ádventről beszélt a szép számban 
egybegyült közönség előtt, mély benyomást 
keltve mindenkiben, arról az országról, mely 
az evangéliumi ébredésnek köszönheti nagy
ságát. Közreműködtek még a két estén 
Szlovák Pál hitoktató, Pampurik Gusztáv, 
Csarba Ilonka, Knapicius Lajos, Tuba Ilonka, 
Kralovánszky Margit, Röder Alfréd, Deman 
Gusztáv és Vertich Antal,

Karácsonyi v á sá r t az ev. nő- és leány- 
egylet dec. 13—15®  rendezte a Vadász 
szálló nagytermébOTamely úgy anyagi mint 
erkölcsi szempontbői kitünően sikerült. A 
vásáron eladásra került tárgyak legnagyobb 
részét a leányok maguk készítették hosszú 
heteken át tartó nagy munkával, amiből 
minden el is kelt. Pántyik Árpádné és 
Zelenka Panny elnöknők vezetésével közre
működtek dr. Förster Kálmánná, Moticska 
Nándorné, Köntzey Ferencné, Kralovánszky 
Imréné, dr. Csengődy Lajosné, Gábler Vil- 
mosné, Csincsik “Andrásné, Holies Jenőné, 
a leányok közül Pánlyik Babus, Zorkoczy 
Erzsiké, Kmeth Mancika, Csengődy Etelka, 
Szaniszló Sárika és Illa, Marko Emma, 
Tuba Ilonka, Okolicsányi Márta, Schuber 
Magda, Galbács Ica és mások számosán. 
A vásár összjövedelme 11,250.000 kor. volt, 
a tiszta haszon 7 millió körül az özvegyek 
és árvák karácsonyi megajándékozása szá
mára.

Az egyházhoz tartozó minden özvegy 
és árva részesült karácsonykor adományban 
az ev. nőegylet és leányegylet részéről a 
karácsony estéjén megtartott karácsonyfa
ünnepélyen, amelyen beszédet mondott dr. 
Csengődy L. lelkész, hegedült Talmányi 
József, orgonán játszott Oszifcsin Kató és 
Holies Sárika, szavaltak Hrubecz Aranka, 
Ukrincsko Nándor, Holies Sári és Oszifcsin 
Kató. A felnőttek nevében pedig Bak János 
szavalt. Végül a leányegylet tagjai osztották 
ki az adományokat.

Az ajkai gyülekezet ádventi vallásos 
estélye, a vasárnapi iskolás gyermekek 
templomi karácsonyfaünnepélye, valamint 
a karácsony másnapján tartott nagyobb- 
szabású előadása nagy érdeklődés mellett 
játszódtak le. Különösen a karácsonyfa- 
ünnepély volt kedves és boldog emlékű 
azoknak a kicsinyeknek, akik a sok-sok 
angyalkának játékában és a csillogó nagy 
karácsonyfa kedves képében az ő hetekkel 
ezelőtt szövögetett álmukat látták megvaló
sulni. Több kételkedő kis gyermek ment 
haza azzal a boldog meggyőződéssel, hogy 
ime mégis a kis Jézus hozta nekik a temp
lomba a karácsonyfát.

Karácsony másnapján a moziban egy 
négy felvonásos alkalmi színdarabot adtak 
elő a nagyobb leánykák. Itt is kedves, meg
kapó képek lepték meg a nagy számmal 
megjelent érdeklődőket. Különösen szép 
volt a menyország jelenet, amelyben sok
sok angyalka vette körül a 12 éves gyermek 
Jézus trónusát, aki nagy örömmel vette ki

részét a karácsonyfák díszítésében és ké
szített ajándékot az ő kicsinyeinek. Ezen 
az ünnepélyen egy mesét olvasott föl a 
Ielkészné, a helyettes tanító: Nagy Sándor 
pedig üdvözölte a megjelent közönséget.

Az ajkai ifjúsági egyesület most készül 
az Aranyember előadására. A közel jövőben 
pedig egy nagyszabású mesebált rendez a 
lelkész és neje, amelyen valláskülönbség 
nélkül körülbelül 60 kisebb-nagyobb leány 
és fiú szerepei.

Székesfehérvár. Advent utolsó vasár
napján vallásos estélyt rendezett a székes- 
fehérvári ev. gyülekezet. Az estély Irányi 
Kamillnak — a gyülekezet buzgó és ékes- 
szavú lelkipásztorának — lélekemelő imá
jával kezdődött. Az országos hirü Városi 
Dalkör Kreutzer K.-nak „Vasárnap reggel“ 
és Mozart Varázsfuvolájából a „Papok 
kará“-t adta elő a náluk már megszokott 
precizitással. Zugor Irénke — Bobory Mária 
zenetanárnő zongorakísérete mellett — Kapi 
Gyula: „Rachel siralma“ c. melodrámájának 
végtelen kedves és szivekbe markoló elő
adásával tűnt ki. Jesztrebényi-Maurer Hof- 
fer-Bobori F. vonósnégyese a kitűnő össz- 
játék és a gyönyörűen kifejezésre juttatott 
színezés által magasztos érzést váltott ki 
a nagyszámú hallgatóság szivéből. Előad
ták : Haydn Op. 32 Adaggióját. A vallásos 
estély előadója dr. Kirchknopf Gusztáv 
egyháikerüleii lelkész volt. Érdekes és igen 
értékes előadásában ostorozta a társadalmi 
erkölcstelenségeket, majd szenvedelmes han
gon rámutatott arra, hogy a lelkek szanálása 
csak a krisztusi szeretet által érhető el. E 
vallásos estély iránt igen meleg érdeklődést 
tanúsítottak a másfelekezetü testvéreink is, 
kik az estély befejeztével hálás szívvel 
megköszönték az értékben ki nem fejezhető 
erkölcsi ajándékot s azzal a kérelemmel 
állottak elő, hogy minél gyakrabban tartson 
az ev. gyülekezet ilyen lelket nemesítő és 
szivet erősítő vallásos estélyt.

Alszopor. December 24-én d u. iskolai 
karácsonyfa-ünnepély volt, melyen Nagy 
Lajos tanító az öröm, szeretet és hála 
ünnepéről beszélt; Tóth Gy. és Hetlinger 
E. Vi. o. tanulók imát mondtak, Joó B., 

•Luka B. VI., Büki F. III., Fördős J. VI., 
Mesterházy S. V. és Trakszler J. IV. oszt. 
tanulók szavallak, az iskolai énekkar pedig 
háromszólamú karácsonyi énekeket énekelt. 
A befejező közének után kiosztásra kerültek 
a következő ajándékok: 1 drb. fiuing, 13 
pár érmelegítő, 10 pár kapca, 6 pár haris
nya, 6 drb. hósapka, 3 pár keztyü, továbbá 
minden gyermeknek füzet, tollak, palavesz- 
sző, tollszár, alma, dió, sütemény és cu
korka. A gyülekezet áldozatkész tagjai az 
ünnepély céljaira karácsonyfát, 1 drb. inget, 
1 pár harisnyát, 1 pár érmelegitőt, 551.500 
K készpénzt, sok süteményt, almát és diót 
adtak össze. A készpénzadományokból a 
ruhaneműk, tanszerek és karácsonyfadíszek 
lettek beszerezve. Az önzetlen anyagi áldo
zatokat bőven megtérítette az ünnepélyen 
jelenlevőknek a mérhetetlen öröm s boldog
ság, mely a kedves gyermekszemekből su
gárzott. Az ünneplő közönség azzal az 
elhatározással oszlott szét, hogy a jövőben 
hatványozott erővel segítségére lesz a kez
deményező tanítónak a karácsonyfa-ünne
pélyek rendezésében.

Az iskolával kapcsolatos, 21h  éve mű
ködő Ifj. Egyesület népkönyvtárának gya
rapítására az 1925. évben özv. Zongor J.-né 
Makkoshetyéről a Prot. Cs. Könyvtár 13 
füzetét, Németh Jolán Szombathelyről 2 drb., 
Gyarmathy Gyula Alszoporról 1 drb. köny
vet ajándékoztak, melyekért ezúton is hálás

köszönetét fejezi ki az Egyesület. Az ado
mányokon kívül még 20 drb. új könyvet 
szerzett be az Egyesület, 28 drb.-ot pedig 
köttetett. Jelenlegi könyvállomány 158 mű 
147 kötetben, amely kötetek felerészben 
vászon díszkötésben, felerészben pedig fél
vászon kötésben vannak.

Dombóvár. Karácsony előestélyén szép 
karácsonyfaünnepély gyönyörködtette a szü
lőket és gyermekeket egyaránt. Boldog 
örömmel mondották el az elemi iskolai 
tanulók karácsonyi verseiket s énekelték a 
Csendes éjt. Lelkész elmélkedése után min
den gyermek dió-, alma-, édességekkel tért 
hajlékába. Szülők örömmel jöttek lelkész 
segítségére, hogy a karácsonyfa felállítható 
legyen s adakozásukkal lehetővé tették, hogy 
minden gyermek kapjon is valamit. Mind
azoknak, kik valamiképen hozzájárultak a 
szent ügyhöz, hálás köszönetét mond a 
lelkész ezúton is.

A kisfalud! leánygyülekezetben vallásos 
ünnepély volt a karácsony utáni vasárnapon, 
amelyen a hívek szép számmal vettek részt. 
Kiss Erzsébet, Emődi Erzsébet, Nagy Gyula 
és Bognár Gyula szépen előadott szavala
tokkal, Bakody Elemér tanító vezetésével 
pedig a férfikar szépen sikerült 3 énekével 
járultak az ünnepély sikeréhez. Böjtös 
László lelkész Luther családi életéről tartott 
előadást. Offertórium a harmónium alapra 
184.400 kor.

Gindlicsalád. Boldog örömtől sugárzott 
a kistengelici állami elemi iskola 32 evang. 
vallású tanulójának az a rc a : karácsonyfa
ünnepélyt tartottak. Előadták dr. Schlitt- 
Szombath szép karácsonyi színjátékét. Az 
ünnepély alatt a csillogó díszekkel és min
denféle jóval gazdagon megrakott kará
csonyfa csak úgy ontotta szét a csillagszórók 
vakító tüzét. Az ünnepély után minden egyes 
gyermek megkapta a Jézuska ajándékát, 
egy-egy kis levelezőlapokból összevarrott, 
cukrokkal, dióval, süteménnyel és almával 
megrakott kosarat. Az ünnepélyt két nappal 
később meg kellett ismételni. Mindkét alka
lommal szűknek bizonyult az iskola más- 
vallásuakkal is megszaporodott tágas tan
terme. A színdarab ügyes betanitása Csizsák 
János, fáradhatatlan buzgalmú kántor ér
deme, a gazdag ajándékok összeadása a 
nőegylet áldozatkészségét dicséri.

Halálozás. Péter Sándor kismányoki 
ev. lelkész, kit ádvent II. vasárnapján isten- 
tisztelet tartása közben agyszélhüdés ért, 
kínos szenvedés után életének 43. évében 
elhunyt, gyászba borítva családját és elár
vult gyülekezetét. Temetése a kismányoki 
ev. templomból történt, hol megjelentek 
szeretett hivei mellett a szomszédos gyüle
kezetek tagjai is, hogy elbúcsúzzanak tőle. 
A temetési szertartást és halotti beszédet 
Schöll Lajos ev. főesperes tartotta Polster 
Gyula ev. esp. s. lelkész és Lang János s. 
lelkész segédlete mellett. A koporsójánál 
megjelent a bonyhádi reálgimn. tanári kara, 
az olvasókör, Jánossy, a várallyai ref. gyü
lekezet lelkésze. A szertartás után megindult 
a szomorú menet ki a kocsihoz s harang
zúgás mellett búcsúzott a lelkész, hogy 
híveitől kisérve induljon haza, szülőfalujába, 
hogy annak sírboltjában pihenjen. Legyen 
áldott emléke, édes pihenése az élelharc 
után. A vigasztalás Istene nyújtson vigasz
talást a kesergőknek.

Szentgotthárd. A gyermekek és szegé
nyek karácsonyfa-ünnepélyét dec. 24-én 
az ünnepi istentisztelet után a gyülekezeti 
kulturházban tartották meg. Berger Lajos 
segédlelkész rendezésében az iskolás gyer
mekek szép karácsonyi jeleneteknek elő
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adásával tették maguk részéröl emlékeze
tessé a szent napot, amely előadásokat 
másnap, karácsony ünnepének délutánján 
templomban megismételték.

Különböző természetű adományokban 
karácsonykor részesültek: 31 elemi iskolás, 
14 tanonc, 8 család és az énekkarnak 26 
tagja.

A ráchidasi ev. nöegyesület dec. 16-án 
a ráchidasi imateremben vallásos estély 
keretében ünnepelte meg Luther házassá
gának jubileumát. Az ünnepi főelőadást 
Stráner Vilmos kaposszekcsöi lelkész tar
totta .Luther házassága“ elmen. A Lagler 
József tanitó vezetése alatt álló nőegyesületi 
vegyeskar két lelket gyönyörködtető ének
száma, Polster Oyula esp. s. lelkész és 
HUtter Gyula szavalata, továbbá mindkét 
iskola növendékeinek szavalata egészíiették 
ki a műsort. Az oltári szolgálatot Schöll 
Lajos főesperes végezte.

A kaposszekcsöi ev. gyülekezet dec. 
15-én vallásos estélyt rendezett, mely esté
lyen a zsúfolásig megtelt templomban a 
főelőadást Schöll Lajos, az egyházmegye 
apostoli lelkületű foesperese „Hit vagy 
egyháziasság ?“ cfmen tartotta, kinek gon
dolatokban gazdag előadása mélyen bele
vésődött a hívek leikébe. Nagy hatást ért 
el Schöll Mártuska gyönyörű szavalata, 
mely nem egy könnyet csalt a szemekbe. 
Az estélyen Stráner helyi lelkész vezetése 
alatt álló férfi dalkör két gyönyörű ének
számmal egészítette ki a műsort. Az oltári 
szolgálatot a helyi lelkész végezte.

Hidasi evangélikus gyülekezet dec. 
24-én este iskolás növendékei számára 
karácsonyfa-ünnepélyt rendezett és pedig 
Némethidason a hívek közadakozásából 
gyönyörű fa körül csoportosult a kis sereg, 
hogy énekszámaikkal, szavalataikkal dicsőít
sék istent. Az ünnepély rendezését s alkalmi 
előadást Schöll Lajos főesperes tartotta. 
Ráchidason a nöegyesület buzgó elnöknője 
Schöll Lajosné szorgalmát s ízlését dicsérte 
a gyönyörűen díszített, fa, a hívek lelkületét 
a sok ajándék alatta. Öröm könnye csordult 
a szemekből, midőn kigyultak a karácsonyfa 
gyertyái s felcsendült a gyermekek buzgó 
karácsonyi éneke s szépen összeválogatott 
szavalata. Az ünnepi előadást Polster Gyula 
esp. s. lelkész „Dicsőség a magasságos 
mennyekben Istennek“ cím alatt tartotta, 
kinek szavai nem egy könnyet csaltak a 
szemekből. Az utolsó gyermek-ének elhang
zása után a gyermekek telt kosárkákkal 
vonultak haza, hogy megőrizzék az est 
emlékét.

Lelkész! Szolgálati Napló. Debrecen 
8z. kir. város és a Tiszántúli Református 
Egyházkerület könyvnyomda-vállalata az 
elmúlt Karácsonyra egy igen érdekes és 
értékes újdonsággal lépett az egyházi könyv-

Riacra. Ez lesz az új Lelkészi Szolgálati 
apló, Uray Sándor debreceni református 

lelkész, egyh. m. tanácsbiró s debreceni 
lelkésztestületi moderator szerkesztésében, 
ki 20 éves papi működése s azalatt állandó 
naplóvezetése tanulságai alapján szerkesz
tette meg, igen praktikus és tetszetős for
mában a Naplót Alakja ötös kvárt forma; 
a következő rovatokkal: 1. Napok bejegy
zése. 2. Liturgiális és templomi szolgálatok, 
a használt textus megjelölésével. 3. Bel- 
misszió. Cura pastoralis. Katekhezis. 4. Con
template. Bibliatanulmány. Irodalmi tevé
kenység. 5. Adminisztratio. 6. Megjegyzések 
és előjegyzések. — A tartós és tetszetős, 
kemény fedélbe foglalt Napló címlapja után 
Előszó és használati utasitás foglaltatik; 
a végén pedig tiszta lapok vannak az évvégi

összefoglalás céljaira. — A Lelkészi Szol
gálati Naplót a debreceni református egy
házmegye újévtől kötelező használatra máris 
elfogadta; példáját remélhetőleg ország
szerte követni fogják. Az egy évre szóló 
napló ára 50 ezer korona, azaz négy pengő 
lesz s azonnal megrendelhető a Méliusz 
könyvkereskedésben Debrecen, Piac-u. 26.

Protestáns Szemle. A „Protestáns 
Szemle“ januári száma gazdag tartalommal 
már megjelent. Ravasz László, Mitroviczy 
Gyula, Reményik Sándor, Pröhle Károly 
dr., Szilárdy Zoltán, Karácsony Sándor, 
Zsinka Ferenc és mások Írtak bele kisebb- 
nagyobb különféle érdekes közleményeket.

Vőnöck. Advent III. vasárnapján a dél
előtt folyamán dr. Kiss Jenő egyet. rk. tanár 
prédikált. Délután vallásos összejövetel 
keretében előadást tartott: Ádventi prófé
ták elmen. Szavaltak: Takács Irma, Rosta 
Lina. — Az elmúlt évben különböző jóté
kony célokra 2 millió 966 ezer K folyt be.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Németország. A német evangélikus 

egyházak decemberben első i/ben összeült 
zsinata 10 napig ülésezett Berlinben és 
foglalkozott az egyház pénzügyi viszo
nyaival, a lelkészképzéssel, a vegyes há
zasságok, a vasárnap megünneplésének, 
a konfirmáció és a konkordátum kérdé
seivel. A zsinaton megjelent összesen 218 
képviselő és pedig 157 a tartományi egy
házak képviseletében, 23 püspök és egy
házi elnök, 7 theologiai fakultási reprezen
táns, 15 képviselője a vallástanárok, egy
házi zenészek és egyházi kisebb tisztvise
lők köréből, 5 behívott egyháztag és végül 
11 képviselő a régi porosz egyházak t. i. 
Danzig és Memel vidékéről.

A vallásos szocialisták november hó 
folyamán Berlinben kongresszust tartottak, 
amelyen a vezetők, úgymint dr. Piechowski 
és Todenhagen erősen hangsúlyozták, hogy 
a szociálizmusnak az egyházzal és a val
lásos élettel nemcsak számolni kell, de vi
lágnézetébe, ha megmaradni akar, szüksé
ges tényezőként okvetlenül fel kell vennie. 
A kongresszus elnöke örömmel konstatálta, 
hogy a vallásos szociálizmus erősen terjed.

A berlin-willmersdorfl egyházközség 
600 aranymárkás stipendiumot szavazott 
meg annak a diáknak, aki kötelezi magát, 
hogy lelkésznek készül. Szép példája an
nak, miként lehet a lelkészhiányon segíteni.

Az evangélikus egyház gyönyörű egy
házi énekeinek jobb kultiválása celjáoó! 
országszerte énekheteket rendeztek Német
országban, hogy az énekek szépségeit és 
vallásos tartalmát annál inkább nozzák az 
egyháztagok tudomására.

India. Az angol kormány most végre 
engedett eddig tanúsított merevségéből. A 
hittérítőknek Indiába való visszatérése ügyé
ben. Sőt most már nemcsak Indiába bo
csátja őket, hanem Uj-Guinába és Kelet- 
Afrikába is, úgyhogy teljesen megindulhat 
a régi békebeli üzem.

C S A L Á D I  é r t e s í t ő .
Eljegyzés. Polster Erna leánygimná

ziumi tanárnőt Nyíregyházáról eljegyezte 
Lábossá Lajos vallástanár Debrecenből.

Halálozás. Szentgotthárdon meghalt 
Békéi Vilmos ciszterci r. nyug. tanár 65 
éves korában. Az egész város részvételével

temették el a köztiszteletben álló, krisztusi 
lelkületű tanárt.

Áldás emlékére!

Ú J D O N S Á G O K .
Meghalt Antal Gázáné. Rotterdamban 

meghalt Antal Géza dunántúli református 
püspök fenkölt lelkű felesége, Opzoomer 
Helén, aki életében A. S. C. Wallis néven 
irta be nevét a holland irodalomtörténetbe 
és a magyarság szívébe. Szerény volt ez 
az előkelő, mélyérzésű hollandus nő, aki 
a magyar irodalomnak hollandus nyelvre 
való átültetésével szerzett hervadhatatlan 
érdemeket. Fényes külsőségek között és 
mély részvét kíséretében temették el A. S.
C. Wallist Rotterdamban, de halála Ma
gyarországon is őszinte megilletődést keltett.

Január 1-től olcsóbb a gyógyszer. 
A népjóléti miniszter valamennyi vármegyei 
és városi törvényhatósághoz körrendeletét 
intézett, amelyben rámutat arra, hogy a 
gyógyszerek kiszolgáltatásához szükséges 
edényzet nag> kereskedelmi árban beállott 
változások szükségessé tették a gyógyszer
árszabás ártételcinek megfelelő módosítá
sát. A miniszter ennélfogva január 1-től 
kezdve új árszabást léptetett életbe.

Rabok karác onya. Budapesten a 
Markó-uccai fogházban az 1925-ben is 
megható módon folyt le a rabok karácsonyi 
ünnepsége. A karácsonyestét délután fél 4 
órakor tartották meg és erre a fogház ösz- 
szes rabjait az első emeleten levő kereszt
folyosók torkolatához vezették. A nagy tér
séget a fogház alkalmazottjai szépen fel
díszítették, a közepén emelvény állott, az 
emelvényen harmónium, mellette hatalmas 
karácsonyfa. A rabok — mintegy hatszázan 
— ünneplő ruhában állották körül a kará
csonyfát. Az ünnepet Korlics Béla dr., a 
fogház vezető ügyésze nyitotta meg. Beszé
dében elmondta, hogy a szeretet ünnepén 
szálljon magéba minden ember és buzdí
totta azokat, akik bűnt követtek el, hogy 
álljanak talpra, tegyenek fogadalmat és ne 
vétkezzenek többet embertársaik ellen. Az 
ügyész ezután elrendelte, hogy az összes 
fegyelmi büntetéseket függesszék fel. Ko
vács Béla dr. beszéde után Podmaniczky 
Pál báró, evang. lelkész mondott megható 
szentbeszédet, majd a rabok közül többen 
vallásos dalokat adtak elő. A rabok meg
hatva hallgatták a dalokat és sokan közü
lök könybelábadt szemmel köszönték meg 
a szép karácsonyestét.

Mennyi vér folyt el a világháború
ban ? Washingtonban most készítették el 
a kimutatást a világháború pusztításairól. 
E szerint a hadviselt államok hatvanöt
millió katonájából minden harmadik meg
sebesült s minden nyolcadik hősi halált 
halt. A négyesztendős világdulás minden 
kiadása nem kevesebb mint százhuszon- 
kilencmillió dollárt tett ki.

Akit hat feleség gyászol. Kecskemé
ten a rendőrség letartóztatta Borbás József 
országszerte körözött házasságszédelgőt. 
Borbás vallomása során beismerte bűneit, 
majd zárkájában veronálla! megmérgezte 
magát és meghalt. A házasságszédelgőt hat 
rászedett feleség gyászolja.

Hosszabb lett az emberi életkor. 
Perey Hall dr., ismert angol orvos egyik 
legutóbb megjelent kimutatásában igen ér
dekes megállapításokat tett az emberiség 
átlagos életkorának emelkedéséről. Első
sorban arra utal, hogy a huszadik század
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emberisége átlag tiz-husz évvel él tovább, 
mint éltek száz év előtti emberek és hogy 
a nyolcvan évet megérő öregek száma te
temesen megnövekedett az utolsó hárminc 
esztendő alatt.

Tömeges gyilkosság a cseh hadse
regben. A cseh katonaság körében a ha
lálozások száma 1921—22-ben 628, 1922—
23-ban 466 s 1923 —24 ben 599 volt. A 
halálesetek kilencven százalékának öngyil
kosság az oka. Ezenfelül erőszakos halál
lal múlt ki 1921-22 bjn 68, 1922-23-ban 
61 s 1923—24 ben 69 katona.

Herczeg Ferenc képes szépirodalmi 
hetilapjának, az Új Időknek újévi száma 
díszes kiállításban és gazdag tartalommal 
jelent meg. Ebben a számban veszi kez
detét Herczeg Ferenc új regényének „A 
Lánszky motor“-nak, valamint a „Szerelem“ 
c. világhírű angol regénynek közlése. Cik
ket : Rákosi Jenő, Hegedűs Lóránt, Surányi 
Miklós, Lyka Károly; elbeszélést: Karinthy 
Frigyes, Erdős Reneé, Bónyi Adorján, Mau
rice Prax és Falu Tamás; verset: Farkas 
Imre, Kosáryné Réz Lola; riportot: Tábori 
Kornél írtak ebben a számba, amelyet 
szebbnél-szetb művészi és időszerű képek 
díszítenek. Tartalmazza még az Új Idők a 
szerkesztői üzenetek és szépségápolás rend
kívül népszerű rovatait. Az Új Idők előfize
tési díja negyedévre 80 ezer korona. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó- 
hivatal : Budapest, V i, Andrássy út 16.

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.

Miért szeretik annyira az asszonyok ? 
Ezt a kérdést hallani családikörben, társa
ságban s mindenütt ahol a Magyar Uri- 
asszonyok Közlönyéről beszélnek. Pedig a 
felelet igen egyszeiű, mert a hangja nemes, 
magyaros, irredenta. Tartalma letieletszerü- 
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- 
nyok állítják össze. Kézimunka rovata hét- 
ről-hétre változatosan szép, érdekes. Kotta- 
melléklete a legszebb, legszívhezszólóbb 
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 Magyar Uriasszo- 
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 Ma
gyar Uriasszonyok Közlönye szerkesztősége 
es kiadóhivatala: Budapest, VIII., Szentki
rályi u. 2.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
3zentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Január 5. Búza 76 kg.-os tiszavidéki 

405—407, egyéb 400—402, rozs 245-250, 
árpa 235—245, sörárpa 295—320, zab 250— 
260, tengeri 192 5 ezer K métermázsánként.

Most jelent meg a Legújabb Divat 
„SZABÁSZATI TANKÖNYVE“, irta Mar
gittal Maris. Minden varrónőnek nélkülöz
hetetlen, mert a legújabb szabást, varrást 
megtanulhatja tanító nélkül is. Bolti ára 
80.000 K. Kapható m inden könyvkeres
kedésben. Megrendelhető a kiadóhivatal
ban is, Budapest, IV., Semmelweis-ucca 
15. szám.__________________________ 2—2

Tanulónak felveszek egy szolid, jól 
nevelt evang. fiút, lehet esetleg teljesen 
árva fiú is, vas-, rézbutor és sodrony ágy
betét készítő műhelyemben, Ernst János 
Qyőr, Wennesz Jenő-ucca 55. sz. 6—10

Magyar és német nyelvet perfektül 
bíró urileány gyermekek mellé ajánl
kozik. Cím a kiadóban. 2-6

Gáspár Ferenc: „A fö ld  körül* 
című munkája díszkiadású hat kötet
ben, teljesen új állapotban eladó. — 
Alapár kötetenként 14 aranykorona. 
— Cím a kiadóban. 4—4

Uj évben! Uj szerencse!
Húzás feltétlenül 

1926. január 26-án.

HÉT K ILÓ  
S Z ÍN  A R A N Y

AZ
ARANYSORSJÁTÉK

HÁROM ELSŐ

F Ő N Y E R E M É N Y E
1 főnyeremény 4 ka. SZINARANY.
1 nyeremény 2 ü .  SZINARANY.
1 nyeremény 1 ko. SZINARANY.
1 nyeremény 3 waooon =  300 p búza.
1 nyeremény níoytiléses automobil.
1 nyeremény keresztburos zonoora.
1 nyeremény teljésen felszerelt motorkerékpár. 
5 nyeremény teljesen felszerelt varróoép.

10 nyeremény teljesen felszerelt kerékpár.
200 nyeremény különféle arany és ezüst tárpy.
Egy sorsjegy ára 10.000 korona.

Uj évben! “ í p“  Uj szerencse I

Kedvezmény lapunk t. Olvasóinak! 3 1 4 4  szám.

Á T M E N T  A K Ö Z T U D A T B A
hogy a legtökéletesebb művészi fényképeket S Z E L V É N Y .

T*! T  S  T^T A  művészi fényképező m ester k é sz ít i:
B U D A P E S T .  VII.. Rákóczi-ut 74. Ezen szelvény birtokosa DISKAY 

fényképező mesternél, Budapest, 
VII. Rákóczi ut 74 vagy MONA 
LISA műtermében, Budapest, III.

Specialista menyasszonyi, gyermek- és csoport-felvételekben. 
Fényképnagyítások olaj, akvarell és pasztell kivitelben. --------

Életnagyságu fénykép nagyítása I #  « " J f A  f l H O
papirkeretiel bármely kis fény- IC ß  M 1
kép után csak ■ w a w W w

Zsigmond ucca 36. szám alatt

3 0 ° | „
Szavatolok a képek művészi kiviteléért.

FIÓK: MONA U SA, BUDAPEST, |||. ZSIGM0ND-UCCA 36.
e n g e d m é n y t  k a p .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa:
i  DDDánt&U L n tü e r - S s ö v B ts é a .
A* Országos Latber-SzSret- 

«ég hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetőéi dijak 
6e reklámadók a 

HARANGOZÓ ezerkesztő- 
kladóhlTatalának 

Baantcotthárdra (Vasrm.) 
küldendők. 

BlőfiietéBt elfogad 
minden ezang. leiké«« 

él tanító.
Meoitlsiik minden rasároip.

V

O h J é z u s o m , m i l y  bo ldogok, 

k ik n e k  s z ív ü k  e g y ü tt  dobog.

Szerkeaztő-kladóhlvatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vas vármegye.

FlókkladéhlTatal 
„Luther-TársasAg* könyv- 

kereskedése Budapest,
VUI., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HABASG8Z0«
előfizetési ára: az elsé 
negyedévre 10.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10°/«-oi kedvezmény. 

Amerikába egész évre 9 
dollár ; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

B o ld o g  h a jlék !
János 2.3. „És elfogyván a 
bor, a Jézus anyja monda 
n é k i: Nincs boruk !“ . .  .

Mennyegző volt a galileai Ká
néban. . . . Tanítványaitól kísérve 
Jézus is belépett a lakodalmas 
házba, és ott mutatta meg az ő 
dicsőségét. A legelső csodatétel. . .  
amelynek színhelye egy meghitt, 
meleg családi otthon, tehát egy 
olyan hely, amely minden nemes 
lélek előtt a legdrágább az egész 
világon! . . .  A legelső csodatétel. . .  
amely ott játszódik le egy boldog 
hajlék szűk családi körében, tehát 
egy olyan helyen, amely az em
beriség életét tekintve a legfonto
sabb az egész világon! . . . Milyen 
magas kitüntetése ez a mi ottho
nainknak, amelyeknek fedele ol- 
talmazólag borul fejünk fölé! . . . 
Jézus legelső csodatétele nem egy 
magánosán álló emberért történik 
meg, nem is a nagy nyilvánosság 
előtt a széles utcákon, vagy a za
jos piactéren — hanem egy szűk 
családi otthonban a családi ott
honért !

Ne gondoljuk, hogy ez talán csak 
mellékes körülmény! Jaj, milyen 
hatalmas figyelmeztetése ez a vi
lág Megváltójának! íme, az ő sze
mében milyen drága értéket kép
visel a család, milyen fontos előtte 
egész itthoni életünk, mennyire a 
szívén feküsznek, a családi élet 
örömei akár kicsinyek, akár na
gyok ! . . .  „Nincs boruk!“ . . .  Ugy-e 
milyen jelentéktelen szükséget je
lent ez, és Jézus mégis könyörüle- 
tességre indul . . . mennyivel in
kább megesik szíve rajtunk az ott
hon nagyobb, jelentősebb szüksé
geinek láttára, hogyne segítene 
nagy családi bánat és szomorúsá
gok idején!

A kánai menyegző csodája ért
hetően hirdeti, hogy Krisztus az 
otthonnak is Megváltója, megszen
te lje , legjobb pártfogója, gyógyító 
orvosa, védelme és éltető napja 
akar lenni. Legelső csodáját is egy 
szerény hajlék fehér falai között 
cselekedte! . . . Szálljon lelkünkre 
az a vigasztaló bizonyosság, hogy 
Krisztus ma is jóra tudja fordítani 
a rosszat, a méregből tud mézet 
előhozni: békétlenségből — békes
séget, átokból — áldást, szenve
désből — örömöt, szerencsétlen
ségből szerencsét és áldást. . .  mert 
ő egyedül adhat gyógyulást szív
nek és otthonnak egyaránt.

Boldog hajlék, ahol Jézus az 
örökös vendég!

„Boldog család, hol a szívekben 
A béke, szeretet lakik,
Boldogok, kik házuk népével 
Az Istent hiven tisztelik,
S éltük folyását bölcs elmével 
Törvénye szerint rendelik.
Hisszük, hogy akik téged félnek, 
Atyánk áldásod száll rá juk ;
Ha békés egyességben élnek.
Boldog lesz földi pályájuk;
S ha útjuk végre sírba tér,
Vár rájuk drága pályabér.“

Ámen.

Nagy lakodalom.
. . .  Aztán még egy kérésem volna 

kedves tisztelendő uram.
— Csak mondja el darab Péter 

uram.
— Ha nem ellenezné tisztelendő 

uram, néhány leandert szeretnénk az 
oltár elé állítani s a nagy csillárt is 
felgyújtanánk. Minden felgyújtott 
gyertyáért egy-egy újat adok a gyü
lekezetnek.

— mondja a lelkész egy kézmozdu
lattal felebb taszítva homlokán gyön
gyös házi sapkáját. Vendége nagy 
lélekzetvétel után kitárja szíve szán- 
dókát :

— Tudom, tudom, kedves tiszte
lendő uram, de mikor nagy lakodal
mat akarunk tartani, azt gondoltuk, 
hogy a szertartás is legyen emléke
zetes.

— És miért szükséges a nagy 
lakodalom ebben a mai nyomorúsá
gos világban ? Kérdi a lelkész komoly 
hangon.

— Tetszik tudni édes tisztelendő 
uram, hogy az Erzsiké az egyetlen 
lányunk. Pérjhezmenése nagy ese
mény családi életünkben és ezzel az 
alkalommal szívesen meghozunk min
den áldozatot, hogy szeretetünket 
iránta bebizonyítsuk. Aztán a vőle
génynek is nagy a rokonsága falujá
ban, az új rokonoknak is csak meg 
kell mutatni, hogy a legényük nem 
valami ágról szakadt családból visz 
feleséget — mondja Péter gazda ön
érzetesen fölemelt fejjel tekintve a 
lelkészre.

— Hiszen tudom, hogy azt a ked
ves lánykát forró szeretettel nevelték 
szülői és Erzsiké meg is érdemli, 
hogy boldogságának napja emlékeze
tes legyen. Vigyázzunk azonban, hogy 
a szülői szeretet forró hulláma túl- 
ságba ne ragadjon és a helyes útról 
el ne térítsen. Az ünnepély szokatlan 
fénye, a nagyszámú vendégsereg, a 
szerfelett gazdagon megrakott asztal 
és a rendkívül zajos, valószínűleg 
egy napnál hosszabb időre elnyúló, 
testet és lelket elernyesztő mulatozás, 
szélnek kergeti az agyvelőböl azokat 
a gondolatokat; a szívből azokat az 
érzelmeket, amelyeknek ilyen neveze
tes életeseménykor meg kell fogam- 
zani a lélekben, hogy ezek azután 
hűségesen kísérjék az új párt vezérlő 
szövetnekként az egész életen át. Az

— A nagy csillárt? De hiszen jól 
tudja Garab uram, hogy azt csak 
nagy ünnepekén szoktuk felgyújtani

N e feledkezzünk m eg az előfizetésünk m egújításáról.
tömíM
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egymás iránt és a rokonok iránti ér
zelmek fellobbanása, az egymás iránti 
kötelességek átérzése, megfontolása 
foglalkoztassa ilyenkor az ünnep fő
szereplőinek lelkét. Ezeket a gondo
latokat és érzelmeket az egyházi 
szertartás, a rokonok személyes Jelen
léte s OzOnnel áradó jókívánságai 
magas fokra emelik és valósággal 
megszentelik. Ez a szent hangulat, 
ez a magasztos emelkedettség tegye 
az új pár lelke előtt ezt a napot em
lékezetessé. Ünnep, valóban ünnep 
legyen a lakodalom, de ne olyan 
káprázatos alkalom, ahol csak az 
érzékek: a szem a fül, no meg a 
gyomor találnak nemcsak kielégítést, 
hanem kétségkívül kimerítő felesleget.

Péter gazda elkomolyodott, gon
dolkodóba esett, de csak egy pilla
natra.

— Nem akarnánk mi kérem — 
tessék elhinni — nagy lakodalmat 
tartani, de mikor a rokonság igen 
kiterjedt, a szomszédok, ismerősök is 
elvárják, hogy meg ne feledkezzünk 
róluk. Mit szólna hozzá az egész 
falu, ha Garab Péter csak olyan la
kodalommal eresztenék ki egyetlen 
lányát a házból, mint valami zsellér
ember — mondja Péter gazda olyan 
hangon, mintha azt mindenkinek tud
nia kellene, hogy hat ökör jár ki az 
ő udvarából.

— Most már otthon vagyunk! — 
szólt a lelkész élénk taglejtéssel ven
dége nem kis meglepetésére — ott
hon vagyunk kedves Garab uram. 
Mit szólna hozzá az egész falu I Vizs
gálja meg a szívét szeretett hívem 
keresztyéni töredelmességgel és akkor 
minden bizonnyal arra a felfedezésre 
jut, hogy nem is annyira az új há
zaspár boldogsága kedvéért, hanem 
azért akarunk nagy vendégséggel tün
dökölni, hogy két falu lakosai sok
sok dicséretekkel halmozza el a csa
ládot, hogy két falu lakosai hetekig, 
hónapokig beszéljen róla. Azonban 
gondoljuk meg azt is, mi lesz ennek 
a következménye. Rövid idő múlva 
a jóval kisebb birtoku Koronczai Mi
hály is férjhez adja a lányát. Termé
szetesen ő se akar majd messze el
maradni az adott példától. Aztán majd 
a még kisebb gazdák is restelkedné
nek, ha az ő lakodalmi vagy névnapi 
mulatozásaik nagyon elütne a vagyo- 
nosabbakétól, inkább erejük túlfeszí- 
tésével is igyekeznek a magasra emelt 
színvonalra felkapaszkodni. A példa 
ragadós. Könnyű elképzelni, hova 
vezet ez az áldatlan verseny, melyet 
Garab Péter uram emlékezetes pél
dája indított meg. Versenyzünk a tob

zódásban, amikor a haza, az egyház, 
a közintézményeink a szükölködés 
morzsáin tengődve alig képesek a 
legnélkülözhetetlenebb szükségletek 
költségeit előteremteni. Gondolkod
junk. Nem lehetne úgy elrendezni a 
dolgot, hogy fösvénységgel se vádol
hassa senki Garab uramat, de az 
esemény bensősége, ünnepélyessége 
se szenvedjen rövidséget és még se 
legyen napokig tartó vigadozás? Mi
kor egy erdőrészt akar kiirtani ugye
bár, kijelöli előbb a határt és ahány 
fa a határon belül áll, azt mind ki
vágja. Ha kevesebb munkát és költ
séget szándékozik az irtásra szánni, 
kisebbre vonja a határt. Mit gondol 
Garab uram, ha ezzel az alkalommal 
is szorosabbra vonná a meghívandók 
körét és csak azokat hívná meg, akik 
ezen a körön belül esnek; aztán az 
ily módon megtakarított összeget va
lamely jótékony célra, például a va
gyontalan iskolás gyermekek tan
könyveinek beszerzésére, vagy a szor
galmas és jómagaviseletü gyermekek 
jutalmazására, az iskolai könyvtár 
gyarapítására, vagy theologusaink 
otthonának felállítására stb. fordítaná, 
ezzel olyan emléket emelne közönsé
günk körében, amelyért nem hetekig 
vagy hónapokig, nem is holtáig, ha
nem az unokák unokái is hálával 
emlegetik ezt a nevet, az új pár ne
vét és ezt a napot, amelyen a kegyes 
jótékonyság kiáradott. Ezzel mutatják 
meg igazán lányuk iránti szerete'üket. 
Ez lesz olyan példaadás, mely méltó 
Krisztus Urunk igaz követőjéhez, mert 
az ilyen példa készíti elő azt, amiért 
naponta imádkozunk: Isten országá
nak eljövetelét, ez lesz olyan példa
adás a falu szeme előtt, amelynek 
követése ezreknek, vagy talán milliók
nak tikkasztó szomjúságát jótékony
ság harmatával segíti eloltani.

— Igaza van tisztelendő uram —  
rebegi Garab Péter gazda eifogódott 
hangon — nem is mondanék ellen, 
de mit szólnak hozzá otthon az asz- 
szonyok ?

— Mondja nekik, hogy ne adjanak 
példát Krisztus Urunk mondására, 
hogy a gazdagok nehezen jutnak a 
mennyországba — válaszol a lelkész 
határozott hangon.

— A mennyországba — ismétli 
Péter gazda meghatottan.

— Igen, a mennyországba. De 
majd az eskettetés alkalmával meg
említem beszédemben azt is, hogy az 
örömszülők a mai családi ünnepet 
jótékony alapítvánnyal tették örök 
emlékűvé, milyen öröm, tisztelet és 
hálaérzet buzdul fel nemcsak a lako

dalmas nép, hanem az összes jelen
valók szívében I Úgy legyen tehát 
szeretett hívem. Az egyházi szertar
tás pedig legyen méltó a nemes el
határozáshoz. Gyúljon föl a csillár, 
szóljon az orgona, zendüljön meg a 
tanulók éneke, mikor a boldog házas
pár átlépi az Isten háza küszöbét. 
És mikor az esküvő után összegyűl 
a lakodalmas nép a háznál, az ő 
szemük örömsugára, a szülők vidám 
arca, mindnyájuknak buzgóságtól át
hatott, dobogó szíve s majdan az 
egész falu hálája hirdesse: >Ma lett 
üdvössége e háznak.«

Garab Péter uram csendesen föl
emelkedik a székről, melyen ült. Ke
zének reszketése — midőn azt bucsu- 
zásul a lelkész felé nyújtja, mély 
megindultságáról tesz bizonyságot.

— A jő Isten áldja meg a tiszte
lendő urat ezért a szép gondolatáért!

Sass János.

A veszprémi kultúrest.
Kapi püspök előadása a testi és 

lelki élvezetről.
A veszprémi ev. nőegylet egy be

szerzendő orgona költségeire Vizke- 
reszt napján nagyszabású kultúrestet 
rendezett.

A kultúrest 8 órakor vette kezde
tét a Petőfi színházban, amelyet — 
mint a Veszprémvármegye írja — 
vallás és társadalmi különbség nélkül 
szorongásig megtöltött a közönség.

A műsort a veszprémi dalosegye
sület szép énekszáma nyitotta meg, 
fénypontja Kapi Béla püspük remek 
előadása volt »A testi és lelki élve
zetekről«.

— Mi a test — mondotta —, a 
lélek börtöne e, vagy temploma? S 
mi a lélek, a test rabszolgája- e, vagy 
annak koronás királya ? Az a kérdés, 
mennyire hatja át élvezet a mi ne
mes, tiszta munkálkodásunkat. Ahol 
az élvezet egészen röghözkötött, ott 
megszűnik a lélek szárnyalása. De 
ahol tiszta tűzet kap, ott felemel az 
eszmények világába. Arisztotelész 
szerint vannak természetes élvezetek, 
amelyek meggyógyítanak, vagy gyó
gyításhoz erőt kölcsönöznek, vannak 
természettől jó élvezetek, amelyek 
kidolgozzák az igaz embert. Csopor
tok alakulnak ki aszerint, mennyi 
kapcsolata van az élvezetnek a földi, 
érzéki vonatkozásokkal, vagy pedig 
keresik az ideális, lélekkel élő em
bert, aki isteni szépségeket és igaz
ságokat akar fejleszteni a maga és
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embertársai életében.
Ezután röviden felemlítette a kü

lönböző testi és szellemi élvezeteket 
s a közönség — kivált a férfiak —  
derűs, nagy tetszése közt mondott 
lesújtó véleményt a mai táncokról — 
a lányok az okai; meg az, hogy a 
bóbitás fejkötós mamák és nagyma
mák már nem ingatják rosszalólag 
a fejüket azok láttára, ahogyan haj
dan tették. A szellemi élvezetek so
rában egy tiszta, boldog vasárnapot 
jelölt meg, mint legfenségesebbet, 
majd ugyanitt a színpad, sajtó és 
könyv sokszor romboló munkáját 
szögezte le.

— A szellemi élvezetek mellett 
— végezte szavait a püspök — ke
resse meg mindenki azt a lelki gaz
dagságot, amely nélkül minden élet 
üres és félbenmaradt. A lélek az 
örökkévalósággal köt össze s csak az 
találja meg életének szépítését és gaz
dagodását, aki lelki életet tud élni s 
e gazdagságot az örök erkölcsi igaz
ságban keresi. így lesz az élvezet 
skálájában az emelkedés a lélek ér
vényesülése s így lesz az élvezetek
nek filozófiája és etikája.

Az est valóban szellemi élvezeté
hez, nagy sikeréhez hozzájárultak : 
Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész 
ki két szép, leikéből fakadó költe
ményt szavalt el, Kalmár Edéné, 
budapesti hangversenyművésznő, Ra
detzky Róza zongoraművésznő s az 
1 felvonáson vígjáték szereplői: Bod- 
laky Magda és Györgyi, Csajághy 
Olga, Imreh Gézáné, dr. Pombozky 
Elemérné, Oukovits Ferenc, Fogthűy 
Mikló*, Márföldy Aladár és Pombozky 
Elemér dr. A darabot Győrffy Istvánné 
rendezte.

Az egész kultdrest sikeres meg
rendezésében fáradhatatlanul közre
működtek s a veszprémi gyülekezet 
valóban apostoli buzgóságu lelkészé
nek, Hering Jánosnak segítségére 
siettek: Stubenvoll Ferencné, a nő
egylet elnöknője, özv. Gyenes János- 
né, a női Luther-Szövetség elnöknője, 
özv. Fogthűy Miklósné és Puskás 
Apolonia, a ref. nőegylet elnöknői.

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor IfADDTMDD féle valódi 
a világhírű íVttADlllIjIl szegedi, é- 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V«, Vs és 
Vw kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
5—10 Karbiner Péter Szeged.

Tüzes katlan most a Yilág.
Tüzes katlan most a világ 
izzó gyűlölettel tele; 
vadult testvértelen átok 
sikoltása hangzik bele I

Szilaj szelek fujdogálnak 
pokol dühe száguld reánk, 
az ördögi kegyetlen kéz 
széttépi már a vitorlánk.

Kiáltásunk, esdő jajunk 
szuronycsiífogásba torpan 
s mi kószálunk megbotolva 
a reszkető véres csonkban.

Göröngyös utaink szélén 
letarolt százéves tölgyek 
ijesztő mély kútba folynak 
a leomló sűrű könnyek.

Mozog a föld, nagy a terhe: 
bűn, gyalázat, vad tivornya... 
vért sorvaszt a szentségtörő 
hazug fényű rabolt pompa,

Tüzes katlan most a világ 
forr a boszorkányok üstje 
kígyózik a lelket rontó 
békák varázsolt ezüstje,

Emberi tanulj már szeretni, 
mert a testvértelen átok 
hatalmadat lerombolva 
elsülyeszti a világot.

Kapcsándy Sándor.

A sárvári magyar diák 
Wittenbergában.

(Korrajz Luther idejéből.)
Irta: Dr. Szigethy Lajos.

Ezerötszáznegyvenegy augusztus 
20 ikát írjuk: a kies Dunántúl kellős 
közepén, Sárvárott, a magyar Witten
bergában vagyunk. Itt sokat megtalá 
lünk abból, ami az igazi Wittenbergát 
húsz év óta a világ érdeklődésének 
középpontjává teszi.

Amott a szász választófejedelem 
rezidenciája, itt a Kanizsayak ősi 
várkastélya. Illetőleg öt év óta a 
Nádasdy-címer, a koronás kacsa is 
ott őrködik kőből kifaragva a vár
kapu fölött. A százfalu örökösét, a 
fiusított leányt, Kanizsay Orsolyát, 
ekkor vette feleségül Nádasdy Tamás 
országbíró, a későbbi nádor.

Ezóta bölcs Frigyese is van Sár
várnak. Ép oly hű védelmezője a 
»magyar luthereknekc-nek, mint az 
igazi Luthernek volt amaz. Mert

»lutherei« is vannak Sárvárnak. Dévai 
Biró Mátyás, akit majd a történetírók 
is »magyar Luther«-nek neveznek, 
elhagyta ugyan Sárvárt és Witten
bergában a magyar diákok nemze
tének az elnöke, széniora, de méltó 
utódában, Erdősy Szilveszter János
ban is Luther lelke lakik. Ö is bibliát 
fordít, énekeket ír, iskolai könyveket 
szerkeszt, kitünően vezeti a Sárvárral 
összeépített Újszigeten a latin iskolát. 
Egyike ez a legvirágzóbbaknak ama 
százharminc latin iskola között, ami
ket >a wittenbergai nap* keltett életre 
a magyar rónán.

Hanem olyan kincse is van Sár
várnak, amit német mintaképe is 
méltán irigyelhet tőle: a lutheri lel
kületű, jóságos Orsolya nagyságos 
asszony. Ahogyan Luther még a 
menyegzőt ajándékul kapott ezüst 
poharát is eladta a szegényei kedvé
ért, úgy a nagyságos asszony is — 
még nincs gyermeke — szíve egész 
melegét, férje mellett a szegényeire 
és árváira pazarolja. Igazán paza
rolja.

A tavali rossz terméskor minden 
gabonáját kiosztotta négy vármegye 
szegényei között. Eleget zúgolódott 
is a jószágigazgatója, mikor aztán 
vetőmagot is drága pénzen Török 
Bálintnak, a pápai földesűrnak mag
tárából kellett vásárolnia.

És ha Luther, szegénysége mellett 
is, öt árvát nevel a házánál, a nagy
asszonyunk alumnus diákjainak, ne
velt árváinak száma egész légió. 
Gondviselő édesanyja valamennyinek, 
de legjobban szereti mégis e kettőt: 
Kovács Marcit, meg a kis Boros 
Erzsikét.

Mind a kettőnek atyja a Kanizsayék 
várjobbágya, katonája volt innen Új
szigetről. Egy ágyúgolyó sodorta el 
őket a mohácsi halálroham alkalmá
val, amelyből a Kanizsay-bandérium
nak csak három katonája került haza. 
De ha a hősi halottak alátekintenek 
az égből, meg lehetnek nyugodva az 
árváik sorsa felől.

Marcival kijáratta a nagyasszony 
a híres soproni iskolát. Itt pompásan 
megtanult latinul, görögül, valame
lyest héberül is. Németül olyan jól 
tud, hogy délutánonként Luther egy- 
egy új német munkáját rögtönözve a 
legszebb magyarsággal olvassa fel a 
nagyasszonynak és Érzsikének.

Az isteni tudományokban pedig 
annyira járatos, hogy keresztapja, 
Tóth János, a jó öreg sárvári espe
res-lelkész — áldja meg az Isten 
halóporaiban is — rögtön felavatja 
lelkésznek, mihelyt »szerencséje akad«.
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Akkor ugyanis még nem voltak ha
zánkban evangélikus püspökök: az 
esperesek tehát papot is avattak.

Akadt is már szerencséje, de a 
nagyasszony azt mondta neki; »Fia
tal vagy még, Márton, a te huszon
három és fél esztendőddel, hogy lelki 
atyja légy azoknak a szilaj nemes 
embereknek ott Haragoson, a Rába 
ingoványai között; különben is min
den évben más papjuk van.«

Akkor még szokásban volt ugyanis 
a »papmarasztásc. A papnak »eszten
deje lejártával« meg kellett tartania 
a bucsuprédikációját és ha valamelyik 
»az uraimék« közül megharagudott 
rá, mert kiprédikálta, hát mindjárt el 
is énekelhette: »Kocsira ládám!«

Luther védte a papi tekintélyt, és 
a szászországi egyházi szervezetben 
erős gátat emelt a »Herr Omnes«, 
a »tömeg őfelsége« e féle hatalmi 
túltengései ellen. Magyar követői is 
soká küzdöttek, míg végre ezt a »csúf 
szokást« eltörölhették.

így hát Márton diák — diáknak 
hívják, mint iskolavégzett embert — 
illetőleg Insulanus diák, ahogyan a 
kor latinos divatja szerint a szülőfaluja, 
Ujsziget után nevezgetik, továbbra is 
megmaradt segédtanárnak, a Szilvesz
ter uram bölcs vezetése alatt.

A kis Boros Erzsikét annyira sze
reti a nagyságos asszony, hogy el 
se tudna tőle válni s itthon neveli és 
taníttatja tehát. És mégis milyen sokat 
tud 1 Először is tud írni olvasni. Az
után lantot pengetni, énekelni: még 
olaszul is. Erre a nagyságos űr olasz 
karmestere tanította meg, akit ez 
pádovai diák korából hozott magával. 
A finom olasz dalok úgy csilingelnek 
a kis lány gyöngysor fogai között, 
mintha csupa ezüst csengők volnának. 
Mennyi idézetet tud a bibliából 1 Ab
ban a kis bodros fejecskében hogyan 
is fér meg annyi tudomány!

Luther kiskátéját felmondja, mint 
a vízfolyás! A kérdésekkel együtt! 
De érti is 1 Vallásra a jő esperes úr 
tanítja, aki neki is keresztapja, mint 
Marcinak. Ez is kapacs kettejük kö
zött. Az esperes úr pedig azt tartja 
Lutherrel, hogy a vallásban többet 
ér egy sző értelemmel, mint száz szó 
értelem nélkül

Gyönyörűek a kézimunkái. Sütni, 
főzni pompásan megtanult az urasági 
szakácstól.

Amellett olyan szép a sugárterme
tével, rózsás arcával, jóságos ég£ék 
szemeivel, amilyen csak magyar lány 
lehet tizenhatesztendös korában. Már
ton diák szereti is ám, mintha csak

a testvére volna. Vagy talán egy ki
csit jobban is?

* (Folyt, köv.)

OLVAS S UK A BI B L I ÁT !
Külmisszió.

Jan. 18. Az én kötelességem. Máté 28. 
is—so. A külmisszió a pogányok megtéríté
sének a munkája. „Mi közöm nékem a po- 
gányokhoz?* — ezzel szokta legtöbb ember 
mentegetni közönyét e munka iránt — „van 
nekem elég bajom itthon is !“ Pedig a 
pogányok ugyanannak a mennyei Atyának 
gyermekei, mint én, tehát testvéreim. Azon
kívül pedig nekem is szól a szentirásbeli 
nagy missziói parancs. A külmisszió tehát 
nemcsak a papok, sem általában a keresz- 
tyénség, hanem az én kötelességem is. 
Hogyan végeztem eddig ezt a kötelességet ?

Jan. 19. Az én felelősségem. Ezékiel 3 . 
is—ai. A kötelesség felelősséggel jár. A meg 
nem tért pogányok lelkeit az Ür tőlem is 
számon kéri. Hány ember hal meg napon
ként úgy, hogy soha életében nem hallott 
még Jézus nevéről sem ! Pedig nincs az 
ég alatt más név. mely által lehetne nekünk 
megtartatnunk. Gondolkozom-e azon, hogy 
mikép fogok majd leszámolni ezzel a nagy 
tehertétellel ?

Jan. 20. Imádságom tárgya. Máté 10. 
36— 38. Azzal biztatgatja magát a bűnös 
ember, aki mindig igen leleményes a saját 
mentségének feltalálásában, hogy Isten fizi
kailag lehetetlent tesz kötelességemmé a 
küimisszióban s így nem is lehetek felelős 
a hiányokért. Mit tehetnék én azokért a 
pogányokért, akik tőlem elérhetetlen mesz- 
szeségben vannak! Nagyon sokat! Imád- 
kozhatom azért, hogy küldjön Isten hittérí
tőket hozzájuk, imádkozhatom a hittérítők 
munkájáért, mert annak eredménye, mint 
minden lelki munkáé, a hátuk mögött álló 
imádságoktól függ. Hol járnak gondolataim, 
mikor imádkozom: „Jöjjön el a Te orszá
g od?“

Jan. 21. Adakozásom célja. Róma 12.13. 
Mint mindennek, a külmissziónak is meg
vannak a maga anyagi létföltételei. A hit
térítők megélhetését az itthoniaknak kell 
biztosítani, a kórházakat, iskolákat, temp
lomokat nekünk kell felépíttetni. Tudatában 
vagyok-e annak, hogy a külmisszió mun
kásai az én kötelességemet is végzik s az 
én felelősségem súlyát is csökkentik nagy 
lelki-testi áldozatot kívánó munkájukkal? 
Méltó módon támogatom-e őket?

Jan. 22. Itthoni külmisszió. Nehemiás 
2 .1 —9. A külmisszió eredményessége tehát 
nemcsak a misszionáriusokon múlik, hanem 
az itthoniak imádkozó s adakozó készségén 
is. Missziót végzek tehát itthon is, ha fel
hívom az emberek figyelmét a kütmisszióra. 
Ki tudja, mikor épült volna fel Jeruzsálem, 
ha Nehemiás rokonszenvet nem ébreszt 
Artaxerxes királyban a romokban heverő 
ország iránt. Nyom, szorongat e engem 
sötétségben élő testvéreim nyomorúsága, 
igyekezem-e pártfogókat szerezni nekik, 
bsszélek-e róluk oly melegen, mint Nehe
miás ?

Jan. 23. A belmisszió és a külmisszió. 
Máté 6.13—16. Az emberek mindig jobban 
figyelnek a mások életére, mint szavaira. 
Jobban hisznek a cselekedeteknek, mint a 
beszédnek. Ma, amikor az egyes világrészek 
között az érintkezés egyre sűrűbb, nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a pogányok sok
kal kiváncsiabbak az itthoni keresztyénség

életére, mint a misszionáriusok beszédeire. 
Minden belmisszió, a komoly keresztyén- 
ségnek minden vonalon való érvényre jut
tatása is a külmisszió segítsége. Az én éle
tem keresztyénsége is. De a külmisszió sem 
marad soha adós az itthoni munkának. 
Nemes buzdításokat nyújt a megtérő po
gányok megalkuvás nélküli első szerelmének 
felmutatásával.

Jan. 24. Ki megyen el nékünk ? Ezsaiás 
6.8. A külmisszió iránt való minden érdek
lődésünk s érette való minden fáradozásunk 
félig őszinte addig, míg meg nem erősödik 
bennünk az a meggyőződés, , hogy ha az 
Úr hív, én is megyek az Ö aratásába. 
Magyarország eddig nagyon kis mértékben 
vette ki részét e szent munkából. Az Úr 
szól: „Kit küldjék?“ Mit felelek reá?

Túróczjr Zoltán.

Abdiás próféta könyvé
nek 12. verse.

Hogy most lent jártam Tolnában- 
Baranyában, megindulással láttam, 
hogy a mi népünk olyik helyen nem 
olvas más lapot, csak a kedves Ha- 
rangszőt.

— Benne van ebben — kérem —  
minden, amire miuk kiváncsiak va
gyunk — mondja az én jó Szarka 
Józsefué néném odalent Kölesden —  
és nem több, mint amennyire még a 
szorgos munka idején is ráérünk, 
hogy elolvassunk.

Az egyházi élet krónikása és pré
dikátora. És most kötelessége, hogy 
egy ettől távoleső üggyel foglalkoz
zék a szokottnál bővebben. Nagy 
szomorúsággal és részvéttel az ügy
nek egyik szereplője iránt, aki mö
gött a fogház ajtaja zárult be.

Egyházunknak egy kiváló fiáról 
van szó, nekünk testvérünkről, ki 
büszkeségünk volt. Nem kivételesen 
magas országos méltóságánál fogva, 
hanem egyháza, a mi egyházunk és 
ennek emberbaráti intézményei iránt 
tanúsított tevékeny szeretete okából.

Hű fia egyházának és hű fia az 
áldozatos tettre olyan hagyományos 
készségű nádosi Nádosi családnak.

Ha megtévelyedett, a földi bird 
szomorú kötelessége, hogy ítéljen 
tettei fölött. Szándékai fölött majd 
az égi Biró ítél. És ha a földi biró 
mérlegén az ítélet áll majd, megta
lálja az erőt a bűnhödés hordására 
a mi Urunkban, a -bűn nélkül bűn
hődő Jézusban.

Az egyház szeretete még a vesztő
helyen is homlokon csókolja a halálba 
indulót és az anya szeretetével hatol 
át a börtön vasajtaján megpróbálta- 
tott fiához és mi a testvér szeretetó- 
vel kívánjuk, hogy igaznak találja a 
földi bíró,
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Mi ne siessünk az ítéletmondással 
bajba jutott testvérünk fölött!

Tegnap, amikor a boldog verőfény 
sütött rája, sok barátja volt. Nubila 
si fuerint tempóra, solus eris. A sze
retet rácáfol a régi mondásra. Adjon 
az Istenen kívül Nádosy Imrének a 
fogság magányában erőt az a tudat, 
hogy nincs elhagyatva a mi közös 
anyánknak gyermeke, a mi testvérünk 
akkor sem, ha beborult is felette az ég.

Ml, akik ismertük a soproni fő 
iskolának ezt a hűséges öreg diákját, 
a pesti árvaházunknak elnökét, az 
ősi nádosi Tcrsztyánszky családot, 
amelyiknek a magyar érzése diktálta 
az idegen hangzású név helyett a 
magyar nemesi prédikátumának csa
ládi névül való felvételét, mi akik 
ismertük az apáknak polgári, mun
káséletét és nagy érdemeit egyházunk 
iránt, mi tudjuk, hogy ezrediziglen 
megáldja az Úr azokat, akik őt sze
retik.

Nem lehet az, hogy a Nádosy 
Kálmánok fiait meg ne áldaná az Úr.

Mindnyájan újjak vagyunk az Úr 
kezén. És ki tehet vájjon arról, ha 
egyiknek másiknak vasból van a 
körme. Nádosy Imrét az I dén olyan 
helyre rendelte, ahol vaskörömmel 
kellett szolgálnia. Ez nem lehet ok 
arra a felűjjogó kárörömre, mely az 
ő bukását olyan sok helyről fogadja.

Mert ez a kéz meleg szeretettel 
tudott simogatni árva gyerekek arcán. 
Könnyűt felszárítani szepegő arcokról.

Mi ne ítéljünk 1 Mi ne húzódjunk 
el 1 Mi ne tagadjuk meg I Mi szeres
sünk I Első sorban a mi hitünknek 
testvéreit. És főképp az ö szorongat- 
tatásaik napjain.

Mert különben ollyá lettünk, mint 
a zengő érc és a pengő cimbalom 
és ami egész beszédünk próbálkozás 
Istennek szemforgató félrevezetésére, 
megtévesztésére.

Éz az, amit nem szabad. De nem 
is lehet. Immendingen Mihály.

KO R K É P E K .

Karcolatok a  hétről.
Cook Kristóf Monmouth nevű köz

ség lelkésze Angolországban nemrég 
töltötte be életének 101-ik évét, ami
kor is bejelentette egyházkerületének, 
hogy nyugalomba vonul, mert nem 
érez többé elegendő erőt papi hiva
tása teljesítéséhez.

Az öreg nagy tiszteletű urat nyu
galomba vonulása alkalmával felke
reste az angol sajtó képviseletében 
nem egy neves újságíró, akik mind

kedvesen emlékeznek meg az öreg 
lelkipásztor puritán életéről, munkás
ságáról. Az egyik angol újság tudó
sítója például azt írja róla, hogy az 
öreg tiszteletes testben, lélekben egy
aránt friss. Emlékeit szívesen mesélte 
el neki a krimi háborúról is, mely 
90 évvel ezelőtt zajlott le, és amely
nek egyik áldozata egyik nagybátyja 
volt.

Cook Kristóf 1855-től lelkészke- 
dett Monmouth nevű faluban. A 
dombon épült egyszerű, de mégis 
csinos templomban hirdette az Isten 
igéjét háromnegyed évszázadon át. 
Körülbelül 6000 beszédet mondott.

Amikor az újságírók megkérdezték 
tőle, hogy mi a hosszú életének a 
titka, ezt válaszolta:

„Egész életemen át m é r té k le te 
s e n  é lte m , ettem, szeszt sohasem 
ittam. Egyetlen bűnöm volt: a pipá- 
zás. Erről ma sem szoktam le. Ha
szontalan könyvet sohasem olvastam, 
csak a bibliát, mindig csak bibliát.“

így lett a biblia Cook Kristóf lel
kész életében, reméljük, nemcsak az 
örökéletnek, hanem a hosszú életnek 
a könyve is.

EGYRÖL- MÁS RÓL.

A m in den n api életből.
A fekete retek, mint gyógyszer. 

A közönséges fekete retek hatásos 
gyógyszer makacs köhögés ellen.

A friss, nedvdds retket jól meg
mossuk. Az alsó végét levágjuk, fönt 
pedig lapos darabot vágunk le. A 
retket jó mélyen kivágjuk és egy 
vastagabb, tiszta kötőtűvel átszűrjük. 
Az így támadt üreget szinültig meg
töltjük kandiszcukorral és a retket 
vizes pohárra helyezzük. A retek 
leve feloldja a cukrot, mely lent a 
nyitáson a pohárba csöpög. Ebből a 
léből beveszünk naponta többször 
egy kávéskanálnyit.

Hogyan ismerjük fel a hamisí
tott babkávét. A kávészemeket meg
mossuk meleg vízben. Míg a valódi 
kávé a vizet nem fogja megfesteni, 
a hamisított kávészem a vizet külön
böző színűvé teszi, aszerint, hogy 
mivel hamisították.

A téglapadló tisztántartása. 5 
liter szappanlébe öntsünk 2 kanál 
tiszta sósavat s ezen folyadékkal 
végezzük a súrolást. A tégla szép 
piros színt kap, a cement pedig meg
tartja világos szürke színét.

Adtait a Haranjszí fatartására!

Erzsébet Királyné
s z á l l ó  B u d a p e s t ,
IV., EGYETEM-UCCA 5—7.

<3' . : 3  t>

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. =  8-12 =

S Z A B Ó  IMRE,  szállodás.

HETI  KRÓNI KA.
A miniszterelnökség sajtóosztálya a 

világszerte nagy szenzációt keltett bűnös 
frankhamisításról terjedelmes jelentésben 
tájékoztatta a közvéleményt és megállapí
totta, hogy a bűncselekményben egyetlen 
politikai párt vagy csoport sincsen érde
kelve. Lapunk zártáig összesen 24-en ke
rültek előzetes letartóztatásba.

A frankhamisítási ügyben a rendőrség 
kihallgatta Zadravecz r. kath. tábori püspö
köt is, aki elmondotta, hogy a frankhamisí
tási ügyről tudott, azonban abban semmi 
része nem volt.

Csehország a frankhamisításból kifolyó
lag egész rágalomhadjáratot indított Ma
gyarország ellen.

Romániában A trónörökös lemondása 
miatt még mindig izgatottak az állapotok. 
— Kolozsvárt kiáltvány jelent meg a trón
örökös lemondása ellen.

A német rendőrségnek hamis pénzeket 
kutató osztálya letartóztatott Berlinben egy 
Ó tagú bandát, mely angol 5 fontosok ha
misításával foglalkozott.

A portugál kormány intézkedésére Há
gában a rendőrség letartóztatott egy hollandi 
és egy olasz alattvalót, akik portugál bank
jegyek hamisításában vettek részt.

Az olasz királyné, néh. Umbertó király 
felesége, kit anarchista golyó terített le, 
elhalt.

Görögországban a főhatalmat diktátor
ként Pangalosz generális ragadta magához, 
aki a kommunistákat összefogatta és az 
Aegei tenger szigeteire deportálta. Panga
losz a kolostorokat is megrendszabályozza. 
Az ötven évnél fiatalabb szerzeteseknek visz- 
sza kell térniök a közéletbe, novicusokat 
pedig nem vehetnek fel.

Bulgáriában Liapcsev vezetésével új 
kormány alakult. Az új kormány amnesztiát 
hirdetett.

Marokkóban a harcok újra élednek.
Az Egyesült-Államok kongresszusát 

élénken foglalkoztatja Amerika részvétele 
a genfi előértekezleten.
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Vizkereszt u. 2. vasárnapon.
Ep. Róma 12. 7—16.

Hitünk az élet iskolájában edződik nap
nap után, s ezt mi igen gyakran elfeledjük 
s a lehetőséghez képest menekülni igyekszünk 
az élet iskolájából. Mai epistolánk arra tanít 
bennünket, hogy mi igen is az élet iskolá
jának hűséges és készséges tanítványai le
gyünk. Ennek az iskolának három osztálya 
van: 1. a hivatás; 2. az emberi közösség 
és 3. a megpróbáltatás osztálya. Az élet isko
lájának elme: „Az Úrnak szolgáljatok.“

Személyi hír. Kapi Béla püspök vesz
prémi tartózkodása alatt dr. Walner Emil 
egészségügyi főtanácsos, főorvos vendége 
volt______________

I Händel Vilmos f  | A magyarhoni ev. 
egyetemes egynáz volt főjegyzője, szepes- 
váraljai Händel Vilmos, a Selmecbányái 
magyar-német egyház lelkésze, volt nagy 
honti föeeperes, Selmec- és Bélabánya vá
ros díszpolgára, a Ferenc József rend lo
vagja stb. Selmecbányán 89 éves korában, 
lelkészkedésének 63-dik évében rövid tusa 
után elhunyt.

Ez az izzig-vérig evangélikus pap, a 
magyar evangélikus lelkész! karnak egyik 
legkimagaslóbb alakja volt. Elmúlásával a 
Lutherániának egy hatalmas fenntartó osz
lopa dőlt össze.

Az elhunyt kiváló papban Händel Vil
mos dr. debreceni egyetem tanára, egyház- 
megyei felügyelő édes atyját gyászolja.

Legyen az Úr pihenni tért szolgájának 
emléke áldott!

Legszebb emlék. Payr Sándor egyetemi 
tanár, ä Harangszó jeles tollú belmunka- 
társa, felesége és kis leánya emlékére a 
kemenesaljai egyházmegyei bel missziói e- 
gyesületnél 1 milliós alapítványt tett.

Előadások. Szarvasi kormányképviselői 
útjában dr. Szlávik Mátyás úgy Szarvason, 
mint Tótkomlóson az evarg. nőegyletben 
előadást tartott s az Evang. öntudatról s 
Az ev. keresztyén művelődésről. Szarvason 
Petri Endre főgimn. tanuló és zongoramű
vész Liszt-rapszódiákat adott elő. Mindkét 
helyen szavalatok és ének pontok is voltak 
a gazdag műsoron.

Veszprém. Kutas Kálmán zalaegerszegi 
lelkész Vizkereszt napján, a délelőtti isten- 
tisztelet folyamán presbvteravató beszédet 
tartott a templomban. Utána Hering János 
helyi lelkész kivette az új presbyterektől az 
esküt, majd az Úrvacsorájában részesítette 
őket. Végül Demjén Márton ny. esperes 
ref. lelkész a megjelent ref. presbyterium 
nevében üdvözletét tolmácsolta a testvér 
ev. gyülekezetnek és az új egyháztanácsnak.

A közgyűlésen az egyházközség dr. 
Zauner Róbert gondnok indítványára kö
szönetét szavazott a református egyház 
testvéri szeretet megnvilvánitásáért.

1 Dr. Kluge bndre f  | Dr. Kluge Endre 
a papai gyülekezet, a veszprémi egyhmegye 
volt felügyelője, ügyvéd, a pápai volt jog
akadémia egykori tanára stb. f. évi január 
hó 10-én munkás életének 66-dik évében 
elhunyt.

Pápa városának őszinte részvételével 
temették el egyházunk eme kiváló fiát jan. 
12-én.

Dr. Kluge Endre sógora volt néh. dr. 
Antal Gábor ref. püspöknek. Dr. Kluge E. 
egyetemi m. tanár, dr. Adorján Gyuláné s 
még három kiskorú árva édes apjukat si

ratják az elhunytban. Az igaznak emléke 
áldott I

A lovászpatonai ev. gyülekezetben a 
karácsonyi ünnepek előtt az iskolás gyer
mekek két karácsonyi gyermekjátékot adtak 
elő. Egyiket Horváth Imre tanitó, a másikat 
Nagy Mariska oki. tanítónő tanította be. A 
szépen sikerült előadások tiszta jövedelme 
632.000 korona, amely iskolai fölszerelé
sekre fordíttatik.

Január 2-án este Nagy Lajos kántor
tanító rendezésével az iskolát zsúfolásig 
megtöltő közönség jelenlétében igen jól 
sikerült kulturest volt, amelyen dr. Miklós 
Istvánná Petőfi költészetéről tartott előadást, 
a gyülekezet tanítói s a helybeli úri nők 
és főiskolai hallgatók több tagja pedig 
zeneszámokkal, dalokkal és szavalatokkal 
működtek közre.

Ádventben a nőegylet 3 vallásos estélyt 
rendezett, amelyen az előadásokat Szalay 
Mihály lelkész tartotta, az ifjúság tagjai s 
az iskolás gyermekek pedig szavalatokkal 
és énekekkel működtek közre.

A községben nagy látogatottsággal va
sárnap esténként tartott népművelési elő
adásokban a gyülekezet lelkésze és tanítói 
tevékeny részt vesznek, amennyiben az 
előadások vezetője és egyik előadója a 
lelkész, szintén egyik előadója Horváth I. 
tanitó, Nagy Lajos kántortanító pedig sza
valatokról és műkedvelő előadásokról gon
doskodik, amelyekben gyülekezetünk ifjú
sága szép sikerrel szorgalmasan vesz részt.

A karácsonyi ünnepek alkalmával a 
gyülekezet egyes tagjai különböző gyüle
kezeti célokra szépen adakoztak.

A Harangszó köréből. Lapunk mai 
számában megkezdtük dr. Szigethy Lajos
nak : „A sárvári magyar diák Wittenbergá- 
ban“ című értékes korrajzának közlését. 
— Báró Podmaniczky Pál lelkész-író a 
Harangszó belmunkatársai közé lépett.

Salgótarján. Egy gyönyörű Luther ka
báttal lepte meg a salgótarjáni egyház kö
zönsége dr. Csengődy Lajos lelkészt a 
karácsonyi ünnepek alkalmából, amelyet 
Telmányi István gondnok adott át a kará- 
csonyfaünnep alatt meleg szavak kíséreté
ben. A nagy meglepetést jelentett adomány 
záloga lesz a lelkész és az egyház kölcsö
nös szeretetből fakadó megértésben folyta
tott munkájának.

A Luther-Szövetség ifjúsága december 
26-án nagy sikerrel adta elő Ohnet György 
Vasgyáros c. színművét zsúfolásig megtelt 
nézőtér előtt. A műkedvelői gárda teljesít
ménye minden várakozást kielégített. Az 
est jövedelme a harang-alapot és a szö
vetség céljait szolgálja.

Az egyház Eisele Gusztáv acélgyári fő
mérnök, mühelyfőnököt II. felügyelővé vá
lasztotta és újév napján az istentisztelet 
keretében volt a beiktatása. Sok áldást 
kívánunk működéséhez.

A miatyánk harangszó áhitatkeltését 
az új lelkész már régebben azzal is fo
kozza, hogy a Miatyánk alatt nemcsak a 
harangszó cseng, hanem az orgona is kí
séri halk melódiákkal.

A karácsonyi ünnepek alkalmával Salgó
tarjánban az ev. lelkészt a város, az acél
gyári és zagyvapálfalvai karácsonyi meg
ajándékozások alkalmával rendezett ünnep
ségek alkalmával kérték fel ünnepi beszéd 
tartására.

Somlóvecse. Advent harmadik vasár
napján szépen sikerült vallásos estélyt tar
tottak, melynek központjában Gáspár István 
tanító értékes felolvasása állott Luther há
zas életéről. Sikerült énekek, ima, szép

szavalatok egészítették a gazdag program- 
mot. Az offertóriumból 40 ezer koronát a 
Harangszó terjesztésére fordítottak. — Ka
rácsony szent estéjén a nőegylet karácsony
fát állított az iskolás gyermekeknek, a gyer
mekek pedig dr. Schlitt és Szombath Ka
rácsonyi szeretet című és Melyiket a kilenc 
közül című színdarabot adták elő fényes 
sikerrel úgy, hogy karácsony ünnepén az 
előadást megkellett ismételni. A két est 
jövedelméből a Tanítók Eötvös alapja ja
vára 200 ezer koronát fordítottak.

A vései ev. gyülekezet az ádventi 
hetekben négy vallásos estélyt rendezett a 
hívek folvton fokozódó érdeklődése mellett. 
Németh Pál t. b. esperes irásmagyarázatain 
és Bélák jános s. lelkész előadásain kívül 
Binczy Dániel tanító szóló énekei, Karnics 
Ferenc, Bertók Erzsébet és az iskolás gyer
mekek szavalatai tették változatossá és 
vonzóvá az estélyeket. Advent harmadik 
vasárnapján az iskolás gyermekek énekkara 
is szerepelt a „Te vagy napvilágom“ című 
karénekkel Binczy Dániel tanító vezetése 
mellett. Ez alkalommal offertórium volt, 
mely a karácsonyfa-ünnepély javára 101.050 
K-t eredményezett.

A templomot zsúfolásig megtöltő hívek 
buzgó éneke s a ragyogó gyermekarcok 
várakozása mellett gyúltak ki karácsony 
estéjén a hatalmas, gyönyörűen feldíszített 
fenyőfa gyertyái, jelezve a lélekemelő ka
rácsonyfa-ünnepélyt, mely gazdag műsor 
keretében folyt le és sok örömöt szerzett.

Az ózdi ev. egyház elhatározta orgo
nájának átépíttetését. A nagy munkát, mely 
kb. 40 millióba fog kerülni, a rákospalotai 
Országh-cég csinálja.

A tési evangélikus ifjúsági egyesület 
szépen sikerült műkedvelői előadást rende
zett. Színre került Szigligeti „Cigány“ című 
népszínműve. Az előadás 2,750.000 koronát 
eredményezett. A darabot Ormosi Alfréd 
tanító tanította be.

Január 3-án az árvízkárosultak javára 
adták elő újra a népszínművet. Ez alka
lommal 750 ezer korona jött össze a nemes 
célra. Követhetnék ezt a szép példát mű
kedvelőink és a most folyó bálok rendezői.

Görög E rnő : „A veszprémi evangélikus 
egyházmegye története“ című munkája sajtó 
alá került. Ara körülbelül 20 ezer korona 
lesz. Megrendelhető Takács Elek esperes
nél Homokbödöge, u. p. Ugod.

Tanítói állást keresünk. Egy Budapest 
tőszomszédságában fekvő tisztán katholikus 
községbe beosztott, dobsinai szül., tehát 
németül jól beszélő, családos ev., Szarvason 
képesített tanító gyermekeinek neveltetése 
céljából népesebb evang. egyházközségünk 
valamelyikében a jövő tanév elejével állást 
keres. Bővebb felvilágosítással szolgál dr. 
Szlávik M. nyug. theol. akad. dékán-tanár 
Budapest X , Juranics ucca 13. szám alatt. 
Csak komoly ajánlatot kérünk.

Hősök harangja. A soproni ev. egy
házközség hősi halottainak emlékére a hő
sök harangjának megöntését határozta el.

A nagyalásonyi ev. gyülekezet ádvent 
IV. vasárnapján vallásos ünnepéyt tartott, 
melyet közének és a lelkész imája nyitott 
meg. Ezután a gyülekezeti férfikar a „Di
csőség legyen az Is ten n ek ...“ kezdetű 
éneket énekelte, majd Kiss Vilma Szalay 
M.-nak Luther Vormsban c. költeményét 
szavalta. Mátis Károly lelkész Luther há
zasságáról és családi életéről tartott felol
vasást. Az iskolás gyermekeknek „Akit Isten 
ígért régen“ kezdetű karéneke után Sülé 
Irén szavalta Csengéi G.-nak „Gondviselés“ 
c. költeményét, Kiss Vilma pedig Maday
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Gy. „A balzsamját. A két szavalat között 
pedig ismét a férfikar énekelte a „Jóra 
vezérlő mennyei fény“ kezdetű éneket. A 
férfi- és gyermekkar énekeit Karner Gusztáv 
tanító tanította be és vezette. A leikész 
imájával és közénekkel fejeződött be az 
ünnepély.

Dec. 24-én pedig a nagyalásonyi ev. 
nőegylet tartott közénekkel és a lelkész 
imájával kezdődő, kicsinyeket és nagyokat 
egyaránt gyönyörködtető és felemelő kará
csonyfa-estélyt az iskolás gyermekek szá
mára, ezeknek közreműködésével. A kará
csonyfa alatt dr. Schlitt Gy. és Szombath 
E. „Karácsonyi szeretet* c. és Csite K. 
„Anikó üzenete* c. szinjátékát adták elő a 
gyermekek. — A szülői sziveket gyönyörű
séggel betöltő előadás Karnerné Nagy Ilona 
tanítónő buzgó fáradozásának volt méltó 
jutalma. — Még több iskolás leány szava
lata és Karner G. tanitó vezetésével előadott 
gyermek-karénekek egészítették ki az estély 
műsorát. A lelkész záróimája és befejező 
közének után pedig a nőegylet tagjainak 
adományaiból az összes iskolás gyermekek
nek egy-egy kis karácsonyi ajándék-csoma
got adott.

Mindkét ünnepélyt offertórium követte, 
amely 182 ezer K-t eredményezett egyházi 
célokra.

Az öcsi ev. ifjak egylete újév napján 
vallásos estélyt tartott, mely alkalommal 
zsúfolásig megtelt a kis templom meleg 
szívű hallgatósággal. Az estély közénekkel, 
imával vette kezdetét s nyert befejezést. 
Központjában Németh Ferenc tanitó szép 
beszéde állott. Szavalataikkal közreműköd
tek : Gazdag Gyula, Bursi Lajos, Pintér 
Lina, Komjáthy Jolán. Solot énekeltek: 
Bursi Lidia, Bóka Eszter, Jsó Emma, Bőke 
Irma. Egy számmal szerepelt a vegyeskar 
is. Az offertóriumból az orgonaalapra be
folyt 60 ezer korona.

A vadosfai ősszgyülekezetben az 
1925. évben szül. 34 fiú, 24 leány, össze
sen 58; meghalt 27 férfi, 25 nő, összesen 
52; házasságra lépett 14 pár. Úrvacsorával 
élt 363 férfi, 436 nő, összesen 799 hivő; 
konfirmáltatott 34 fiú, 29 leány, összesen 
63 gyermek. — Az elmúlt évben befolyt 
adományok és gyűjtések : Vadosfa (anya) 
gyülekezetben: Jókai sírjára 98, gyáminté
zetre 159, Eötvös a. 100, a nőegylet kará
csonyfát állított fel az isk. gyermekek szá
mára 540 K értékben, a konfirmandusok
nak imakönyveket vásárolt. Magyarkereszt- 
túron: gyámintézetre 70, Eötvös alapra 250, 
a gyűl. fent. alapra 294, ev. sajtóra 155, 
Jókai sírjára 114, Kovács Sándor és Tóth 
János gondnok harang-alapra napidij és út 
180, a nőegylet a konfirm. imakönyveket 
vett 320, az isk. gyermekeknek karácsonyfát 
állított fel egy millió korona értékben, a 
templom- és harang-alapra adott 3,162.000 
koronát. Zsebeházán: gyámintézetre 100, 
Eötvös-alapra 84, ev. sajtóra 92, a nóegylet 
a konfirmandusoknak imakönyveket vett 
120, az isk. gyerm.-nek pedig karácsonyfát 
állított fel 300 kor. értékben. Potyondon: 
gyámint. 75. Harangszó fent -ra 107, Bognár 
Imre Amerikából 3 dollárt küldött az isk. 
gyermekeknek írószerekkel való ellátására. 
Mihályiban: özv. Bakó Jánosné 3 égővel 
a villanyvilágítást vezettette be az iskolába, 
Gulyás Nándorné szül. Bálint Irén (Balaton- 
szentgyörgy) esküvője évfordulójára 6 szál 
oltárgyertyát, magát megnevezni nem akaró 
pedig csillárgyertyákat adományozott édes 
anyja halálának 13. évfordulója emlékére. 
Viola Géza és Balázs Jolán (Beled) eskü
vőjük alkalmából 300, a nőegylet az isk.

gyermekeknek karácsonyfát állított fel 1 
millió kor. értékben, gyámintézetre 223, 
Harangszó javára 237, Zalaegerszegnek 250 
K. Kisfaludon: özv. Németh Istvánná ha
rang-alapra 5 millió 100 és 130 kg. búzát, 
erre a célra a Hangya szöv. 500, harm.- 
alapra 455, magát megnevezni nem akaró 
jóltevő édes anyja halálának évfordulójára 
100, egy másik jóltevő 12 szál csillárgyer
tyát, Pirka Lajos harang-alapra 100, ugyan
erre Balogh László s neje házasságuk 50 
éves évford. emlékére 97, Eötvös-alapra 
243, Zalaegerszegnek 250, Harangszó javára 
60, tényői gyülekezetnek 178 K. Az össz- 
gyillekezet: Dr. Ajkay Béla a káplán fize
tésre 60 aranykoronát, a sekrestye fűtésre 
4 q szenet, Jókai sírjára 61, evang. sajtóra 
554, gyámint. tempi, ládákból 617, budafoki 
templomra 870, Kelenföldnek 340 K. A szá
mok ezeret jelentenek. Végeredménybe a 
vadosfai ősszgyülekezetben az 1925. év 
folyamán befolyt adományok és gyűjtések 
eredménye 22 millió 587 ezer korona és 
130 kg. búza volt.

Rábafüzes. Vizkcreszt napján Hutflesz 
Endre tanitó rendezésében az ev. ifjúság 
vallásos összejövetelt tartott. Az össze
jövetel közénekkel, imával, szentige olva
sással vette kezdetét. Fischl Henriette fel
emelő szavalata után lapunk szerkesztője 
tartott előadást lstenfiúság címen. A vegyes
kar szép éneke, majd Fischl Gizella szívhez 
szóló szavalata után imával és közénekkel 
nyert befejezést az épületes összejövetel.

Szentgotthárd. Az 1925-ik év folyamán 
a szent keresztségben részesült 27 újszülött. 
Ebből fiú 18, leány 9. Házasságot kötött 
10 pár. Ebből tiszta evang. pár 4. Meg
haltak összesen 13.

Helyreigazitás. A „Harangszó“ m. é. 
dec. 25-iki számában közölt „Fébé* című 
cikkel kapcsolatban a legilletékesebb helyről 
a következő helyreigazító sorok közzététe
lére kérettünk fel: A Bethánia Egyesület 
megalapítója és első elnöke dr. Szabó 
Aladár ref. lelkész volt. Ami a Bethánia 
budapesti Gyulai Pál uccai házvételét illeti, 
azt nem Pauer Irma vette, ámbár a vételnél 
szintén tevőleges részt vett, hanem az 
Egyesület. ________

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Olaszország. Az olasz fascizmus már 

ízléstelenségbe csap át. Az II Popolo című 
újság nem régen hozta a fascists ifjúság 
Hiszekegyét, amelyben Róma, mint a min
denható anya, Olaszország mint elsőszülött 
fia és Mussolini szelleme mint a mindent 
átható új erő van feltüntetve. Utolsó be
kezdése úgy hangzik: Hiszek Mussolini 
szent lelkében, a fascizmus szent atyjában, 
a vértanuk közösségében, az olaszok meg
szabadításában és a császárság feltámadá
sában. Amen.

Franciaország. Nehézsúlyú panaszok 
hallatszanak Elzász-Lotharingiából. A fran
cia kormány minden áron franciává akarja 
az ottani lakosságot tenni. Az iskolákba 
csak franciául tudó tanítókat neveznek ki, 
akik, ha a kormány az egyházak panaszára 
némi engedményt is ád, a kormányrendele
teket nem akarják, de nem is tudják végre
hajtani. Ennek következménye, hogy a gyer
mekek sem franciául, sem németül nem 
tudnak s mert csak franciául tanulnak írni, 
ha a szülői háztól eltávoznak, szüleikkel 
még levelezni sem képesek.

Angolország. A britt és külföldi biblia
társulat most Lukács evangéliumának új

Luther köpeny,
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., 
Váczl ucca 59. sz. alatti üzletében.
Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, 
gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, 
ezüstözése, nikkelezése vagy rezezése.
Az Ecclesia R.-T. oltárépitőüzeme 
Budapest, VI,, Csángó ucca 22. épít és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 5—12

fordítását adta ki, még pedig ragetta nyel
ven, amelyet Uj Guineában, az Astrolabe 
öböl táján beszélnek a bennszülöttek. Ez 
már az 577-ik nyelv, amelyre a bibliát 
lefordították.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Házasság. Fényes főúri esküvő volt 

Budapesten a fasori ev. templomban, ahol 
Merenberg György gróf német-birodalmi 
állampolgár, aki a hessen-nassaui uralkodó 
hercegi család és anyai ágon II. Miklós 
orosz cár leszármazottja, vezette oltárhoz 
gyergyószentmiklósi Kövér Paulettet, Kövér 
Gusztáv pusztahéki nagybirtokos leányát. 
A nászmenetben s az azt követő eskövői 
lakomán résztvettek Odescalchi Zoárdné 
hercegné, Odescalchi Miklós herceg, Appo- 
nyi György gróf és neje, Teleki Sándorné 
grófné, Teleki Sándor gróf, Edelsheim- 
Gyulay Lipót gróf és neje, Zichy István 
gróf es neje, Bánffy Zoltán báró és neje, 
Barcza Károly és neje, nonvalli Kőnek Emil 
altengernagy és neje, Lewetzow német 
követségi tanácsos és mások. Az esketési 
szertartást Kirchknopf Gusztáv dr. bánya- 
kerületi lelkész végezte, aki magasszárnya- 
lású beszédet intézett az ifjú párhoz.

Halálozás. Felsőgelléri Antal Géza dr. 
úgy a maga, mint fia Kornél s unokája 
Cornelis nevében mélységes fájdalommal 
jelenti a szerető hitves, gyöngéd anya és 
nagyanya Opzoomer Adél Zsófia Kordélia 
hosszú, keresztyéni megnyugvással viselt 
szenvedés után december hó 25-én történt 
gyászos elhunytát.

A megboldogult hült tetemei december 
hó 30-án helyeztettek Rotterdamban a 
Crooswijki temetőben örök nyugalomra.

Rotterdam—Komárom, 1925. dec. 31.
Áldott emlékezete velünk marad.

A család és az összes rokonság nevé
ben alólirottak szomorodott szívvel jelen
tik, hogy dr. Kluge Endre ügyvéd, a pápai 
volt jogakadémia egykori tanára, a Pápai 
Takarékpénztár alelnöke, stb. 1926 január 
10-én munkás életének 66. évében hosszas
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szenvedés után csendesen elhunyt.
Temetése 1926 január 12-én d. u. 3 

órakor volt a Széchenyi-tér 10. sz. házból 
az alsóvárosi temetőbe.

Pápa, 1926 január 10.
Legyen meg uram a te akaratod 1 
Kluge Alice férj. dr. Adorján Gyuláné, 

dr. Kluge Endre, Gyula, Margit, Irma gyer
mekei. Ózv. dr. Antal Gáborné szül. Kluge 
Matild nővére. Dr. Adorján Gyula veje. 
Adorján Alice, Ilona, Vilma, Kluge Katalin 
és Erzsébet unokái.

Ú J D O N S Á G O K .
Magyar község, ahol 1925-ben nem 

volt temetés. Somogy megyében az alig 
ötszáz lelket számláló Pusztaszemesen gyász 
nélkül telt el a múlt esztendő. Pusztaszemes 
községben az 1925 ik esztendőben nem volt 
egyetlen halálozási eset sem, ellenben 27 
újszülöttel szaporodott a kis magyar köz
ség népe.

Debrecen városa ötvenmilliót ad az 
árvizkárosultaknak. Debrecen város ve
zetősége elhatározta, hogy 50—60 millió 
korona gyorssegélyt szavaztat msg az árvíz
károsultak részére.

Három száztizenkétezer katolikus pap. 
A legújabb statisztikai adatok szerint jelen
leg a világon összesen 312.002 katolikus 
pap van. Ebből 200.324 jut Európára, 
mig 109.678 pap marad a többi világrész 
szolgálatára.

Már falun is áldozatokat szed a 
párbajőrület. Kisgogánfán Major József 
soproni köztüzér főbelőtte magát és meghalt. 
Anyjához írott leveléből megállapították, 
hogy a tüzér azért dobta el magától az 
életet, mert egy falusi legénnyel amerikai 
párbajt vívott.

Százhároméves az  utolsó kecskeméti 
negyvennyolcas honvéd. Batka Gáspár, 
az utolsó kecskeméti negyvennyolcas hon
véd most töltötte be százharmadik életévét.

Megették a farkasok a lelkész hízó
ját. Nagymágócson Urbán István lelkész 
udvarán éhes csikaszok garázdálkodtak. 
Egv kétszázkilós sertést teljesen felfaltak 
s mire a házbeliek észrevették, továbbálltak.

Finnország az árvízkárosultakért. A 
Magyarországot ért páratlan súlyosságú 
árvízkatasztrófa hírére a velünk mindenkor 
együttérző evang. finn testvérnemzet újra 
felemelő tanújelét adta rokoni szereletének. 
Mindenkit megelőzve a Budapesten működő 
finn Gyermekjóléti Akció vezetősége tíz
millió korona értékű ruhaneműt és élelmet 
küldött a szerencsétlenség színhelyére.

Bennégett házában egy gazda. Nagy- 
majtényben kigyulladt Bici János gazdálkodó 
háza és a gazda, aki ittas állapotban a 
szobában aludt, szénné égett.

A cseh nem zeti egyház szervezke
dése a Felvidéken. A cseh nemzeti egyház 
Farszki püspök elnökletével legutóbb gyű
lést tartott Pozsonyban és ezen kimondták 
a felvidéki és ruténföldi cseh nemzeti egy
ház végleges megalakulását.

Erdélyben felfüggesztettek egy bírót, 
mert magyarul beszélt a tárgyaláson. 
Erdősi Elemér nagykárolyi járásbirót, aki 
egy tárgyaláson az oláhul nem tudó felekkel 
magyarul beszélt, felfüggesztették.

Angliában a fényűző női ruhákat 
m egadóztatják a  szegények javára. A 
corki (írországi) püspök előterjesztést tett, 
hogy a hölgyek fényűző ruháit adóztassák 
meg a szegények javára.

Aradon az oláhok elrekviráltak egy 
katolikus kápolnát. Újév reggelén az 
aradi hatóságok kellemetlen meglepetésben 
részesítették az ottani magyarságot. Az aradi 
közkórház közadakozásból épült római ka
tolikus kápolnáját az egészségügyi miniszter 
rendeletére a görög-keleti egyház részére 
elrekvirálták.

Erdélyben m egszűntek az árvaszékek. 
Január elsején az összes megyei és városi 
árvaszékek működése miniszteri rendeletre 
megszűnt.
# Vitézség! érm et kapott Mussolini 
leánya. Mussolini olasz miniszterelnök 
leányát, Eddát az ezüst vitézségi éremmel 
tüntették ki azért, mert egy életveszélyben 
forgó embert megmentett.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Új Időknek legújabb számában 
folytatódik Herczeg Ferenc új regénye „A 
Lánszky motor“. Elbeszélést: Gróf Bethlen 
Margit, Szomaházy István, Pásztor József, 
cikket: Karinthy Frigyes, Sztrokay Kálmán 
és dr. Tőrök Frigyes, verset: Kosztolányi 
Dezső irt ebbe a művészi és időszerű ké
pekkel gazdagon díszített számba, amelyben 
folytatódik a „Szerelem“ c. világhírű angol 
regény. Közli a lap azonkívül a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Új Idők 
előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy út 16.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, fiatal leányoknak ez az igazi 
jó barátja, tanítója, szórakoztató lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Az új évfolyamban 
Gaál Mózes: „A kenyér“ címmel, Altay 
Margit: „Leánysors“ címmel írnak regényt, 
Tutsek Anna folytatja „Éviké feljegyzéseit“. 
Ezenkívül szebbnél szebb novellák, versek, 
társadalmi és ismeretterjesztő cikkek, képek 
és a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
A Magyar Lányok előfizetői negyedévi 20 
ezer koronás kedvezményes áron szerez
hetik meg a „Százszorszép Kőnyvek“-t. 
Többszínű borítékkal ellátott, illusztrált 
kötetet kapnak a sorozat előfizetői, a Ma
gyar Lányokkal együtt negyedévre 50.000 
korona. Budapest, VI., Andrássy út 16.

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 b e : 
— A számok ezreket értékelnek. — 

Zalalövőről: Dobruczky Cyrill 10, özv. Tóth 
Jánosné 4, Szombathelyről: Balázs Lajos 
10, Simon Jenőné 4, Ev. egyház Tárnokréti 
10, özv. Nató Andrásné Fóth 4, Csávássy 
Erzsébet Stoob 20, Rausz József Aszód 8, 
Reformációi off. Ajka 62.150, Harangavat. 
off. Nemeskolta 200, Stiedl András Enying 
4, Gyurátz István Gór 18, Obetkó Vilmos 
Veszprém 18, Sopronból: Rusznyák István 
14, Özv. Zsitkovszky Istvánná 4, OfferL 
Csánig 112.350, Geiszlinger Frigyes Deutsch- 
Johrndorf 10, Scherer Henrik Nagybábony 
26, Ceildömölkről: dr. Hetthésy Elekné 36, 
Németh István 10, Fodor Lajos 3, Molnár 
József 8, Ernst János Győr 50, Kinszky 
Antal Kispest 2, Mesterházy István Bük 4, 
Lipták Juliska Békéscsaba 8, Beledről: 
Tóth József 30, Jakab Istvánná 4, Offert. 
Répcelak-Csánig 102, Horváth Ferenc Hegy-

háthodász 5, Czéh István Lajoskomárom 4, 
Kovács József Gyömöre 2, Dorner Lajos 
Töltéstava 4, Nagy Kálmán Nagyacsád 5, 
Zalaistvándról: özv. Krajczár Jánosné 5, 
Tibola István 5, Bobáról: Móriiz Gyüla 4, 
Mórotz Lajos 8, Huszár István Alszopor 4, 
Kiss Istvánná Magyarbóly 10, Berke János 
Körmend 4, Kőszeghy Dezsőné Kapolcs 2, 
Király Elek Nagyköcsk 4, Lengyel Sándor 
Nsimonyi 2, Járfás Gergely Győrszabadhegy 
4, Rákospalotáról: Molnár Istvánná 10, 
Tóth Sámuelné 10, Molnár Mihály né 10, 
Szloboda János Polgárdi 4, Zalaegerszeg
ről: Nagy Károly 5, Barcza Zsigmond 5, 
Povázsay Pál Sátoraljaújhely 4, Fülöp Fe
renc Izsákfa 4, Járfás Györgyné Györsza- 
badhegy 8, Király Erzsi Sárvár 50, Cell- 
döntölkről: Vadőcz Sándor 8, Somogyi 
Gábor 4, Novák István Herend 4, Veszprém
ből : Kocsis Sándor 4, Vasváry Gyuláné 10, 
özv. Jobbágyi Károlyné Rábaszenttamás 5, 
Kovács Sándorné Körmend 50, Kozmits 
Sándor Nádasd 2, Hollósy József Szombat
hely 10, Szegletes Sándor Kistengelic 4, 
Kovács Pálné Diósgyörvasgyár 4 ezer K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
H. B. Csikvánd, Sz. S. Bünyrétalap, K. Za. Tár

nokréti, Sz. M. Budapest. Legközelebb. Szít . üdv. — 
K. I. Bánszállás. Készséggel. Szív. üdv. — I. I-. 
Győr. 1926. jún. 30. rendben.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT QÉZA 
3zentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Január 12. Gabonaárak: Búza 415— 

420, rozs 245—250, árpa 235, köles 210, 
zab 245, tengeri 182—185, korpa 172 ezer 
K métermázsanként.

Németül is tudó neveíőnőt keres
egy műtöorvos 2 és 4'/2 éves gyermekei 
mellé. Kötelessége lesz a gyermekeket tel
jes gondozásban részesíteni (mosáson kívül) 
s velük együtt lakni. Fizetsége teljes ellátás 
és havi fél millió. Válaszbélyeg ellenében 

cím a kiadóban. i—4

BIBLIAI TÖMBNAPTÁR
AZ 1926. ÉVRE.

S zerk esz ti:
báró PODMANICZKY PÁL.

Ára 28.000 korona.

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

bibliamagyarázat s egy hozzáfűzött, ta
láló kis történet olvasható. A szerkesztő 
körül a protestáns egyházi irók legjava 
csoportosult. A naptárnak tehát önálló 
és maradandó irodalmi becse van. Ma
gányos, családi és egyéb áhitatok céljaira, 
valamint a biblia naponkénti olvasásának 
megkedveltetésére rendkívül alkalmas 

segédeszköz.
2-io  M egrendelhető :
B E T H Á N IA  könyvkereskedésében 

Budapest VIII., Gyulai Pál-u. 9.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K  A  P I  B É L A

ISlO-ban.

Lap tulajdonos:
i  D B D in tfill L n tú o r -S if lv e t s S o .
Aa Ortuáfoa Latber-SzdTet- 

Ug hltatalas lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklaináolók a 

HARANGSZÓ ezerkesatő- 
kiadóhivatalának 

Bientgotthárdra (Vaerm.) 
küldendők 

nőfiaetéit elfogad 
mite den arena, lelkén  

ée tanító.
MiiJtltitt nündBn Tuiroap.

Van M egváltónk, van A tyánk, 
Nincs hát m iért aggódn án k!

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTQOTTHÁRD.

Vas vármegye.

Fiókkiad óklvatal 
.Luther-Társaság* könyv

kereskedése Budapest,
VQI., Szentklrályi-u. 61/a.

A „HAK1NG8Z0“
előfizetési ára: az első 
negyedévre 18.000 korona. 

Félévre 30.000 korena. 
Csoportos küldéssel 
10°/*-os kedvezmény. 

Amerikába egész érre 1 
dollár; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

Békességesen éljetek!
Római 1.12 . is. „Ha le

hetséges, amennyire rajta
tok áll, minden emberrel 
békességesen éljetek.*

Az Istennel való békességből — 
melyet az Úr Jézus Krisztus szerez 
meg — nyugalom száll a szívünkbe. 
Ez a szívbeli béke viszont kiömlik 
egész életünkre, külső viszonya
inkra és békességben tart ember
társainkkal. A Hegyi beszédben 
Jézus éppen erről az egymás kö
zötti békességről mondja: „Boldo
gok a békességre igyekezők, mert 
ők az Isten fiainak mondatnak“. .. 
És ez a hang, mely Jézus ajakán 
csendült fel, tovább rezeg Pál apos
tol szavában: „Ha lehetséges,
amennyire rajtatok áll, minden 
emberrel békességesen éljetek . . . “

Minden emberrel békességesen ! 
Vannak sokan közöttünk, akik jó
ságosak, barátságosak otthon, csa
ládjuk körében, szinte azt mond
hatnék, hogy békesség sugárzik ki 
a szívükből, de ha kilépnek a vi
lágba egyszerre nem tudnak egyet
érteni, békétlenség, perpatvar jár 
a nyomukban! — Mások viszont 
szelídek, barátságosak, vidámak a 
házon kívül, de otthon örökösen 
rossz kedvűek, kíméletlenek és ke
mények az övéikkel szemben. Pál 
apostol szava az ilyen visszás álla
potokra sújt l e : „Minden emberrel 
békességesen!“

Persze ez csak akkor sikerül, 
ha szívünk egészen megtelt a hit 
által Isten iránti szeretettel, ha sza
kadatlanul Jézusra nézünk, ha lesz 
erőnk önmagunkat legyőzni, s el
szenvedni, ha éppen úgy jön, a 
méltánytalanságot is. Minden em
berrel békességesen! . . .  Ez csak 
akkor sikerül, ha tudunk a gonosz
ért —* jóval fizetni! . .  .

„Lépj híven Jézus nyomába,
Mint ő, te is akként tégy,
Tűrő lelke példájára 
Haragodon erőt vágy.
Megbocsátó szelidséged 
Lesz legnagyobb ékességed.“

Ámen. *

Iskolamulasztásról és 
egyébről.

Irta: Stoll Ernő nyíregyházi tanító.

Az 1922. évi 130.700 sz. a ki
adott rendelet nagy részletességgel, 
de annál kevesebb gyakorlati ér
zékkel adott különféle nyomtat
ványokat s ezek mintáit. Az egyéni 
lap a sablonos születési adataival 
a gyermek tanulmányozás célját 
nem szolgálja. Apaállatainkról kü- 
lömb törzskönyvezés történik, mint 
egy normális gyermekről. A gya
korlati érzék hiányát mutatja to
vábbá az is, hogy az anyakönyvi 
napló mintájában a II. osztályú 
tanulót nem létező 18 tantárgyból 
osztályozza, a felvételiben pedig 
3 kérdésre kettővel, majd 4 kér
désre ugyancsak 2-vel felel a pél
daadó mintázó. A mulasztási napló 
vezetése a tanító játékos kedvét 
veszi igénybe, szűkre szabott ide
jével együtt. Joggal és méltán fel
merül az a kérdés, hogy: mind 
ez újítások szolgálják-e az iskola, 
egyház és állam érdekeit s ha igen, 
mennyiben ?

Az új mulasztási naplótól azt 
várta a tanítóság, hogy ez más be
osztásával betekintést enged majd 
a családba s a bűnt nem büntetni, 
hanem majd megelőzni fogjuk tudni. 
Mert hiszen Beccaria állítása sze
rint jobb a bűnt megelőzni, mint 
büntetni. A háború után lezüllött 
társadalmi viszonyok új teendők 
elé állítják a tanítót, több nevelői,

mint tanítói munkát kívánnak a 
megnehezült idők. Ezek hívják fel 
a figyelmet a felhőborította magyar 
égboltra irt „Menetekel“-re. Az 
idők változásai kívánják az iskola, 
család és egyház hármas szent 
szövetségét, egy szent ügy nagy 
ideájának szolgálatában; ezek kí
vánják a jó erkölcs megalapozását, 
melyek államunk támaszai és talp- 
kövei. Az iskola, család és egyház 
szívének emelkednie és össze kell 
dobbania egyért. . .  a gyermekért,
— a szebb jövőért. A tanítónak a 
gyermek környezetét kellene ta
nulmányoznia, patronázsmunkát 
kellene végeznie és nem Ajaxként 
a mellőzés kínos fájdalmát hor
dozni, nem ó-kori cinikus módjára 
fájdalmában kéjelegni a folytonos 
sérelmektől . . .

Milyen különös, hogy a szegény 
(mert hiszen leginkább szegények 
mulasztanak) mulasztó gyermek, 
ki — Goethe-i mondás szerint — 
oly szép, de a gyakorlatban oly 
fájó érzést keltve a könnytől ázott 
párnáról ismeri az égi hatalmakat,
— büntetjük, hogy aztán a bün
tetéspénzt a szegények istápolására 
fordítsuk! Valahányszor a nyomor 
áldozatait büntetik, mindannyiszor 
eszembe jut a külföld egyik nyo
mor kiállítása, hol a nyomorgók 
munkáit szemlélhették — Gordon 
szavaival élve — „a kéjtől gőgös 
emberek.“ Nos, az egyik terem 
ajtajára e szavak voltak Írva: „Ki 
a bűnös?“ A belépő a tükrökkel 
borított teremben — önmagát, mint 
bűnöst látta. Igen bűnösek vagyunk 
mindaddig, míg nyomorra milliók 
születnek. Igen, azok leszünk, míg 
Carlyle nevezte tragédia, az anal
fabétizmus tragédiája nap-nap mel
lett uj és megrendítőbb felvonásai
ban lejátszódhatik anélkül, hogy 
az álmatlan éjszakát, lelkiismeret-

N e feledkezzünk m eg az előfizetésünk m egújításáról.
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beli furdalást okozna . . .  Necsak 
énekeljük: „Szívemet hozzád eme
lem . . hanem valóságban, tet
tekben is mutassuk: „Sursum
corda 1 . . .

Milyen különös, hogy a gyer
meket, kinek a kötelességeket ta
nulnia kellene, máris mulasztással 
vádoljuk! Mert a mulasztási napló 
és ennek útján a statisztikai hiva
tal nem azt kérdi, hogy miért, ha
nem hogy: fiú-e vagy leány és 
hány félnapot mulasztott, tekintet 
nélkül az egésznapos vagy egyhu- 
zamos tanításra. A klimatológiai 
tényezőktől is súlyosbodott megél
hetési viszonyok miatt nagy mér
veket öltött mulasztások ^e lle tt 
csak növekedni fog az analfabé
ták száma. Már most az a kérdés, 
hogy mi lesz a 8 osztállyal, ha a 
szülő 6 évig sem tudja gyermekét 
iskolába járatni? Nem esünk-e 
abba a hibába, mint a franciák, 
kik 1882-ben 7 évre tolták a 6 évi 
tankötelezettséget s az 1871-iki 
nagy katasztrófa után irtották az 
analfabétizmust iskola és tanító 
által és mégis szaporotott az anal
fabéták száma; mert iskola és ta
nító mellett még közgazdasági fel
tételek is kellenek. (L. Naményi: 
Nemzeti kultúránk jövő utjai c. 
művét.)

A mulasztási napló derítse fel 
az okot s az egyház, társadalom 
szüntesse meg a nyomort. Az ötlet
szerű avagy idő- és alkalomszerű 
ünnepélyes jótékonykodás helyett 
az egyház híveinek kell a folytonos 
gyámolítás által megadni a tanulás 
és tanítás lehetőségét. A preventív 
intézkedések előzzék meg a bűnt 
és akkor nem lesz iskolamulasztás 
— nyomor miatt. Szüntessük meg 
az okozatot s megszünig az ok!

Németország.
A német gazdasági élet nehéz 

válságon megy e télen keresztül, an
nak fokmérője a munkátlanság, amely 
ijesztő mérvben, növekszik. Berlinből 
jelentik, hogy ott már a munkanélkü
liek száma a 100.000-et meghaladja, 
Drezdában az utolsó négy hét alatt 
10.000-rel szaporodott a számuk, 
Elberfeldről, Münchenből hasonjelen- 
ségek vannak. Okát ennek a jelenség
nek a közgazdászok a Németországra 
iszonyatos súllyal nehezedő versaillesi 
béke és a Daves-féle terv pontozatai- 
ban látják. De nem hallgatják el azt

Fiam bölcsőjénél.
Ringatom bölcsőjét.
Dalolok felette.
Csicsljja . . .  babújja . . .
Kis arany fiúcska,
Csucsukálj e l . .  . Tente.

Csönd! . . .  Halkan járjatok 
a bölcsője körül!
Zaj meg ne riassza.
Álmát ne zavarja.
Angyalkáknak örül.

Mint kis madár piheg.
Két picinyke karja 
rózsatő két gallya 
egymásba fonódva 
mintha imádkozna.

Féltő szeretetem 
csókját rálehelem 
S  forró, hív fohászban 
kérlek jó  Istenem . . .
Én legdrágább kincsem 
óh tartsd meg énnekem!

IH ÁSZ SÁNDOR.

a körülményt sem, hogy az ünnep
ségek és mulatságok most szörnyen 
szaporodnak, ami a külföld előtt bi
zony ferde színben tünteti fel a német 
közállapotokat.

A földreformmal kapcsolatban ör
vendetes tényre mutathatnak rá az 
intéző körök. így rámutatott az an- 
halti tartományi gyűlés elnöke arra, 
hogy 4000 otthont építhettek már 
kiváltképen a nagy városok perifériáin 
és hogy a német parlament most új 
otthont megállapító törvényjavaslaton 
dolgozik, amely hivatva lesz a lakás
ínségnek véget vetni.

A szennyirodalom kiküszöbölése 
érdekében hatalmas lépést tettek a 
németek. A büntető törvénykönyv 
184. §-a most odamódosul, hogy 
börtönnel büntettetik, aki 18 éven 
aluli ifjúságnak olyan nyomtatványo
kat, vagy képeket ad el, amelyek a 
közerkölcsöt sértik. A parlament már 
választott is egy bizottságot, amely 
a szennyirodalom még behatóbb ki
irtásával foglalkozik és időről időre 
új rendszabályokat javasol ennek az 
erkölcsi mételynek leküzdésére. Ér
dekes, hogy ebbe a bizottságba min
den párt nevezett tagokat, még a 
szocialisták és a kommunisták is. 
Hason intézkedéseket tesznek az ellen 
is, hogy az ifjúságot az erkölcstelen 
mulatozástól visszatartsák.

Matozziá a Haramó Mártására!

A sárvári magyar diák 
Wittenbergában.

(Korrajz Luther idejéből.)
Irta: Dr. Síigethy Lajos. 2

A két tanár ott beszélget a szép 
új iskola igazgatói szobájában. Az 
idősebbik — még ó is csak harminc
hét éves — csupa tüzláng, mint min
dig, ha a magyar népnyelvről és 
□épköltészetről beszélhet.

»Bizony, Insulanusom, ebben is 
Luther nyomdokain kell járnunk. Aho
gyan ő a német nyelvet, nekünk meg 
ezt a mi magyar Hamupipőkénket 
kell felöltöztetnünk királynénak s 
belevinnünk a bibliába, az iskolába, 
fel a szószékre, sót — Isten bűnömül 
ne vegye — a Mária szobrok helyébe 
az oltárra kell helyeznünk.«

»Urambátyám meg is tette a ma
gáét — feleli emez —  még a latinos 
vers, a disztichon aranyos nyergét is 
feltette a mi bozontos pusztai csikónk 
hátára. Milyen szépen hangzik az 
újtestámentum bevezetésében:
„Próféták által szólt régen néked az Isten, 
S az, kit ígért, imé, végre megadta fiát.“

»Hagyd el fiam 1 Nem ez, hanem 
az ősi nyolcszótagos vers az igazi 
magyar poézis. Az az »Ének Pannó
nia megvételéről* :

„Emlékezzünk régiekről,
Szittyiából kijöttekrői.“

»És a virágének! A szerelmes 
paraszti dalok I Ha én mégegyszer 
huszonnégy esztendős lehetnék, mint 
te, szerelmes virágéneket írnék és 
pedig ősi nyolcasban.*

Márton diák tüzes, fekete szemei
ben hamiskás mosoly csillant meg. 
Hogy is ne! Azon a kis papirszelet- 
kén, aminek a csücske kilátszik az 
öve mellől, virágének van: ősi nyol
casban. Kihez? Megtudjuk, csak men
jünk utána. »Isten vele, bátyám, me
gyek felolvasó órára*.

»Menj-menj, öcsém, ahová a szíved 
vezet*. Mondja Szilveszter uram meg
értő mosolygással.

*

Ott siet Insulanus ruganyos lép
tekkel a várkastély felé. Megfeszül 
rajta a hosszú papos kabát, mint a 
Nádasdy urunk huszárjain a katona
dolmány. Hát hiszen ő is katona: a 
Krisztus hadseregében, a Luther re
gimentjében. A női palotateremben 
Erzsikét egyedül találja.

»Kis testvérkém 1 Élhoztam az ősi 
nyolcasban irt virágéneket, amit teg
nap ígértem. Szilveszter bátyánk
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m eglelne érte, ha olvashatná.
A kis lány átveszi a lapot és 

olvassa:
»Virágének Erzsikémhez.

Világ legszebb rózsaszála,
Csókolgat a napsugára.
Még az ég is beléd szeret, »
Ha rácsillog csillagszemed.

Boldog az ég, boldog a nap,
Én vagyok a legboldogabb.
Egkék szemed énrám nevet,
Enyim, enyim a hű szived."

Erzsiké pirulva köszönte meg a 
neki oly szép kis verset. Meg is jutal
mazta volna talán az íróját, de épen 
jókor, vagy talán épen rosszkor, be
lépett a nagyasszony.

Nagyasszony? Talán ifjuasszony? 
Vagy inkább gyerekmenyecske? Hi
szen még csak huszonötéves. De 
egész lénye csupa méltóság. Magasan 
áll ám a közönséges földi halandók 
fölött az ilyen várúrnő, százezer 
jobbágy életének föltétien ura.

Cselebi török utazó azért beszél 
mindig Zrínyi-királyról, Nádasdy-ki- 
rályról. De milyen nyájasan mosolyog 
ez a királyné két legkedvesebb »alatt
valójára* : »Mit olvasunk ma, kedves 
Mártonom ?<

Mit is akar ez a két fiatal ? Er
zsiké zavarban van Csak nem a 
virágének miatt? Biztosan pihen az 
már hűséges szíve fölött. Márton 
meg egyet köhint, hátralép, mélyen 
meghajol, kivesz a zsebéből egy kis 
könyvet s úrnőjének nyújtja.

»Fogadja el ezt sírig tartó bálá- 
datosságom jeléül.*

Az úrnő meglepetve átveszi, nézi. 
A tábláján a Kanizsay és Nádasdy 
címer. A könyv címe: »Zengedező 
mennyei magyar lant. Énekek, fordí
totta és szerzetté Kovács Márton 
(Insulanus). Dedikálja jóságos nagy
ságos asszonyának, Nádasdy Tamás- 
né, Kanizsay Orsolyának. Nyomatta- 
tott az Úr 1541-ik esztendejében a 
sárvári urasági könyvnyomtató mű
helyben.«

Benne: »Erős várunk*, »Mennyből 
jövök most hozzátok* és még más 
tizenöt lutheri ének. Aztán a Márton 
saját vallásos énekei. Kottákkal I Mert 
a zenekedvelő Luther hívei, különösen 
Sárvárott ehhez is értenek.

»Ilyen kedves meglepetés! Ma 
ezeket „olvasod fel nekünk jó Már
tonom 1*

Olvasta is^lelkesen a derék fid a 
saját verseit azoknak, akik a szívük
kel hallgatták.

Majd Erzsiké lantkfsérete mellett 
ég felé szállt a három kedves fiatal

Romok fe le tt . . .
Rombadölt falakon ridegen állunk, 
Mindenütt fenyeget fekete halálunk . . .  
Megrokkant testünk végsőt vonaglik. . .  
. . .  És lm sirontúli régi dal hallatszik, . .  
Rég elmúlt időkről. . .  ezer esztendőről. . .  
Régi, de ragyogó magyar dicsőségről. . .
„— Oh nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, ereje, szava,
Magyar tenger vizébén hányt el:
Észak, kelet, dél hulló csillagai — “
. . .  És felszáll a nóta, mely ezerév óta 
Fütötte a magyart. . .  megvédte, megóvta, 
Pontlélekből csinált hegyóriást,
Parányi porszemből milljö Leonidást. , .

. . .  S  az elpetyhüdt izmok vasacéllá válnak, 
A megingott lelkek egymásra találnak t 
Az alföldi puszták füves tengerében,
A kárpáti zengő fenyves rengetegében,
Az erdélyi székely kékes bércek ormán, 
Magyar Pannóniánk nyugati határán 
Kibontják a zászlót és mennek előre 
Elszakított lélek, a magyar testvérrel I . . .

. . .  Csodás idők lesznek, tele dicsőséggel, 
Megállják helyüket kuruc emberséggel! 
Visszaveszik büszke Kárpát-koszorúnkat, 
Szivünktől elszakadt Erdély országunkat! . . .

. . . Mint királysas büszkén talpraállunk I 
Ha kell, akkor ismét harcbaszállunk.
A megvetésre bátran felelünk,
S  újra nagy lesz népünk, nemzetünk!

SOMOGYI JÁNOS.

hang, mint három hófehér galamb. 
Valóságos istentiszteletnek érezték 
ezt. Hiszen megtanulták Luthertől az 
evangéliumi tanítást, hogy ahol ketten 
vagy hárman együtt vannak a szeretet 
Istenének nevében, ő is jelen van ott.

Most meg Mártonnak szerez meg
lepetést a nagyságos asszony : »Ilyen 
fényes tehetséget, mint a tied, nem 
szabad parlagon hevertetni. Halljad 
elhatározásomat: Kőt hét múlva in
dulsz Wittenbergába, három évet töl
tesz ott, mint alumnus diákom.*

A mennyország szakadt-e rája? 
Kérdi magától Márton, mikor ily 
váratlanul teljesül szíve legtitkosabb 
álma.

De Erzsiké piros orcácskája fehér 
lesz, mint a halál, óh, mert a kis 
leányok esze ilyen dolgokban gyor
sabban jár, mint a fiúké. Hiszen 
akkor ő három végtelen hosszú esz
tendeig nem láthatja a Marcikáját!

Marci ránéz. Egy kis híja, hogy 
a két fiatal, illetve a három fiatal 
sfrva nem fakad. Úgy megsajnálja 
a nagyasszony, mert ismeri a,titkukat. 
Hogyne ismerné. Hisz egy év óta 
erről csiripel minden „veréb a gyön
gyösmenti, fűzfákon. A sárvári »köz
vélemény* pedig már évek óta egy
másnak szánta őket.

»Ne búsuljatok gyerekek, bárom

esztendő nem a világ. Minden hónap
ban írok neked: az Erzsiké kezével. 
Te is írhatsz hónaponként s Erzsiké 
részére külön levélkét tehetsz bele 
a leveledbe.«

így megvigasztalta őket, azután 
magukra hagyta s akkor egymást 
vigasztalták.

*

Elröpült a két hét. Felvirradt szep
tember első vasárnapja. Mártonnak 
az utolsó, hosszú három esztendőre 
az édes Sárvárott.

A sárvári öreg templom, mint 
minden vasárnapon, ma is zsúfolásig 
megtelt. Mikor mi belépünk, az espe
res úr épen az oltári szolgálatot tartja. 
De milyen különös. Majdnem mise ez, 
csakhogy magyarul van.

A bölcs Luther és hűséges magyar 
követői »a gyengébbek kedvéért* csak 
Jépésről-lépésre reformálták az isten
tiszteletet. A fődolog az ige tiszta 
hirdetése. A többi, »adiaforon« »má
sodrendű valami.«

A szószékre Szilveszter uram megy 
fel. Nem a szokott módon kezdi a 
bevezetést. Felolvassa Tinódi Lantos 
Sebestyén diáknak, Enyingi Törők 
Bálint fiai nevelőjének levelét, amit 
Pápáról írt Orsolya nagyságos asszo
nyunknak. A levél szomorú magja ez :

»Sebesült katonák meghozták a 
hírét, hogy Szolimán, ez a sátán 
fajzata csellel elfoglalta Budavárát; 
nagy jó urunkat börtönbe vetette; ki 
tudja látjuk-e többet? Szegény nagy
asszonyunk, Pengflinger Kata őnagy- 
sága azóta se holt, se eleven. Bár
csak sírni tudna. De olyan mint egy 
Niobé szobor. Elesett a mi fejünk 
koronája! Jaj most nékünk, mert 
vétkeztünk.* A levél végét olvassa 
fel Szilveszter teksztusnak, amint Írva 
találtatik Jerémiás Siralmai ötödik 
részének tizenhatodik versében.

Azután elmondja a fájdalomtól el- 
elcsukló hangon: »Elesett a mi fejünk 
koronája * Csonka lett a mi hazánk. 
Azaz hogy, ha csak csonka volna! 
De olyan, mint a vérző tetem. Ki
tépték a szívét és mégis fáj minden 
porcikája. »Jaj most nékünk, mert 
vétkeztünk. Idegen nyelven bálványok
hoz, szentekhez imádkoztunk, azért 
van rajtunk Isten haragja. De a meg
térés útja Istenhez vezet. Ö megkö
nyörül porbasújtott népén. Ne búsul
jatok keresztyén hívek, »eszünk mi 
még szőlőt lágy kenyérrel!*

Mert lehetne e Luther akkori köve
tőinek, különösen Szilveszter uramnak 
prédikációját elképzelni népies, tős
gyökeres közmondás nélkül.

A hívek pedig hazaoszolnak, bá
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natosan ugyan, de a remény deren
gésével szívükben.

Áldott Lutherünk I a te papjaid nem 
voltak >néma ebek*. Ama szörnyűsé
ges időkben Isten igéjével vigasztalták 
a szegény magyar nemzetet.

* (Folyt, kív.)

KORKÉ P E K.

Karcolatok a hétről.
Akárcsak valamikor a spanyol 

nátha, annyira járványszerüvé lett 
mostanság a műkedvelői előadások 
és műsoros estélyek rendezése városok
ban és falvakban egyaránt. Az ilyen 
estélyeket rendszerint igen hangzatos 
címek, a legtöbbször a jótékonyság 
cégére, nem egyszer az anyaszent- 
egyház védnöksége alatt rendezik. Az 
estélyek, amelyeken nem egy alkalom
mal kiváló művészek szerepelnek, 
„úgy erkölcsileg, mint anyagilag fé 
nyesen sikerülnek.“ Fájdalom azon
ban a humánus célt, amiért az es
télyt tulajdonképpen rendezték el nem 
érik. A dologi és a személyi kiadások 
igen sokszor, — tisztelet a kivételek
nek — felemésztik a fényes bevé
telt. Például Dunántulott egyhelyütt 
egy 7 és fél millió korona bevételből 
15 ezer koronát fordíthattak jótékony 
célra. Tudunk oly esetet, ahol az 
u. n. zsúfolt ház dacára 2 —3  millió 
deficitről beszélnek. Mi ezúttal nem 
kívánunk a műkedvelői előadások 
ellen, sem mellett állást foglalni. Pedig 
igen sokat lehetne pro és kontra írni. 
De igenis rá kívánunk mutatni arra, 
hogy a műkedvelői előadások alkal
mával a mai nehéz gazdasági viszo
nyok között éló közönség azért viszi 
filléreit a jótékonyság oltárára, h o g y  
abbó l ju s s o n  i s  v a la m i  a r r a  a  
c é lr a , a m e ly é r t  tu la jd o n k é p p e n  
a  m ű k e d v e lő i  e lő a d á s t r e n d e s ik .

OL VAS S UK A B I B L I Á T !
Vigyázz a nyelvedre!

Jan. 25. Te pletyka. Jakab 3 . 2—8. Nem 
csekély dolgot kívánok tőled Könnyebb 
vadállatot megszelídítened, mint nyelvedet 
megfékezned. A megvadult lovat megzabo- 
lázhstod szájába tett zabolával, óriás hajót 
is elvezethetsz örvények s zátonyok között 
kicsiny kormánykerékkel, éltedet is e kis 
taggal, nyelveddel kell zaboláznod és kor
mányoznod. Vigyázz, tűz ne legyen az, mely 
lelkek békességét gyújtja lángra, családok 
bo dogságát emészti meg. Meg ne szeplő- 
sitsen tenmagadat is. Tökéletes akarsz len
n i?  Ne vétkezz beszédben (2. v ). Vigyázz 
a nyelvedre!

Jan. 26. Te átkozódó. Jakab 3 .9—is. 
Mit szólnál ahhoz, ha kutad hol édes, hol

keserű vizet adna számodra? Lehetséges
nek gondolod ezt ? Úgy látszik, igen, mert 
szádból is, hol áldás, hol átok jön ki. Vi
gyázz: „nem kellene ezeknek igy lenni*. 
(10. v.) Tudod-e, hogy: „aki az ő atyját 
vagy anyját megátkozza, annak kialszik 
szövétneke a legnagyobb sötétségben,“ 
(Péld. 20. so.) s emlékszel-e a Jézus sza
vára? „Mindaz, aki haragszik az ő atyja
fiára ok nélkül, méltó az ítéletre; aki pedig 
azt mondja az ö atyjafiának: Ráka, méltó 
a fötörvényszékre; aki pedig azt mondja: 
Bolond, méltó a gyehenna tüzére.* (Máté 
5 . sa ) Vigyázz a nyelvedre 1

Jan. 27. Te hazug. Ap. csel. 5 . 1—11. A 
hazugság minden körülmények között nagy 
bűn, mert: „a hamis tanú büntetetlen nem 
marad, és a hazugságoknak szólója meg 
nem szabadul.“ (Péld. 19 5 ) Azért figyel
meztet Dávid is: „Tartóztasd meg nyelve
det a gonosztól és ajkadat a csalárd be
szédtől* (34 zsolt. 14.). A hazugság az ó 
ember cselekedete (Kolosse 3 . #.), amelyet 
igyekezned kell levetkezni (Efez. 4 . 25). A 
legnagyobb bűn azonban a hazugság akkor, 
ha magának Istennek hazudtál (7 v ), azt 
gondolva, hogy megcsalhatod a Szemleiket 
(3. v). Vigyázz, te is Anániás és Safira 
sorsára ne juss! Vigyázz a nyelvedre!

Jan. 28. Te rágalmazó. 50. zsolt. íc—21. 
Azt mered állítani, szövetségben állasz 
Istennel ? 1 Hogy mered szádra venni ezt, 
mikor: „a szádat gonoszságra tátod és a 
nyelved csalárdságot sző. Leülsz és fele
barátodra beszélsz, anyád fiát is megszidal
mazod.“ (19—20. v.) Azt gondolod, hogy 
ezt némán tűri az Úr ? 1 Halld meg intését, 
megfedd téged s majd ama nagy napon is 
elődbe sorozza rágalmaidat. Vigyázz a 
nyelvedre 1

Jan. 29. Te dicsekvő. I. Korinth. 4 . 7. 
Ugyan ki mért össze téged másokkal, hogy 
különb volnál náluk? Úgyan mid van, ami 
különbbé tesz téged másoknál? Mid van 
olyan, ami senkinek másnak nincs ? Van-e 
egyáltalában valamid, amit nem Istentől 
kaptál ? Vájjon nem veheti-e el tőled az, 
aki adta s nem adhatja- e oda holnap más
nak azt, ami ma még a tied ? Kövesd Sa
lamon intését: „Dicsérjen meg téged más 
és ne a te szájad; az idegen és ne a te 
ajkaid.“ (Péld. 27.2)  Ne magasztald ma
gad, mint tette a dicsekvő farizeus, vedd 
eszedbe az apostoli in tést: „ha valaki azt 
véli, hogy ő valami, önmagát csalja meg.“ 
(Qal. 6 . 3) Vigyázz a nyelvedre 1

Jan. 30. Te kétszínű. 28. zsolt. 3. Azt 
hiszed, hogy nyelved simasága jóváteheti 
szived gonoszságát ? Ravaszabb vagy a 
nyílt ellenségnél. Tévútra vezeted felebará
todat nyelved hízelgésével, hogy megron
tására törhess s mélységbe lökhesd a sza
vaiddal elvakitottat. Barátságot mutatsz 
iránta, vendégül látod asztalodnál, de szí
vedben nincs iránta jóakarat. (Péld. 2 3 .7.) 
Vigvázz, ne élj vissza felebarátod bizalmával 
és hiszékenységével. Tudod-e, hogy Jézus 
jajt kiáltott a képmutató farizeusokra ? 
(Máté 23.13—15.) és hogy Isten kiköpi szá
jából a kétszinűeket. (Jel. 3 . íe.) Vigyázz 
a nyelvedre!

Jan. 31. Te istentelen. Titus l.i« . Any- 
nyira mersz menni vakmerőségeddel, hogy 
nemcsak az embereket, de Istent is meg
bántod nyelveddel ? 1 Azt állítod, hogy 
Istent ismered, pedig cselekedeteiddel ta
gadod ; utálatos, hitetlen vagy, képtelen és 
méltatlan bármi jó cselekedetre! Tudod, 
mit mond bölcs Salamon. A férfi szájának 
elégedik meg az ő belseje; az ő beszédé
nek jövedelmével lakik jól. Mind a halál,

mind az élet a nyelv hatalmában van és 
amiképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi 
annak gyümölcsét.“ (Péld. 1 8 .20—21.) Vi
gyázz, nyelved lelked halálát ne okozza, 
önlelked gyilkosává ne légy 1 Vigyázz a 
nyelvedre 1 Abaffj Gyula.

R világ népesedése.
A világon most 1800 millió ember 

él és pedig 500 millió Európában, 
900 millió Ázsiában, 150 millió Afri
kában, 200 millió Észak- és D61- 
Amerikában és végül 7 millió Auszt
ráliában és Óceániában.

Franciaországnak 1870-ben volt 
38 millió lakosa, most van 39, de 
ebbe már be van számítva Elzász és 
Lotharingia lakossága is, mely terület 
a háború után lett az anyaországhoz 
csatolva. Németországnak ötven évvel 
ezelőtt volt 37 milliója, most van 64, 
az Egyesült Amerikai Államoknak 
volt 36, most 110 milliója van és 
Nagybritaniának volt 30 és ma 48 és 
fél milliót számlál.

E g ;  to lt  egyházfi hagyom ánya.
Bönyrétalapon f hó 8-án hosszas szen

vedés után elhalt Németh István, aki vég- 
rendeletileg 10 hold főidet hagyományozott 
az evang. egyházközségnek. A megboldogult 
egyháza iránt való szeretetét kinyilvánította 
már akkor is, amikor négy évvel ezelőtt 
egy tekintélyes összegnek a felajánlásával 
megindította azt a mozgalmat, mely a má
sodik nagyobb harang beszerzésére veze
tett. A múlt század hetvenes éveiben a 
gyülekezetben az egyházfi tisztjét töltötte 
be. Ebben a tisztségében jutott érintkezésbe 
Karsay püspökkai, aki rokonsága révén (a 
lelkész Pálmay Lajos veje volt) többször 
megfordult a gyülekezetben és egyházi szer
tartásokat végzett. A megboldogult mindig 
nagy tisztelettel emlékezett meg a püspök
ről, akinek épületes egyházi beszédjére még 
késő öregségében is vissza tudott emlé
kezni és büszke volt arra, hogy körülötte 
néha napján az egyházfi kötelességét el
végezhette.

Később testi hibája miatt kénytelen volt 
megválni az egyházfi tisztségtől, azonban 
arra az időre mindig a legkedvesebb em
lékekkel gondolt vissza. Szorgalmas mun
kával tekintélyes vagyont szerzett. Józan, 
takarékos, kevés igényű ember volt, aki az 
anyagiak mellett a lelkének a táplálásáról 
sem feledkezett meg. Házasságát az Isten 
gyermekekkel nem áldotta meg, így utódai
ban neve nem fog fennmaradni, azonban 
ő gondoskodott arról, hogy neve sirbaha- 
nyatlásával ne tűnjön el nyomtalanul. Te
kintélyes hagyományával, egyházközségünk 
életében, a hitrokonai előtt maradandó ne
vet szerzett magának és belépett azon jó
tevők sorába, akik már előtte hagyománya
ikkal alapozták meg egyházközségünk anyagi 
jólétét. Németh István példát mutatott arra, 
hogy egyszerű társadalmi állású ember 
miként szerezhet magának az enyészet fe
lett álló, maradandó emléket és hogy mi
ként munkálhatja az Istennek dicsőségét.
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Temetése nagy részvét mellett f. hó 
10-én délután ment végbe, melyen meg
jelent az egyházközség felügyelője az egy
háztanács élén, megadva az egykori egy
házfi és jótevőnek azt a tiszteletet, mely 
őtet méltán megillette.

EGYRŐL- MÁS RÓL.

A m in d en n a p i életből.
A hadiözvegyeknek és árvák

nak kérni kell illetményük kiuta
lását. A népjóléti miniszter rendeletet 
adott ki a háborúban elesett katonák 
özvegyeinek és árváinak ellátásáról. 
A rendelet érleimében hadiözvegyi 
járulékot és nevelési pótlékot csak 
az kaphat, aki január 31-ig szóbeli 
vagy írásbeli kérelmet terjeszt elő a 
községi elöljáróságnál, a fővárosban 
pedig a kerületi elöljáróságnál. A 
kérvény beadása után megvizsgálják, 
hogy az özvegy társadalmi helyzeté
hez viszonyítva, milyen mértékben 
van más jövedelmi forrásból bizto
sítva magának és gyermekeinek meg
élhetése. Hadijárulékot csak azoknak 
utalnak ki, akik a segítségre okvetlen 
rá vannak szorulva.

Az orosz foglyok  hazaszállítá
sának m ódozatai. Mivel több ol
dalról történt érdeklődés az Orosz
országban visszamaradt magyar hadi
foglyok hazaszállításának módozatá
ról és feltételeiről, a belügyminiszter 
hivatalos úton közli az érdeklődőkkel, 
hogy az Oroszországban visszama
radt magyar hadifoglyok hazaszállí
tása csak saját költségen történhetik. 
A hazaszállítási költség az orosz ha
tártól személyenként 1,500.000 kor. 
Államköltségen való hazaszállítás nem 
lehetséges. A hazaszállítási összeg a 
külügyminisztérium hadifogolyosztá
lyánál, III. emelet, 122. ajtó adandó 
be, az illető hazaszállítandó hadifo
goly igazolási irataival és három cseh 
korona portódíjjal együtt. A hazatérni 
óhajtó hadifogolynak jelentkeznie kell 
Moszkvában az ottani észt követsé
gen és Heiszler Pál belügyi népbiztos 
külföldieket ellenőrző osztályán.

Hogy tarthatjuk tisztán a cse
csem ő fe jé t?  Elsőrangú érdeke a 
szülőknek, hogy a csecsemő feje tiszta 
legyen. Végre is nincsen többek kö
zött szomorúbb látvány egy kis cse
csemő tisztátalan fejjel. A csecsemő 
fejét dgy tarthatjuk tisztán, ha 10 
rész pern-balzsamot és 30 csepp 
Hoffmann cseppet elegyítve, vele na
ponkint bekenjük. Az a petéket pusz
títja.

Szálka eltávolítása. Igen sok
szor nem kis fájdalmat okoz egy-egy

testünkbe mélyen belefuródott szál
kának eltávolítása. Pedig a szálka a 
gőz segítségével igen könnyen távo
lítható el anélkül, hogy a legkisebb 
fájdalmat is kellene elszenvednünk. 
Az eljárás a következő : egy bőnyaku 
palackba forró vizet öntünk és a 
szálka által megsebzett testrészt erő
sen a palack szájára nyomjuk. A 
nyomás által összehuzódik a hús és
1—2 perc múlva kimegy belőle a 
szálka anélkül, hogy gyulladást okozna.

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlés újból megkezdte 

üléseit. Az első gyűlést megelőzőleg párt
közi értekezlet volt. — A frankhamisítás 
ügyében a vizsgálat befejezéshez közeledik. 
Az összes külföldi lapok napi renden tart
ják az ügyet. A néhány ellensége» indulaté 
külföldi újságot leszámítva a többi meg
állapítja, hogy a kormány a legnagyobb 
eréllyel iárt el ebben a bűnügyben és hogy 
itt hazafias cégér alatt közönséges bűn
cselekményről van szó. — Károlyi József 
gróftól a párisi Matin egy nyilatkozatot tett 
közzé, mely gálád merénylet Magyarország 
ellen. Károlyi gr. egy újabb nyilatkozatban 
tiltakozott szavának beállítása ellen.

Az osztrák kormány, mely lemondott, 
Ramek kancellársága alatt ismét újjá ala
kult. Bemutatkozása alkalmával nagy vihar 
volt a parlamentben, melynek éle azonban 
sokkal inkább Magyarország ellen irányult.

Egy prágai kereskedő hamis ezer 
szokolo80kat gyártott.

A románok ledöntötték a csángó vér
tanuk síremlékét Brassó közelében.

A szerb kormány az állam kiadásainak 
csökkentése céljából megkezdte a tisztvi
selők számának a csökkentését.

A német kormány válsága még mindig 
tart. Valószínűleg Luthert fogják megbízni 
kormányalakítással.

A francia kommunisták szakszerveze
tének központi helyiségében tartott ülésén 
Károlyi Mihály újból folytatta hazaárulásait. 
— A kamara újból megkezdte üléseit.

Az olasz sajtó határozottah és férfiasán 
szembe áll a frankhamisítással kapcsolatban 
újból felvetett szláv korridor tervével.

Az orosz szovjet Oroszország külön
böző városaiban számos letartóztatást haj
tott végre. Állítólag nagyméretű monarchists 
szövetséget fedeztek fel.

A svéd sajtó rendkívül barátságos ér
zülettel foglalkozott a magyar események
kel. Szinte egyhangúlag visszautasították 
azt a követelést, hogy Magyarországot, 
mint minden nyugtalanság állandó tűzfész
két meg keli fojtani.

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor YADDTMPD féle valódi 
a világhírű A fiu D lil£ ill szegedi, é- 
des-nemes paprikaküiönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, Vt, Vs és 
tyi» kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
6 -1 0  Karbiner Péter Szeged.

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 női öltönyök, 
díszítő bútorszövetek, függönyök, 
szőnyegek, csipke- és szőrme
áruk festését és tisztítását, minta 
után festést bármely divatszín
ben. Gyászesetben a ruhák 
soronkívül, 24 órán belül el
készíttetnek. Postai szétküldés 

naponta. 7—20

H A R A N GS Z Ó.

Vizkereszt u. 3. vasárnapon.
Ep. Róma 12.17- 31.

Napjainkban úgyszólván mindenki elé
gedetlenkedik, zúgolódik csak. A békesség 
áldásait vajmi kevés ember élvezi. Miért ? 
Mert kevés ember van manapság, aki ke
resztyénhez illően tud élni, szenvedni és sze
retni. Az apostol mai szent leckénkben erre 
a három szükséges dologra hívja fe l figyel
münket.

A k ia d ó h iv a ta l  tisztelettel 
kéri a hátralékoknak, nem kü- 
lömben az előfizetési d íjakn ak  
szíves meffküldését.

Kapi Béla dunántúli püspök január 
20-án Sopronban időzött, ahol is az egy
házi törvényszék ülésén vett részt.

Az új veszprémi presbitérium a kö
vetkező buzgó férfiakból á ll : dr. Lányi 
Sándor ny. kir. ügyész felügyelő, dr. Zauner 
Róbert p. ü tanácsos gondnok, Nagy Sán
dor polgári isk. tanár, iskolaszéki világi 
elnök, dr. Wallner Ernő kereskedelmi isk. 
tanár pénztáros, Gálos Gyula ev. kántor
tanító jegyző mellett, (kik a presbitérium
nak hivatalból tagjai), Bátsi Zsigmond mé
száros, Frank Lajos szabó, lovag sonnen- 
bergi Freiseisen Virgil volt jószágigazgató, 
Horváth István terménykereskedő, Kocsis 
Sándor ny. máv. altiszt, dr. Komjáthy L. 
polgármester, Kuh György ny. mozdony
vezető, ifj. Matkovich László lapszerkesztő, 
Mesterházy József nyug. máv. segédtiszt, 
Obetkó Vilmos p. ü. főbiztos, dr. Porubszky 
Elemér tb. várm. főjegyző, főispáni titkár, 
dr. Pulay Lajos árvaszéki ülnök, Schech 
Frigyes városi számvevő, Skrabák Géza 
vármegyei számvevő, Vági Gyula mészáros.

A gyülekezet presbitériuma e helyütt 
mond köszönetét az egyházközség minden 
egyes tagjának, akik a kultúrest alkalmából 
egymással versenyezve vették ki részüket
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az áldozatkészségből. A ref. nőegylet és 
leányegylet is mindent megtettek, hogy az 
eredmény minél nagyobb legyen. A tiszta 
bevétel a felállítandó orgona költségeire 
30 (harminc) millió korona volt.

A gazdag büffé maradékaiból négy sze
gény evang. család kapott kiadós élelmiszer 
segélyt.

Nagy hálával tartozik a nőegylet Vesz
prém városának s dr. Komjáthy László 
polgármesternek a színház fűtési, világítási 
stb. körülbelül egy millió koronára rugó 
költségeinek átvállalásával.

Egyházi élet Tokajban. Az elmúlt ád- 
ventben minden szerdán vallásos estét tar
tott a helyi Luther Szövetség. Első alka
lommal Doniján Elek esperes tartott be
szédet Az ádventi reménykedés címmel; a 
másodikon Túróczy Zoltán ózdi lelkész a 
pogányok ádventjéről, a harmadikon Zeman 
Zoltán tállyai lelkész a kér. világ ádvent- 
jérő), a negyedik estén Batta Jáno3 bodrog- 
keresztúri ref. lelkész a hívő lélek ádvent
jéről tartott beszédet a szép számú hall
gatóságnak. — Karácsony első napján d. u. 
a vasárnapi iskolások számára volt kará
csonyfa ünnepély, amikor Marcsek János 
lelkész tartott beszédet, a gyermekek pedig 
szavaltak, énekeltek a templomban felállított 
karácsonyfa alatt. Ez alkalommal a helyi 
Luther-Szövetség részéről mind a 15 va
sárnapi iskolás gyermeknek megfelelő aján
dékokat osztott Rothfuchs Jáncsné, a helyi 
szövetség ügybuzgó elnöke.

Nőegyleti jubileum. A muraszombati 
ev. nőegylet január 10-én ünnepelte fenn
állásának 25 éves évfordulóját. Ez alkalom
ból a délelőtti istentiszteleten dr, Popp 
zágrábi ev. esperes ünnepi beszédet tar
tott, a délután folyamán pedig művészi 
programmal telitett összejövetelt rendezett 
a nőegylet, amelyet Siftár Ida gyógysze
résznő konferált.

A soproni ág. h. evang. tanítóképző 
intézet „Kapi Gyula* Ifj. belmissziói egye
sülete f. hó 16-án vallásos összejövetelt 
tartott, amelyen Kristóf Kálmán, az egye
sület titkára tartott felolvasást „A vallás 
és a művészetek viszonya* címmel. A dog
matikus jellegű munka a nacionalizmussal 
foglalkozott, nevezetesen Straus D. F. ama 
állításával, hogy a vallást a művészetek 
pótolhatják. Seebach A. IV. é. n. Nagy V.: 
Az istentagadók c. költeményét szavalta. 
Gabnai F. II. é. n. két koráit énekelt s az 
összejövetel közénekkel véget ért.

Az uraiújfalui evang. gyülekezet arany
könyvében a következő nemesszivű adako
zók örökítették meg nevüket 1925 évi egy
házfenntartási alapra szánt adományaikkal: 
Uraiújfaluból: Chmella Ede és neje Dömö
tör Irén 2C0 ezer K ; Zsédenyből: Joós

{ános és neje Baranyai Rozália 200 ezer 
C; Ivánegerszegről: Sümegi Jánosné szül. 

Lőrinc Eszter 100 ezer K; Hegyfaluból; 
Németh Jánosné szül. Mogyorósi Lidia 50 
ezer K ; Szenti vár fáról: Baranyai József 
és neje Erős Karolin 50 ezer K. A jókedvű 
adakozókat áldja meg az Isten mind a két 
kezével I

A péceli.evangélikus leányegyház dec. 
27-én első ízben rendezett igen szépen 
sikerült karácsonyfa ünnepélyt. Az ünnepély 
rendezéséért „egyik buzgó egyháztanácsost 
illeti az elismerés. Az egyháztagokat kérő 
szavával egyik leendő egyháztag, Benzing 
Ottó tanuló, látogatta sorra, kinek mindenki 
szives készséggel adakozott a nemes cél 
érdekében. Az egyháztagok úgy pénzbeli, 
mint természetbeni szives adományokkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a ragyogó, ros-

Luther köpeny,
baretta, öltönyök, kabátok, felöltök a 
legjobb minőség mellett a legolcsóbban 

3 havi részlelfizetésre is az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV.

Veres Pálné-uccai szabóságában. 
Ugyanott siffonok, zefirek, flanellek, 

szövetek.
Ne mulasszon el m intát kérni.

Urvacsorai kelyhek, keresztelési edények, 
kis beteglátogató kelyhek a legegysze

rűbbtől a legdíszesebb kivitelig az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV., 
Váczi ucca 59. sz. a la tti üzletében.
Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, 
gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, 
ezüstözése, nikkeiezése vagy rezezése.
Az Ecclesia R.-T. oltárépítőüzeme 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épít és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke- 

$  resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. e—12

kadozó karácsonyfa mellett szép ajándék
könyvekkel, cipővel, ruhával és sok édesség
gel tehette emlékezetessé a péceli gyüleke
zet a kicsinyeknek a karácsony ünnepeket. 
Peer Sándor most ideköltözött hitoktató 
rövid idő alatt dicséretet érdemlő szorga
lommal karácsonyi énekre tanította növen
dékeit. Dr. Thomay Ernő egyháztanácsos 
pedig buzdította az apróságokat Isten di
cséretére és evangélikus öntudatuk fejlesz
tésére.

A nemeskoltai gyülekezetnek ádvent
III. vasárnapján kedves öröme volt. Egyik 
fia, Takó István, mint újonnan felavatott, 
egyébként egyhker. segédlelkész, ezúttal 
végezte templomában az első teljes isten- 
tiszteletét.

Ugyanaznap d. u. 5 órakor pedig val
lásos estély volt, melyen Kovács Béla ne
meskoltai segédlelkész, vasvári nevelő „Mi 
lehet a vallás az ember életében és mi le
gyen a mi életünkben* cimen tartott mind
végig lebilincselő magvas beszédet. Az es
télyen közreműködtek még: Fülöp Zoltán 
szombathelyi tanító gyönyörű orgonaszá
maival, a gyülekezeti dalárda kedves éne
keivel és Kovács Eszter, Nagy Irma, Takó 
Juliska, Kovács I. hatásos szavalataikkal. 
Az est közénekkel és Takó István s. leik. 
imájával kezdődött és nyert befejezést.

A csikvándi ifjúsági egyesület f. évi 
január 6-án, harmónium-alapja javára szé
pen sikerült szinielőadást rendezett. Színre 
került Csite Károly: A biró leányai című 
darabja. A szereplők — Zámolyi Károly, 
Bedecs Sándor, Tóth József, Slecht Lajos, 
Nagy Miklós, Kovács Mihály, Nagy Sándor, 
Kovács Lidia, Kulcsár Ida, Kulcsár József, 
Polgár Lidia, Bédecs Zsófia, Szyh Etelka, 
Csillag Etelka és Nagy Mária — igen sike
resen állották meg helyüket s ügyes játé
kukkal, hangos tapsokra ragadták a hálás 
közönséget. A betanítás és rendezés fárad
ságos munkáját Orbán János és Rácz Sán
dor tanítók végezték.

Alsólendva. Teke Dénes lelkész eltá
vozása óta üresedésben levő lelkészi állást 
ideiglenesen Hári Lipót segédlelkésszel 
töltötték be.

Gecse. Ádvent IV. vasárnapján az ifjú
ság a templomban vallásos estélyt rende
zett. Szavaltak: ifj. Baranyai Sándor, Kal
már Kálmán, Pap Juliska és Kis Lidia. 
Nagy Kálmán lelkész „Az igaz vallásosság 
és annak áldásai* címen tartott előadást; 
a vegyeskar Báldosi Aladár tanitó vezetése 
mellett több egyházi éneket adott elő. Az 
estély után a Luther-Szövetség javára of- 
fertórium volt.

A nőegylet december 24-én este a hivek 
nagyszámú részvétele mellett karácsonyfa 
ünnepélyt rendezett, melyet gyermekisten
tisztelet vezetett be. Ezután a gyermekek 
előadták Schütt Gy. és Szombath E. ez 
alkalomra írt darabját; majd az ajándékok 
szétosztása következett. A gyermekek mind
nyájan iskolai szereket, cukorkát, narancsot, 
diót és almát kaptak mintegy félmillió K 
értékben. A szép karácsonyfa felállítása 
körül különösen Nagy Kálmánná nőegyleti 
elnök és Móricz Gyuláné nőegyleti pénz
táros fejtettek ki dicséretreméltó buzgalmat.

Felsöcsalogány. A gyülekezet admi
nisztrálását Kovács Károly hitoktató, s. 
lelkész végzi.

Szentgotthárd. Pável Ernő tb. presbi
ter újból fényes tanujelét adta egyházsze- 
retetének, nemeslelküségének. A gyülekezeti 
kuturház céljaira 1 milliót, az ev. vegyes
kar céljaira 300 ezret, a Harangszó fenn
tartására 100 ezer koronát adományozott. 
— Obetkó István főgimn. tanár, a Diák- 
Szöve’ség céljaira egy értékes sakkot ado
mányozott. — Az evangéliumi Diák-Szövet
ség 4-ik felolvasó összejövetelét január 
16-án tartotta. Közének, ima után Berger 
Lajos s. lelkész Márk. X. 28-ik verse alap
ján írásmagyarázatot tartott, majd Knausz 
József Vili. 0. t., a szövetség pénztárosa 
„A német parasztlázadás és a reformáció* 
című értékes munkáját olvasta fel. Osvald 
Endre hatásos szavalata után imával, köz
énekkel nyert befejezést a minden tekin
tetben épületes összejövetel.

Karácsonyi gyerm ekszínielőadás Gér- 
cén. Karácsony előestéjén és másnapján 
este jól sikerült színdarabot adtak elő a 
gércei felsőbb osztályú iskolás gyermekek, 
Nagy Árpád ev. kántorlanító vezetésével. 
A színdarabot, amit előadtak: „Ne féljetek! 
Lesz magyar karácsony 1“ — Nagy Margit 
kámoni tanítónő müve. Tele izzó hazafi- 
sággal és könnyeket fakasztó mély vallásos 
érzülettel, amit a gyermekek nagy készült
séggel, szépen és ügyesen adtak vissza 
játékukban, a megjelent közönség nagy 
tetszésére. A befolyt tiszta jövedelen 877 
ezer 500 korona a szegénysorsu gyermekek 
felsegélyezésére fordiitatik. Szereplők vol
tak : Rumi József, Tóth Árpád, Szabó Zol
tán, Pécz Imre, Pécz Samu, Máthé József, 
Somogyi Károly. Erőss István, Dann Gyula, 
Skriba Kálmán, Máthé Lajos, Horváth Etel, 
Takács Ida, Somogyi Ida, Bolla Ida, Bolla 
Irén, Pécz Lina, Varjú Ida, Horváth Etus, 
Czirók Mariska és Erőss Kamilla.

Helyreigazítás. A Harangszó karácsonyi 
számában irt Fébé c. cikkkemre hozzám 
levelek érkeztek. Ezen levelek kérésének 
megfelelően tisztelettel kérem azon monda
tomat, hogy a Fébére nagyobb jövő vár, 
mint a pozsonyi diakonisszaházra olykép 
értelmezni, hogy mindkettőre nagy jövő vár. 
Tisztelettel: Tátrai Károly.

Tárnokréti egyházközség az 1925-ik 
évről a következő jelentést tesz i: Lélek sz. 
547. Szül. 15 fiú, 5 leány, összesen 20; 
meghalt 3 férfi, 2 nő, összesen 5 ; esk. 1 
tiszta, 1 vegyespár, össz. 2; konfirmálta- 
tott 4 fiú, 9 leány, össz. 13; úrvacsorával
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élt 84 férfi, 106 nö, össz. 190; istentisztelet 
tartatott 334. Adakoztak a hivek 119 esett 
bea Adakozott minden család és pedig : 
templomi, oltári, orgonatent. célt szolgáló 
alapítványokra 920 ezer, kultúrházra 4 mil
lió, bútorzatra 467.200, nőegyl. 974.500, 
betegek gondozására 70 ezer, Harangszó 
táin.-ra 471.290, Evang. Lapok támogatására 
263 ezer, Lutherszövetségre 10 ezer, sajtóra 
100 ezer, Gyámintezetre 1,203000, Luther- 
társ. 205 ezer, KUlmisszióra 100 ezer, Leik. 
nyugdíj int. 100 ezer, Tanítók házára 160 
ezer, Theol. Otthonra 100 ezer, Zsófia sza
natóriumra 244.000, csöglei templomra 696 
ezer, általános jótékonyáéba 3,368.000 K-t. 
Összesen 13,215.590 K-t. Egy családra esik 
129.565 kor., egy lélekre áll 25 ezer kor. 
Alapítványt tettek: Eóry Sándor s neje 
Gósi Mária, Erzsébet leányuk emlékére 
oltári alapítványul 500 ezer, özv. Szabó 
Istvánná elhunyt férje emlékére templomi 
alapitv. 150 ezer, Takács Lajos s neje Hor
váth Jolán Imre fiuk emlékére 150 ezer, 
Takács Sámuel és Pap Erzsébet gyermekei 
szüleik emlékére templomi alapitv. 100.000, 
Takács Gáborné egyházfentartasra 10 ezer, 
Gecsei Zsófia nóegyl. a. 25 ezer, Takáts 
Ferencné nóegyl. alapitv. 50 ezer koronát 
Harangszó jár 25 példány, Luther Naptár 
62 példány. Isten áldása legyen az ő szent 
országa építésén híven munkálkodókon I

A szegedi evang. egyház évkönyve 
az 1925. évről. Kiadja a szegedi Lutner- 
Szövétség. Szerk. Tatra! Karoly lelkész. 
54 lap. Á ra: önkéntes adomány. A mis
kolci és debreceni egyházközségeink év
könyveihez hasonló súlyos tartalmú beszá
moló és tájékoztató szegedi egyházunk 
örömeiről, bánatáról, csüggedésérol, remé
nyéről s az új h. lelkész valóban akadályt 
nem ismerő széleskörű nagy munkásságáról. 
Teljes elismerés illeti 1 évi nagy buzgó- 
ságaról a felvilágosítás, az ébresztés és az 
öntudaterósítés céljainak nagy szolgálatában 
e kicsi, de örvendetesen haladó és izmo
sodó alföldi egyházunkban, amelyben beteg 
Thomay J. lelkésztársa oldalán oly ered
ményesen szolgálta az Istenországa szent 
ügyét a belmisszió összes agaiban. Raffay 
püspök „Hős várunk 1“ szép bevezetője és 
Kiss F. felügyelő a felebarati szeretet hir
dető magvas előszava után közli az évkönyv 
az egyház tisztviselői kart, a személyi hí
reket, a népesedési mozgalmat (1771 lélek), 
a lelkipásztori látogatásokat, a vasárnapi 
iskola s az evang. leányegylet és nöegylet 
látogatásokat, a vasárnapi iskola s az ev. 
leányegylet és nőegylet munkáját. Utóbbi 
most támadt fel újra. A Szegedi Luther- 
Szövetség történetét dr. Benkö L, az egye
temi ifjúságét Paraszkay Gy. s a dalkörét 
Pazar B. ismerteti. Evang. népiskolánk 
Szegeden a legjobb és legnépesebb és Or
szágú J. tanító ritka didaktikai és pedagógiai 
képességét dicséri. Petró E. a vallástaniiás 
nehézségeit és áldásait méltatja. Meggyő
zően ismerteti a h. lelkész az egyházi szer
tartásokat. Benső a viszonya a ref. egy
házzal. Bossányi I. gondnok számadása 
83,355.002 bevételt s a jövő évre 138,178.660 
korona szükségletet tüntet föl. Pénzmarad
vány 8, az alapok összege 52, az egyház 
vagyona 5C0 millió értéket képviselnek. Az 
adományok is szép számokat tüntetnek föl. 
Az évkönyv végén szép tanulmány olvas
ható „Protestantizmus és műveltség“ címén 
dr. Benkő 1. tollából s az egyház rövid 
történetét a h. lelkész ismerteti. Szép munka 
folyik itt. Csak továbbra is előre és föl
felé 1 Sx. M.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. A szennyirodalom és 

művészet kérdése még mindég erősen 
foglalkoztatja közvéleményt és energikus 
rendszabályokat követelnek országszerte, 
újabban az evangélikus népművelődési 
bizottság, a szülők birodalmi szövetsége 
és a belinissiói körök is hathatós törvéuyes 
intézkedéseket kérnek a szennyirodalom 
ellen.

Spanyolország. A madridi El Porvenir 
nevű evangélikus gymnázium az elmúlt 
esztendőben nehéz válságon ment keresz
tül. Vezetői már azon a ponton voltak, 
hogy feloszlatják, mert rettenetes anyagi 
zavarokkal küzdött. Mégis sikerült német és 
amerikai segiiséget kapni s így most már 
Spanyolország ezen egyetlen ily irányú inté
zetének élete továbbra is biztosítva vaa

Amerika. Lawson chicagói újság tulaj
donos e napokban halt meg és újságát a 
Chicago Daily News-t avval a meghagyás
sal hagyta örököseire, hogy azok is mint 
ó eddig tette, a jövedelem háromnegyed 
részét kötelesek határozottan megnevezett 
jótékonysági intézetek számára fordítani. 
Ez a jövedelem pedig meghaladja az évi 
két és fél millió dollárt.

A legújabb világstatisztika érdekes 
képet fest a mozi elterjedéséről. Ameriká
ban ez idén 16 000 mozit számláltak, 
Angolorszagban 3584-et és Németország
ban 3428-at, míg Franciaországban csak 
2650-et. Amerikában egy mozira 6500, 
Angolországban 13.000, Franciaországban
16.000 és Németországban 17.000 lakos 
esik. Még érdekesebb Berlin képe, itt 
317 mozi szórakoztatja a közönséget és 
átlag számításban 50 millió ember fordul 
meg bennök egy évben, úgy hogy a 18 
éven felüliek évenként 18 szór mennek egy 
év alatt a moziba.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Házasság. Szabó László lébényi tanító 
januar 12-én tartotta esküvőjét Kovács Ma
riskával Lébényben.

Ú J D O N S Á G O K .

Blaha Lujza, a magyar színművészet 
ragyogó csillaga és a magyar nemzetnek 
egyik legértékesebb és legjobban szeretett 
nagyasszonya, meghalt.

Hatvanéves az „Erzsébet szálló .“ 
Alig van Budapestnek meg egy szállója, 
ahol az ember otthonosabban erezné ma
gát, mint a belváros előkelő negyedében, 
az Egyetem uccai „Erzsébet királyné szálló“. 
A szálló ma különös kedvelt helye a vidék
nek s a közelmúltban ünnepelte fennállásá
nak 69-dik évfordulóját. A szállónak egyik 
új nevezetessége az u. n. Erzsébet pince, 
melyet a szálló 60 éves évfordulója alkal
mával adták át ünnepélyesen rendeltetésé
nek, mely technikai es iparművészeti be
rendezésével a főváros egyik megkapó 
érdekessége. A szálló derék tulajdonosa 
Szabó Imre, ki egyházunknak is egy rend
kívül buzgó, áldozatkész tagja.

35 évig nagyon hideg telek és forró 
nyarak lesznek. Az időjárásban _  a 
meieorológusok szerint — 35 éves kli
matikus periódusok vannak. Mivel pedig 
az elmullott 35 esztendőben az enyhe tél 
és a hűvös nyár dominált, az időjárás

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., E G Y E T E M -U C C A  5 — 7.
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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- 
= cz i =  kozó helye. =  » - 1 2  =

S Z A B Ó  IMRE,  szállodás.

1926. januárjával elérkezett az újabb har- 
mincöíös periódushoz ami azt jelenti, hogy 
1961-ig a telek nagyon hidegek, a nyarak 
viszont nagyon forrók lesznek. Ennek ered
ménye az első fagyhullám, amely dec.- ben 
vonult keresztül Európán.

A debreceni egyetem mezőgazdasági 
fakultást kap. A debreceni egyetem me
zőgazdasági fakultása ügyében Magoss 
György polgármester értekezletet hívott 
össze, melyen elhatározták, hogy még e 
hó folyamán küldöttségileg felkeresik a 
Kormányzót, a miniszterelnököt, a pénz
ügyi, a földmívelésügyi és kultuszminisz
tereket és kérni fogják a gazdasági aka
démia bekapcsolásával a mezőgazdasági 
fakultás kiépítésének megkezdését.

Újra felfedeztek egy tizennégy éve 
nem látott csillagot. A Luttle nevű idő
szaki bolygót, amely bolygási körét 14 év 
alatt futja meg s visszatérését erre az évre 
várták, Biade dr., a hamburgi csillagvizs
gáló tüköríeleszkópjával fényképészeti utón 
ismét megtalálta.

Felfedezték a tetanus antltoxinját.
Roux dr, a párisi tudományos akadémiá
ban közlést tett arról, hogy Ramon és 
Zeller tanárok olyan antitoxint állítottak 
elő, amely teljes és tartós immunitást biz
tosít a tetanussal szemben.

Csökken a házasságok, szaporodik 
a válások szám a Amerikában. Az ame
rikai statisztikai hivatal szerint az elmúlt 
évben a házasságok száma csökkent, ellen
ben a válások száma szaporodott. 1924- 
ben a házasságok száma az Egvesült- 
Államokban 1.178.206 volt, míg 1923-ban 
1.223.924 pár kötött házasságot. A csök
kenés tehát 3.7 százalék. A válások száma 
1924-ben 170.876 volt mig 1923-ban csak 
165,069. A szaporodás tehát 3.5 százalék.

Hány csendőr van Csehországban ? 
Az egész világon a legtöbb. A felvidéki 
lapok pontos kimutatásai szerint 6 tábornok, 
9 ezredes, 28 alezredes, 20 őrnagy, 74 
törzskapitány, 160 kapitány, 184 főhadnagy, 
34 hadnagy, 2378 törzsőrmester 9532 őr
mester. Summa-summárum: 11.910 csendőr,
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Tombola levelezőlapok. A Magyar
Nemzeti Szövetség Sajtóosztálya egy új
fajta levelezőlapot nozott forgalomba, amely 
egyszersmind két tombolajátékra is jogosít. 
A tombola-levelezőlap valamivel nagyobb 
a rendesnél, bélyeget nem kell ráragasztani 
és mindegyiken van két tombolaszelvény, 
amellyel külön-külön és együtt is lehet 
játszani. Az első húzás január 25-én lesz, 
százmillió korona összértékben; — az 
egész évi össznyeremények értéke pedig 
500 millió korona, amely az 1926. évi 
december 10-ig beküldendő szelvényekre 
lesz kisorsolva, ezenkívül még minden hó
napban lesz egy tárgysorsjátek is. A mű
vészi kivitelű képes levelezőlap ára 5000 
korona, bélyeggel együtt. Kapható minden 
trafikban és postahivatalban.

A lengyel Iskolásgyermekek alkohol- 
fogyasztása. A lengyel közoktatásügyi 
miniszter rendeletére statisztikai adatokat 
gyűjtöttek az iskolákban arra vonatkozólag, 
mennyi alkoholt fogyasztanak a lengyel 
iskolásgyermekek. A gyűjtött anyag alapján 
megállapítható, hogy falukon a tanulók 
fele esetenkint iszik pálinkát, negyedrésze 
elég sokszor, nyolc százaléka pedig állan
dóan. Igen gyakori eset, hogy a növendé
kek részegen járnak iskolába. Még szo
morúbb a helyzet a városokban. Itt a ta
nulók 70 százaléka állandóan élvezi az 
alkoholt.

Árvíz Nyugat-Mexikóban hétszáz ha
lottal. A nyugatmexikói Najari államban 
az árvíz húsz falut elpusztított. A katasz
trófa hir szerint 700 halálos áldozatot is 
követelt.

Borzalmas bányarobbanás Észak- 
am erikában. A Degoan Chlonel bánya- 
társaság egyik bányájában egy robbanás 
történt, amely körülbelül száz bányászt 
megölt.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „Az Uj Idők“. Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, fiatal leányoknak ez az igazi 
jó barátja, tanítója, szórakoztató lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Az új évfolyamban 
Qaál Mózes: „A kenyér“ címmel, Altay 
Margit: „Leánysors“ címmel. Tutsek Anna 
folytatja „Évike feljegyzéseit“. Ezenkívül 
szebbnél szebb novellák, versek, társa
dalmi és ismeretterjesztő cikkek, képek és 
a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
A Magyar Lányok előfizetői negyedévi 20 
ezer koronás kedvezményes áron szerez
hetik meg a „Százszorszép KönyvekM. 
Havonkint egy-egy gyönyörűen kiállított 
többszínű borítékkal ellátott, illusztrált 
kötetet kapnak a sorozat előfizetői. A 
Százszorszép regények előfizetési díja 
negyedévre 30.000 korona, a Magyar Lá
nyokkal együtt negyedévre 50.000 korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékok stb. stb., gondoskodnak 
az apró 4—10 éves gyermekek szórakozta
tásáról. Gegus Ida ad útbaigazítást az apró 
gyermekek tanítgatásaihoz. Könnyű, világos 
stílusban megírt kis mesék, versikék, kö
szöntők, ha felolvassuk a még olvasni nem 
tudó kis babának, játszva tanulja meg azo
kat. A szerkesztő és kitűnő munkatársai^ 
nagyobb gyermekek számára írják Az Én 
Újságom többi részét. Negyedévi előfize
tési ára 25 ezer korona. Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

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

Ifj. Bognár J. Ostffyasszonyfa 6, Hering S. 
Keszthely 8, Kovács Imre Marcali 4, Benkő 
Ferenc Pécsbányatelep 2, Sümeghy István 
Sárvár 4, Hetiinger Lajos Berektompaháza 
8, Tárnokrétiből: Takács Sándorék 50, 
Eőry S.-né 10, Weizl János Egyházbér 8, 
özv. Jobbágyi Józsefné Zalaszentgrót 4, 
Szombathelyről: Offert. 70, Szanyi József 
6, Schöck Gyula 10, özv. Lázár JAnosné 
Sárkeresztur 4, Simon Mihály Barabásszeg 
4, Kovács Ilona Vát 16, özv. Tomka Gusz- 
távné Paks 8, Horváth János Iván 4, Győr
ből : Gecsényi Bálint 4, Weller Dániel 10, 
Mátyás Dániel 4, Nagykanizsáról: Offert. 
66, Petrik Dezső 16, Bolla Ida 11, Boross 
László 10, Horváth Károly 10, Böhm Ignác 
6, Litvay Endre 6, Nemecz József 2, özv. 
Pécsek Józsefné Bagolasánc 3, Erdélyi Pál 
Enese 4, Németh Béla Pécs 4, Horváth S. 
Lócs 4, László Lidiké Boba 3, Vörös Sa- 
muné Nemeskolta 8, Harangavatási offert. 
Nemescsó 212, Nemesládonyból: Gerenyei 
Jánosné 3, Nagy Ferencné 20, Kósich La
jos Lapincsolaszi 10, Körmendről: Boroas 
Gyula 4, Bejczy Sándorné 8, Kovács Gy. 
Mezőtúr 4, Feledi Pál Békéscsaba 2, Ba
logh Ernő Nagygeresd 16, Illés Lajos Vá
sárosfalu 10. Szabó Mihálvné Pécel 2, Mez- 
ző Sámuel Répcelak 10, Budapestről: özv. 
Ráth Arnoldné 18, Hollós Ida 4, özv. Be- 
niczky Józsefné 4, dr. Böhm Dezső 14, 
Majba Vilmos 10, Schreiber János 40, Tár
nokréti: Kovács Ferencné 25, Offert. 6, 
Győrből: Döbröntei Pál 4, Tóth József 4, 
Baráth Károly Mérges 50, Rausz István 
Aszód 8, özv. Németh Jenőné Alszopor 10, 
Kálmán Lajos Beled 3, Szombathelyről: 
dr. Kardeván Ernőné 16 Varga Dávid 4, 
Szabó József 50, Bölecz Ádám Farkasfa 30, 
Szűkíts Györgyné Hegvháthodász 4, Mód 
Jolán Nagysimonyi 10, Homola Rezsőné 
Szeged 12, Molnár Antalné Kapuvár 4, Nő
egylet Tét 150, Molnár Ernőné Salamonfa 
2, Kovács János Szany 2, Molnár József 
Vincefőpuszta 3, özv. Skrabák Gázáné Vesz
prém 4, Iváncza Pál Sikátor 2, Lengyel 
Dávid Nagysitke 8, Józsa Lajos Mezőlak 
4, Pongrácz Ernő Pusztagyimót 4, Nemecs- 
kó Sándorné Dunaföldvár 10, felső Lang

Íános Sárszentmiklós 5, dr. Paulini Géza 
'atabánya 36, Németh Sándor Mosonszent- 

jános 8, Akóts Gyuláné Csorna 36, Maka- 
tura János Öskü 2, Pfeiffer János Alsóka- 
pocsfő 4, Győrffy Károly Kemenesmagasi 
4, Celldömöikről: dr. Berta Benő 100, dr. 
Móritz Dénes 36, Reichert Ede Sárvár 10, 
Keszthelyről: Oppel Ödönné 4, Ágoston 
Lajosné 4, Gulyás Nándorné Balatonszent- 
györgy 4, Ivány Ida Kapuvár 10, Horváth 
János Pápa 5, Egyhközség Tálva 4, Dombó
várról : Baumgart József 20, Czirbesz Béla 
7, Keres László 5, Milicsevics Antalné 5, 
Reidinger Konrád 5, Bauer Henrik 5, Hoff
mann Érnő 23 ezer K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
M. I. Tokaj. Mindenhová ment. Az újévi számo

kat pótoltuk. Szív. üdv. — Őzt. K. S.-né Nyíregy
háza. Melyik szám hiányzik ? — B. S. Derecser. 1925. 
dec. 31-ig rendben. — Id. F. F. Ménfő. Kérjük előbbi 
lakáscímét. — T. I. Répcelak. Legközelebb. Szív. 
üdv. — V. L* Diósgyőrrasgyár. Rendben. — K. J. 
Győr. Rendben. Szív. üdv. — „8z. L. 8z.a Kézhez 
vettük. Szív. üdv. — T. L. Bakony tamási. 1925 évra 
rendben. — B. K. Gérce. Nem felel meg.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT QÉZA 
3zentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Pályázati h irdetés.
A k a p o s s z e k c s ő i  evang.egyház- 

község lemondás folytán megüresedett 
m á s o d t a n i t ó f  állásra pályázatot hir- 
dett. Fizetés törvényes államsegéllyel, bú
torozott szoba az iskolaépületben, fűtéssel. 
Kötelessége a három alsó osztály vezetése 
és szükség esetén a kántor helyettesítése. 
Pályázhatnak egyházias, németül tudó, or
gonajátékban és énektanításban, esetleg 
templomi énekkar vezetésében jártas, lehe
tőleg nőtlen férfi tanítók, (csak férfiaki) 
kik a lelkészt egyházépitö munkájában 
támogatják. A szabályszerűen felszerelt 
okmányok (szül. a. kiv., oklevél, működési 
— kommun alatti magatartást igazoló bizo
nyítvány) február 10-ig a kaposszekcsői 
ev. lelkészi hivatalnak benyújtandók. 1—2

BIBLIAI TÖMBNAPTÁR
AZ 1926. ÉVRE.

^7PfirP67Ü *

báró P O D M A N I C Z K Y  P Á L .  

Ára 28.000 korona.

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

bibliamagyarázat s egy hozzáfűzött, ta
láló kis történet olvasható. A szerkesztő 
körül a protestáns egyházi írók legjava 
csoportosult. A naptárnak tehát önálló 
és maradandó irodalmi becse van. Ma
gányos, családi és egyéb áhitatok céljaira, 
valamint a biblia naponkénti olvasásának 
megkedveltetésére rendkívül alkalmas 

segédeszköz.
3~ 10 M egrendelhető :
B E T H Á N IA  könyvkereskedésében 

Budapest VIII., Gyulai Pál-u. 9.

Németül is tudó nevelőnőt keres
egy mütőorvos 2 és 41/* éves gyermekei 
mellé. Kötelessége lesz a gyermekeket tel
jes gondozásban részesíteni (mosáson kivül) 
s velük együtt lakni. Fizetsége teljes ellátás 
és havi fél millió. Válaszbélyeg ellenében 

cím a kiadóban. 2—4

Varrógépek és kerékpárok
elsőrendű minőségben (részletfize
tésre is) legolcsóbban kaphatók

Lukács Jánosnál Szeged
Valéria-tér 7. sz. 4-6

Piac.
Január 20. Gabonaárak: Búza 415— 

420, rozs 242—254, árpa 235, köles 195, 
zab 250, tengeri 180—185, korpa 172 ezer 
K métermázsánként.

Valuták: Dollár 71.800, Schilling 10040, 
Német márka 16966, Cseh korona 2109, 
Dinár 1260, Lei 317, Lira 2875, Frank 2695, 
Angol font 346.400.

Nyomatott Wellisch Béla viilamfizemű könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1810-ben.

Laptulajdonos:
i  D n n in t& li L u t i i e r - S z ö v e t s f i a .
Ai Ornaágo* Lntlier-HzÖTet- 

•ég bliatalea lapja.

Kéalratok, előfizetési dijak 
6a reklamációk a 

HARANGSZÓ azerkesztd- 
kiadóhlvatalának 

Bsantgottbárdra (Vasrm.) 
küldendők.

Blőflsetéet elfogad 
minden evang. lelki,«» 

és tanító.
MacjsletJk mlndea Tasírnap.

K i nem  harcol, nyertes nem  lesz, 
Sem  koronát m ennyben nem  vesz.

Sserkesztő-ktadóhiratal:
SZENTGOTTHÁRD.

Vas vármegye.

Flókkladóhlratal 
.Luther-Társaság“ könyv

kereskedése Budapest, 
VIII., Sientklrályl-ü. 61/a.

A „RABANS8Z0-
előfizetési Ara: az első 
negyedévre 10.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
KP/a-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre 8 
dollár ; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

Nyereségünk.
Máté ev. 19.27. „Péter 

pedig mondá Jézusnak : 
íme mi elhagytunk min
dent és követtünk téged: 
mint lészen azért dol
gunk ?“

Tegyük csak fel a kérdést: mi 
lesz a mi nyereségünk, ha az Urat 
híven követjük, szolgáljuk . . . Ki
mondhatjuk már előre: miden bi
zonnyal mérhetetlenül több, mintha 
e világ szolgálatában állunk! . . . 
Mert ugye e világnak minden ke
csegtető Ígérete bizonytalan. Sokat 
ígér — keveset ad! Tekintsetek 
azokra a sok ezerekre, akik ere
jüket, és lelkűket ráparancsolták a 
világra; tekintsetek azokra, akik 
szolgai engedelmességgel odaáldoz
ták magukat „a test kívánságának, 
a szemek kívánságának, és az élet 
kérkedésének“ . . .  és azután kérdez
zétek meg: vájjon mit nyertek ők?! 
Semmi egyebet, csak egy szegény, 
csalódott szívet! . . .

A világ bizonytalan jutalmazá
sával szemben, mint kőszál a ten
gerben, megáll az Úrnak beszéde. 
Isten megtartja szavát! Aki a Krisz
tusnak szolgál, hűséges Urat szol
gál! 0 legelőször is nem fényes 
Ígéretekkel biztat, hanem takarga- 
tás nélkül azt mondja el: mit kell 
érette elhagynod, mit kell miatta el
szenvedned. Aki ilyen nyílt őszinte
séggel kezdi a sereggyűjtést, annak 
Ígéreteiben is bizhatunk. Az ő Ígé
rete pedig így hangzik: „Aki né
kem szolgál, engem kövessen; és 
ahol én vagyok, ott lesz az én 
szolgám is, és aki nékem szolgál, 
megbecsüli azt az Atya . . .“ „Légy 
hű mindhalálig és néked adom az 
életnek koronáját! .

Tovább gondolva észrevesszük, 
hogy e világnak minden jutalma

zása jelentéktelen kicsi. Egy kis 
élvezet, egy cseppnyi világi gyö
nyörűség, hiúságunk legyezgetése 
— még nem olyan nagy dolog, 
amelyért érdemes volna eldobni 
hitünket és beállani a Sátán szol
gaseregébe . . . embereknek akar
ván tetszeni! De nézzétek ott az 
Úr, a mi Istenünk, nála gazdagabb 
nyereség v á r! Krisztus jutalmazása 
mérhetetlenül nagy — „amiket 
most szenvedünk, nem is hasonlít
hatók ahhoz a dicsőséghez, mely 
nékünk megjelentetik ..."  És azt se 
felejtsük, hogy e világ minden ju
talma — múlandó, hisz maga a

A jelenkor szociális életében 
megnyilatkozó összes jelenségek 
magukban hordják egy közös, nagy 
betegségnek tüneteit, melyek félre
ismerhetetlenül egy katasztrofális 
válságnak, hogy úgy mondjam tár
sadalmi megrendülésnek, pusztu
lásnak lehetnek forrásaivá. Lálja, 
érzi ezt mindenki s azért is keresi 
minden gondolkodó lény e halállal 
fenyegető betegseg okait. Keresik 
az egész világon ezen okokat s 
számtalan megállapításra jönnek. 
E megállapításoknak megfelelőleg 
meg is indult a sz ináló munka — 
a fontosságnak pedig oly jellegével, 
hogy nemzetközileg szervezik, ve
zetik.

Különösen a háborúnak s a kom
munizmusnak gazdaságilag romboló 
hatásaiban vélték közvetlenül fel
fedezni a társadalmi bajok, beteg
ségek csíráját. Úgy gondolják, ha 
valami ügyes, mesterkélt hitelügy
lettel siksrül helyreállítani a gazda
sági egyensúlyt, úgy önnönmagától

világ és annak kívánsága is el
múlik . . .  Az Úr pedig örökké ju
talmazza ezt, aki földi életét őneki 
szenteli!

„Jézus, nincs más kívánságom, 
Nyomdokidon üdv fakad;
Benned van én boldogságom,
Szent és bölcs minden szavad.
A te igéd lélek s élet,
Mindent megnyerek tevéled,
Csalfc szívből szeresselek 
És mven kövesselek.
Édes Jézusom, egyedül 
Te légy üdvöm mindenem.
Légy enyém s ez egy elég,
Mint legnagyobb nyereség I“

Ámen.

megindul a továbbfejlődést előhívó 
munkagépezet. De az eredmény 
vajmi csekély. Itt emelkedik a 
gazdasági élet légsúlymérője, amott 
meg sűlyed. S mutatkoznak is itt- 
ott a megerősödésnek jelei a gazda
sági élet terén, az erkölcsi életben 
— tekintettel a borzalmas gyilkos
ságok és szomorú öngyilkosságok 
beláthatatlan számú eseteire — 
jelentkező nagy sűlyedés szükség
képpen visszahatással van s csak 
külsőleg, mesterkélten kezelt talp- 
raállítási műveletekre.

Egy erkölcseiben beteg nép nem 
lehet egy egészséges gazdasági 
életnek megjelentetési alanya s egy 
beteg nép lelki életén keresztül 
soha nem fog sikerülni emberi 
számítás szerint akár a legtökéle
tesebben kieszelt s technikailag a 
legművésziesebben végrehajtott, új 
életet előhívni szándékozó operáció.

Téves utón járnak akkor, ha a 
gazdasági élet helyreállításától vár
ják az általános, így az erkölcsi

A gyógyulás útja.
Irta: Dr. Schlitt Gyula.

Terjesszük a H arangszót!
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élet terén is a javulást. E feltevés 
képezi Marx materializmusának 
alapját: a fundamentum a gazda
sági élet, minden egyéb, így az 
erkölcsi is annak természetszerű 
visszatükröződése, felépítménye. Ér
dekes, a világ államai kivétel nélkül 
a legnagyobb erőfeszítéssel küzde
nek Marx eszméi ellen s alapjában 
véve mégis őt követik a népek 
talpraállításának munkájában. Any- 
nyira behálózta a materializmus az 
emberiséget tetszetős jelszavaival, 
bódító elgondolásaival, hogy ön
kéntelenül is ezeknek hatása alatt 
igyekszik cselekedni. Az anyagot, 
a testet akarja kimenteni a reá
nehezedő életnek terhe alól s a 
zűrzavarban nem hallja a fuldokló 
lelki élet halálhörgését. Az apa oltja 
az égő házát, vagyonát akarja meg
menteni s közben bent a bölcsőben 
megfullad gyermeke; pedig a meg
mentett gyermek a lángba röppent 
vagyon helyett újat szerezhet, de 
a megmentett vagyon, legyen bár
mily nagy érték, a meghalt gyer
mekbe nem önthet életet.

Tagadhatatlan bár, a gazdasági 
élet is bírhat hatással az erkölcsi 
életre, de a megromlott gondolko
dásban, az elvetemült érzelmekben 
vergődő világot nem emeli fel soha 
egy új, hasznos, értékes életnek 
magaslataira. A gondolkodásában 
becsületes, érzelmeiben nemes, éle
tében tiszta nép azonban, ha a 
nyomorúság rongyaiban is jár, gaz
daggá teheti önnönmagát, gazdaggá 
az államot. A nép lelki életének 
tisztasága ad értéket a külső ja
vaknak, a gazdasági életnek, az 
államnak. Amíg hazugság, csalás, 
szédelgés és gyilkosságok függenek 
felettünk, mint Damokles kardja, 
addig a vagyon sem egyéni, sem 
a közösség tekintetében nem kép
viselhet értéket s ha paritáson felül 
is jegyzik Zürichben koronánkat, 
de a tiszta erkölcsökön keresztül 
megnyilatkozó munkának kohójá
ban a rézfillér is arannyá hévül.

Tiszta erkölcsöket pedig mi ad
hat? Egyedül a vallás. Vallástalan, 
hitetlen ember s nép erkölcseiben, 
cselekvéseiben megbízhatatlan; ily 
emberrel, néppel való érintkezés 
bizonytalanságba helyez, kétkedővé 
s tartózkodóvá teszi az egyént. S 
ez a gazdasági sűlyedés kiinduló 
pontja.

A mai gazdasági krízis nem is 
a háborúval vette kezdetét, hanem 
a népeknek a vallástól való eltávo
lodásával, mikor világgá kezdték

__3 4 ________________

röpíteni aljas, haszonleső szándék
kal e jelszót: a vallás magánügy.

Az államnak a vallás, az egyhá
zak iránti közömbössége mindenkor 
erkölcsileg beteggé teszi a népet. 
Tudatára is ébredt ennek bizonyos 
mértékben a mi törvényhozásunk 
s egy-két bölcs törvénnyel hozzá
járult az egyházak nehéz, felelős
ségteljes nevelési munkájának meg
könnyítéséhez. Ez az ország talpra- 
állítási munkájának egyedül helyes 
útja s iránya: közreműködni, hogy 
a hitetlenségben elzüllött szívek a 
vallásban új életet nyerjenek, hogy 
az egyének tetőtől-talpig istenfélő, 
becsületes állampolgárokká legye
nek, odahatni, hogy megtalálhassa 
mindenki elveszett Istenét s Istennel 
együtt önmagát, célját, hivatását. 
Ez ma az államnak elsőrendű hi
vatása.

A gazdasági szanálás is csak az 
erkölcsileg egészséges, vallásos szí
veken keresztül történhetik. Ha 
egyetlen rést is enged csak ütni az 
állam a vallás páncélján, ezer és 
ezer veszély tör be azon s meg
semmisítéssel fenyegeti.

A kiváló munkálkodás 
elismeréséül.

Dr. Pröhle Károly, a lipcsei egyetem 
evang. theológiai fakultásának tisz

teletbeli doktora.

A theológiai doktori grádust, ősi 
szokás szerint, főképpen a német- 
országi egyetemek evang. fakultásain 
általában vére nem »rite«, vagyis 
vizsga, ill. »szigorlat« alapján, hanem 
a theológiai tudomány és egyházi 
élet terén kifejtett hosszas és kiváló 
munkálkodás elismeréséül »honoris 
causa« tiszteletből, szokták egyesek
nek adományozni.

Ebben a nem mindennapi, kiváló 
kitüntetésben részesült a közelmúlt 
napokban a m. kir. Erzsébet tudo
mányegyetem Sopronban működő 
evang. hittudományi karának tudós 
professzora és e. i. prodékányja: dr. 
Pröhle Károly, akinek a lipcsei egye
tem evang. theol. fakultása ezt a 
tiszteletbeli theológiai doktori címet 
egyhangú határozatával adományozta. 
A szép kitüntetés bizonyára dr. Pröhle 
Károly számos barátjának, ismerőjé
nek, tisztelőinek és tanítványainak 
szélés körében is osztatlan örömöt 
fog kiváltani, annál is inkább, mert 
a kitüntetésnek nemcsak dr. Pröhle 
személyére, nem is csak a theol.

fakultásra, valamint a magyarországi 
evang. egyházra való vonatkozásban, 
hanem különösen mostani szomorú 
körülmények között, nemzeti szem
pontból is méltán tulajdoníthatunk 
kiváló súlyt és jelentőséget. Isten 
tartsa, éltesse a kiváló tudóst és em
bert a theol. tudományosság, egy
házunk és a kér. nemzeti kultúra 
javára és dicsőségére. Ad multos 
Annos 1

Nagybányai Horthy Miklós
Magyarország Kormányzója Ö Fő- 
méltoságának fövédösége alatt mű
ködő Országos Segítő Bizottság az 

árvízkárosultak felsegitesére.

Adakozzunk az árvízkárosultaknak!
Szent karácsony estéjen megcson

kított hazánkat súlyos csapás érte. 
Amikor más helyütt a karácsonyfák 
gyertyái kigyúltak, elemi erővel tört 
rá Békés, Bihar és Zemplén várme
gyék egy részére a vízáradat. Elsö
pörve mintegy 47,000 hold termését, 
földönfutóvá tette közel 600 tanya 
lakóit és romba döntötte házaikat. 
Az a segítség, amelyet a hatóság és 
a társadalom nyújtottak, csak arra 
volt elég, hogy a menekültek betevő 
falatot kapjanak és fedél alá kerül
jenek. A kár azonban igen sok mil
liárd, s most még teljesen fel sem 
becsülhető, mert egész terjedelmében 
majd csak az árvíz eltakarodása után 
mutatkozik, de az már most bizonyos, 
hogy a károsultaknak még unokái is 
attól lesznek koldusok, hacsak segít
ségükre nem sietünk.

Ezért fordulunk a magyar társa
dalomhoz.

Színmagyar családok százait, talán 
ezreit kell talpraállítanunk, a pusz
tulás helyébe virágzó, dolgos életet 
teremtenünk. Országos Segélyalapra 
van szükség, akkorára, hogy a vesze
delemnek nyomait is eltüntethessük.

Kérő, sürgető szóval kiálltjuk ezt 
bele a magyar társadalomba az Or
szágos Segítő Bizottság nevében: 
nyújtsa mindenki segítő kezét sze
rencsétlen testvéreink felé. Minden 
adomány az erős magyar szeretet 
meleg kézszorítása lesz, amely meg
érezteti a károsultakkal, hogy bíz
hatnak, mert a nemzet nem hagyja 
el őket. Az Országos Segítő Bizottság 
a kormány erkölcsi vértezete alatt 
eszközli a gyűjtést és az adományokat 
az utolsó fillérig a károsultak támo
gatására fogja fordítani. Hisszük, hogy 
minden magyar anyagi erejéhez ké
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pest meghozza áldozatát és hogy a 
feltámadás húsvéti szent ünnepére 
fel tudjuk támasztani a rombadült 
magyar tűzhelyeket.

Minden összegyűjtött adományt a 
Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium 
alábbi bank folyószámláira kell be
küldeni.

Bankfolyószámlák: »Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesület Or
szágos Segélyalap*, »Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank Országos Segély
alap*. »Magyar Általános Hitelbank 
Országos Segélyalap«, mely folyó
számlákra adományok készpénzben 
közvetlenül is befizethetók.

Az adományokat állami számvevő
ség kezeli, s az Országos Bizottság 
meghallgatásával a kormány osztja ki.

Az Országos Segítő Bizottság hi
vatalos helyiségei: Budapest, IV., 
Eskütér 1. I. emelet 40. szám alatt 
vannak.

Telefonszám: Népjóléti minisz
térium 5. mellékállomás.

Budapest, 1926. évi január 12-én.
Dr. Vass József

m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter, 
az O rszágos Segítő Bizottság elnöke.

Kérdés és felelet
—  M iért m együ nk a tem p

lomba, ha Is ten  m indenütt j e 
lenvaló  —  kérdezte  egy okos 
ember.

De az okosabb ember íg y  
fe le lt:

—  B a rá to m  h isz a levegőben 
is van v iz  s  ha in n i akarsz, 
m égis a kú thoz, vagy a fo rrá s
hoz m égy.

A sárvári magyar diák 
Wittenbergaban.

(Korrajz Luther idejéből.)
Irta: Dr. Szigethy Lajos. 3)

Kettős bánat nehezedett Insulanus 
lelkére, mikor másnap reggel urasági 
kocsin kirobogott a várkastély udva
rából. Annak a legkedvesebb ablaknak 
a csipkefüggönye meglibbent. Egy re
megő fehér kezecske búcsút intett a 
messze-messze távozónak.

Insulanust Sopronig vitte az ura
sági kocsi. Innen bort szállító pon- 
cichter fuvarosokkal három hét alatt 
eldöcögött Lipcséig.

A borkereskedő udvaráról épen 
indulóban volt Hans Phlips, a híres 
wittenbergi fuvaros. O maga szólította

Téli alkony.
Téli alkonyat van, kicsi kis szobának 
Homályos ablakán kitekintve látok:

Végtelen nagy leplet fehér hópihékből 
Amit a jó  Isten küldött le az égből,
Hogy a gyenge vetést a fagytól megóvja, 
Mindennapi kenyér, mindannyiunk gondja : 
Bizton van alatta.
Sorok patak partján vén korhadon fűzfák, 
Megrakodva hóval, águkat lehajtják.
És az apró bokrok összefolyva állnak,, 
Mintha ők volnának ár ellen a gátak: 
Hóval födött gátak.
Most egy varjúcsapat száll le megpihenni 
Nagy, öreg fűzfára. Eledelt keresni 
Csakhamar lecsapnak a falu útjára.
Iskolás gyermekek hangos lármájára: 
Elszállnak ugrálva.

Az átfordulásnál a kőkereszt mellett, 
Nagycsizmás fiúcskák hóval verekednek.
A fázós kislányok sikongva szaladnak, 
Egész úton ezzel és ezen mulatnak:
Hamar otthon vannak.

Utánnuk csendesség. Minden mozdulatlan. 
Lomha köd száll alá és vele az alkony,
És az alkony szálltán hosszan elmerengek: 
Mily csudája ez is a nagy Mindenségnek: 
Mindenség Fejének. . .

Röpködni kezd a hó csendes lebegéssel, 
Amint merőn nézem, mintha én szállnék fe l. .. 
De egy futó szélfi onnan észak felül 
Összekavar mindent s lassan besötétül:
A hó megerősül.
Téli este van már, a kicsi szobában 
Barátságos fényt szór a petróleum lámpa, 
A homályos ablak függönyt kap belülről, 
Együtt van a család a nagy asztal körül: 
Imádkozni készül.

TAKÓ GYULA.

meg Mártont, mikor meghallotta, hogy 
hová készül: »Jöjjön velem, diák úr, 
elviszem én szívesen Wittenbergába ; 
legalább lesz beszélgető társam az 
utón*.

Van is idejük beszélgetni, míg a 
három erős ló a nehéz boros szekér
rel szántogatja a feneketlen homokot. 
Mert ez a vidék itt »Európa porzó- 
tartója*. Erre írta Luther: »0  Lán- 
dichen! Du bist ein Sändichen I« 
Kedves kis hazám: homok vagy, 
az ám.

»Nézze diák ur — kezdi Hans a 
beszélgetést — ezt a bort Cranach 
Lukácsnak a híres festőnek, Luther 
hű barátjának és kedves keresztko
májának szállítom. Ő különben a 
polgármester is és olyan szigorú 
rendet tart a városban, hogy néha 
még a diákok is szót fogadnak neki. 
Amellett gyógyszertára, papirkereske- 
dése, könyvesboltja és bormérése is 
van. Egyszóval ő a »minden lében 
kanál-ember* Wittenbergában. Igazi 
eredetiség.

De az ám maga Hans is. Insula- 
nusnak van módja alaposan a lelke 
mélyére nézni ennek a közlékeny 
embernek. Mesél ez annyit, csak 
győzze hallgatni. De minduntalan 
megszakítja a meséit, hogy valamelyik 
szemközt jövő fuvarosra, vagy bárki 
másra válogatott gorombaságot zú
dítson. Ezekre többnyire tréfa, vagy 
nevetés a válasz. Mert úgy látszik 
neki minden szabad, hisz ő »goromba 
Hans«, a leggorombább fuvaros egész 
Szászországban. Pedig ez sokat mond, 
különösen, ha fuvarosról van szó, 
hát még abban a gorombaságáról 
híres tizenhatodik században.

De a beszélgetés során kitűnik, 
hogy amellett milyen áldott jó szíve 
van: Luther példájára, mint gyermek
telen ember, egy csomó örökbefoga
dott árvát nevel házánál. Milyen 
nagy szeretettel beszél róluk. És mi
lyen hiszékeny ember! Most meséli 
Insolanusnak, amit komája, Luther 
»udvari borbélya* hitetett el vele.

A nyáron csaknem kibékültek a 
pápisták és Luther. A bíborosok meg
írták neki, hogy lutheránusokká lesz
nek, megválasztják pápájuknak, csak 
menjen Rómába, az Angyalvárba 
lakni. De Luther egyenesen kijelen
tette nekik, hogy ő bizony nem hagyja 
itt a kedves wittenbergieket 1 Ezen 
azután el is múlt a megegyezés.

»Nem is csodálom ezt, majd meg
látja diák úr, milyen kedves és szép 
város az a mi Wittenbergánk. Nem 
hiszem, hogy Róma nyomába lép
hetne!« Mondja Phlips uram nagy 
büszkén.

Azonban olyan melegen süt le az 
őszeleji nap erre a üók-Szaharára, 
hogy a bőbeszédű Hans is belefárad 
a szóba s mindakét utas elbóbiskol. 
Hadd mondjam el addig Luther egy 
anekdótáját erről a Hans Phlipsről, 
mint ami jellemzi Luther mindent 
megértő jóságos lelkét:

Meghalt Phlips uram s a lelke 
szontyolodva zörgetett ostornyelével 
a mennyország kapuja mellett a Szent 
Péter ablakán. Úgy se ereszti be. 
Sok van a rováson. És mégis be
eresztette. Egy napi próbaidőre. Ha 
addig megállja gorombáskodás nélkül, 
ittben maradhat.

Állta a próbát a »goromba Hans«. 
Még azt is eltűrte szó nélkül, hogy 
a kis angyalkák feneketlen öntözőkkel 
akartak vizet hordani a mennyei 
virágokra; de mikor a tejuton meg
látta, hogy egy szekeret, mely elakadt 
az aludttej kátyúban, úgy akarnak a 
mennyei fuvarosok tovább vontatni, 
hogy két lovat a rúd mellé, kettőt
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mag a szekér másik végére fognak 
ba, akkor mégis elszakadt a türelme 
fonala és elkezdte éktelenül szidni a 
kocsisokat: >Ti akartok mennyei ko
csisok lenni? Még Lipcsében se fo
gadnának fel benneteket«. A lipcsei
ekre ugyanis igen haragszik, mert 
eleinte Luther ellenségei voltak. De 
azóta ezek is meghódoltak egyénisé
gének varázsa előtt.

De hát goromba volt. Mint afféle 
jól fegyelmezett német, indult kifelé 
a paradicsomból. Az ajtónál meglátta, 
hogy a »betlehemi kisdedek« vágyva 
néznek fel egy »aranyalmafára«. Meg
rázta. Mennyire örültek ezek s meny
nyire örült örömüknek a jő Phlips.

»Nohát, Isten áldjon minden em
bert!« búcsúzott a mennyeiektől. De 
Szent Péter utána kiáltott: »Várj 
csak goromba Phlips; a jó szívedért 
ittbenn maradhatsz. De azután befogd 
ám a szádat«.

*
A két utast harangszó ébreszti fel, 

abból a toronyból, melynek kapujára 
Luther felszegezte a kilencvenöt téte
lét. Átdübörőgnek az Elbe hidján, 
bedöcögnek az Elster kapun. Elfor
dulnak a volt Ágostonrendi kolostor 
mellett, mely most Luther lakóháza. 
Itt vannak Wittenberga főuccájában, 
a Kollegium-uccában.

»Hát ez a híres lutheránus Róma?« 
— Gondolta magában Márton. — 
»Ez bizony legfeljebb lutheránus Bet
lehem lehetne 1 Alig nagyobb Sárvár
nál 1« A város 356 keskeny-magas 
háza rendetlenül szegélyezi a girbe
gurba uccákat. Most tele a fóucca 
sétálókkal.

Insulanusnak feltűnik a sok lengő
tollas, színes lapos sipkás fiatal em
ber, nagykosaras kardjával, sebhelyes 
arcával, szilaj tekintetével.

»Honnan kerül ide ez a sok katona, 
Phlips bácsi?« »Nem katonák ezek, 
diák tír, hanem egyetemi polgárok, 
Luther és Melanchton kedvéért valami 
kétezerén vannak itt együtt a világ 
minden tájáról. Bizony verekedő, pár
bajozó, szilaj fiák ezek. Mikor Luther 
doktor urat arra a hires lipcsei dis- 
putálásra vittem, kétszáz ilyen diák 
lovagolt a szekerem mellett. Nem is 
mertek moccanni se azok a haszon
talan lipcseiek.« Most azonban milyen 
nyugodtan sétálgatnak a diák urak, 
szertartásosan kőszöngetve a mamá
ikkal szemérmesen sétálgató leányok
nak. Ezek meg olyanok a félrecsapott 
lapos tányérforma kalapjukkal, mintha 
a Cranach képeiből léptek volna elő.

Szépek-e a wittenbergai lányok? 
Kérdezi valamelyik fiatal olvasó. In-

sulanustől hiába kérdezi. Az 6 szeme 
előtt mindig csak Erzsiké édes arca 
lebeg. De a legtöbb wittenbergi ma
gyar diák azt feleli, hogy ami a szép 
lányokat illeti, hát: »Extra Hungári
ám non est vita«. Ilyenek csak Ma
gyarországon teremnek igazában. De 
egy- két magyar fití hallgat Ezek úgy 
látszik innék készülnek feleséget vinni. 
És nem is járnak rosszul: a jámbor, 
szorgalmas német lányból többnyire 
jó magyar papné válik.

Megétkeztek az utasok Phlips uram 
házához. Nyájas arcot derít ez fele
ségére és a kis árvákra s a mély 
kocsis ülésből előkerül a sok ajándék 
asszonynak, gyereknek.

*  (Folyt, kőv.)

Felhívás
a soproni evang. tanítóképző
intézetből az 1874—75. és az 
1875—76. tanév végén kikerült 

tanítótársakhoz!
Az elmúlt év június havának végén volt, 

illetőleg a f. év június havának végén lesz 
ötven éve annak, hogy a fönt jelzett évek
ben tanítói oklevelet nyert tanítók, a sop
roni ev. tanítóképző-intézetet elhagyták s a 
négy világtáj irányában apostolok módjára 
ciszéledtek.

Ugyancsak a fönt irt években végzett 
alulirt kartársakat az az eszme foglalkoz
tatja, hogy nem volna-e cél- és időszerű 
egy ötvenéves találkozóra összejönni az 
idei nyár folyamán, mondjuk: június végén, 
vagy július elején Sopronban, azoknak a 
még életben levő kartársaknak, akik velük 
együtt hagyták el a soproni almamatert.

Azért óhajtanánk a két évfolyam együt
tes csatlakozását, mivel édes kevesen va
gyunk már — sajnos — élők s mivel 
kütönben is a két évfolyam hallgatói olyan 
benső viszonyban éltek egymással, mintha 
egy osztályba tartozók lettek volna.

Nagyon szeretnénk, ha eszménk meg
valósulna. Akiket a jó Isten áldó kegyelme 
eleddig életben megtartott, mégegyszer 
összejővén, megláthatnánk egymást s fel
idézhetnénk az ifjúkor boldog emlékeit és 
a diákélet tavaszálmait.

Ki tudja, hogy a Párkák meddig sodor- 
gatják életünk fonalát! Ki tudja, nem ez 
lesz-e e földi téreken utolsó találkozásunk! 
Akik, mint mi is, enervált erejű veteránok, 
életünknek alkonyához jutottunk s magun
kat a nyugovóra fordult életnap vissza
verődött sugaraival melengetjük, — vájjon 
mit ígérhetünk magunknak 1

A két évfolyamban együtt jártak névsora 
kezünk közt van, de nem tudjuk, hogy a 
névsorban szereplők közül kik vannak még 
életben s kik vettek búcsút e földi élettől ? 
Csak egy-kettő azoknak száma, akiknek 
életbenlétéről és tartózkodási helyéről tu
domásunk van.

Eszménk közlésére azért ezt az utat 
gondoltuk célravezetőnek. Úgy hisszük, 
hogy egyházi lapjainkat olvassák karsár- 
saink s így ezek révén tudomást fognak 
venni a felvetett eszméről.

Mivel föltehető, hogy így is lesznek

olyanok, akik nem vesznek tudomást e 
felhívásról, azokat, akik azt tényleg olvas
sák, arra kérjük, hogy esetleges összejö
vetelek, találkozások alkalmával hozzák 
szóba a szándékot, hogy a tervezed talál
kozón részt vegyenek lehetőleg mindazok 
az együtt végzett élők, akiknek a Gond
viselés az úgynevezett kegyelem éveket 
megérniük engedte.

Akik hajlandók ez évben ilyen talál
kozón részt venni, szíveskedjenek kész
ségüket az alulírottak bármelyikénél be
jelenteni, hogy a továbbiakban ahhoz képes 
intézkedhessünk.

A bejelentést mielőbb, de legkésőbb 
április végéig kérjük.

Győr—Debrecen, 1926. januar havában.
Benedek Vince, Horetzky Béla,

ny. igazgató-tan. ny. igazgató-tan.
Győr, Petőfi-tór 1. Debrecen, Teleki u. 88.

OL V A S S U K A B I B L I Á T !
Mitől félsz ?

Febr. 1. Haláltól? Hoseás 13.14. Sajnos 
nagyon kicsi a száma azoknak, akik nem is
merik a halálfélelmet azért, mert ismerik 
Jézust. Némely ember számára elviselhetet
len a halál gondolata s mint egy rettenetes 
rém kisérgeti őt mindenütt. S van okod félni 
a haláltól, ha nem látod a golgotái keresztet. 
Halld meg a biztató szó t: megmentem 
őket a haláltól.

Febr. 2. Túlvilágtól? János 18. 36. So
kan nagy félelemmel és aggodalommal te
kintenek a túlvilági élet felé. Jézus nyíltan 
megmondja, hogy az ö országa ott van, 
ahol mint igazságos biró s kegyelmes ki
rály uralkodik. Kérdezd meg tehát lelki
ismeretedet, hogy van-e okod félni. S úgy 
élj, hogy ne legyen okod a félelemre.

Febr. 3. Kárhozattól? János 5. 24. A 
kárhozattól való félelemnek az oka a hitet
lenség. Keresztyén vagy s nincsen hited? 
Élvezed Istennek gazdag áldását minden 
nap s nem hiszel? Érzed gyenge voltodat 
s nem látod az Urat? Félsz, mert érzed 
azt, hogy méltatlan vagy az üdvösségre. 
Jézushoz menj 1 Higyjél benne s megsza
badulsz a kárhozatnak még a félelmétől is.

Febr. 4.Kísértéstől? Jakab 1. 12. A ki
sértéstől való félelem a gyöngeségnek tu 
data. Igaz keresztyén voltodat a kísértések 
közepette tudod leginkább kimutatni s bol
dog vagy, ha kitartasz az Ur törvénye 
melleit. Nehéz tusakodásaidban melletted 
van Jézus, Ő reá tekints. Fogadd Jézust 
szivedbe s a kisértés félelme elmúlik

Febr. 5. A természet tüneményeitől ? 
Máté 8 . 23- 28. A gyávaságnak s hitetlen
ségnek a jele az a félelem, amely villám
lás, mennydörgés, egy-egy ritkább csillag 
stb. feltűnése alkalmából megszállja egyes 
emberek lelkét. Aki érzi azt, hogy ő Isten
nek gyermeke, aki az Atyának hatalmát 
mindenek fölött lévőnek tudja, annak nincs 
mit félnie. Krisztus megmutatta hatalmát 
s megdorgálta tanítványait kishitűségükért.

Febr. 6. Büntetéstől ? II. Mózes 20. 7. 
Bűnt büntetés nélkül elkövetni nem lehet, 
ezt megkívánja az isteni igazságosság. Mi
nél nagyobb lesz a bűnöd, annál nagyobb 
lesz a büntetés is. S ha nem volna Jézus 
engesztelő áldozata bűneinkért, egész éle
tünk örökö3 félelemben telne el. Félj még 
csak szóval is bűnt elkövetni, ocsmány 
szavak kíséretében ne vedd ajkadra Isten
nek nevét, (ne káromkodj) mert nem hagyja 
büntetés nélkül azt az Ur.
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Febr. 7. Az Űrtói ? Máté 6. 9- 14. Jézus 
Istent a legszebb földi jelzővel ruházta fel, 
amikor szerető Atyának nevezi. Atyának, 
ki bűnös gyermekeit is magához fogadja, 
ha megtérnek. Lehetsz te igazán evangéli
kus, ha nem jézusi értelemben ismered az 
Úrat? Gondolj a mindennapi imádra.

W elszorK rnü.

KO R K É P E K .

K a rc o la to k  a  h étrő l.
Newjersey amerikai állam szená

tusa tizenegy szóval öt ellenében el
fogadta William szenátor javaslatit, 
amelynek alapján ezután a visszaeső 
bűnözőt és a gyengeelméjüket magta- 
lanítják. Itt Newjersey állam törvény- 
hozása első a világon, amely e radi
kális utón próbál gátat vetni a bűnnek 
és a fa i elkorcsosodásának. A bűnö
zők és gyengeelméjüek magtalanitá- 
sának gondolata nem új már, több 
ízben felmerült Európában és Ame
rikában. Döntő lépésre azonban a 
Newjersey-ieken kívül senki sem hatá
rozta el magát. H o g y  N e ív je r se y  
m ó d sz e r r e l  e g y s z e r r e  v é g esza -  
h a d -e  a  b ű n n ek , n a g y o n  k é ts é 
g es . Arról is lehet vitatkozni, hiszen 
Lombrozo óta sokan teszik ezt, hogy 
száz százalékig igaz-e a teória és 
bűnös apák ivadékai tényleg öröklött 
baj hatása alatt gyilkolnak, rabolnak 
és bűnöznek-e ? A statisztika itt csak 
a múltat regisztrálja és a jövendölés 
e tekintetben több ízben csütörtököt 
mondott.

A bűnözés ellen legbiztosabb óvszer 
azért a Krisztus tiszta evangéliuma 
alapján álló vallás-erkölcsi nevelés: 
a  K r is z tu s  k ö ve té se .

A dukai Takách-család 
nagyértékü alapítványa.

Répcelak evang. gyülekezetének törté
netébe rnár rég beírta nevét a dukai Takách- 
család. Náluk az egyház szeretete az ősi 
tradíciónál is értékesebb forrásból táp
lálkozik, a család minden tagját átható 
személyes hitbuzgóság élő és éltető erejéből. 
A tradíció nemes patinája alatt ott csillog 
a hitért, egyházért dobogó szív drága ara
nya. Hitéletük, mely egyéni és családi éle
tükben őket bensöleg oly gazdaggá teszi, 
példaként világot a gyülekezet előtt hosszú 
idő óta: reámutat a krisztusi vallásosság 
boldogító erejére, mely a sors minden vál
tozásában megtartja égi kapcsolatát; temp- 
lomszeretetre, áldozatkészségre, Istenorszá
ga ügyének mindenek fölé helyezésére tanít.

Ez a hitbuzgóság tette felejthetetlenné 
a gyülekezet előtt volt felügyelőjének, néhai 
dukai Takách Sámuelnek, szeretettel és 
nagyrabecsüléssel körülvett alakját, ki érde
mekben gazdag, áldásos életét szinte párat
lan lelkesedéssel állította egyházközsége

szolgálatába. Abban a nagyértékű alaoít- 
ványban, melyet özvegye, szül. Pfeiffer

Jozefa úrnő, férje intenciójához híven s az 
i emlékére létesített, ott él a néhai Takách 

Sámuel egyházáért lángoló, megdicsőült 
lelke is. A répcelaki Takách-kastély Répce
lak evang. gyülekezetére száll örökségképen 
azzal a meghagyással, hogy kisdedóvó
intézet létesüljön benne s az a „dukai Ta
kách Sámuel és. Pfeif fér Jozefa kisdedóvó“ 
nevet viselje. A hagvományozás a család 
minden tagjának egyakaratú elhatározásával 
történt. A kisdedóvó fenntartási alapjául 
szolgál a kastélyhoz tartozó cselédház és 
telek. Az alapítólevél szerint a létesítendő 
kisdedóvó-intézet felekezeti különbség nél
kül szolgálja a gyermekgondozás ügyét, 
kikötve azonban, hogy mindenkor ág. hitv. 
ev. vallású óvónő vezetése alatt, evangélikus 
szellemben történjék benne az oktatás. Köz
vetlen hatóságul a gyülekezet mindenkori 
ev. lelkészét, felügyelőjét és egyháztanácsát 
jelöli meg az alapítólevél.

Midőn még megemlítjük, hogy őzv. Glatz 
Béláné, szül. dubai Takách Gizella, Istenben 
boldogult férj 2 emlékére egy gyönyörű 
aranyozott ezüst úrvacsórai kelyhet aján
dékozott templomunknak, továbbá, hogy 
özv. dukai Takách Mártonná szül. alsóbüki 
Szedenits Jolán, az iskolánk javára tett 
alapítványát évröl-évre újabb adománnyal 
gyarapítja, így ápolván elhunyt, nemeslelkű 
férjének emlékét, — befejezzük ezt a kis 
közleményt, melynek szavai egv cselekede
tekben élő hithű evangélikus család egy- 
házszeretetét hirdetik.

A jó Isten áldja meg ezt a családot, 
tartsa meg sokáig — bizonyságtevőül a 
krisztusi evangéliomnak emberlelkekből ki
sugárzó építő ereje mellett! Akik pedig. . .  
látják fényleni a világosságot e jó cseleke
detekből, — dicsőítsék a mennyei Atyát!

Mesebál Ajkán.
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy falu, amelynek temploma 
fönt állt, mint világító fáklya a falu 
egyetlen magaslatán, a dombon. Nem 
volt ennek a templomnak semmi ne
vezetessége. Valamikor réges régen 
hithű, áldozatkész hívek emelték Isten 
dicsőségére. Oltárt is, orgonát is emel
tek s minden vasárnap megtelt a hívek 
buzgó seregével, kik szívvel lélekkel 
zengték »Adjad én lelkem az Urat!«

Mindenki meghallgatta Isten igéjét 
s elment, hogy akképen cselekedjék. 
Aztán jött a háború. . .  a csalódá
s o k .. .  A hívek szívébe belopódzott 
a hitetlenség ördöge. A templom to
vább állt, de teteje korhadt, oldalai 
lekoptak s belül az idő belepte a 
zugokat porral, pókhálókkal. Isten 
igéje tovább is prédikáltatott. A Min
denható jó termést adott, a hívek ál
dozatkészségéből új tetőt, új vakolatot 
kapott a templom. Most büszkén áll 
ismét a dombon, tornyából küldi a 
hívek felé hívogató imádságra intő 
harangszavát.. .

Valami azonban még betegen áll

Istennek eme várában: az orgona! 
Az orgona, amely kíséri a hívek éne
két, az orgona, amelynek lágy és 
erős akkordjai mellett fölemelkedik a 
lélek Isten zsámolyához és bűnbánat
ért esdekel. . .

Minden erő, minden áldozatkész
ség most az orgona-alap köré gyü
lekezik Előadások, ünnepélyek rende
ződnek és gyűlnek lassan-lassan a 
milliók. Az előadások mindig szeb
bek és szebbek. Most a mesebál mint 
egy gyámánt csillog ki az eddigi es
télyek sorából. Mesebál 1 Ettől volt 
hangos a kiváncsi falu. Es elérkezett 
az idő, amikor a meghívottak olyan 
élvezetben részesültek, melyet legszebb 
emlékeik sorába emelhetnek.

A lelkészné rendezésében a falu 
valláskülönbség nélküli fiatal leányai
ból színre került Kintzlerné Schoitz 
Inez 3 felvonásos tündérjátéka, a 
Boldogság virága.

A megjelent közönség szűnni nem 
akaró tapssal fogadta a csodás szín
ben megvilágított meseképeket és sok 
sok tapsban részesítette a rendezőt, 
az ideális papnét, Novák Rezsőnó 
Nagytiszteletü Asszonyt.

Az estély bruttó bevétele 7,000.000 
(hétmillió) korona volt.

EGYRŐL- MÁS RÓL.

A m in den n ap i életből.
A tej összetétele. A tej nagyon 

komplikált összetételű folyadék. Pehér 
színét a benne lebegő zsiradékrészecs
kéktől kapja. Ezek az apró szemecs- 
kék visszaverik a fényt és pedig kü
lönösen a kékes fénysugarakat, ezért 
olyan kékes-fehér a tej színe. A tej 
főalkatrészei a zsír, a cukor és a 
kazein. A tehénytejben a legegyenle
tesebb e három főalkatrész eloszlása. 
Könnyen észbentartható, hogy egy 
liter tehéntejben kb. 40 gram zsira
dék, 40 gram cukor, az úgynevezett 
tejcukor és 40 gram kazein, az úgy
nevezett sajtanyag van. A többi víz 
és csekély ásványi alkotórész (íq s z -  
fátok, stb.)

Különösen fontos a tej zsírtartalma. 
Újabban a különféle emlősállatok 
tejét alapos kémiai és mikroszkopikus 
vizsgálatnak vetették alá. A zsírtar
talomra nézve azt tapasztalták, hogy 
a legkevésbé zsíros a szamártej, egy 
literben mindössze 11 gram zsír van, 
az emberi tej 35 gram zsírt tartal
maz, a tehéntej, mint mondtuk, 40 
gramot, a vízilóé 45 gramot, a kecske
tej 48-at, a júhtej 64-et, a kutya teje 
98-at, az elefánté 200-at, a rén
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szarvasé 220-at, a delfiné 438- at és 
a tengeri disznónak nevezett cetféle 
teje 458 gramot tartalmaz.

A szamártej a legkevesebb zsírt, 
de a legtöbb cukrot tartalmazza) 
könnyen emészthető, miért is gyen
gébb gyomrúaknak még ma is ajánl
ják. A júhtej nehezén emészthető, 
csecsemők táplálására teljesen alkal
matlan. ellenben a belőle készült 
sajt bőséges zsírtartalmú. A delfin 
és a cet teje olyan zsíros, hogy szinte 
természetes majonéznek is mondható.

Az állatok fejlődése szempontjából 
úgy látszik, nem a zsírtartalomnak, 
hanem a kazein mennyiségének van 
döntő befolyása. így például a nyúl- 
te] literjében 104 gram kazein van, 
a kutyáéban 74 gram, és az emberi 
tejben csak 16. Valószínűleg ennek 
tulajdonítandó, hogy a nyúl élete 6 
első napjában megduplázza a test
súlyát, a kutya 9 nsp alatt és a 
csecsemő 180 nap alatt lesz kétannyi 
súlyú, mint a születésekor.

H E T I  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés a frankhamisítás po

litikai tisztázásának megvizsgálására parla
menti bizottságot küldött ki. — A budapesti 
rendőrség legutóbb letartóztatta Linder 
Béla, jelenleg Szabadkán működő, volt 
Károlyi Mihály miniszterének egyik kikül
döttét, aki kommunista szervezkedést ké
szített elő. — A költségvetés tárgyalása 
alkalmával a honvédelmi miniszter lemon
dott négy millió aranykoronáról más tárca 
javára.

Csehország évi 300 millió aranykoronát 
fordít fegyverkezésre.

A belgrádi magyar követ, Hóry nyilat
kozatot kért Nincsics szerb minisztertől a 
kijelentése miatt, melyet a pénzügyi bizott
ság előtt tett. A miniszter helyettese kije
lentette, hogy a sajtóközlemények nem fe
dik a kormány álláspontját.

Románia és Szerbia között konfliktus 
támadt a szerb munkások kiutasítása miatt.

A görög sajtó erősen védelmére kelt 
a megrágalmazott magyar nemzetnek. Min
dennek oka — úgymond — az igazság
talan béke.

A franciák Németországot akarják bele
keverni a frankhamisításba.

Szíriában és Marokkóban váltózatlan 
a helyzet.

Az am erikai légiók szeptember havá
ban tízezer emberrel képviseltetik magukat 
a nemzeti konventen Parisban.

H A R A N G S Z Ó .

Hetvened vasárnapján.
Ep. /. Korinth. 9.24—10. s.

„Ügy fussatok azért, hogy a Jutalmat 
elvehessétek !“ — Erre hív fe l bennünket 
az apostol mai epistolájában, s ezzel rávi
lágít a nehéz életharcra és ennek szép ju 
talmára, a rothadatlan koronára.

Lapunk m a i szám ához m el
lékelve kü ld jü k  olvasóinknak  
a pengő á tszá m ítá si táblázatot, 
abban a rem ényben, hogy ezzel 
is  szolgálatot te ttü n k  a H arang
szó előfizetőinek.

Kapi Gyula sírem léke. Innen-onnan 3 
esztendeje lesz, hogy az evangélikus nép
nevelésnek egyik legnagyobb mestere, Kapi 
Gyula tanítóképzőintézeti igazgató vissza
adta nemes lelkét teremtő Istenének s ösz- 
szeomlott porsátora azóta ott pihen a sop
roni temetőben. Tanítványai, a magyar 
nemzet napszámosai, az evangélikus tanítói 
kar elhatározta, hogy Kapi Gyula sírja fölé, 
egy a nagy halotthoz méltó emléket emeltett. 
A mozgalom élén Krug Lajos tanilóegyesü- 
leti elnök áll. Mint most az általa szerkesz
tett Evangélikus Népiskolából értesülünk, 
az emlék céljaira eddig 9 millió 837 ezer 
K folyt be.

Egyetemi tanár, gimnáziumi fel
ügyelő. A szarvasi gimnázium fenntartó 
testületé a gimnázium felügyelőjévé Melich 
János dr. egyetemi tanárt, múzeumi igaz
gatót választotta.

Halálozás. Hosszabb szenvedés után 
Pozsonyban meghalt Ebner Gusztáv nyu
galmazott lelkész. A krisztusi szeretet 
igazi hirdetője és erősen magyar érzelmű 
ember volt. Irodalmi munkásságával tűnt 
ki leginkább s német nyelvű költeményei
ben mély vallásosságról és nagy magyar 
hazaszeretetről tett tanúbizonyságot. Egyik 
kötetét telve németnyelvű, de magyar haza
fias versekkel, a magyar kormány támo
gatásával adta ki. Történeti és költői el
beszéléseit széles körben olvasták.

A győri ev. egyházközség január 17-én 
tartotta ez évi első közgyűlését dr. Duka- 
vits Vilmos felügyelő és Pálmai Lajos es
peres elnöklete alatt. Pálmai Lajos imája 
után dr. Dukavits Vilmos elnök megnyitva 
az ülést, dr. Fischer Gyula tb. egyházköz
ségi felügyelőt parentálta el, ki 13 évig vi
selte a felügyelői tisztséget és csak akkor 
hagyta el, amikor testi ereje összeroppant. 
A közgyűlés állva hallgatta végig az elnök 
megható szavait, majd az egyház körüli 
elévülhetetlen ^érdemei elismeréséül elha
tározta, hogy arcképét megfesteti és a köz
gyűlés termében helyezi el. Az orgona
ügyről dr. Smikli Gyula egyháztanácsos 
referált. A közgyűlés felhatalmazta a pénz
ügyi bizotlságot, hogy az Angster-céggel a 
szállítandó hárem manuálos orgona készí
tésére a szerződést megköthesse, 378 mil
lió korona árban. A nádorvárosi evangéli
kusok beadványát Strasser Sándor iskola
széki elnök ismertette. Az idei költségelő
irányzatot Smikli Lajos főszámvevő terjesz
tette elő, mely szerint ez évben — a föl
merült újabb kiadások miatt — kénytelen 
az egyházközség az adót emelni. Előterjesz
tését a közgyűlés elfogadta. A Szeretetház 
működéséről Pálmai Lajos esperes, szere- 
tetházi igazgató tett jelentést.

Lelkészbeiktatás. Kovács Mihályt jan. 
hó 3-án iktatta be a nagymórichida-árpási 
gyülekezet lelkészi hivatalába Németh Ká
roly esperes. Az esperes beiktató beszédé
nek 1. Kor. 3, 5., a beiktatott lelkész be
szédének Róm. 1, 15, 16 szolgált alapul. 
A szép ünnepélyen jelen voltak: Csemez 
István v. orsz. gyűlési képviselő, gazd. fő
tanácsos, az egyházmegye megválasztott 
felügyelője, Kovacsics Géza tési és Ihász 
László kisbaboti lelkészek, dr. Guoth Béla 
téti felügyelő, Tóth Gyula főszolgabíró,

Dömötör Gyula r. kath. plébános, dr. Ko
vács János törvényszéki biró, Bertalan S. 
csécsenyi és Meyrhoffer Géza mórichidai 
körjegyzők stb.

A soproni evang. líceum ifjúsága febr. 
1-én a Kaszinó nagytermében hangversenyt 
rendez. A tiszta jövedelem szegény tanulók 
segélyezésére szolgál s ezért felülfizetéseket 
köszönettel fogadnak. Műsor: 1. K éler: 
Magyar vígjáték-nyitány. Előadja a líceumi 
ifjúsági zenekar. 2. Révfy: Bús magyarok 
imádsága. Énekli a líceumi ifjúsági vegyes
kar. 3. Kéler: Alföldi búcsúhangok. Hege
dűn játssza Csengeri Elemér VIII. oszt. t., 
zongorán kíséri Franz Ernő VIII. oszt. t. 

. 4. Pósa Lajos: A furfangos csizmadia. Sza- 
' valja Horváth József (zalaistvándi) Vili o. t. 
5. Murgács: a) Édes anyám ablakára . . .  
b) Szőke Tisza haragjában megárad . . .  
Énekli a líceumi ifjúsági férfikar. 6. Szent- 
Gály: Andante. Előadja a líceumi ifjúsági 
zenekar.

Dabronyban az 1925. évben 12 vallásos 
és hazafias ünnepélyt tartottak, amelyeken 
a helyi lelkészen és tanítón kívül szerepel
tek Hering J. a veszprémi e. m. belmissziói 
egylet e. e., Szenteh K. e. m. belmissziói 
egylet v. e., Mesterházy L. pápai lelkész, 
Mátis K. nagyalásonvi leikés, Magyar J. 
nemesszalóki tanító, Ferenczy Gizella oki. 
tanítónő és az ifjúsági egylet több tagja. — 
Legutóbb karácsony estéjén az isk. gyer
mekek előadták Csite K : „Melyiket a kilenc 
közül* „Anikó üzenete“ című darabkát. Az 
ünnepély után minden gyermek kapott aján
dékot. A tiszta jövedelemből — 322 ezer 
K — az a tanuló fog jutalmat kapni, aki
nek a buzdítására szülei legtöbbször jelen 
lesznek az egész évben a templomban. Az 
ifjúsági egylet karácsony másnapján elő
adta az egykor Dabronyban is működött 
Gárdonyi G.-nak „Bor“ c. darabját, amely 
6 millió koronát jövedelmezett az egylet 
nemes céljaira. A betanítás fárasztó mun
kájáért minden dicséretet megérdemel a 
gyűl. tanítója, Szíj D. De dicséretet érde
melnek a szereplők is egytől-egyik: Fe
renczy Iduska, Cser Mariska, Ferenczy 
Irénke, Ferenczy Olga, Bodies Rózsika, 
Cser Ilka, Gőgös I., Kis S., Ferenczy Ernő, 
Gőgös József, Ferenczy Endre, Barabás B., 
Molnár Kálmán, Gulyás Lajos, Ferenczy 
József, Gőgös Ernő és Béla, Németh Lajos 
és Gőgös Dénes.

Budapest. Deák-téren január 16-án 
vették kezdetüket az ev. családi esték. Ez 
alkalommal Kemény Lajos tartotta a meg
nyitó beszédet. — A Fasorban dr. Horváth 
Károly, dr. Kubacska András és dr. Böhm 
Dezső tartottak előadásokat. — A kelen
földi egyház évi közgyűlését január 24-én 
tartotta. Január 28-iki vallásos estélyen dr. 
Kirchnopf Gusztáv tartott előadást.

Felügyelő beik tatás. Fényes keretek 
között iktatták be dr. Vucsák István mura- 
szombati orvost bodóhegyi gyülekezeti fel
ügyelő hivatalába. Az ünnepségen a világi 
hatóságok közül résztvett dr. Lipovsek fő
szolgabíró, dr. Koder kir. közjegyző. Az 
egyházmegye képviseletében megjelent 
Benkő József gyáros, egyházmegye felügyelő.

Szerkesztőváltozás. Az Ecclesia egy- 
házmüvészeti és gazdasági tudósító című 
lap szerkesztését Székely István dr. elha
lálozásával Haffner Andor, az Ecclesia igaz
gatója vette át.

Áthelyezés. Kapi Béla püspök Lang 
János 8. lelkészt Ágfalvára helyezte á t

Egy adomány, mely önm agát dicséri. 
A táliyai „Kossuth“ egyház, meiy Hegyalja 
nehéz gazdasági viszonyai miatt válságos
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napjait éli, az áldozatkészség csodálatos 
megnyilvánulásaként templomába, hol 1802- 
ben Kossuth Lajost keresztelték, a villanyt 
vezetteti be. A »Miskolci Takarékpénztár“ 
megértve az egyház nehéz helyzetét, hogy 
válalkozásában segítségére legyen, egy ha
talmas, a templom díszére váló, körülbelül 
30—40 millió értékű, művészies villany
csillárt adományozott. Íme ma, mikor lám
pással kell keresni az áldozatkész, ingyen 
áldozó lelkeket, egy bank egész igazgató
sága mutat példát erre, és megmutatja, 
hogy a bankok is hogyan szolgálhatják a 
nemzeti és egyházi testvéri közösséget. — 
Híveink közölt az ez irányban megindított 
gyűjtés is a legszebb sikerrel fejeződött be, 
melynek eredménye Mádon Füzély Aranka 
és Szerencsen dr. Eröss János testvéreink 
nevehez fűződik, a két kis fiókegyház, mely
nek lélekszáma alig éri el a 60-at, össze
sen 9 millió koronát adott össze. Az egy
ház a következő 100 ezer koronán felüli 
adományokat nyugtázza: gróf Szirmay Ottó, 
báró Sardagna Janos, báró Majlott Nándor, 
Balogh Samune, Patay József, dr. Eröss 
János, dr. Eröss György, Jesztrébényi Kál
mán, dr. Deréky Pál, Horváth Ödön özve
gye, Kéier Margit, báró N. N., Máriássy 
Andor és Ödön, Ostenburg ezredes, Bene 
Róbert, Faragó Péter, Füzély Árpád, Füzély 
Aranka, Cornides Albert, dr. Jancsó Lajos, 
Brabécz üyuláné, Írgang Ilona, Fabry Emil, 
Kovácsy Ferenc, Hlavacs Gyula, özv. Mayer 
Jancsiié, Kiss Erzsébet, Kerekes József, 
Motili Pálné, Kassai magyar egyház, Mádi 
Takarékpénztár, Poppe Béla, Puchy Lajos, 
Rothfuchsné, Stromp Rezső, Szütsné Do- 
rozsnyák Ilus, Varecska György, Szabó 
Sándor, Tatay Imre, Wrchowszky József, 
Zimmermann család és Zéntann Zoltán. 
Ezekkel az adományokkal a villanybeveze- 
tes akciója megoldódott, a további gyűjtés 
a templom renoválására fordittatik.

A budapesti gimnázium gyásza. Gally 
Lajos tornatanár váratlanul elnalt. Nyugod
jék békében.

Vásárosfalu. A kicsi leánygyülekezet
ben élénk lelki munka folyt az elmúlt esz
tendőben. A böjti és ádventi időszakban 
vallásos estéket rendezett a tanító s ilyen 
alkalommal a buzgó hívek serege megtöl
tötte az iskolát. A böjti ünnepélyen a taní'ó, 
az ádventin Puskás Jenő beledi lelkész 
tartott előadást. Énekek és vallásos költe
mények előadása egészítette ki a műsort. 
Karácsonykor a nőegylet áldozatkész buz- 
gósága szerzett örömet az elemi iskolai 
tanulóknak. Mintegy 650 ezer K költséggel 
gyönyörűen díszített karácsonyfát állított 
az iskolában s a 30 tanulót karácsonyi 
ajándékkal ajándékozta meg. A kedves ün
nepélyen öröm volt hallgatni a kis gyer
mekek énekeit és a kis alkalmi színdarabot. 
Kivette a lelket építő nemes munkából az 
evang. ifjúság is a maga részét; színdara
bokat adott eió s annak jövedelméből köny
veket, tanszereket stb. vásárolt. Az elemi 
iskolai tanulók is adtak elő nemes tartalmú 
gyermekszínmüveket s a felnőttek gyönyör
ködve hallgatták a gyermekek élénk, ügyes 
előadását.

December elején kezdetét vette a két 
év óta rendszeresen folyó téli ismeretter
jesztő előadások tartása. A legelső alka
lommal Széchenyi István nemes alakja lett 
ismertetve és az ifjúságnak követendő 
mintaképül állítva. Említésreméltó, hogy 
míg két év előtt alig páran jelentek meg 
a hetenként kétszer tartott előadásokon, 
addig ma az ifjúság többsége örömmel 
keresi fel az iskolát és a legpéldásabb ön

fegyelmezésben hallgatja az előadásokat, 
melyek után ismeretterjesztő iratokat, ne
mes irányú könyveket olvas, vagy egy-egy 
szép magyar dalt tanul be.

A gyülekezet az áldozatkészségben sem 
maradt utolsó. A gyámintézetnek, Eötvös- 
alapnak, templom-építő gyülekezeteknek stb. 
jó szívvel adott abból, amit Istentől kapott.

Röviden visszapillantva az elmúlt esz
tendőre, boldogan érezhetjük az Istennek 
áldó és őriző szeretetét a kis egyházközség 
felett s ha akarata próbált is meg sokakat 
tagjai közül, jósága letörölte a könyeket 
és meghallgatta a hozzá fohászkodókat.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Németország. November első hetében 

ült össze a nemet birodalmi egyházak 
központi bizottsága, amelynek élén Kapler 
elnök áll és 36 tagot számlál. Tárgyalták 
a stockholmi konferencia ügyeit, a függő
ben levő iskolai és kuiturkérdéseket s 
különösen foglalkoztak a vasárnap meg
ünneplésének kérdéseivel.

Brannschweig, melynek négy évvel 
ezelőtti radikális kormánya eltörölle az 
egyházi ünnepek nagy részét, most, hogy 
ismét rendes mederbe terelődött állami 
élete, visszaállította azokat. Bűnbánati na
pot tartott.

Olaszország. Az olasz kormány vandál 
kézzel púsztit ei mindent, a mi Tirolban 
a németségre emlékeztett. Legújabban el
rendelte, hogy Bozenben azt a piacot, 
melyet e város szülöttjéről a középkor 
egyik leghíresebb költőjéről, Walter von 
der Vogelweide-ről elneveztek, most az 
uralkodó király nevéről nevezzék el. Mint 
hírlik az olasz fassiszták még ennek a 
költőnek ott a piacon levő szobrát is le 
akarják dönteni.

U J D O N S Á O O K .
Tilos a kártya Ókatilzsán vasárna- 

ponkint. Okanizsán a rendőrség kihirdette, 
hogy vasárnap délelőtt az ünnepi munka
szünetre való tekintettel tilos kártyázni s 
akit kártyázáson kapnak, azt megbüntetik. 
Úgy látszik, Okanizsán munkának számit 
a kártyázás.

Gyermekeknek nem szolgáltatnak ki 
lugkőm érget. Dr. Tóvölgyi Elemér orvos- 
professzor nemrégiben akciót indított a 
lugkő minden nehézség nélkül való kiszol
gáltatása ellen. Ennek sikere is lett, mert 
a kereskedelmi miniszter legújabb rendelete 
értelmében lugkövet és lugkőoldatot 14 
éven alúli vagy ilyen korúnak látszó gyer
meknek kiadni nem szabad. Elrendelte to
vábbá azt is, hogy a lugkőt tartalmazó 
edényeket halálfejes méregjelzéssel kell 
ellátni.

A Tisza elsodorta a titeli hid pil
lérjeit. Az apadásban levő Tisza elsodorta 
a titeli közúti hid három középső pillérét.

Gyilkol az alkokol. Sipos István 37 
éves lajosinÍ2sei lakós ittas állapotban az 
udvaron levő kútba esett. Mire rá találtak, 
már nem élt

Lakodalom, ahol harminc akó bort 
ittak  meg. Lempel József szuloki gazda 
fia a napokban tartotta esküvőjét, mely 
szombattól csütörtökig tartott. A vendégek 
ez alatt az idő alatt egy szarvasmarhát, 
négy borjut, három disznót, húsz nyulat, 
kétszáz baromfit fogyasztottak el és har
minc akó bort, egy hordó likőrt ittak meg.

A községbeli cukrász négy napig éjjel-nap
pal sütött-főzött s társaságnak.

A „halálsugár“ feltalálója az őrültek 
házában. Dr. C. Gray, a „halálsugár“ fel
találója bement a bayonnei rendőrfőnök 
szobájába és ott ordítozni kezdett. Meg
állapítást nyert, hogy a feltaláló ön- és 
közveszélyes őrült.

Ismét történelm et ham isítanak a 
csehek. Skultéty József pozsonyi cseh egye
temi tanár a kassai tót körben előadást 
tartott. Előadása közben kijelentette, hogy 
Kassa nem magyar város, hanem cseh te
lepesek alapították. A naiv és átlátszó ten
denciájú „megállapítást“ még a jelenlévő 
tótok is gúnyos mosollyal fogadták.

Negyvenhatezer találm ány egy év 
alatt. 1925-ben az Egyesült-Államokban 
46 450 találmányra kértek szabadalmat. 
Érdekes, hogy 1836-ban, mikor a találmány
szabadalmazó irodát felállították, mindössze 
436 találmányra kértek engedélyt.

Ö tm éteres hó és huszfokos hideg 
Északjapánban. Japán északi részében az 
utóbbi heten rendkívül hideg időjárás állott 
be. A hó magassága elérte az öt métert. 
Hasonló időjárásra azon a vidéken egyál
talában nem emlékeznek. A nagy hótöme
gek leesése után kemény hideg idő állt be 
és a hőmérő húsz fok C alá sülyedt.

Százhuszonkét évet é lt egy néger 
asszony. Charlestonban, az aggok házában 
a minap halt meg Mary Jones néger asz- 
szony, aki 1803-ban született. Az asszony 
nővére a múlt évben halt meg 111 éves 
korában. A hosszú életű testvérek akkor 
születtek, mikor a rabszolgatartás még di
vatban volt. Hosszú ideig maguk is rab
szolgák voltak.

Keller Helen Coolidgenál. Keller He- 
lént, a híres süketnéma és vak Írónőt fo
gadta Coolidge elnök. Keller Hetén ugyanis 
egy nagy akció élén áll, amely az amerikai 
vakok részére kétmillió dolláros alap ösz- 
szegyüjtésén fáradozik. A süketnéma-vak 
Írónő az elnök szavát a kihallgatás alkal
mával úgy értette meg, hogy ujjait az elnök 
ajkára és torkára helyezte.

Amerikában az elmúlt évben százhet
venezer ember halt meg szívbajban. Kétszer

Vitális Károly
kelm efestő  

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 divatszln- 
ben. Gyászesetben a ruhák 
soronkívül, 24 órán belül el
készíttetnek. Postai szétküldés 

naponta. 8—20
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annyi embert ölt meg a szívbaj, mint 
amennyit a tüdővész pusztított el.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, fiatal leányoknak ez az igazi 
jó barátja, tanítója, szórakoztató lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Az új évfolyamban 
Gaál Mózes: „A kenyér“ címmel, Altay 
Margit: „Leánysors“ címmel. Tutsek Anna 
folytatja „Évike feljegyzéseit“. Ezenkívül 
szebbnél szebb novellák, versek, társa
dalmi és ismeretterjesztő cikkek, képek és 
a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
A Magyar Lányok előfizetői negyedévi 20 
ezer koronás kedvezményes áron szerez
hetik meg a „Százszorszép Könyvek“-t. 
Havonkint egy-egy gyönyörűen kiállított 
többszínű borítékkal ellátott, iliusztrált 
kötetet kapnak a sorozat előfizetői. A 
Százszorszép regények előfizetési díja 
negyedévre 30.000 korona, a Magyar Lá
nyokkal együtt negyedévre 50.000 korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékok stb. stb., gondoskodnak 
az apró 4—10 éves gyermekek szórakozta
tásáról. Gegus Ida ad útbaigazítást az apró 
gyermekek tanítgatásaihoz. Könnyű, világos 
stílusban megírt kis mesék, versikék, kö
szöntők, ha felolvassuk a meg 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. Negyedévi előfize
tési ára 25 ezer korona. Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

Herczeg Ferenc képes szépirodalmi 
hetilapjának, az Új Időknek 4. számában 
folytatódik Herczeg Ferenc új regénye „A 
Lánszky motor“ és a „Szerelem“ c. világ
hírű angol regény. Cikket: Rákosi Jenő,- 
Hegedűs Lóránt, Dánielné Lengyel Laura; 
elbeszélést: Pálffyné Gulácsi Irén, Pékár 
Gyula; verset: Falu Tamás írt ebbe a 
számba, amely közöl a Szinyei-társaság 
kiállításából képet és lap rendkívül, érde
kes cikket közöl a grafológiáról. Az Új Idők 
előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, VI,, Andrássy út 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Ilarangszó terjesztésére és fenntar

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

Füredi Ferencné Csepreg 20, Szombathely
ről : Nika József 10, Klein Edéné 5.600, 
özv. Uireich Aladárné 4, Saly Károly 4, 
Farádról: Czirak László 20, özv. Czirák 
Mihályné 2, Böjlös Karola 4, Kovács Mi
hály 4, Beledről: Varga Elekné 4, özv. 
Szekeres Gáborné 4, Repcelakról: Stauffer 
Ernőne 40, özv. Birdossy Károlyné 4, Cell- 
dömölkröl: Záborszky Sándor 10, Kemendi 
Sándor 4, dr. Berzsenyi Jenő Keszthely 4, 
dr. Bélák Imréné Enying 20, Dukovay G.- 
né Papa 2, Nánik Peter Tapoicafő 4, Sop
ronból : Szenten Dezső 10, Oppel Ernöné 
4, Reinhardt Juiia Nagybajom 4, Györgyi 
Sándor Meszlc.n 4, Szepper Katica Mecsek- 
szaboics 20, Győrből: Paveszka Mihály 4, 
Babos Sándor 40, Schneider Nelly 4, Vörös 
Imre 10, Bernáth György Győrsöványháza 
10, Budapestről: Szabó Sámuel 4, Handler 
Samu 4, Medgyasszay Kornélia 40, Tnébusz

Béla dr. 140, Merky Gyula Apostag 6, La- 
ukó Pálné Soltvadkert 4, Balassagyarmat
ról : Coriáry Gusztáv 10, Németh Mátyás 
4, Hajdú Józ3efné Debrecen 4 Ev. egyház 
Diósgyőrvasgyár 4, Stoll Ernő Nyíregyháza 
4, dr. Zimmermann Artur Zirc 4, Simon 
Károly Tét 2, Felde Imre Költse 4, Haran
gozó János Puszta-Teclak 4, Nemescsóból: 
Sztrokay Lajosné 5, Schrott Gyuláné 10, 
Körmendről: Langer Böske 10, Szabó La
jos 4, Nagylózsef 10, Állomásfőnök Dá- 
vidháza 10, Felsőságról: özv. Horváth Já- 
nosné 10, Ágoston István 4, Varga József 
4, dr. Sonntwend Frigyesné Berektompa- 
háza 20, Mesterházy Érnő Nagygeresd 40, 
Ostffyasszonyfáról • Károlyi Endre 20, ifj. 
Bagics János 8, Puhr Mátyás Csánig 4, 
özv. Márkus Lajosné Zalaszentgrót 20, 
László Károiy Jánosháza 20, Kücsán István 
Boba 4, Polgár Mihály Kiskamond 4, Finta 
József Egyházashetye 2, Horváth Dezső 
Zalakoppány 4, Balázs István Nagydém 4, 
Rothermel Henrik Dombóvár 4, Müller Ró
bert Felsőnána 2, Hoíota György Tab 4, 
Fuchs János Kistengelic 4, Kiss Istvánná 
Magyarooly 4, Szabó Róza Rápcakapi 4, 
Varga Mihály Szilsárkány 4, Nagy Károly 
Újpest 4, Steinhausz Béla Putnok 10, Fe
kete Mihály Ipolyvece 2, Septei Jánosné 
Orosháza 2, N. N. Alszopor 4, Kőszegről: 
Küttel Dezső 4, Frühwirt Auguszta 4, Fla- 
nisch Gusztáv 2, Offertóriumok: Magyar- 
kereszíúr 152, Mihályi 132, Zsebehaza 93, 
Kisfalud 5ö, Böjtö3 László Vadosfa 50, 
Szűcs Gáborné ö  si 2, Kiss Ferenc Szeged 
20, Fazekas János Nyíregyháza 2, Puhr 
József Sajtoskai 4, Takács József Hegyfalu 
10 ezer K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
B. P . Ziebeháza. 1926. márc. 31. rendben. — 

Özv. H. S.-né B.-gyarmat. Elfogyott. Szív. üdv. — 
Többeknek. 1925. évi 1., 49., 52. szám elfogyott.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
3zen tg o tth árd , Vasvárm ogye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Január 26. Gabonaárak: Búza 400— 

405, rozs 235—238, árpa 230, köles 190, 
zab 250, tengeri 180—185, korpa 170 ezer 
K métermázsánként.

Valuták: Dollár 71 275, Schilling 10027, 
Német márka 16965, Cseh korona 2109, 
Dinár 1259, Lei 309, Lira 2872, Frank 2670, 
Angol font 346.400.

Új Testámentom
Károlyi Gáspár nyomán

az eredeti görög szövegből fordította, 
bevezetéssel és szótarral ellátta
Dr. Masznyik Endre.

A mű megrendelhető a szerzőnél is 
Ercsi, (Fehér m.) 1-20

A fűzött példány ára (szállítással együtt) 
90, vászonkötésű 120 ezer korona.

A l k a l m a z á s t  idősebb leány,
vagy gyermektelen özvegy gép-harisnya- 
kötészetben, tanítás és teljes ellátás mellett. 
— Prachát Vilmosné Bácsalmás. (Bács- 
Bodrog m.) 1—3

Pályázati hirdetés.
A k a p o s s z e k c s ő i  evang.egyház- 

község lemondás folytán megüresedett 
m á s o d t a n í t ó i  állásra pályázatot hir
det. Fizetés törvényes államsegéllyel, bú
torozott szoba az iskolaépületben, fűtéssel. 
Kötelessége a három alsó osztály vezetése 
és szükség esetén a kántor helyettesítése. 
Pályázhatnak egyházias, németül tudó, or
gonajátékban és énektanításban, esetleg 
templomi énekkar vezetésében jártas, lehe
tőleg nőtlen férfi tanítók, (csak férfiak 1) 
kik a lelkészt egyházépítő munkájában 
támogatják. A szabályszerűen felszerelt 
okmányok (szül. a. kiv., oklevél, működési 
— kommun alatti magatartást igazoló bizo
nyítvány) február 10-ig a kaposszekcsői 
ev. lelkészi hivatalnak benyújtandók. 2—2

BIBLIA! TÖMBNAPTÁR
AZ 1926. ÉVRE.

S zerk esz ti:
báró PODMANICZKY PÁL.

Ára 28.000 korona.

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

bibliamagyarázat s egy hozzáfűzött, ta- \ 
láló kis történet olvasható. A szerkesztő 
körül a protestáns egyházi írók legjava 
csoportosult. A naptárnak tehát önálló 
és maradandó irodalmi becse van. Ma
gányos, családi és egyéb áhítatok céljaira, 
valamint a biblia naponkénti olvasásának 
megkedveltetésére rendkívül alkalmas 

segédeszköz.
4 - 1 0  M egrende lhe tő :
B E T H Á N iA  könyvkereskedésében 

Budapest VIII., Gyulai Pál-u. 9.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotíhárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

ltlO-ban.

Laptulajdonol:
i  Dnnántfill Lntöer-SzöYetsfto.
Aj Orazágoa Lutlier-Hzöret- 

uég hlrataloa lapja.

KAiiratok, előfizetési dijak 
is  reklámadók a

HARANGSZlj szerkesatő-
kiadóhlvatalának 

Szentjrotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

B ár itt gyakran  bőrül egünk, 
Am ott dicsőbb hazát nyerünk.

Szerkesztő-kladóhlratal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vas vármegye.

Flikkladéhlratal
.Luther-Társaság“ könyy- 

kereskedése Bidapeet,
VIII., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HABANGSZÓ“ 
előfizetési Ara: az első 
negyedévre 16.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10y«-os kedvezmény. 

Amerikába egész érre 2 
dollár; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

G a zd a g sá g u n k .
II. Korinth. 12. e. „Elég né
ked az én kegyelmem“ . . .

Aki rábízza magát Isten gazdag 
kegyelmére, nem fog csalódni. Min
dene lesz, amit csak kereshet és 
kívánhat a földi ember szíve. E vi
lág fiai a szerencsét hajszolják . . .  
jaj, pedig a szerencse forgandó, 
törékeny jószág . . . aki kegyelmet 
keres és talál, az a legnagyobb 
kincset nyerte el: üdvösséget és 
békességet a Jézus Krisztus által. 
„Bízzál fiam ! megbocsáttattak a te 
bűneid“ . . . amikor lelkünkre száll 
a kegyelemnek ez a beszéde, ak
kor a szívünk megtelik békesség
gel, azzal a békességgel, amelyet 
a világ nem adhat, de el sem is 
vehet! . . .

„Elég néked az én kegyelmem“. .. 
Mi is volna az, amit meg nem nyer
nénk a Jézusban? Hisz vele jön 
a bölcseség és az igazság, a béke 
és az öröm, Isten és az örök é le t! 
Mindez a miénk! Mindezt megkap
juk a Jézus nyújtotta kegyelem
ben ! Mindenünk van, semmink sem 
hiányzik — ha mienk a kegyelem...

De hát akkor, amidőn a sze
génység, betegség, nyomorúság kí
sértő napjai törnek reánk, vagy 
amikor meg kell válni attól, ami 
szívünknek a legdrágább az egész 
világon, . . . mit ér akkor a kegye
lem ! ? Oh, éppen akkor, földi éle
tünk nehéz, sötét óráiban, akkor 
tűnik ki, hogy a kegyelem a kin
csek kincse, egy kimeríthetetlen 
gazdagság, amely mindenre elég
séges ! A szenvedőnek ad vigasz
talást, a szerencsétlent megnyug
tatja, minden keserűséget megéde
sít, minden veszteséget kipótol, és 
megtanít Luther vallástételével így 
szólni: „Elég nékem a Krisztus,

néki zeng dicséretem, énekem utolsó 
lehelletemig“ . . .

A legtöbb embernek hiányzik 
valamije, sőt nemcsak valamije, de 
mindene. Ezeknél a kegyelem hi
ányzik, ez a felülről alásugárzó erő, 
egy szóval hiányzik szívükből a 
Krisztus! Ezért olyan elégedetle
nek a szívek . . .  a tied is az . . . 
és az is marad, míg Jézus a tied 
nem lesz, és őbenne te is mindent 
meg nem nyersz! . . .

„A mi szívünk téged óhajt,
Jézus Isten. Báránya!
Vedd kedvesen ezt a sóhajt,
Mely kegyelmedet várja.
Beád bízzuk mi magunkat 
Itt ez árnyék világban.
Könyörgünk, viseld gondunkat, 
Hogy legyünk bátorságban.
Légy vezérünk, oltalmazónk, 
Tanítónk és vigasztalónk,
Te óh áldott Jézusunk,
Mi kegyelmes Krisztusunk!“

Ámen.

Szózat.
— A szerencsésekhez a boldogtalanokról. — 

Ir ta : Rákosi Jenő.
Nem a véres kardot körülhor

dozó herold vagyok én. Noé fehér 
galambját tartom a kezemben, hogy 
kiröpítsem a magyar vízözön szo
morú területéről, hogy olajággal, 
a szeretet vigasztaló adományával 
térjen meg boldogtalan hazánknak 
e pillanatban legboldogtalanabb 
vidékére.

Mindnyájan siratjuk hazánkat. 
És most íme egy részére a hazá
nak új siralom borult. Mi, akiknek 
még áll a házunk, akiknek tanyája 
romban nem hever, akik nem si
ratjuk a termőföldbe szórt remé
nyünk, a zsengéjében elpusztult 
jövő évi aratást, mint azok, kikét 
gyilkos áradat borította el: nem

kell-e, hogy meginduljunk, hogy 
szívünk feldobogjon hajléktalanná, 
kifosztott bujdosóvá lett testvére
inkért.

Szeretnék oly nagyot kiáltani, 
hogy hangom felverjen mindenkit 
ez ország határain belül. Szeret
ném, ha kiáltó szómra visszhang 
jönne minden házból, minden pa
lotából, minden szívből. A meg
aláztatás, a veszteség, a szegény
ség, amely fojtogat bennünket mind
nyájunkat e hazában, ne ridegebbé, 
ne zárkózottabbá, ne keményszí- 
vübbé tegyen bennünket, sőt csak 
annál fogékonyabbá mások nyomora 
és megpróbáltatása iránt. A tehe
tős, a módos, a gazdag, a dúsgaz
dag jöjjön és adjon a feleslegéből, 
hogy áldják és ne irigyeljék jó 
módját, a gazdagságát. Aki pedig 
tudja, mi a szegénység, az ossza 
meg a falatját azokkal, akiknek 
vagyonát, reményét, kezemunkáját 
a pusztító víz elborította. Mindnyá
junk feje felett jár a felhő, esővel, 
záporral, jéggel, villámmal terhel
ten. Kire mit bocsát, Isten tanácsa 
dönti el. Ember dolga, hogy akire 
áldás száll a felhőből, siessen se
gítségére annak, akire átok hullott 
belőle.

Hallja meg mindenki, hogy Is
ten akarata, hogy adjunk annak, 
akit sorsa arra kényszerít, hogy 
kérjen. Akinek száz van, adjon ti
zet, akinez tíz van, adjon egyet, 
akinek egy van, adjon egy felet. 
És Isten vissza fogja mindenkinek 
adni kamatok kamatjával, lelkiis
merete békékével, és elméje nyu
godalmával. És akinek gyermeke 
van, adjon a gyermekei nevében, 
hogy boldogok legyenek; a gyer
mektelen pedig nézzen minden ma
gyart a gyermekének és adja meg 
a kárvallottaknak azt, amit a gyer
mekeinek adna.

Terjesszük a H arangszót!
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És senki ne zárkózzék el az én 
kérő és biztató szavam elől, úgy 
lesz áldás rajta és áldás a hazán, 
amely nevében kopogtatok a ma
gyar szíveken.

Hogyan ünnepelteti ezüstlako- 
dalmát Vilma királynő? Vilma 
holland királynő február hónapban 
üli meg ezüstlakodalmát. Ebből az 
alkalomból rendeletet bocsátott ki, 
amelyben arra kéri holland alatt
valóit, hogy azt az összeget, ame
lyen neki ajándékot akarnak venni, 
juttassák azoknak a szegény lako
soknak a segítségére, akiket az 
idei árvízkatasztrófa a tönk szélére 
juttatott. Az árvízkárosultak javára 
megindított gyűjtésnek a királyné 
nemes elhatározása elképzelhetet
len lendületet adott.

Evangélikus
családi esték.

Egy kedves német professzorom, 
dr. Schultze mondotta „Korunk 
szektái“ című félévi előadássoro
zatának a tanúlságaként, hogy a 
gombamódra szaporodó szekták 
korunk egyházi és vallási életének 
a kórtünetei, melyek arra vallanak, 
hógy mélyítenünk kell az egyházi 
és a vallási életet a belmisszióval. 
A belmisszió orvossága azonban 
csak helyesen alkalmazva felel meg 
szent céljának. A helyes alkalma
zás egyik feltétele a lélektani meg
alapozottság. Pál apostolként „tej
nek italával“ kell először erősíteni 
a gyengéket, „ébreszteni“ bennük 
a vallási „élmény“-eket, hogy „élet“ 
fejlődhessen azokból s azt végül 
erkölcsi és hittani ismeretekkel or
ganizáljuk. Ily kezdő belmissziói 
alapvetésnek tartom az „evangé
likus családi esték“ tartását, melyek, 
mint a nevük is mutatja, nem ki
mondottan „vallásos“ esték és mégis 
azok, t. i . : családiasán vallásosak, 
szórakoztatóan nevelők. Szellemi 
légkörük az, ami egy ideális evan
gélikus családi kör otthonias, ne
mesen tiszta, vallásos és erkölcsös 
légköre szokott lenni. E szellemi 
légkör szabja meg az evangélikus 
családi esték műsorát is, amely 
nem direkte, hanem indirekte szol
gálja a vallási célt s előkészít a 
bibliai órákra és az evangélium 
boldog megértésére.

Kölesdi kis gyülekezetünkben

ftz én világomból.
. . .  fpázilü^ely melegénél,

— melengetne élni.
Ipázilüzhely melegének,

— élesztője lenni.
Minden napnak minden percét,

— csak ennek szentelni.
É n  Istenem — m ily boldogság:

az én kicsi ellhenemnak
— „Őrangyala lenni”.

Stolíné Hudy Ilona.

második éve már, hogy minden 
téli vasárnap este ilyen „evangéli
kus családi esték“-et tartunk. A 
műsor lehetőleg minél változato
sabb, hogy mindenkire vonzó le
gyen. A legkomolyabb dolgoktól 
kezdve egészen az Arany János 
és Jókai Mór aranyos humoráig, 
minden van ezen az estén: nemes 
célzatú szavalat, vagy költemények 
olvasása, egy-egy komoly erkölcsi 
irányú népies elbeszélés, egyház
történeti előadások, belmissiói in
tézetek (Bethel, Rauhes Haus, 
Francke-ház stb.) ismertetése, ki
váló evangélikus emberek életrajza, 
paedagógiai, közegészségügyi gaz
dasági, magánjogi ismeretterjesztő 
előadások stb. Azonkívül énekkar 
vagy gyermekek éneke teszi tel
jessé a „családias“ műsort. Leg
elevenebb hatással egy-egy kitűnő, 
valláserkölcsi irányú népies elbe
szélés szokott lenni. Ennek meg is 
van a lélektani oka. Az elbeszélés
ben konkrétumot, szemléletet kap 
a hallgató, amit „átél“ egészen s 
közben a szereplő költött ideális 
jellemek hatása alatt megerősödik 
bennünk az elbeszélésben győző 
erkölcsi igazság ereje. Egy kitűnő, 
morális irányú népies elbeszélés 
hatalmas vallási élményt képes 
kelteni a lelkekben. Meleg szere
tettel ajánlom a belmisszió munka 
közben az „evangélikus családi 
esték“ tartását gyülekezeteink szí
ves figyelmébe. Pass László.

Most jelent meg! Új könyv!
Ch. Mercier

I Z R Á E L P R Ó F É T Á I
Fordította: M u rak özy  G yu la  

Ára 35 000 kor.
Megrendelhető a Mekdsz. „Szövőinek“
kiadóhivatala címén: Budapest, VII.

Hársfa u. 59/b. 1—3

Emlékezés 
Ruyter Mihályra.

»Ha a kis Németalföld valamikor 
eltűnnék az önálló népek sorából, 
mindig lesz két halhatatlan név —  
írja Hollandia egyik történetírója — 
mely létezésére emlékeztet: Oraniai 
Vilmos, a nagy hallgató és Miehiel 
Adriaansoon De Ruyter.« Az utóbbi 
halhatatlan névnek viselője bennünket 
magyarokat nagyon közelről érint. 
Ugyanis Ruyter Mihály Hollandiának 
ez a hős admirálisa volt az a férfiú, 
aki — most február 11-én lesz 250 
esztendeje annak — a nápolyi gálya
rabságban sínylődő protestáns papo
kat kiszabadította a szomorú fogság
ból.

Ruyter Mihály 1607 március 24-én 
Viissingenben született. Egyszerű sors
ban levő szülőknek volt a gyermeke, 
kiknek Mibályon kívül még 11 gyer
mek felneveltetétéséről kelletett gon
doskodni. Mihály alig volt 11 éves, 
amikor hajósinasnak ment el, mely 
pályán azután úgyszólván fokról- 
fokra emelkedett, míg nem Hollandia 
rettegett admirálisa lett végül is be
lőle, aki hét háborúban vett részt, 
40 összecsapást és 15 nagy tengeri 
ütközetet harcolt meg.

Gerard Brandt nevű életírója a 
következő valóban figyelemreméltó 
szavakat mondja róla: »Vallásos em
ber volt, kinek legfőbb gyönyörűsége 
a templom és épületes prédikációk 
hallgatásában állott. Napjának leg
nagyobb részét a szentírás olvasásá
val töltötte, más könyvet ritkán is 
vett kezébe. Néha órák hosszat ült 
felesége s húga mellett, míg ezek 
fehérnemű varrással foglalkoztak s 
hangosan felolvasott néhány fejezetet 
a bibliából vagy énekelt velük néhány 
zsoltárt. Vallásossága azonban nem 
tette türelmetlenné.«

Amikor Ruyter közbenjárására, a 
nápolyi alkirály dekrétumára : »A je
lenleg fogva levő lelkészek és taná
rok ártatlanoknak találván, minden 
további késedelem nélkül szabadon 
bocsátandók,« február 11-én este a 
rab prédikátorok csakugyan szabadon 
bocsáttattak s másnap Ruyter elébe 
vonultak, Ruyter megpillantván az 
elgyötört, rongyos férfiakat, ily szókra 
fakadt: »Sok győzelmet vívtam éle
temnek miaden rendiben ellenségeink 
felett, de ez az én legfényesebb dia
dalom mellyel Krisztusnak ártatlan 
szolgáit az elviselhetetlen terhek alól 
kiszabadítottam«.

Amidőn pedig a beszélgetés folya-
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mán arról értesült, hogy a gályarab 
papok között református és evangé
likusok vegyesen vannak, ezekkel a 
napjainkban oly időszerű szavakkal 
fordult hozzájuk: „íme láthatjátok, 
hogy titeket eltipor a közös ellenség 
és egyformán gonoszul bánik veletek 
ha ti egyetértés helyett versengtek 
egymással. . . "  »Menjetek s igyekez
zetek kiki övéinél arra, hogy haza- 
menvén egyek lehessetek; ennél ked
vesebb bálát sohasem nyerhetnék 
tőletek. «

Ruyter azután alig két hónappal 
később a szicíliai tengeren vívott 
csata alkalmából kapott sebláz követ
keztében 1676 április 29-én visszaadta 
nemes lelkét teremtő Urának. Teme
tése 1677 március 18 án egy valóban 
óriási tömeg őszinte részvételével 
ment végbe az amsterdami Nieuwe 
Kerkben.

A gályarab magyar papok kisza 
badulásának mostani 250 éves év
fordulója alkalmából legyen a holland 
nemzet e nagy fiának, Ruyter Mihály
nak emléke közöttünk áldott I

Egy pengőt egy szemért! Ha
zánkban a múlt évben indult meg 
erőteljesebben az a mozgalom, hogy 
a vakoknak bibliát nyomtathas
sunk. Matolcsy Miklósné urazssony 
már régóta fáradozik ebben az 
irányban. Vállalkozását dr. Ravasz 
László püspök is meleg támoga
tásban részesítette, a költségek 
azonban oly nagyok, hogy itten 
minden érezni tudó ember segítsé
gére van szükség. Akinek adott 
Isten egy vagy két ép szemet, az 
hálálja meg azzal, hogy mindenik 
ép szemért felajánl erre a munkára 
egy pengőt, a két szemért tehát
25.000 koronát. Adományokat kö
szönettel vesznek és rendeltetési 
helyükre juttatják a lelkészi hiva
talok.

Érdekes számok.
Érdekes házassági statisztika jelent 

meg legutóbb a németországi házas
ságokról. A statisztika szerint a né
met birodalom területén megkötött 
házasságok közül 19l3-ban minden 
ezer hajadon közül 95 volt 20 éven 
aluli, míg ezzel szemben 192i-ben 
már csak 75. A 25. évet betöltött 
hajadonok száma ezer házasságot véve 
alapul előbb 624 volt, míg az utóbbi 
adat szerint 519. Ebből kitűnik, hogy 
a házasságra lépő hajadonok évszáma

f  •• ffJovo.
A /övó, mint a sötétlő távol 
Áll — titokzatos, rejtelmes messze. . .  
Küzdünk: Kétség, hogy lelkünk eressze, 
Mely ránk tőr s ijeszt — legyünk is bárhol.
Célunk — délibáb —, ha biztatón int, 
Örömrepesve sietünk oda;
S  mikor elértük, tűnik a csoda — 
Csalódás marad csak velünk megint.
Remény, ha néha felénk is mosolyg.
Az út, mely kéklö nagy homályba vész, 
Melyen nem tudod, hova, merre érsz:
Űzi Reményed s lelked felzokog.

Sóhaj az ajkon s szemed riadva 
Tekint körül a vad idegenben;
S  szürkületben az Árny szárnya rebben, 
Szived a Rémmel kél bősz bírókra.
Mikor a homály sötétté válva,
A Kétség rajtad már végleg az úr,
Keresd Teremtőd s szivedben kigyúl:
Az örök mécses a Hit világai

BINÓCZI B. GYULA.

emelkedik. Ennek oka valószinüleg 
az lehet, hogy mostanában a fiatal 
vagyontalan leányok nehezebben men
nek férjhez, mert ma már szíveseb
ben vesznek feleségül a férfiak olyan 
leányokat, akiknek a rendelkezésükre 
álló évek során át alkalmuk nyílt, 
némi kis vagyongyűjtésre.

A férfiak házasodási kora válto
zatlan maradt. Az előző kimutatás 
két különböző évre vonatkozó adatait 
összehasonlítva kiderült, hogy mind
két esetben ezer házasság közül 325 
esetben volt a férj életkora 25 éven 
aluli. Jelentékeny különbség mutat
kozik azonban a 20 éven aluli fér
fiak házasságkötése körül. Manapság 
háromszor akkora a 20 éven aluliak 
házasságkötésének arányszáma, mint 
volt a háború előtt. Előfordulnak 
ezenfelül gyakran olyan esetekben is, 
hogy 18— 19 éves fiatalemberek 
40—45 éves nőt vesznek feleségül. 
De még ezt is felülmúlja az a két 
21 éves fiatalember, akik 60 éven 
felüli feleséget szereztek maguknak. 
Arról nem szól a krónika, hogy eze
ket a házasságokat egészen különös 
ízlés, vagy pedig valamilyen speku
láció hozta-e létre.

Általában számos esetben kötnek 
60 éven felüli férfiak házasságot. Kü
lönösen az özvegy férfiak igyekeznek 
újra házasodni, akik már hozzászok
tak ahhoz, hogy körülöttük egy sze
rető lélek szorgoskodjék Különösen 
ebben a korban tud legnehezebben 
lemondani az ember az egyszer már 
megszokott háziasságról. Hanem ezek 
közt a férfiak közt is akadnak még 
olyanok, akik egyes ritka esetekben

20 éven aluli leányokat vesznek fe
leségül.

A házasságkötés ezek szerint nincs 
életkorhoz kötve. Viszont megállapít
ható, hogy az évszakok befolyásol
ják a házasodási kedvet. Legtöbb 
házasságkötés május hóra esik, és 
így igaza van a költőnek, hogy má
jusban nemcsak a virágok bimbóz
nak, hanem a szívekben is ébredez 
a kikelet, mert a házasodási kedv 
ilyenkor nagyobb, mint más hóna
pokban.

Én is tudom .
Úgy is  tudom , m irő l beszél 

a pap , m ondotta gúnyosan az 
okos, am ikor isten tiszteletre a 
tem plom ba hívták.

—  Én is  tudom , válaszolt 
az okosabb, hogy m ikép  íz lik  a 
kenyér, de azért m égis m in d ig  
m eg kell újból ennem.

Felhívás
a lelkészi karhoz.
Paulik János nyíregyházai lelkész, 

a magyarországi evangélikus lelkész
egyesület elnöke a következő felhívás
sal fordult az evangélikus lelkészi 
karhoz:

Mindnyájan érezzük a mai idők 
súlyát s ebből kifolyóan fokozott 
mértékben kell átéreznünk állásunk
nak a kötelezd erejét is, amely mind
annyiunkat különös éberségre s az 
idők intőjeleinek gondos figyelésére 
kötelet. Ez az érzés indít engemet is 
arra, hogy tavaly oly szép érdeklődés 
mellett megkezdett és sokaknak a 
szívében jóleső érzést felkeltett tava
szi konferenciánknak a folytatásáról 
gondoskodjam s arról értesítem a 
kedves Testvéreket, hogy ez év ápri
lis második felében újra összefogok 
hívni egy ilyen konferenciát és pedig 
Szarvasra, mint ahova az ottani 
evangélikus gyülekezet január 15-én 
tartott presbyteriumi üléséből minket 
»örömmel és hittestvéri szeretettel« 
meghívott s amely gyülekezet nagy 
méreteinél s központi fekvésénél fogva 
igen alkalmas keretül ígérkezik akár
milyen népes konferenciához s a vele 
együttjáró elszállásolásokat is köny- 
nyen fogja elintézhetni.

A konferenciát egyelőre két napra 
tervezem, de természetesen szívesen 
kibővítem azt, ha annak szüksége 
fog mutatkozni. A konferenciával kap
csolatban, mint az tavaly Budapesten
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is megtörtént, vallásos estélyt is szán- 
dékozom rendezni a nagy közönség 
részére, az ottani erangélikns nagy 
templomban.

Ezen tervem megvalósításához a 
Lelkész-testvérek nagybecsű támoga
tására van szükségem. Arra kérek 
azért mindenkit, akinek valami mon
danivalója van, kegyeskedjék nálam 
jelentkezni s az előadandó tárgyak 
címét és terjedelmét tudomásomra 
hozni és pedig legkésőbb 1926. már
cius 15-ig, hogy a programmot ösz- 
szeállíthassam s kellő időben közzé 
tehessem. Szívesen veszek a vallásos 
estélyre szőlő jelentkezéseket is. A 
konferencián előadás tárgya lehet 
minden korszerű, az egyházat köze
lebbről érintő kérdés, eszme, gondolat, 
tárgy, — tudományos, vagy gyakorlati 
jellegű. Tudományos jellegű előadá
sokra egyetemi professzorokat is szán
dékozom felkérni, mint akik közül 
többeknek birom is már erre vonat
kozó Ígéretét A közreműködésre 
természetesen megnyerni igyekszem 
nagyrabecsült Pőpásztorainkat is, mint 
akiknek tavalyi szíves közreműködése 
széles körben igazán jóleső érzéseket 
váltott ki.

Kedves Testvérek 1 A többször 
megnyilatkozott bizalom és készség 
bátorít arra, hogy most újra ezekre 
a lekötelező érzésükre appeiláljak s 
papi konferenciánk ügyét a kezükbe 
tegyem le Én mindent elkövetek an
nak sikere érdekében, nyújtsák felém 
támogató kezüket. Szent ügyet, egy
házunk érdekét kívánom szolgálni 
vele, ne találtassák késedelmesnek 
senki a segédkezésben 1

Annak idején a kellő elhelyezésről, 
minél olcsóbb ellátásról s kedvezmé
nyes utazásról is gondoskodni fogunk, 
egyelőre csak az előadásokra való 
jelentkezésüket kérem.

Nyíregyházán, 1926. január 25.
Kartársi szeretettel:

Paulik János 
a M. E. L. E. elnöke.

KORKÉ P E K.

K arcolatok a hétről.
Egy párisi lap több ismert nevű 

franciához azt a kérdést intézte, hogy 
házasságot köthet-e ma francia férfi 
német nővel. A megkérdezettnek leg
többje azt felelte, hogy a házasság 
az embernek magánügye, amelyhez 
a politikának semmi köze. „Az emberi
ség arra van teremtve — nyilatkozott 
Joette Guilbert, — hogy megértse
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egymást. Az emberek legyenek jók, 
szolgálatkészek és kötelességtudók. 
A z élet a politika felett áll.“ Viktor 
Marguerite ezeket mondotta: „ termé
szetes, hogy egy francia a háború 
ellenére is feleségül vehet egy német 
nőt. A  h ib á sa n  é r te lm e z e tt  p a t 
r io t i z m u s  fe le tt  m a g a s a n  á ll  
a z  egész e m b e r isé g  v a llá s a :  a  
s z e r e te t .“

És hogy áll a dolog nálunk. Oh 
itt a szeretet vallásának a nevében 
a házasságkötések alkalmával a ma
gyart a magyar ellen uszítják a lélek- 
idomárok.

A sárvári magyar diák 
Wittenbergában.

(Korrajz Luther idejéből.)
Irta : Dr. Szlgethy Lajos. 4)

Insulanus hamar megbarátkozott 
a jó Phlips nénivel. Ott is maradt 
nála a wittenbergi évek alatt. Fizetett 
teljes ellátásért havi két koronát. Nagy 
pénz 1 De bőséges kosztja volt érte. 
Csak ne főznének vajjal azok a frá
nya németek.

Korai vacsora után sietett Márton 
a Heine-féle vendéglőbe. Itt volt a 
magyar diákok összejöveteli helyisége, 
Stammkneipéje is. A kövér korcsmá- 
ros, a jő Heine bácsi künn állt ez 
ajtóban s messziről nyájasan üdvö
zölte Insulanust:

»Azt a fűzfán fütyülő rézangyalo
dat 1«

Elhitették vele a jókedvű magyar 
fiuk, hogy ez a magyar »Adjon Isteni* 
s azóta így üdvözöl minden magyart. 
A bőbeszédű öregtől nem tud Insu
lanus egyhamar szabadulni. De mi 
előre siethetünk.

A magyar diákok külön termében 
valami negyvenen ülnek a patkőalakú 
asztal körül. Az elnöki széket Dévai 
Biró Mátyás foglalja el, »a vén Lut
her*. így emlegetik társai, ha nem 
hallja.

Most még az összejövetel hivatalos 
része folyik. Azután majd a kedélyes 
rész igazán »folyik*, mert a sörivást 
is megtanulták a magyar fiuk a né
metektől. Egy Schreiner nevű derék 
soproni fiú épen most indítványozta: 
tegyék kötelezővé »a magyar diák- 
nemzet* tagjaira a magyar ruha vise
lését. Ez indítvány voltaképen Luther 
leikéből fakadt. Mai félévmegnyitó 
előadásában elmondta, hogy a refor
máció egyúttal a német nemzet sza
badságharca is az olasz pápa zsar

noksága ellen. Aki nem hű fia a 
nemzetének, az nem lehet hű fia az 
evangélikus egyháznak sem.

Hogyan tomboltak, doboltak a né
met fiuk a lelkesedéstől. A magyar 
szívek pedig »magyarul* értették meg 
Luther szavait. Innen származott a 
Schreiner indítványa.

Egypár magyar anyanyelvű fiú 
ellenezte az indítványt:

»A dolog helyes, de a kényszerítés 
nem fér össze az evangéliumi sza
badsággal.*

Ekkor felugrott Helth Gáspár, jóra- 
való erdélyi német fiú. Illetőleg már 
Heltainak nevezi magát. Itt Német
országban tanult meg magyarul, gyűjti 
a tősgyökeres, sőt kacskaringős ma
gyar kifejezéseket. Ilyeneket utóbb 
már tőle tanulnak a magyarok.

Csak annyit mondott Heltai: 
»Akármi is az anyanyelve, aki 

magyar almafán termett, ne guruljon 
messze a fájától, járjon magyar ruhá
ban. Kutyafókom teremtettel*

Borzasztói Káromkodni az össze
jövetel hivatalos része alatti Meg is 
bírságolta »az öreg* egy hordó sör 
erejéig. De a többiek ölelték, csókol
ták és egyhangúlag jegyzőkönyvbe 
vették: »Aki pedig nem pirulna ide
gen nemzet ruhájában járni, a magyar 
diákok nemzetéből kizárassék*.

Bizony ilyen tüzes kemence volt 
Luther magyarországi fiainak közös
sége. Ami idegen nemes érc belekerült 
színmagyar arannyá olvadt benne.

Végre megszabadult Insulanus is 
a jő Heine-papától. Ez még csak azt 
kiáltotta utána:

»Menjen végig ezen a folyósón. 
Amelyik ajtó mögött a legnagyobb 
lárma van, azon bátran nyisson be. 
Ott vannak a magyarok.«

Iasulanus a jelzett ajtó előtt meg
döbbenve állt meg.

»ölik ezek egymást odabenn?« 
Dehogy ölik, csak eszmét cserélnek 

a Heltai söre mellett arról a kérdés
ről : melyik nagyobb kutya. Ferdinan- 
dus király népe, vagy a Szolimán 
szultáné? A tiszavidékiek Szolimánt 
szidják, mert a török átkot érzik; a 
sopronvidékiek pedig alig győznek 
panaszkodni >a kalapos szomszéd 
gonosz praktikái* ellen. Végre ezt a 
fogas kérdést Dévai dönti el:

»Egy kutya az mind a kettő és a 
szegény magyarnak két pogány között 
egy hazáért folyik a vére.*

Lön erre egy percre általános el
gondolkodó csöndesség. Benyit Insu
lanus. Milyen örömmel fogadják, kü
lönösen a jő soproni és sárvári fiuk. 
Legjobban örül Briccius, a Márton
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kenyeres pajtása. Ez tulajdonképen 
Bereczky Péter. Majd nevezetes refor
mátora lesz délnyugati Vasmegyének, 
különösen a vendvidéknek. Éjfélig 
ment a víg barátkozás. Insulanus is 
csspoltatott egy hordd sört, mint új 
tag: került a sárvári »sárga csik ód 
ból.

Éjfélkor csendet, szilenciumot pa
rancsolt az öreg:

»Fiuk, tegyük el magunkat hol
napra ; reggel nyolckor Luther-kollé- 
gium lesz a római levélről. Mindenki 
ott legyen I Ezt kívánja a magyar 
becsület I« »Kihörpintik söreiket s 
hazamennek a legények.«

De Briccius és Insulanus még egy 
darabig sétálgattak. Elmentek Luther 
háza előtt is : dolgozószobájának ab
laka még mindfg világos volt.

»Látod?« mondta Briccius — Lut
her, a munkásságnak ez a világcso
dája, még mindig dolgozik. Bizonyosan 
a holnapi előadásra készül. Mert ő 
a legszorgalmasabb egyetemi tanár. 
És amellett sokszor hónapokig is 
helyettesíti Bugenhagent, a város lel
készé*, mert ez örökösen egyházakat 
szervez: még Dániában is. Mennyi 
a lelkipásztori gondja I Ö tulajdon
képen az egész evangélikus Német
ország lelki atyja. Ha valamelyik 
tizedrangú német fejedelem összevész 
a feleségével, vagy az atyjafiaival, 
hát nem neki kell őket kibékítenie?

És mennyit levelez ? Mennyi köny
vet ád ki ? Hans Luft, a kövér nyom
dásza mindig panaszkodik a sok 
munka miatt és egyre gazdagszik. 
Luther persze szegény marad. Éstén- 
ként sűrűn üritgeti Luft uram a sö- 
röskancsókat a Heine papánál s egyre 
mondogatja: »Oltogassuk a gyehenna 
tüzét, amire pápa ő szentsége kár
hoztatott bennünket 1«

»Mert nagyra van vele az öreg, 
hogy Luther mellé őt is belefoglalták 
abba a híres Éck-féle pápai átokbul
lába, mint eretnekkönyvei kiadóját.«

»Mi magyar diákok is — folytatta 
Briccius — buzdulunk Luther példá
ján. Egyikünk bibliafordításba töri 
bele kését. Másik Aesopust fordít, 
egyházi énekeket farag. Éa meg töb
bekkel együtt a Luft Bácsi »Mitug- 
rálsz« üzlet vezetőjéhez járok be 
könyvnyomtatást tanulni Majd otthon 
könyvnyomtató műhelyeket állítunk, 
hogy fgy is terjesszük a világosságot 
a magyar éjszakában. Hidd el, édes 
Insulanusom, most nyugatról kél fel 
nékünk magyaroknak a nap és ezt 
Luthernek hívják 1«

*  (Folyt, k ö r.)

OL VAS S UK A B I B L I Á T !
Mitől félsz?

Febr. 8. Veszedelemtől ? Zsolt. 57. 2. Az 
emberi élet egyik legnagyobb ellensége a 
folytonos félelem a bekövetkezhető vesze
delmektől. Vannak, akik valósággal tönkre 
mennek abban, hogy minduntalan vesze
delemben képzelik magukat. Bizony kis
hitűségről tesznek ezek bizonyságot. Akik 
keresik a veszedelmeket, könyelmüek, mert 
nem becsülik meg testi-lelki épségüket. 
Tényleg veszedelemben vagy? Menekülj 
az Úrhoz, 0  megsegít.

F*br. 9. Szerencsétlenségtől ? Máté 10- 
30. Életbiztosítás! Szükséges és hasznos 
hangzik gyakran felénk. Senki sem tudhatja 
mikor éri baleset. S hányán vannak, akik 
állandóan attól rettegnek, hogy szerencsét
lenség áldozataivá lesznek. Méltó ez a vi
selkedés tehozzád ? Nem 1 Mert az Úr 
akaratja nélkül egy hajszál sem esik le a 
te fejedről.

Febr. 10. Fájdalomtól? Márk. 15.20—25. 
A lelki szenvedés mellett, nagy ellensége 
az embernek a testi fájdalom. A megpró
báltatásnak keserű napjaiban betegágyadon 
kínlódva mutatod meg keresztyén voltodat. 
Ha szenved a tested, ha gyönge és erőtelen, 
erősítsd a lelked Vigyáz, nehogy a fizikai 
fájdalom lelkedben is kárt tegyen, s a zú
golódás. vagy kishitűség által bűnbe juss. 
Nézz Jézusra s a golgotái keresztre.

Febr 11. Szenvedéstől? Jakab 5. 13. 
Milyen boldog s könnyű volna az ember 
élete, ha nem ismerné a szenvedést, a lelki 
fájdalmakat. Reményeid hervadása, terveid 
sikertelensége, kedveseid ől való búcsúzá
sod, szeretteidnek fájdalmai stb. mind szen
vedést okoznak neked Félsz tőlük, meg 
akarsz szabadulni tőlük ? Imádkozzál 1 Ez 
az a csodabalzsam, ami segít, sőt egyedül 
csak ez segít. Használd tehát minél gyak
rabban.

Febr. 12. Nélkülözéstől? Zsid. 11. 37. 
Bőséget sőt felesleget szeretne nagyon sok 
ember itt a földön minden jóból. Ha a leg
kisebb hiányt érez valamiben, zúgolódásra 
nyitja ajkait. Pedig az Úr érdemeiden felül 
lát el minden szükségessel. Mi vagv te 
azokhoz képes, akikről az ige szól. Vajha 
te is tudnál a mások javáért boldog ér
zéssel nélkülözni s nemcsak a feleslegből 
adni, vagy talán még abból sem.

Febr. 13. Ellenségedtől? 2. Mózes 23. 
22. Szomorú jelenség az, hogy egyáltalában 
szó lehet ellenségről. Egy Atyának vagyunk 
gyermekei, tehát testvérek, nem rösteljük 
tehát azt, hogy egymásnak ellenségei va
gyunk? Van ellenséged s félsz tőle? Hall
gass Jézusra s tartsd be azt, amit ő ellen
ségedről mond (Máté 5 .  2 5 -4 4 . Róm. lev. 
12. 20. stb.) s hidd el nem lesz többé 
ellenséged. De ha ezek után se lágyul meg 
az ő szive, bízzad az Úrra ügyedet s ne 
félj, mert ő  megsegít.

Febr. 14. Félsz-e a bűntől ? Máté 4 . 10. 
Ez az egy, amitől félned kell! Ez az, ami
nek legyőzésére mindig készen kell len
nünk. Mert a Sátán, mint ordító oroszlán 
szerte jár, keresvén akit elnyelhessen. S jaj 
neked, ha a Sátán karmai közé kerülsz. 
Igyekezz tehát biztosítani lelkedet az által, 
hogy abban állandó lakást készíts az Úr
nak s ha Jézus tényleg szívedben van, bol
dog lehetsz, mert mcgállsz a kisértövel 
szemben mondván: eredj el tőlem Sátán.

Welszer Ernő.

EGYRÓL- MAS RÓL.

A m in den n api életből.
A nőknek kétszerte több táp

anyag kell, mint a férfiaknak.
A Columbia Egyetem az emberek 

testsúlyának csökkentésére és fejlesz
tésére újfajta szerkezetű gépet állí
tott be.

A kövér emberek eddig is tudták, 
hogy a lesoványodásnak egyedüli 
módja az olyan étkezés, mely a szer
vezetnek kielégítő, elegendő táplálé
kot nyújt, de nem hizlal; a sovány 
emberek is tudtuk, hogy mesterséges 
beavatkozással kell a kövéredést ki
erőszakolni.

A Columbia Egyetemen beállított 
gép annyira újítás, hogy számszerű 
pontossággal képes megállapítani, 
mennyi kalóriára van szüksége min
den embernek, aki az átlagtestalkatu 
és átlagsúlyú ember formájára vágyik.

Annak megállapítása, hogy mennyi 
kalóriát tartalmazó tápanyagra van 
az embernek szüksége, szolgál első
sorban a gép. A kísérlet először kel
lemetlen, de egy-két perc múlva min
denki türelmesen állja a kipróbálás
sal járó kellemetlenségeket és rövi
desen megbarátkozik azokkal a mű
szerekkel, amelyekkel kitapogatják, 
megmérik, megvizsgálják az egész 
szervezetet.

A Columbia Egyetemen táplálko
zást irányító és szabályozó gépével 
a kísérletezéseket Grace McLeod pro
fesszor végzi és már eddig is nagy
szerű sikereket ért el. Többek között 
kipróbálta a gépet az egyetem összes 
férfi és női hallgatóin és megállapí
totta, hogy a nőknek több kalóriára 
van szükségük, mint a férfiaknak, 
mert míg az utóbbiaknak napi átlag 
kaidra szükséglete 1200 és 1400 
közt váltakozik, a nőknek naponként 
2200—2400 kalória átlagra van 
szükségük.

HETI  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés a költségvetési vita 

folyamán tárgyalta a francia-magyar szer
ződés becikkelyezését — Az indemnitás 
vita széles mederben, de üres ház előtt 
folyik. — A frankhamisítással kapcsolatban 
a parlamenti bizottság előtt egymás után 
jelennek meg a miniszterek ;és aj vádlottak. 
— A pénzügyminiszter adókönnyítést he
lyezett kilátásba. — A külföldi magyar
ellenes propaganda szálai Károlyi Mihály 
kezébe futnak össze.

A cseh kormány odaadó kormány- 
támogatás fejében a következő. ígéretet 
tette a tót néppártnak: 1. egyház ellenes 
törvényjavaslatot nem nyújtanak be; 2.



46 HARANGSZO. 1926. február 7.

felemelik a kongruát, melyet a plébánosok 
rangja szerint ítél meg; 3. a kormány kész 
a tisztviselőkérdés jelenlegi helyzetét re- 
vidiálni.

Varsóban a vasutasok részéről általá
nos sztrájk fenyeget.

Romániában dollár hamisítás nyomára 
jöttek. Csernowitzban letartóztatták a dol
lár hamisítóbanda fejét. — Az országban 
ismét erős antiszemita tüntetések voltak.
— A románok meg akarják gátolni a jó
tékonycélú magyar előadásokat.

Az olaszok a kiközösitési törvény ér
telmében hazaárulónak nyilvánították Nittit 
és Don Struzot.

Az új német kormánynak bemutatko
zása alkalmával 10 szavazat többséggel 
bizalmat szavaztak. — Vilmos császár szü
letésnapján összeütközésre került a sor, 
mely alkalommal egy kommunistát lelőttek.
— Az angolok Köln városát, a franciák 
Badent véglegesen kiürítették.

Az angol bank 50.000 font sterling 
értékben rudaranyat vásárolt. — Az angol
olasz egyezményt az adóeág törlesztésről 
aláírták.

Portugáliát is nagy izgatottságban 
tartja a nagyarányú pénzhamisítás, melynek 
nyomára szintén Hágában jöttek rá. A hágai 
portugál követet letartóztatta a rendőrség.

Kina és Oroszország között a konflik
tus elintézést nyert.

A japán  miniszterelnök Kató meghalt.

HARANGS ZÓ.

Hatvanad vasárnapján.
Ep. II. Korinth. I I . 19—I2 . 9.

Hogy Krisztus evangéliuma Istennek 
ere je  minden hívőnek üdvösségére, erről győz 
meg bennünket a Korinthusi levélnek fen
tebb idézett része is.

Kapi püspök Budapesten. A magyar 
ev. keresztyén diákszövetség január 31-én 
tartotta összejövetelét Budapesten, mely 
alkalommal a vezetőség felkérésére Kapi 
Béla dunántúli püspök szólott az ifjúsághoz.

Személyi hir. Dr. Raffay Sándor a bá
nyai egyházkerület püspöke egészségének 
helyreállítása céljából három heti üdülésre 
Olaszországba távozott.

Iskolalátogatás. Báró Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelő és dr. Magócsi 
Dietz Sándor iskolafelügyelő látogatást 
tettek a budai elemi népiskolákban.

Üj felügyelő. A csanki egyház felügye
lőjévé dr. Gyapai Ede lévai ügyvedet vá
lasztotta meg.

Vallásos estély Ózdon. Január 24-én 
vallásos estély keretében búcsúzott el 
átépítés alá kerülő régi orgonájától az 
ózdi ev. egyházközség. A vallásos estély 
központja dr. Csengődy Lajos salgótarjáni 
lelkész előadása volt a lelkiismeretről. A 
művészi keretet szolgáltatta hozzá dr. 
Placskó Lajosné és Zábony János szóló
éneke. A Joób Sándor vezetese alatt álló 
ev. leánykar s evang. énekquartett ének
száma, Bergh Irén és Szontagh Sándor 
szavalata. Az estélyt Abaffy Gyula imád
sága nyitotta meg s dr. Csengődy Lajosé 
fejezte be. Ez alkalomkól a délelőtti isten
tiszteleten is dr. Csengődy Lajos prédikált, 
az Ifjúsági Luther Szövetségnek pedig dr. 
Csia Sándor tartott előadást.

Halálozás. Dr. Kosztolányi László, a 
nemeskosztolányi gyülekezet felügyelője,

volt árvaszéki elnök, elhalt. — Áldás em
lékére 1

A gyúrói lelkészt visszahelyezték 
hivatalába. A budapesti egyházmegyei 
bíróság Tolnay Lajos elnöklete alatt hozott 
Ítéletével visszahelyezte állásába Nagy Lajos 
gyúrói lelkészt, őt csupán ICO ezer korona 
pénzbírságra és a perköltségek részbeni 
megtérítésére ítélte.

Kiskőrös. A nőegylet gazdag programmá 
estélyt rendezett, melyen dr. Kovács Sán
dor egyetemi tanár volt az ünnepi előadó.

Ókörtvélyes. 1925-ben született 41 
gyermek. Elhaltak 35-en. Esküdött 16 pár, 
ebből 3 vegyes házas. Konfirmáltatott 34 
gyermek.

Pozsony. Az első magyar evang. gyü
lekezeti estélyen Okali Adolf megnyitó 
beszéde után dr. Magyar Győző tanár tar
tott előadást Thurzó Györgyről. A január 
17-iki estélyen Bándy Endre lévai esperes 
„Az arany középút“ címen.

Vallásos est Csöngén. Lélekgazdagító 
ünnepség keretében tartotta az újonnan 
megalakult csöngei evang. ifjúsági egyesület 
első vallásos estélyét f. hó 24-én. Gyüle
kezeti közének után Magassy Sándor leik. 
mondott az oltárnál buzgó imát, melyet 
Balogh Károly szavalata követett, aki mély 
érzéssel gazdag imádságos lélekkel szavalta 
el Szabolcska Mihály „Hiszek egy . . . "  c. 
versét. Magassy Sándor lelkész A Szentírás 
egyházáról tartott vallásos előadást. Szabó 
Dezső másodtanító nagy technikával és 
minden részletében pontos kidolgozással 
előadott orgonasolója emelte az estély fé
nyét. A vallásos estély a lelkész imádsá
gával és gyülekezeti közénekkel ért véget. 
Az offertórium egyik felét az ev. ifjúsági 
egyesület a Harangszó céljaira küldötte el.

Alsólövő. Advent harmadik vasárnapján 
vallásos estélyt tartott. Központjában Sere
gély Béla lelkész előadása „Az esztendő 
egyháztörténeti nevezetességeiről“ és Her
mann Adolf Kinából hazatért missziónárius- 
nak előadása „Kínáról“ állott. Hermann 19 
éve működik Kínában. A 450 millió lakósu 
Kínának csak ezer missziónárius hirdeti az 
evangéliumot, ami, úgymond Hermann, leg
előbben  Európának bűne. 1900 óta nagy 
lépésekben halad előre Kínában a civilizá
ció. Körülbelül 20 millió kínai diák tanul 
jelenleg európai és amerikai egyetemekea 
Ha ezek hazatérve organizálják Kínát, va
lóban — fejezte be előadását Hermann — 
bekövetkezhetik Európára nézve a „sárga 
veszedelem“.

Szarvas. A Luther Szövetség legutóbbi 
ülésen dr. Scholtz Oszkár kerületi főjegyző 
tartott előadást a szövetség feladatáról, 
céljairól.

Halálozás. Böhm Richárd gálosi leik. 
január 11-én hosszas szenvedés után elhalt. 
Január 14-én temették el nagy részvéttel. 
Áldás emlékére!

Áthelyezés. Boczkó Gyula somogy- 
vámosi helyettes lelkész ugyanilyen minő
ségben Surra helyeztetett, Somogyvámos 
adminisztrálásával pedig Kéri János súri 
lelkész bízatott meg.

Kismarton. Az alig 200 lelket számláló 
evangélikus gyülekezet templomépitésre 
határozta el magát.

Magyarbóly. Újévkor megalakult az 
ifjúsági es leányegylet. A püspöki belmisz- 
sziói programm értelmében minden vasár
nap délután a Thessalonikai levél olvastatik 
s magyaráztatik. — A nőegylet szokásos 
öszszejövetelét minden csütörtökön tartja, 
amikor is a lelkész Máté evangéliomát 
magyarázza. E bibliaórákat szabadon elő

adott ima és buzgó ének egészítik ki. — 
A szerdai vallásos estélyek a böjtben foly
tatódnak ismét.

Meszlenben Karácsony első napján 
délután ezúttal is megtartatott a szokásos 
iskolai karácsonyfa ünnepély a szent tör
ténet előadásával, szavalatokkal, ajándék
kok kiosztásával, beszéddel és énekléssel 
egybekötve.

Belmlssziói konferencia. A felvidéki 
magyar evang. szövetség belmissziói bizott
ságot alakított, mely jan. 14-én tartotta 
ülését Szkalos Emil elnöklete alatt.

Nagyszentmihály. Az evangélikus férfi 
énekkar Ritter Lajos mérnököt dísztagjává 
választotta. — Az 1925-ik évben született 
37 gyermek. Konfirmáltatott 29. Házasságot 
kötött 6 tiszta és 6 vegyes pár. Meghaltak 

. 26-an.
Rimaszombat. Az ev. leánykör az Apolló 

moziban úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
kitünően sikerült ünnepélyt rendezett.

Kemenesmagasiban Szabó István lel
kész az ádventi időszakban 7 előadást 
tartott a templomban, ezen a elmen: A 
Biblia az élet könyve. Az előadásokat a 
hívek szorgalmasan látogatták.

Karácsony este gyermek istentisztelet 
volt, amelyen a lelkész karácsony jelentő
ségéről szólt. Ez alkalomra az ifj. egyesület 
karácsonyfát állított fel a templomban, 
amelyet meghatva állt körül a lelkész sza
vaira figyelmező gyermeksereg. Szakái 
László igazgató-tanító vezetése mellett a 
gyermekek Vértesi Zoltán : Karácsony est 
című verssorozatát adták elő. Költeményt 
szavalt Jánossy Ilka. Nagyban emelte az 
ünnepély fényét az ifj. egyesület közre
működése szép kar- és duetténekekkel, 
amelyeket Kastner Samu karmester tanított 
be és dirigált. A karácsonyfa ajándékai 
karácsony 2-ik napján délután osztattak 
ki gyermekistentisztelet keretében.

A nőegylet a szegények között 151.500 
kor. karácsonyi ajándékot osztott ki.

Locsmánd Huber Jánost kántortanító
jává választotta. Gyülekezeti kultúrházában 
a nő- és leányegylet hetenként összejöve
teleket tart, amikor is kézimunkák köze
pette énekekkel, előadásokkal fűszerezik 
az együttlétet.

Dunaszerdahely. A gyülekezet tanító
jául Marton Gyula nemesoroszi tanítót 
hívta meg.

Felsőőr. Az 1925-ik év folyamán ke- 
resztelteielt 13 gyermek. Meghaltak 13-an. 
Házasságot kötött 2 tiszta és 2 vegyes pár.

Az edvel leánygyülekezetben advent 
IV-dik vasárnapján sikerült vallásos estélyt 
rendezett a nőegylet, amelyen közremű
ködtek : Zongor Böske, Edvy Lenke, Bödecs 
Ima, Edvy Jenő és Rezső. Az ünnepi be
szédet Puskás Jenő beledi lelkész tartotta. 
Az áhítatot nagyban emelte a gyermekek 
énekkara Nagy Dénes tanító vezetésében. 
Offertorium 88 000 korona volt.

Ugyancsak a nőegylet karácsony napján 
karácsonyfa ünnepélyt rendezett. Ez alka
lommal mintegy fél millió értékű adomány 
osztatott ki a gyermekek között. Egy-egy 
öltönyre való kelmét adományoztak: özv. 
Hajas Endréné, Zongor Lajosné és a nő
egylet.

Január 24-én az iskolás gyermekek két 
színdarabot adtak elő. Az előadás jövedelme 
322 ezer korona iskolai könyvtár gyara
pítására fordítatott.

Pinkafő. Született az 1925-ik évben 56 
gyermek, konfirmálva lett 37. Házasságot 
kötött 18 tiszta és 1 vegyes pár. Meghal
tak 43-an.
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Somogyi János evang. tanítót, akit a 
várpalotai evang. gyülekezet 1924. decembe
rében hivott meg tanitójínak, egyhangúlag 
megválasztotta a bakonybánki ev. leány
gyülekezet levita-tanítójának. A megválasz
tott tanítót Molnár Oyula magyarszombat
helyi evang. lelkész február 7-én fogja be
iktatni hivatalába.

Rohonc. Kereszteltetett 28 gyermek. 
Konfirmáltatott 31. Házasságot kötött 9 
tiszta és 1 vegyes pár. Meghaltak 16-an.

A várpalotai evang. nő- és leányegylet 
amikor majd a múlt évről szóló számadási 
közgyűlését megtartja, bátran elmondhatja, 
„ez évben is segítségül volt nekünk az Úr 1“ 
A két egylet 1924-ben 2V* millió korona 
költséggel bevezettette a gyülekezet temp
lomába a villanyvilágítást, mivel azonban 
az oltár még nem volt megvilágítva és 
egyébként is szükségessé vált a vezeték 
kibővítése elhatározta, hogy gyűjtés és ada
kozás révén a kibővítést keresztül viszi. 
Az 1925 év folyamán ezen szép terv meg 
is valósult, oltár, szószék, orgona, bejára
tok és a templomudvar teljesen meg van 
világítva, úgy, hogy az istentiszteletek, val
lásosestélyek, — amennyiben a helybeli 
ipartelepek az áramot grátis szolgáltatják — 
minden akadály és nagyobb kiadások nél
kül bármisor megtarthatók lesznek. A vil
lanyvilágítás kibővítésére a nő- és leány
egylet 3 millió koronát fordított.

Medgyes. A nőegylet Grössing János 
lelkészt karácsonykor egy értékes dívánnyal 
ajándékozta meg.

A vasvári szórványközpontban lakó ev. 
testvéreinket a múlt év utolsó napjának 
estéjén dr. Rásó Béla ügyvéd, a nemes- 
koltai gyülekezet felügyelőjének ev. lelkészi 
családból való származásához igazán méltó, 
fáradságot és áldozatot nem kímélő hit- 
buzgósága folytán ismét egy meleghangú 
vallásos estély emlékeztett arra, hogy sze
gény és mégis mindennél értékesebb kin
csekkel való sáfárkodasra hivatott evang. 
egyházunknak ők is gyermekei, ha az ev. 
gyülekezeti életből elszigetelve, a más val
lásfelekezetekhez tartozók nagy tömegében 
élnek is.

Az estély, amelyet rövid istentisztelet 
előzött meg a helybeli áll. fiú polgári iskola 
egyik tantermében d. u. 5 órakor kezdődött 
s a következő műsorral folyt le: Beveze
tésül Horváth Juliska Szász Károly „Urunk 
imádsága, című Miatyánk parafrázisát, ifj. 
Döbröntei Antal pedig Fejes István : „Jézus 
a tengeren“ c. költeményét szavalta, Ezután 
Lamm F. tanár gordonkán Nőlek: „An- 
daute“-ját játszotta Döbröntei Antalné har- 
mónium kísérete mellett. Majd Kovács Béla 
s. lelkész: „Akarsz-e meggyógyulni* címen 
tartott előadása után Döbröntei Antal tb. 
főszolgabíró, felesége harmónium kísérete 
mellett Kapi Gy.: „A mélységből küldöm 
sóhajom“ c. zsoltár szerzeményét énekelte, 
dr. Rasó Béla pedig Szabolcska M .: „Dal 
a kis Demeter Rózsikéról“ c. költeményét 
szavalta. Azután ismét Lamm tanár adta 
elő ugyancsak Döbrönteiné harmónium kí
sérete mellett Csajkovszky: „Chauson tris- 
te“-jét és Schumann: „Träumerei“-ét. A 
szépen sikerült vallásos estély a Hymnusz 
eléneklésével végződött.

Ugyancsak a polgári iskolában a múlt 
esztendőben minden hónap első vasárnap
ján s a sátoros ünnepek első napján, vala
mint nagypénteken tartott istentiszteleteket 
a hívek szorgalmasan látogatták, tanúbi
zonyságát szolgáltatva annak, hogy lelkűk 
vágyódik az „Igazságára.

Luther köpeny,
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., 
Váczl ucca 59. sz. alatti üzletében.
Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, 
gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, 
ezüstözése, nikkelezése vagy rezezése.
Az Ecclesia R.-T. oltárépitöüzeme 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épít és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 7—12

A helybeli r. kath. intelligencia pedig 
általában érdeklődéssel, megértéssel visel
tetik egyházunk itt folytatott munkája iránt.

A Lelkipásztor február—márciusi szá
mában hozza: Szabatoni, Takács Elek, 
Mágócs Károly, Kemény Lajos, Mesterházy 
Sándor, Bottyánszky János, Nemes Ká
roly, Kiss Samu, Hoffmann Ernő, Schöck 
Gyula, Linder László és imreh Sámuel 
beszédeit. Megrendelhető: Vértesi Zoltán 
ev. lelkész Magyarbóly, (Baranya m.).

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Németország. A december 5-én Berlin

ben összeült nemet zsinatnak egyik érde
kes mozzanata voit, hogy a kormány kép
viseletében a porosz kultuszminiszter is 
megjelent, aki beszédében kifejtette, hogy 
az első német zsinatot 1846-ban még az 
akkori kultuszminiszter, mint elnök nyitotta 
meg, a másodikat 1875-ben már az egyházi 
főtanács elnöke, de a miniszter még hiva
talból tagja volt, a mostani zsinaton a mi
niszter csak mint vendég jelenhetik meg, 
de kötelessége kiemelni, hogy az állam 
mély tisztelettel hajlik meg az egyház állam
fenntartó ereje előtt s a mostani kormány 
nézete is az, hogy állam és egyház csak 
úgy boldogulhatnak, ha együtt működnek.

A külföldi németnyelvű egyházak közül 
a davosi (Svájc) és a csingtaui (Kína) 
egyházak jelentették be csatlakozású sat a 
németországi országos egyházhoz.

Komoly bibliakutatók cím alatt egy 
elégge számottevő uj szekta keletkezett Né
metországban, amely legkivált eschatolo- 
gikus kérdéseket fejtegeit. Egy Rutherford 
nevű ember a fóprófetajuk, akt többek közt 
1925. ósszére jövendölte meg a világ végét 
s biztos kilátásba helyezte, hogy Ábrahánt, 
Izsák és Jákob visszatérnek e földre és 
megkezdődik a teljes emberiség korszaka. 
De hát mint annyi sok jövendölés, mely 
nem Istentől való, ez sem teljesült. Ruther
ford most új próféciával áll elő, de hitelét 
vesztette s a komoly bibliakutatók most 
erős krízisen mennek át, ami bizonyára 
majd javukra szolgál.

A harangjáték  érdekében országszerte 
mozgalom indult meg Eddig fennállott a 
hires potsdami harangjáték, melynek fenn
tartásához a szociálista érzelmű városi ta
nács is hozzájárult, önkéntes adakozásból 
fenntartják a stuttgarti harangjátékot s most 
felállítanak egyet Wittenbergben, amely az 
„Erős vár ami Istenünk“ kezdetű koráit 
fogja játszani.

A thüringal evangélikus egyház főha
tósága kiad egy egyháztörténeti képes
könyvet, melyben képekben lesz a tarto
mányi egyház története megörökítve, hogy 
annál inkább emeljék az evangélikus ön
tudatot.

Ahhoz a kívánsághoz, hogy az ifjú
ságot megkíméljék és megóvják az erkölcs
telen mulatozástól a német színészek szö
vetsége is hozzászólott és erősen amellett 
foglalt állást, hogy ilyen fajta színházi és 
mozidaraboktól tiltsák el az ifjúságot.

Ú J D O N S Á G O K .
Tíz és fél százalék a M agyar Nem

zeti Bank osztaléka. A Magyar Nemzeti 
Bank múlt évi tiszta jövedelme 173 8 mil
liárd korona volt. A főtanács a februári 
közgyűlésnek részvényenként tiz és fél 
aranykorona osztalék kifizetését fogja ja
vasolni.

Új ősembernyomok Ném etországban.
Freiburg közelében, a freiburgi egyetem 
geológiai intézetének egyik tagja a jégkor
szak ősembere lakta barlanglakásokra buk
kant.

Hetvenkétczerrel több a nő, m int a 
férfi Budapesten. A decemberi népszám
lálás eredményét most állították össze. 
Eszerint Budapest népessége 960.535 lélek. 
31.539-cel több, mint 1920-ban. A gyara
podás százalékban 3.4. A tényleges lakos
ság december elsején 949.994. A férfiak 
száma 436 200, a nőké 513.794. 77.595-tel 
több nő van Budapesten, mint férfi. A mun* 
kanélKüliek száma az összeírás szerint 
17.749.

Nagy kommunistafogás Rómában.
Rómában kommunistagyúlesnek jöttek a 
nyomára, amely Lenin-hetet tartott. Tömér
dek röpiratot lefoglaltak és tizennégy em
bert letartóztattak.

ötvenezer rádiótulajdonos közül csak 
— huszonhétezer Jelentette be rád ió já t.
Az egész ország területén eddig csak mint
egy huszonhétezren kértek rádióvevő be
rendezés létesítésére és üzemben tartására 
engedélyt, jóllehet hozzávetőlegesen mint
egy ötvenezerre tehető azoknak száma, akik 
ilyen berendezést tényleg üzemben tartanak

Buddhista templom épül a B ácská
ban. Bacskapalánkon az orosz emigránsok 
gyűjtést rendeztek egy buddhista templom 
építésére.

Öngyilkos lett, mert elbocsátották a 
gyárból. Újpesten Manják János 24 éves 
vasesztergályos mellbelöite magát. Levelet 
írt, amelyben öngyilkossága okául azt említi, 
hogy az újpesti villanygyárból elbocsátották 
és nem tud megélni.

Angliában csökkent a kenyérfogyasz
tás. Az angol malomtulajdonosok szomo
rúan állapították meg a legutóbbi ülésükön, 
hogy a kenyérfogyasztás nagymértékben 
csökkent. Az elmúlt év nagyon válságos 
volt a malomiparra nézve és a pékek tizen
hét, a malmok tizennégy százaléka ment 
tönkre.
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Negyvenkét millió em ber él Olasz
országban. Olaszország lakosságának szá
ma a legutóbbi népszámlálás szerint 1925 
december31-én 42,115.6C6 lélek volt, vagyis 
három millióval több, mint négy évvel ez
előtt. A legnépesebb tartományok a kővet
kezők: Milano 2,030.000, Róma 1,500.000, 
Nápoly 1,558.000, Torino 1,300 000, Udine 
1,090.000, Bari 1,024X00, Genova 1,050.000, 
Firenze 1,029000 lakossal.

Jól élnek és sokat isznak a franciák. 
A francia orvosi akadémia statiszúkája sze
rint a legutóbbi évben 500 000 hektoliterrel 
több alkoholt fogyasztottak Franciaország
ban, mint az azelőtti évben. A folyton nö
vekvő alkoholfogyasztást az életszínvonal 
emelkedésével és a jó táplálkozással ma
gyarázzák.

Amerikában m eghalt az utolsó ki
vándorolt negyvennyolcas honvéd. A 
szabadságharc leverése után az osztrák 
elnyomatás elől menekülve, igen sok hon
védtiszt és közvitéz vándorolt ki Amerikába. 

.Pittsburgban kilencvenhatéves korában meg
halt Maráz András negyvennyolcas közvitéz, 
az utolsó Amerikában élő negyvennyolcas 
honvéd.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000.kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
30.000 korona.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap aAz Uj Idők". Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

A HARANQSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

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

Répcelakról: Tarján Sándor 12, dr. Ajkay 
István 30, Moór Ferencné 10, Szabó Sándor 
4, Fülöp József 10, Huszár János Répce- 
jánosfa 2, Gerencsér József Árpási 2, özv. 
Csekc Károlyné Egyházashetye 2, Fodor 
Mihály Pusztamiske 2, Szentantalfáról: 
Vratarich Lajos 4, Nagy Lajos 4, Rácz 
Károly Csékut 4, Karakószörcsökröl: Kocsi 
Pál 4, Szabó Gyuláné 4, Ferenczi János 
Kispécz 2, Nagysimonyiból: Szűcs Karoly- 
né 25, Hajas Sámuel 2, Mihály István 
Nagydém 10, Pápáról: özv. Kiss Imréné 
10, Dezső Jolán 4, Döbrentei Antal Vasvár 
10, Bakó Béla Felsórajk 34, Eösze Zsig- 
mor.d Tolnanémedi 4, özv. Mesterházy 
Boldizsárné Alszopor 4, Sopronból: Asbóth 
Nővérek 10, Payr Sándor 30, dr. Rimler 
János Csurgó 4, Kaposvárról: Fleischhacker 
Gusztávné 20, Kring Mik ós 4, Győrből: 
Kovács István 10, Molnár István 4, Kozma 
Kálmán 4, Miklós Mihály 4, Németh Már
ton 4, Gosztola József 4, Horváth Miklós 
4, Rabaszentmihályról: Szép Gergely 10, 
Kovács Sándor 2, Budapestről: dr. Rásó 
Lajos 40, Búza Janos 20, Saguly Károly 4, 
Kerécz Ferenc 20, Kulich Margit 4, Mágöcsi 
István Ac3a 20, Ádám Gyű a Kiskunhalas 
4, Ádám Manci Kiskőrös 4, Pólón János 
Sárbogárd 4, özv. Kiss Mártonná Nagyveleg 
10, Kiss István Sámsonháza 40, dr. Csen- 
gódy Lajos Salgótarján 40, Mihálovics 
Samu Bér 2, Ceildömölkről: Szabó Ida 7, 
Móricz Károly 10, Pető Imre 4, Sümegi 
Gyula 4, Németh Károly 10, Patay Béla,4, 
Kalbátsch István 4, Dobrovits Sándor Új

berek 10, Éder Ilona Németzsidány 4, Pethő 
Gyula Dunaföldvár 2, Skutera János Sorok- 
sárpéteri 4, Csabó István Ujmalomsok 4, 
Puskás Jenő Beled 10, Szabó Mihályné 
Péczel 2, Nagy Lajos Kisberzseny 10, Ko
vács Béla Vasvár 4, Palkovics Gyuláné 
lánosakna 4, Bobáról: özv. Szabó Károlyné 
16, Szabó Károlyné 20, Tompa László 20, 
Körmendről: Kluge Pál 10, Berke János 4, 
Sárvárról: Moór Sámuel 10, özv. Rácz 
Mátyásné 4, Pórládonyból: özv. Rúzsa 
Pálné 10, Görbicz Gyula 4, Szombathely
ről : özv. Höilig Gusztávné 4, Smidéliu3 
Béláné 4, Kőszegről: Rozner Pálné 10. dr. 
Lauringer Jánosné 4, Faith Pálné 4, Glatz 
Frigyes 4, Bernáth István Hegyfalu 4, Ko- 
czor Ferenc Jobaháza 4, Faradról: Böjtős 
Sándor 10, Szabó József 4, Dávid Károlyn4 
Dég 20, Varga József Devecser 40, özv. 
Grawátsch Ágostonné 4, Horváth János Tét 
12, Pónya Sándor Mosonsztjános 4, Zsám- 
boky Lajos Kunsztmiklós 4, Ádám Antalné 
Kecel 2, Csornádról: Szuchanszky Pál 4, 
Brjeska György 4, Reichel Lajos Iklad 20, 
Kálmán György Rákospalota 4, Czirák Sári 
Bicske 4, Csicsel János Mezőtúr 4, ifj. 
Markó János Ipolyvecze 4, Rothfuchs Já
nosné Tokaj 18, özv. Schwartz Károlyné 
Miskolc 4, Buchta János Bánszállás 10, dr. 
Borcsiszky Dezső Orosháza 4, Peterfy 
Lajos Szarvas 2, Szegedről: Tátrai Károly 
32, Országit József 4, Vághy Gyula Vesz
prém 4, Somogyi Ferenc Alsóság 4, Vida 
József Kemenessömjén 4, Horváth Dániel 
Lovászpatona 10, Erdélyi Gyula Jánosháza 
4, Wagner Béla Székesfehérvár 4, özv. Mi- 
hátsi Pálné Ostff/asszonyfa 5, Rólh Gyula 
Kapuvár 20 ezer koronát.

Felelős szerkesztő is  kiadó: CZIPOTT GÉZA 
3zentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Február 1. Gabonaárak : Búza 395— 

396, rozs 235—237, árpa 240, köles 180, 
zab 245, tengeri 180—182, korpa 170 ezer 
K métermázsanként.

Valuták: Dollár 71 275, Schilling 10027, 
Német márka 16965, Cseh korona 2109, 
Dinár 1259, Lei 309, Lira 2872, Frank 2670, 
Angol font 346.400.

Ev. óvónők kerestetnek.
Három, lehetőleg evang. vallású oki. 
óvónő április 1 -tói elhelyezést találna 
Magyarbóly, Ivándárda és Borjád ba- 
ranyamegyei községekben, aüol a 
községi, illetve állatni óvoda felállí
tása tervbe van véve. írásban vagy 
személyesen jelentkezni lehet evang. 
lelkésznél Magyarbóly, Baranya m.

Négy középiskolát végzett, felső varrást 
tanult s a háztartás minden ágába jártas 
vidéki unoka-hugom számára alkalmazást 
keresek úri családnál gyerek mellé is. 
Esetleg magános úrnő mellett az összes 
háziteendök végzését is vállalná. Főfeltétel 
jó bánásmód.

Szives megkeresések címemre: özvegy 
Kadvánné V. Zoltán u. 8. sz. ill. 1. ajt. 
Budapest, küldendők. i_ 5

A l k a l m a z á s t  idősebb leány,
vagy gyermektelen özvegy gép-harisnya- 
kötészetben, tanítás és teljes ellátás mellett. 
— Prachát Vilmosné Bácsalmás. (Bács- 
Bodrog m) 2—8

Megjelent

Magyarország
1926. évi

Ujságkatalogusa

Kiadja a
Rudolf Mosse rt.

hirdetési iroda
Budapest VI., Podmaniczky u. 49 

i U*1'
1 - 2

Hirdetőknek
kívánatra ingyen és bérmentve.

Varrógépek és kerékpárok
elsőrendű minőségben (részletfize
tésre is) legolcsóbban kaphatók

Lukács Jánosnál Szeged
V aléria-tér 7. sz. s-e

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HA L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Új Testámentom
Károlyi Gáspár nyomán

az eredeti görög szövegből fordította, 
bevezetéssel és szótárral ellátta
Dr. Masznyik Endre.

A mű megrendelhető a szerzőnél is 
Ercsi, (Fehér m.) 2 - 2 0

A fűzött példány ára (szállítással együtt) 
80, vászonkötésü 120 ezer korona.

H irdessen a „ H a r a n g s z ó “ -ban .

S

s s

I
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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Alapított*
K A P I  B É L A

1810-ban. 

Laptulajdonog:
i  D o n io t f i l l  L u tü e r - S iö v e t s é B -
i i  OrazágOH Luther-Sző vét

ség hlTftUles lapja.

Kéziratok. előfizetési dijak 
6b reklámidők a 

HARANGSZÓ ezerkeBztó-
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

Testnek kívánsága kábítja  e világot, 
H iú  öröm ökért cserélne m ennyországot.

Siarkeaztd-kUdóhlratal: 
SZENTQOTTHÁRD.

Vas vármegye.

Flókkiadóhlvatal 
„Luther-TársasÁg* könyv- 

kereskedése Budapest,
VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

A „HARANGSZÚ“ 
előfizetési Ara: az első 
negyedévre 16.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
IO’/b-ob kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
d o llá r ; az utódállamokba 
az 1. negyedre 20.000 K.

Gyümölcstermés.
Lukács ev. 8 . 1 5 .  „Amelyik 
pedig a jó földbe esett, ezek 
azok, akik a hallott igét tiszta 
és jó szívvel megtartják, és 
gyümölcsöt teremnek béke
tűréssel.“

Valahányszor Isten igéjét hallod, 
mindannyiszor drága mag hull a 
szívedre. Ne vesd meg, fogadd a 
lelked talajába az ige magvait, és 
szent komolysággal őrizd meg azo
kat. Nagy szükség van ilyen ko
moly szívekre ! . . .  Ez a megőrzött 
mag, hadd verjen azután erős gyö
keret jó mélyre a szívedben, hogy 
ki ne hulljon onnét. Nagy szükség 
van ilyen hűséges szívekre! . . . — 
A szívedet pedig ne próbáld meg
osztani az Isten igéje és e világ kö
zött! Ne gondold, hogy két úrnak 
is tudsz szolgálni . . . vagy a világ 
csalárdsága, vagy az üdvösség Is
tene előtt kell meghódolnod! Nagy 
szükség van az egy úrnak szolgáló 
szívekre, amelyek felismerik „az 
egy szükséges dolgot“, és rá
teszik arra az egész életüket. . . 
Aki ilyen szívet visz a templom
falak közé, az mindig boldog, s ál
dott hallgatója az Isten beszédé
nek ! Az ilyen szívbe nem hull 
hiába az ige magvetése, az ilyen 
szív béketűréssel gyümölcsöt te
rem . . .  a hitnek gyümölcseit. . .

De hát mit jelent gyümölcsöt 
teremni? . . . Feleljen meg erre a 
következő kis példázat. Egy keres
kedő feleségétől megkérdezték egy
szer, miről is szólott a vasárnapi 
prédikáció, s az asszony így felelt: 
„A szavakra már nem emlékszem, 
csak azt tudom, hogy mikor a temp
lomból hazaérkeztem, a mérlegem 
hamis mérősúlyait kiszórtam az üz
letből !“ . . . Nézzétek, ilyen a hit
nek gyümöcstermése . . .  És én azt

gondo.om, nekünk is vannak ha
mis fontjaink, amelyeket ki kellene 
vetni életünkből . . .  A rágalmazó 
nyelv, az alkohol pohara, a hiúság, 
a trágár beszéd, a gyűlülködő, sze
retet nélküli magaviselet, a Mam- 
mon-imádás, a harag, a hazugság... 
és így tovább . . . jaj, ki is tudná 
előszámlálni a mi életünk eldobni- 
való hamis fontjait . . .

Minél inkább úgy cselekszünk és 
élünk, amint az Isten igéje paran
csolja, annál gazdagabb lesz éle
tünk gyümölcstermése —, mert an
nál több mag hullott nálunk is jó 
földbe ! . . .

A gyermekek és a fiata’ coruak 
erkölcsi romlásának és bí lözésé- 
nek okait megismerve, a b< t meg
előző és elhárító munkál, nak a 
mikén e kell, hogy foglal »ztassa 
most 1 ár elménket.

Mid n e kérdés felett g< idolko- 
dunk, ilki szemeink előtt imétel- 
ten m ;elennek az áldoz, tok: a 
külső belső kedvezőtit 1  élet
körük yek folytán ko .usként 
lézeng , lelki fekélyekkel telt szá
nalmas alakok . . .  Ez a siralmas 
látomány nemes érzelmeket vált ki 
keblünkben: a felebaráti szeretet 
gyakorlására, lelkünk nemesítésére, 
szívünk erősítésére serkent és buz
dít bennünket . . .

Egyelőre azonban ne készülőd
jünk most még az élet viharos 
tengerén zátonyra jutott szerencsét
lenek sokaságának a megmentésé
hez. Előbb nézzünk körül azon a 
helyen, amelyre állíttattunk és győ
ződjünk meg arról, vájjon a kísér
tések és csábítások szennyes hul
lámai a test és a lélek ellenálló-

Uram! adj minékünk erőt, hogy 
béketűréssel gyümölcsöt teremjünk!

„Mit használ énnékem a hit,
Ha azt csak szájjal vallom,]
De nem termem gyümölcseit 
S a bűnt meg nem utálom ;
Ha rajtam erőt vesznek 
S rabszolgájukká tesznek 
A hívságos indulatok 
S nékik ellent nem állhatok ?
Óh segélj, hogy életemet,
Uram, neked szenteljem,
S minden cselekedetemet 
Kedved szerint rendeljem ! . . .  
Nyújts erőt a Jézusért! . . .

Ámen.

képességét csökkentő szelek és 
viharok nem veszélyeztetik-e a mi 
hajlékunkat ?. . .

A védekező, a mentő és a lelki 
nyugalmat biztosító és állandósító 
munkánkat itt kell megkezdenünk, 
mert az Isten kegyelméből gond
jainkra bizott kicsi társaság testi 
és lelki jólétéért felelősséggel és 
számadással tartozunk Isten és 
emberek előtt.

Ne akarjuk tehát addig az egész 
bűnös világot vezeklésre bírni és 
Jézus keresztje alatt letérdepeltetni, 
míg azt nem cselekedtük meg mi 
magunk és nem tétettük meg az 
egész világot magában rejtő fészek 
lakóival: kedves családunkkal.
Ezeknek megelégedetté és boldog
gá tevése képezze elsősorban a mi 
legszentebb és legmagasztosabb 
kötelességünket.

A dicsőség, a hírnév, a népsze
rűség, a győzelem, a babér mind
mind erkölcsi szempontból érték
telenné, semmivé válik, ha azt az 
általunk elhanyagolt kedveseink

A család hivatásának magasztossága.
Irta : Javornitzky Dezső.

Terjesszük a H arangszót!
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keserves könnye árán szereztük 
meg; ha a társadalom és a nemzet 
életében a bajokat észrevesszük, 
a sebeket gyógyítgatjuk, de vakok 
és siketek vagyunk éppen azokkal 
szemben, kik szívünkhöz-lelkünk- 
höz legközelebb állanak; ha a tár
sadalomban önző érdekből álarcot 
viselünk, de családi szentélyünkben 
pogány mivoltunkban szerepelünk; 
ha melegséget és világosságot árasz
tunk mindenfelé, csak éppen ott 
nem, ahol erre a legnagyobb szük
ség lenne: családunk körében.

Elvitázhatatlan és megdönthetet
len igazság, hogy az általános 
erkölcsi fejlődés nem annyira a 
tudósoktól, nem a hadvezérektől, 
nem a közéleti szereplőktől és po
litikai nagyságoktól, mint inkább 
a kötelességeiket ismerő és lelki- 
ismeretesen teljesítő, csendes, de 
jelentőségteljes munkát végző édes
anyáktól és édesapáktól függ. Ezek 
csodákat míveltek a múltban és 
nemzeti létünknek jóformán egye
düli fenntartó tényezői a jövőben.

Édesanyákra, édesapákra van 
szükség. A mentőmunkálat első
sorban ezt kívánja, ezt követeli, 
mert a szülők tervszerű és egyön
tetű nevelőmunkája által remélhető 
csak az erkölcsi züllés megakadá
lyozása, a lelkek szanálása.

Jól mondja Smiles: „Hol szere
tet és kötelesség lelke hatja át az 
otthont, hol a szív és az ész egyet- 
értőleg bölcsen kormányoz, hol a 
családi ügyek intézésénél szívélyes 
szeretet érezhető: bizony csak az

A «sors.
Igaz történet. Irta : Vakarcs Kálmán.
Nyugat-Magyarország egyik falucskájá

ban éldegélt Bús Pál gazda ifjú feleségével 
és két kis gyermekével együtt. Kis nád- 
födeles házikóban laktak, jobban mondva: 
kínlódtak az élettel, mert bizony a szerencse 
nem igen mosolygott reájuk. Hiszen az élet 
nem mindenkinek szokott kedvezni. Ok is 
a sors mostoha gyermekei voltak. Pedig 
Pál gazda és neje igen szorgalmasak voltak. 
Szántottak, vetettek, törték az ugart, éjjel
nappal dolgoztak, de a munkájuknak nem 
volt meg a kellő sikere. De azért nem zúgo
lódtak Is  bíztak, reméltek. A vallásba, a 
hitbe vetették minden reménységüket. Hal
lották a költő igéit is, hogy szegénynek 
drága kincs a h it . . .  tűrni és remélni meg
tanít. Töprengtek, gondolkoztak, hogyan 
segítsenek helyzetükön. A szegény asszony, 
aki máskülönben jóságos szívű és istenfélő 
asszony volt, igen sajnálta gyermekeit is, 
hogy ezek oly korán megizlelik az élet 
keserűségeit, már életük hajnalán nélkülöz
nek, amikor más gyermekeknek örömben, 
boldogságban van bőven részük. Napok, 
hetek, hónapok múlnak, mig végtére gondolt 
nagyot és merészet Bús Pál gazda. Ameri-

ily házakból várhatunk olyan derék, 
közhasznú és boldog lényeket, kik 
kellő erőre jutva, szüleik nyomdo
kain tiszta lélekkel haladhatnak s 
magukat is bölcsen kormányozhat
ván, környezetük jólétére haszno
san működhetnek közre“.

Kapi Béla püspök  az egyéni és 
nemzeti becsü letről.

Többnapos konferenciát rendezett 
legutóbb a Magyar Evangéliumi Ke
resztény Diákszövetség, amelyen töb
bek között Képi Béla dunántúli evan
gélikus püspök is beszélt és pedig 
az egyes ember és a nemzet becsü
letéről. Kifejtette a becsület, mint 
erkölcsi értékmérő lényegét és jelen
tőségét, majd így folytatta: Igaza van 
Paulsennek: a becsület az önfenntartás 
sajátságos megnyilatkozása. A német 
Ehre-szó eredetileg fényt jelent, a ki
fejezés gyökere ugyanaz, mint az 
Eisen-nél: valami határozottat, acél
keményt, hajthatatlanul szilárdság fo
galmát jelenti. A görög kifejezés az 
erkölcsi érték leméréséí jelzi azzal 
a fogalommal, amit mi becsületnek 
mondunk. Eszerint a becsület ez em
ber egyéniségének legállandóbb ki
sugárzása. Minden érzés, amely cse
lekedetté érlelődik, mondotta költői 
beszédében a püspök, egy-egy szálat 
sző, dolgoz bele az aranypalástba, a 
lélek ruhájába. Oiyanféle folyamat ez, 
mint amikor a pók önmagából veri- 
tékezi ki a háló anyagát. Rendkívül

kába kellene menni szerencsét próbálni. 
Ott csak úgy folyik be a sok dollár a mun
kás kéz után. Ott a jó világ! Hiszen a 
falubeli Nagy Tamásék is ott szereztek sok 
pénzt, ott, abban az idegen világban. Bezzeg 
most jó dolguk is van nekik. Csak úgy 
urasan és nyugodtan élnek itthon, a kis 
faluban, az Amerikában szerzett vagyonból. 
A vándorlási láz még most is dominált a 
kis községben. Próbálni kell! Hátha Pál 
gazdáéknak is feiderül a szerencsecsilia- 
guk 1 . . .  A legtöbbször szótalan és a gon
dok miatt egyhangú gazda egyszerre csak 
beszédessé válik. Megnyitnak ajkai és elő
adta hű feleségének nagy tervét, amely már 
régen nyomta a szívét. „Atvitorlázom, — 
mondta Pál — Amerikába és ha jó! megy 
dolgom és ha halomra raktam a sok dol
lárt, akkor édes Ágnesem, te is kijössz a 
gyermekekkel együtt abba az idegen világba. 
Magaddal hozod a kis Józsit és a kis Ma
rist is. Hadd lássanak ők is országot, vilá
got! Ez az én tervem!“ Az elhatározást 
tett követte. Pál búcsút vett ismerőseitől, 
rokonaitól és kis családjától. . .  Könnyes 
szemmel hagyta el a falut. Hajóra szállt. . .  
Vitte az úszó város tovább-tovább a mi 
emberünket. Kikötött a hajó Chikágónál. 
Pál kiszállott a hajóból. Az újvilágban 
mások voltak az emberek. Ridegek, zárkó-

vfgasztaló tudat, hogy amint becsü
letet megvásárolni nem lehet, senki 
el sem veheti azt. A közerköicsiség 
ezért a legszebb és legállandóbb érvé
nyű emberi szolidaritás. Fájdalommal 
kell látni, hogy mindinkább uralko
dóvá válik a becsület kétféle értel
mezése: politikai becsület — egyéni 
becsület stb.

Beszéde további során Kapi püs
pök élesen kikelt a párbaj ellen, 
amelyről azt tartja, hogy a becsület 
reparálására >a leghaszontalanabb 
eszköz*.

A püspök felfogása szerint nem 
szükséges, hogy becsületünk külső 
elismerését fegyverrel erőszakoljuk ki, 
mert — mint kijelentette — »a fegy
veres elintézés egymagában még nem 
intézi el az igazi problémáié. Bele 
kell tehát vinni a társadalomba azt 
a tudatot, hogy a becsületet a maga 
pozitív erkölcsi tartalmában szeressük 
és keressük. Mindinkább kivész be
lőlünk a nemzettel szemben való fe
lelősség érzése, elfelejtjük, hogy bűn 
és erény egyaránt foltot, sugarat vet 
a nemzetre. A nemzet becsülete az 
emberek lelkiismeretén emelkedik fel 
a nagy teljesülések magasságába. 
Nincs meggyőzőbb erő, mintha a 
nemzet szegénységében is becsületes 
tud maradni és nem képzelhető ennél 
ju cryobb visszahódító erő sem. Kap* 
Béla ezzel a felszólítással végezte 
előadását: Menjünk küzdeni a jobb 
társadalomért 1

Gyüjtsünk előfizetőkéi és adakozzunk 
a „Harangszó“ fenntartására.

zottak s nem sokat beszélgettek, hanem 
ment mindenki a maga dolga után. Nem 
úgy volt itt, mint otthon a kis faluban, ahol 
minden szomszéd tudott valami hírt és 
addig nem volt nyugta, míg azt el nem 
mondta valakinek. Chikágóban nem volt 
vesztegetni való idő. Itt az volt a jelszó: 
Munkára fel 1 Pál gazda is beállott egy 
nagykéményü acélgyárba munkásnak. Kez
detben gyötörte a honvágy és a családja 
iránti fájdalom, de a dolog lassanként ezt 
is felejtette vele. Szorgalmasan dolgozott 
és gyűjtötte a pénzt. Haza is Írogatott egy- 
egy levelet, amelyben a megelégedés hang
ján szólott sorsáról. Körülbelül két év múlva 
nagy pecsétes levelet küldött haza. . .  írás 
és dollár volt benne. Az Írásban azt mondja, 
hogy most már jöjjön az apraja, nagyja, 
jöjjenek mindnyájan Amerikába és együtte
sen keressék az élet fenntartásához szük
séges pénzt. Ez volt a parancs. A kis 
asszonykának eleinte fájt, hogy kis falujától, 
gyermekkori emlékeitől elszakadjon, ott 
hagyja a még életben levő ősz a p á t. . .  
De az a jobbik gondolat, hogy ura mellett 
szebb jövőt teremthet az ő édes gyerme
keinek, akik alig voltak 6—8 évesek, feled
tető vele a múltat és a kedves emlékeket 
is. Hajóra szálltak, nem is gondolva arra, 
hogy talán egyikőjük sem fogja látni többet
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Károli Gáspár.
Azok között, akik munkás éle

tükkel, hatalmas alkotásaikkal az 
összmagyarság hálájára tették ma
gukat érdemesekké, kiknek nevét 
arany betűkkel jegyezte fel a tör
ténelem az utókor számára, kik 
örökké élnek: a legelsők között 
foglal helyet Károli Gáspár, gönci 
lelkész, a magyar biblia-fordító. 
Most, hogy Istennek különös ke
gyelméből az újszövetséget a ma 
élő magyar nyelvre a reformátusok 
részéről egy Czeglédy Sándor győri 
lelkész, az evangélikusok részéről 
egy Masznyik Endre dr. ny. theol. 
igazgató újból lefordították, illő, 
hogy kegyeletes érzések között 
megemlékezzünk Károli Gáspárról, 
az egykori gönci lelkészről, kinek 
magyarra fordított teljes bibliája 
1590. február 18-án Vizsolyban lá
tott napvilágot.

Károli Gáspár 1529 körül Nagy- 
Károlyban született. Iskoláit szülő
városában kezdte, majd Szatmáron 
folytattá, Erdődön fejezte be. Tu
dományszomjas lelke azután kül
földre : Genfbe, Strassburgba vitte; 
egyebek között 1555—56. évben 
felkereste Wittenberget is, ahol 
Luther és Melánchton lobogtatták 
a régi fénynél gyújtott új szövét- 
neket.

Hazájába visszatérve két évre 
Gönc városa választotta meg lel
készéül 1560-ban. Itt családot ala
pítva, csendes elvonultságban, de 
annál nagyobb buzgósággal mun-

• a kis fatornyos falut. Viszi őket az úszó 
szörnyeteg a viz hátán az ismertlen világba. 
Elértek Chikágóba . . .  Gazda, gazdasszony 
és gyermekek szerfelett örülnek a viszont
látásnak. Pál gazda megkönnyebbülten 
érezte magát, mert mellette volt élettársa 
és mellette pajzánkodtak az életnek örvendő 
gyermekek, akiket már régen nem látott és 
akiket annyira szeretett, mert hiszen értük 
izzadott. Mo3t édesebb lesz a munka is, 
a megosztott fájdalmak félfájdalomnak, a 
megosztott örömöt kétszeres örömnek fogja 
érezni. Férj és feleség közös erővel hozzá
látnak a munkához. Az asszony egy dohány
gyárba állott be munkásnőnek. Gyárba 
járták mind a ketten és keresték a pénzt. 
Időközben öröm is érte őket. A jó gólya 
néni Amerikában is felkereste őket és ho
zott nekik egy kis újszülöttet, egy kis fiúcska 
személyében. A gyermekek is örvendtek a 
kis testvérkének. Most már nagyobb volt 
a família. Több volt a gond. Az apa úgy 
gondolkozott, hogy ezután többet is keli 
keresni. Kétszeres erővel fogott a pénz
szerzéshez. De a húr is elszakad, ha igen 
feszítik. A sok dolog megtörte Pál uram 
erejét. Lassan betegeskedni kezdett sze
gény : Nem tudott dolgozni. Elerőtlenedett. 
Agynak esett. Nem használt az orvos, sem 
a patika, Forró-hideglázt kapott. . .  A be-

Mea culpa.
Mikor az Ész, a mellét verve,
Azzal, mit elért kérkedik,
Egy hang az anyag véghatárán 
Szól: tovább már ne! — csak eddig!

Mikor a Hit a véghatárnál 
Zokogja a mea culpát, —
Egy bátorító szózatot hall:
Itt vár az Élet, csak tovább! —

Mikor az Ész, Hit kibékülnek, 
Tudod, szívem, mi a béred ?
Véges ember, örökkévaló 
Atyád már itt lent eléred!

KAKAS E. JÓZSEF.

kálkodott közre Isten országának 
terjesztésén. Fáradhatatlan munkás
ságának egyik legszebb gyümölcse 
a gönci iskolának a felvirágoztatása 
volt.

Szellemi munkásságának első 
termékéül 1563-ban az úgynevezett 
„Két könyvet“ jelentette meg, mely 
kettős műben „minden ország és 
király jó és gonosz szerencséjének 
okairól“ s arról elmélkedik, mi oka 
Magyarország romlásának is. E 
munkájával az volt a célja, hogy 
a népet bűnbánatra és az élet job
bítására intse, amire akkor is nagy 
szükség volt.

Mint az abauj-torna-sárosi refor
mátus egyházmegye esperese 1565- 
ben ő hívta össze a gönci zsinatot 
s ugyancsak az evangélikusnak 
és reformátusnak közös 1568-diki

tegség hamarosan kioltotta az életét. Kidőlt 
az erős tölgy, fő nélkül maradt a kis család. 
Eltemették minden feltűnés nélkül. Hiszen 
egy ember nem számit olyan nagy város
ban, mint Chikágó; eltemetik és vége van. 
Szegény Ágnesre ránehezedtek az élet 
gondjai. A bánat fészkelte meg magát a 
családban. A bú ott ült mindegyik családtag 
homlokán. Gondolatok kergették egymást 
a jámbor hitves agyában. Mitevő is legyen 1? 
Egysser csak az a mentő gondolata támadt, 
hogy hazamennek, vissza a szép Magyar- 
országba, a kedves szülőföldre, ahol bizto
sabb lehet a megélhetésük és jobb jövőjük 
lehet a gyermekeknek is. Csak haza 1 Csak 
haza 1 Ä gyermekek is örültek, hogy újból 
láthatják a rég nem látott ősz nagyapát, 
aki még életben van a rokonságból és aki 
most még nem is sejti, hogy leánya család
jának életegén milyen komor felhők kerin
genek. Örömest szállnak fel a hajóra és 
nem is képzelik, hogy a kegyetlen végzet 
könyvében milyen szörnyű határozat van 
beirva a kis család rubrikájában. Az asz- 
szony útközben beteg lett. Erős szivbaj 
vett erőt rajta. Alig várja, hogy kikössön 
a hajó Hamburgban. Itt a hajóból kiszállott 
és kórházba ment. A nemeslelkű asszony 
és a gyermekeit szerető édesanya néhány 
napi szenvedés után örökre behunyta a

kassai zsinatja is az ö vezetése 
alatt tartotta üléseit.

Károli Gáspárnak halhatatlan 
dicsősége, legnagyobb érdeme a 
kér. magyarság életében azonban 
mégis csak az, hogy a teljes szent- 
írást, az ó- és újszövetséget a maga 
egészében ő szólaltatta meg legelő
ször zengzetes magyar nyelvünkön.

„Az Isten nevét segítségül hiván
— írja — jámbor tudós atyafiakkal, 
kik nekem a fordításban segítségül 
voltak, meg nem szűntem addig 
serénykedni, mígnem véghez vittem 
a bibliának egészben való lefor
dítását, melyben munkálkodtam 
közel 3 esztendeig — 1586 —89-ig
— nagy fáradsággal, testi törede- 
lemmel, de oly buzgóságos szere
tettel, hogy én egy szempillanatig 
ezt a munkát el nem untam, ha
nem nagy serénységgel és szere
tettel munkálkodtam, míg el nem 
végeztem azt.“

Az első teljes magyar Biblia 
azonban nemcsak hogy Károli Gás
pár fordításában jelent meg, hanem 
a Bibliának a kiadása is az ő ér
deme. Úgylátszik ez a magyar bib
liafordítóknak közös sorsa. Czeg
lédy is, Masznyik is saját kiadá
sukban jelentették meg az újszö
vetséget.

Károli Gáspár anyagi eszközök 
hiányában annak idején, fáradságot 
nem ismerve kopogtatott minden
felé és pedig hál’ Istennek nem 
hiába a nemeslelkű embereknél 
támogatásért, hogy Bibliáját ki
nyomtathassa. Eme jóltevő, jókedvű

szemét. Itt az idegenben elhalt. Koporsója 
körül a három kis árva sirt magában, fáj
dalmas könnyeket. A jóságos ápolónők, a 
diakonisszák állnak még a koporsó mellett 
és ezek enyhítik az árvák kimondhatatlan 
fájdalmát. A pap elmondja a búcsúztatót 
és kiviszik a virágos temetőbe, a csendes 
birodalomba a megboldogult asszonyt. A 
rögök ráhullanak a sírgödörbe leeresztett 
koporsóra és lassanként egy újabb sirhant 
emelkedik a hamburgi temetőben. E sirhant 
egy sokat szenvedett, megtört szívű ma
gyarországi asszonynak, egy jóságos anyá
nak a sírhalma volt abban az idegenben! 
A temetésen ott volt egy nemesszfvü és 
nemesgondolkozású hamburgi hölgy is, 
akinek megesett a szíve az igazán árvákon. 
A temetés után az ápolónőknél érdeklődött 
a gyerekek sorsa iránt. Kellő felvilágosítás 
után elhatározta magában, hogy pártfogá
sába veszi az árvákat és hazaviszi őket 
hazájukba. Majd a gyermekekhez lép és 
reszkető hangon azt mondja nekik: „Ne 
sírjatok, édes gyermekeim, haza viszlek én 
titeket kedves öregapátokhoz 1 Édesanyátok 
itt marad, majd ezek az ápolónénik fogják 
a sírját gondozni 1 Kedves anyátok jóságos 
szelleme azonban minden lépéstekben ki
sérni fog benneteket 1“ Az árvák az isme
retlen hölgyhöz, mint jóltevőjükhöz bizonyos
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adakozók között foglalnak helyet: 
Péterffy Báthory István országbíró 
és felesége Homonnai Drugoth 
Frusina, Rákóczi Zsigmond erdélyi 
fejedelem, Homonnai Drugoth Ist
ván, Mágócsi Gáspár s a külön
böző rendű-rangú névteleneknek 
egész serege.

Károli Gáspár Bibliájának meg
jelenése után két esztendőre, 1592 
január 3-án halt el. Szerető hívei 
a gönci templom mellé temették el. 
Sírkövére e szavakat vésték:
„E nagy férfit adá Károly, neveié Viteberga, 
Papszéket s temetőt Gönc fala nyújtanak.“

A jezsuiták azonban nem hagy
ták békén nyugodni Károlit, egy 
munkás élet fáradalmai után a sir- 
ban. Három évre rá Károlit sírjá
ból kiásták, emlékét meggyalázták 
s Károli sírjába egy kivégzett go
nosztevőt hántolták el.

Az evangélikus és református 
testvér egyház a vizsolyi biblia 
háromszázados évfordulója alkal
mából, 1890-ben közadakozásból 
díszes szobrot emelt Károknak 
Gönc városában.

Az igaznak emléke áldott!

_  5 2 __________ ________________

A sárvári magyar diák 
Wittenbergában.

(Korrajz Luther idejéből.)
Irta : Dr. Szigethy Lajos. 5)

Másnap reggel a Luther háza nagy 
előadótermében valami félezer diák 
szorongott s félszáz nyelven zsongott 
a társalgás. De belőle ki kihangzott 
a Luther neve.

Végre halotti csend lett. Belépett

jóleső vonzalommal kezdenek viselkedni s 
itt az idegenben valóságos mentőangyaluk
nak tekintik őt. A nemesszívü nő magával 
viszi a gyermekeket és harmadik napon 
vonatra szállanak. Nap-nap után nagy terü
leteket hagynak maguk uián a gőzparipán. 
Közelebb és közelebb érnek az édes hazai 
határokhoz. Eljön a várva-várt perc, amikor 
Magyarország határán vannak és Gyana- 
falvához jutnak. Itt az állomáson kiszállanak 
és a hamburgi hölgy információt kér a 
kérdéses falu felöl. Vonaton mennek még 
egy darabig . . .  Majd a vonatból kocsira 
szállnak és kocsin utaznak be a kis hiúba. 
Felkeresik az ősz ap á t. . .  A nagyapa csak 
hallgat. . .  hallja a szót, de nem tudja 
megérteni, hogyan kerülnek haza az ő uno
kái apa és anya nélkül egy idegen nő tár
saságában. Mikor aztán megérti a gyönge 
lelkű hamburgi nő remegő szavaiból, hogy 
immáron nincsen leánya és nincsen veje, 
mert mindketten pihennek már künn az 
idegenben a halottak csendes országában, 
reszkető kezekkel, könnyező szemekkel át
öleli három kis unokáját és felsóhajt: 
»Istenem, legyen meg a Te akaratod!“

Luther. Büszkén hátraszegett fejével 
még erőteljesebbnek látszott, mint 
amilyen a valóságban volt. »Ejnye 
— gondolta Insulanus — nem Cson
tos Szigfrid lépett be, a Niebelungok 
hőse, akiről Sopronban került a ke
zembe egy német versezet ? De még
sem ? Hiszen Luther barna. Inkább 
Kinizsy Pál ő, a nagyvázsonyi várűr, 
akinek arcképét sokszor láttam Sár- 
várott a palotában. Vagy akár a 
sárvár-újszigeti öregbiró is lehetne. 
Oiyan jó, magyaros arca van. Hát 
ezért vitatta az este Makárius Józsi, 
igaz hogy a kedélyes rész vége felé, 
hogy Luthernek leányágon magyar 
őse is volt, valamelyik hadifogoly, 
aki a merseburgi csata után idekünn 
szorult.«

Ahogy Luther a kathedra felé ha
ladt »vaskos lábnyomától messze 
rengett« a padló. Aztán körülnézett 
villámló szemeivel s Insulánus fogé
kony magyar szívét ellenállhatatlanul 
meghódította egész lényéből kisugárzó 
két »magyar« tulajdonságával, a bá
torságával és büszkeségével.

Insulanus megérezte Lutherben azt 
a magyar embert is jellemző, szinte 
enyelgő, játszi bátorságot, ami a lel
ket a veszedelem fölé emeli.

Megelevenedett lelkében, amit Lut
herről hallott, hogy ez sohse volt 
jobbkedvű, mint mikor Wormsba 
ment arra a sorsdöntő kihallgatásra. 
Magával vitte a gitárját s a pihenő 
állomásokon istenes énekekkel, de 
egyúttal vidám nótákkal felemelte uti- 
társai lelkét is. Pedig mire odaért, 
lejárt a császári menedéklevél határ
ideje s ő azzal a bizonysággal haladt 
títján, hogy Wortnsban a halálos ve
rem várja.

És jól esett Iosulanusnak, hogy 
Luther egész lényén láthatta azt a 
büszkeséget, amely a magyar ember
nek is jellemző tulajdonsága, akár 
párducbőrkscagányt, akár bárány bőr
bekecset visel. Ö, a jobbágyfid, meg
látta és megszerette Lutherben azt a 
büszke életerőt, amit paraszt őseitől 
örökölt, ami ezt a thüringiai tölgyet 
olyan érdessé tette, hogy aki neki 
ment jól megütötte a homlokát, még 
ha korona volt is a fején.

Azután megragadta a leikét Luther 
előadása. Nem hiába bányászösök 
ivadéka — gondolta Insulanus, de le 
is száll a Római levél titkainak a 
legmélyebb rejtekébe s onnan hozza 
elő a gondolataranyakat.

Előadásról hazamenet alig birt 
magával a lelkesedéstől, mialatt Bric- 
ciusnak elmondta milyen hatást tett 
rá Luther első látásra is.

A jő Briccius vele örült s két jel
lemző történetet mesélt neki Luther- í 
rő l:

»Tudod-e hogyan járt vele VII. 
Henrik, ez a félig őrült, félig gonosz 
angol király ? írt, vagy íratott Luther 
ellen egy zagyvalék és alantjáró köny
vet a hét szentség védelmére. Egyike 
ebben még türhetőbb kifejezéseknek:
>Te Luther, te veszett farkas, folyik 
a véres nyálad, amint az Úr nyája 
körül őlálkodől.<

Felelhetett e erre Luther mással, 
mint azzal, hogy ellenfelét asinus 
coronatusnak (koronás szamárnak) 
nevezte.

Mennyire megbotránkoztak ezen 
Luther nagyképű ellenségei: művei
ből minden erős mondást összegyűj
töttek. Jókora csokor lett belőle. Be 
nagy dolog I Ellenségeinek bíboros 
gorombaságaiból százszor akkora 
csokrot lehetne gyűjteni. Erős érzésű 
kornak erős a hangja és erősek a 
kifejezései is.<

»Hát azt tudod e — folytatta Bric
cius — hogyan ijesztett rá legsilá- H 
nyabb ellenségére, Albert mainci ér- * 
sekre, aki a bűnbocsátó cédulák árul- jä 
tatásával akarata ellenére megindította ■  
a reformációt ? I

Mikor Luther Wartburgban volt, m 
Albert halottnak hitte és nagy bátran 
ereklyevásárt hirdetett székhelyén, 
Halléban. A hivatalos árjegyzék sze
rint, amit magam is láttam, kapható 
volt ott negyvenkét millió esztendőre 
szóló bűnbocsánat; az a medence 
amiben Pilátus megmosta a kezét, 
két üveggel a kánai menyegzői bor
ból, kilenc tövis a Krisztus koroná
jából. Sőt Phlips uram szerint, akivel 
ezt a diákok hitették e l : az egyiptomi 
sötétségből három rőfnyi, a jerichői 
kürtzengés kottája és Mózes három 
feje: egy a gyermek-, egy a férfi- és 
egy az öregkorból.

Luther erre Wartburgból levelet 
írt Albertnek. Mi volt ebben? Nem 
tudhatjuk. Albert nem tette ki az
ablakába. De meg van ennek a vá- S  
lasza. Luther megmutatta a minap, 
mikor Dévaival nála voltunk vacso
rán :

»Lieber Herr Doktor! Mihelyt le
velét megkaptam, rögtön bezárattam 
az ereklyevásárt Meglássa, én leszek 
a legjámborabb püspök a Német- 
birodalomban.«

»Látod kedves Insulanusom —
fejezte be elbeszélését Briccius —
ilyenekért szeretjük mi szókimondó 
magyar fiuk a bátor, büszke, tettei
ben és szavaiban erőteljes Luthert.«

* (Folyt, kőv.)
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Benedek Y ince és Horetzky Béla  
barátaimhoz.

Kedves barátaim!
A „Harangszó“ ezévi 5. számában köz

zétett felhivástokat a legnagyobb örömmel 
olvastam és fogadtam, mert magam is 
összejövetelünk, találkozásunk érdekében 
ugyanezen eljárást akartam — egypár hó
nappal később — követni.

Bizony nagy idő 50—52 év!
Tudom, hogy ezen hosszú idő alatt — 

sokan közülünk csak a Másvilágon adnak 
egymásnak találkozót. Mi, akiket a jóságos 
Isten áldó kegyelme, még a régi gárdából 
megtartott, illő, hogy ezen kegyelemért, ott, 
ahol ugyanezen jóságos Istennek oltalmába 
ajánlva bocsátottak nehéz, de nemescélú 
pályánkra, együttesen adjunk hálát

Illő, hogy Egyházkerületünk által nagy 
áldozatok árán létesített és most is fenn
tartott Almamaterünknek, vele kapcsolato
san a Fenntartónak köszönetét mondjunk.

Illő, hogy ifjú lelkünk fogadalmáról, 
melyet kibocsátásunk alkalmával nemes 
hévvel, az ifjúság szent hevületével csele
kedtünk, most őszbeborult fejjel, megnyu
godott szívvel számot adjunk.

Illő, hogy számot adjunk arról, ami akkor 
reánk bízatott. Hogy elmondhassuk nemes 
önérzettel: íme, kiket reánk biztatok, — 
egy sem veszett el közülök! .

De, hogy ezen találkozásunk nyom nél
kül ne múljék el, hogy az utánunk-jövők 
necsak egy szép ünnepélyt lássanak benne; 
— amely múlandó, — már eleve is felhívom 
figyelmeteket arra, hogy gondoskodjatok 
arról, miképen örökíthetnénk meg cseleke
detekkel is e szép ünnepet?

A találkozás idejét illetőleg: figyelme
tekbe ajánlom, hogy olyan időpontra tegyé
tek, mikor már az iskolai év teljesen be
fejeződött, vagyis: mikor tanító és tanítvány 
teljesen szabad, úgy július 6—7-ére.

A találkozót annak idején tegyétek közzé 
a napilapokban is. — Isten szent nevében 
üdvözöl Benneteket

Horvátnádalján, 1926. február hóban
szerető barátotok 
M. Nagy Bálint

nyug. tanító.

Angliában egy év alatt tízmil
lió bibliát ad tak  el. W. E. Smith 
londoni lelkész nemrégiben a sajtó 
munkásai eló'tt nyilatkozva, kijelen
tette, hogy a keresztény világot egy 
új, mély vallásos hangulat árasztja 
el. A világháború rettenetes zűr
zavarai után — mondotta a lelkész 
— az emberiség kezd ismét magá
hoz térni és kezd ismét belezök
kenni a régi, normális kerékvá
gásba. Érdekesnek tartom megem
líteni, hogy Angliában egy esztendő 
alatt tízmillió bibliát adtak el. Ez 
mindennél jobban bizonyítja a meg
állapításom helyes voltát. Az em
berek ismét kezdik olvasni a bib
liát és egyre többen vannak olya
nok, akik szükségét érzik annak, 
hogy a szent könyvet olvassák.

O L V A S S U K  A  B I B L I Á T !

A boldogság egyetlen útja.
Febr. 15. Miben keressük a boldogságot? 

Márk. 10. 42—45. A világi gondolkodás sze
rint a boldogság az uralkodásban, a hata
lomban van. A keresztyén ember mások 
boldogításában találja meg boldogságát. 
Az önző szív mindig csak csalódásra, elé
gedetlenségre talál, minél többje van. annál 
többre vágyik. Az önfeláldozó, másokért 
fáradó élet telve van örömökkel. Nem csa
lódhatnak, ha nem a magunk érdekét tart
juk a legfontosabbnak. Életünk annyit ér, 
amennyi jót tettünk.

Febr. 16. Szeressük egymást! I. Ján. 4. 
16—21. Kinek ne telnék meg a 82ive hálá
val és szeretettel, ha meglátja és megérzi 
Isten csodálatos szeretetét, aki az ő egy
szülött Fiát adta miérettünk? Az Isten 
iránti szeretettel megtelt szívből eltűnik a 
gyűlölet, ott embertársa iránt sem lakoz
hat más csak szeretet.

Febr. 17. Szolgáljunk egymásnak. Máté 
25. 3 1 -4 6 . Isten csodálatos kegyelme az Ő 
tiszteletét látja mindenben, amit az ö  nevé
ben felebarátainknak teszünk. A legkisebb 
szolgálat sem kicsi az Ő szemében, ha 
szeretetből fakad. De ha elmulasztunk egy 
jó szót, egy jó cselekedetet, amellyel vala
kinek szolgálhattunk volna, bűnt követünk 
el. Ne gondoljuk vétkes könnyelműséggel, 
hogy nincsen semmi közünk felebarátaink 
bajaihoz, küzdelmeihez. „Aki tudna jót 
cselekedni és nem teszi, bűne az annak, 
(jak. 4. íz.)

Febr. 18 Adakozás. II. Kor. 9 .6-s. Földi 
javainkat úgy tekintsük, mint az Istentől 
reánk bízott tálenfumokat, melyeknek csak 
ideiglenes sáfárai vagyunk. Nem a mi vá
gyaink kielégítésére valók azok elsősorban, 
hanem hogy könnyeket szárítsunk velük 
és az Isten országának nemes céljait moz
dítsuk elő. Örömünket le' jük az adakozásban.

Febr. 19. Megbocsátás. Kol. 3 .  12— 15. 
Mindnyájan telve vagyunk gyarlóságokkal, 
amelyekkel egymás életét gyakran nehezít
jük és keserítjük. Tanuljunk meg elnézés
sel lenni egymás hibái iránt: amennyit mi 
tűrünk másnak, mások ugyanannyit tűrnek 
nekünk. Ne gondoljuk, kivált ha gyerme
keink, alárendeltjeink vannak, hogy minden 
kis hibát rögtön szóvá kell tennünk. S ha 
figyelmeztetnünk kell, csak a szeretet hang
ján tegyük azt.

Febr. 20. Áldozat. Róm. 14. 14—21. Bár
mit szólunk vagy teszünk, mindennel ha
tással vagyunk másokra. Vigyázzunk, hogy 
ez a hatás ne legyen romboló, de építő. 
Szórakozásainkat, kedvteléseinket úgy vá
lasszuk meg, hogy azok mások lelki vagy 
testi kárára ne legyenek. Lehet egy élvezet 
mértékkel ártatlan, de mértéken túl vesze
delmes. Inkább mondjunk le magunk is az 
ilyenről, mintsem hogy példánk gyengébb 
akaratú testvéreinket bűnre kísértse.

Febr. 21. Megértés. Fii. 2. 2—5. Emberi 
gyengeség, hogy a magunk véleményét, a 
magunk cselekedeteit tartjuk a legjobbnak. 
Keressük mindenkiben a jót, a jó akaratot 
és igyekezzünk mindent jóra magyarázni. 
Minden lélek máskép érez és gondolkozik, 
ezért megértéssel kell egymáshoz közeled
nünk. A Krisztus jóindulata,, szeretete le
gyen a mi szivünkben is. Ó hány család 
volna boldogabb, és szegény hazánk sorsa 
mennyivel jobbra fordulna, ha minden ma
gyar megszívlelné az apostol emez intéseit.

M&rcsek János.

K O R K É P E K .

K arcolatok a hétről.
A bányai evangélikus egyházkerület 

belmissziói elnöksége „A belmisszió 
legegyszerűbb eszközei“ címmel egy 
füzetet adott ki. A füzet részletesen 
ismerteti és tárgyalja azokat a kérdé
seket, amelyek a manapság annyira 
hangzatos belmissziói munka fogal
mától elválaszthatatlanok. így termé
szetesen a harmadik részben „ Egyhá
zunk és a sajtó“ címen érinti az 
evangélikus sajtó kérdését is. Itt aztán 
a többek között a következőket mondja:

Ma nincs evangélikus sajtó. Mert 
ami van, az majdnem a semmivel 
azonos.

Őszintén szólva, bennünket rend
kívül meglepett ez a súlyos kritika. 
Mert mi eddig abban a kellemetes 
hitben ringattuk magunkat, hogy a 
füzet szavaival élve az evangéliom 
realizálása körül hál’ Istennek mi is 
csak tettünk valamit. Hogy az a sajtó, 
amely mögött egy 16 éves tiszta múlt 
áll, mely a legnehezebb időkben de
rekasan állotta meg helyét, valamilyes 
egyházépítő, egyházvédelmezö munkát 
mégis csak végzett. Hogy az a sajtó, 
amely közelebbről csak az 1924-ik 
évben 142 millió, az 1925-ik évben 
156 millió értékben gondozta egész 
éven át hétről-hétre ingyen példányok 
küldésével a szórványban lakó, általá
ban szegény sorsban levő evangélikus 
hitiestvéreinket, hivatásának magasla
tán áll, s ha dicséretet nem is érdemel, 
mert bár itt is állnak az írás szavai, 
ha mindeneket elvégeztünk is, csak 
haszontalan szolgák vagyunk, de ek
kora negligálást talán mégsem érde
mel akkor, mikor nagyon illetékes 
helyen a magyar keresztyén heti sajtó 
sorában az evangélikus sajtó, köze
lebbről lapunk is, nagyon tiszteletre
méltó helyet foglal el. Ha a mai 
evangélikus sajtó semmi, ez a semmi 
legfeljebb mégis c sa k  o ly a n  v a la 
m i :  m e ly b ő l e d d ig  is  c sa k  á l
d á s  és ü d v  f a k a d t  a z  e g y h á zra , 
a h a zá ra .

Ne feledjük el, hogy alig vagyunk 
félmilliónyian. Ne akarjunk szárnya- 
szegetten nagyon is magasan repülni. 
Ne tegyünk folyton különbséget e té
ren városi és falusi gyülekezetek kö
zött. Végre is „Egy a test, egy a 
lélek . . .  egy az Ur, egy a hit, egy 
a keresztség.“ ,

Ha azt akarjuk, hogy mások meg
becsüljék munkánkat, úgy :• először 
értéküljük azt mi magunk. Nem az 
evangélikus ember szenved könyvi
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szonyban, sajtógyülőidben. Ahol az 
evangélikus sajtó nem bir gyökeret 
verni, annak okát egészen máshol 
kell keresni.

Egy evangélikus
festőművész sikere.

A Szepesség  büszkesége.
Hosszú évek során csendben, zajta

lanul dolgozott, rajzolgatott, festegetett, 
fáradhatatlanul munkálkodott szinte elfe- 
ledten Forberger Vilmos tanár, lőcsei evan
gélikus festőművész azoknak a finom lelki 
tulajdonságoknak a birtokában, amelyek az 
igazi művészembert jellemzik, míg aztán 
most végre mégis csak észrevették, felfe
dezték.

A Szepesi Híradó-Szepesi Hírlap egyik 
múlt évi számában ugyanis többek között 
a következőket olvassuk Forberger Vilmos 
festőművész atyánkfiáról:

„Minden igazi művésznek a szerénység, 
finomság, visszavonultság az igazi karak- 
terisztikuma. Boldogult Andrássy Dénes 
gróf ezt a psychologiai axiómát még ki
bővítette, amikor azt mondta, hogy a „mű
veltség első kritériuma a szerénység“.

Ily elfeledett, mellőzött halhatatlan mü- 
vészfia a Szepességnek Forberger Vilmos 
lőcsei festőművész. Úgy járt ő is, mint a 
németek legkiválóbb mesterdalnoka Hans 
Sachs, ki a reformáció korában élt, kit kora 
nem méltányolt, kit az utódok elfeledtek, 
kit körülbelül háromszáz év múlva Goethe 
fedezett fel és méltatott. Köztünk él, köz
tünk küzd és dolgozik régi jó barátunk 
Forberger Vilmos s nagyszerű művészetét 
mégsem tudtuk méltányolni. Idegen ország, 
idegen emberek kellettek hozzá, hogy meg
tudjuk, ki az a lőcsei rajzoló és festőmű
vész, ki az a 77 éves Forberger Vilmos. 
Amit mi nem ismertünk, azt felfedezte két 
kiváló bécsi professor: Andri és Windhe- 
ger, kik úgy nyilatkoztak, hogy „ha majd 
milliókat fognak Forberger rajzaiért fizetni, 
akkor fogják majd lázasan keresni rajzait 
és aquarelljeit 1“ A világ legnagyobb grafi
kai intézete, a bécsi Albertina, lelkesedés
sel vette meg Vilmos bátyánk két legszebb 
alkotását: Tátracsúcs a menguszfalvi völgy
ből föl véve és a Magas Tátra a lőcsei 
Rehberg hegyről. Ily kitüntetéssel csak a 
világ legnagyobb művészei dicsekedhetnek!“

EGYRÖL- MÁS RÓL.

A m in den n api életből.
Bevonják a nagyalakú 25.000,

10.000, 5000, 1000 és 500 koronás 
állam jegyeket. A Magyar Nemzeti 
Bank a forgalomban levő, 1920. ja
nuár l i kelettel ellátott nagyalakú
10.000 koronás, nagyalakú 5000 ko
ronás, nagyalakú 1000 koronás, nagy
alakú 500 koronás, továbbá az 1922. 
augusztus 15-iki keletű nagyalakú
25.000 koronás címletű államjegye
ket a forgalomból bevonja. A bevo
nás végsó határidejét a kormány 
hozzájárulásával 1926. július 31-ében

állapította meg, minek következtében
a behívott jegyek 1926. július 31-ig 
fizetésképen vagy kicserélés végett a 
Magyar Nemzeti Bank főintézetéhez 
vagy fiókintézeteihez benyújtandók. 
Ezen időpont után ezeket a jegyeket 
a Magyar Nemzeti Bank intézetei 
csak kicserélés végett fogadják el. 
1929. július 31'ével a Magyar Nem
zeti Bank beváltási kötelezettsége a 
fent említett államjegyekre vonatko
zólak a bank alapszabályainak 94. 
cikke szerint megszűnik.

Köhögés ellen melegen ajánljuk 
az izlandi zuzmó teát. Patikában, 
drogériában kapható. Ugyanúgy kell 
megfőzni, mint a rendes teát, de sem 
cukrot, sem egyebet hozzáadni nem 
szabad. (Ize keserű.) A tisztán meg
főzött és leszűrt izlandi zuzmót, ami
lyen melegen csak birjuk, igyuk reggel 
éhgyomorra, délben és lefekvéskor. 
Napközben is ajánlatos lehűtve víz 
helyett inni. Állandó használata nem
csak a leghevesebb köhögést szűnteti 
meg, de a tüdőt is rendkívül erősíti, 
a kezdődő ttidövészt is gyógyítja.

HETI  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés eltörölte a házhaszon

részesedést, megszavazta az indemnitást 
és elfogadta a franci a-magyar kereske
delmi szerződést. — Zadravetz püspököt 
a kormány a frankügy tisztázásáig felmen
tette a tábori püspökség tisztsége alól. — 
Egyébként a politikai érdeklődés Károlyi 
Imre gróf cikke felé fordult, amelyre gróf 
Bethlen két pesti napilapban is válaszolt. 
A miniszterelnök Károlyi Imre vadjait a 
legapróbb részletekre kiterjedöleg cáfolja 
meg. A végén azt Írja: „Ha annak tudatában 
leszek, hogy az országnak ártok azzal, 
hogy helyemen maradok, azonnal távozni 
fogok. Öt éven át becsülettel fáradoztam 
az ország talpraállításán, más, mint tövis
koszorú nem volt érte a jutalom. Mindent, 
ami előttem érték, odadobtam azért a mun
káért. Nem siránkoztam rajta, csak köteles
ségemet teljesítettem, de egyet nem adok 
és az a becsületem“. — A kormányzó ki
hallgatáson fogadta Herczeg Ferenc írót és 
a másodosztályú keresztet a csillagokkal 
adományozta neki. — A Népszava cikkíróját 
nemzetgyalázás és izgatás miatt 3 évi bör
tönre ítélték.

Az erdélyi magyar párt kényszerhely
zetében egyezségre lépett az oláh kormány
nyal.

A román trónörökös, Károly, állítólag 
visszavonta a trónról való lemondását.

Bukovinában nagystílű pénzhamisító 
társaságot lepleptek le.

Csehország elismerte Szovjet-Orosz- 
országot.

Németország belép a népszövetségbe 
és igényt tart a főtitkári tisztségre.

Görögországban az orosz követség 
bolsevista összeesküvést szított. — A szerb 
iskolákat lerombolják, az iskolai könyvek
ből máglyát raknak.

Franciaország újtipusú bankjegyeket 
ad ki.

Az angol belpolitikai élet újabb krízis 
előtt áll.

Portugáliában véres uccai harcok vol
tak. A baloldali radikálisok fegyveres fel
kelést kíséreltek meg.

HARANGS Z Ó.

Ötvened vasárnapján.
Ep. I. Korinth. 13. rész.

A szeretet a hitnek gyökerét rejti magá
ban, mert csak annak hiszünk, akit szere
tünk és azt reméljük, amit szeretünk. A hit 
a jó t termeli, a szeretet a jó t teszi. Hit és 
reménység csak magamnak használ, a sze
retet azonban sokaknak, barátnak és ellen
ségnek egyaránt. A szeretet Istennek egy 
kézzel fogható bizonyságtétele az embernél 
és egy darab az emberben az Istenből. A 
szeretet örök, mert Isten is örök. Aki a 
szeretetben van, az Istenben van, s az Isten 
is őbenne van. Aki a sz e re te te t meg akarja  
tanulni, járjon Jézushoz iskolába. Rend
kívül ajánlatos azért, hogy egy esztendőben 
legalább egy héten olvassuk és imádkozzuk 
el Pál apostol korinthusi levelének 13. részét.

Szíves tudomásul. Á Masznyik-féle 
Újtestamentom vételénél a lelkészek és ta
nítók 40°/o-os árkedvezményben részesül
nek.

„Kapi Béla ösztöndíj.“ Egy névtelen 
a Harangszó szerkesztőjének kezeihez, 
Kapi Béla dunántúli püspöknek a magyar 
kultúra terjesztőre körül szerzett érdemei
nek halvány elismeréséül fél millió kor.-t 
juttatott azzal, hogy az összeget a szer
kesztő 5 egyenlő részben legjobb belátása 
szerint 5 dunántúli középiskolai tanuló év
végi jutalmazására fordítsa. Lapunk szer
kesztője a fenntebb jelzett összegből a 
névtelen óhajának megfelelően 100 ezer K-t 
a soproni ev. főgimn. igazgatójának, 100 
ezer K-t a soproni tanítóképző igazgatójá
nak, 100 ezer K-t a kőszegi leánygimn. 
igazgatójának, 100 ezer K-t a bonyhádi 
gimn. igazgatójának juttatott, 100 ezer K-t 
pedig a szentgotthárdi ev. diákszövetség 
rendelkezésére bocsátott egy-egv öntudatos 
evangélikus középiskolai növendéknek év
végi jutalmazása céljából.

Szerkesztőnk a felosztásra vonatkozó 
intézkedéseket a püspöknél bejelentette s 
a püspök az intézkedéseket azon megjegy
zéssel vette tudomásul, hogy különös me
leg hálával és köszönettel gondol arra az 
ismeretlen jóltevőre, ki minden önzéstől 
menten csendes névtelenséggel hozta meg 
egyházunk oltárán a maga áldozatát.

Kormányzói k itün tetés. Meleg ünnep
ség keretében tűzte fel Miskolc város polgár- 
mestere a kormányzó díszérmét Gebe End- 
réné tanítónő keblére 45 évi hűséges, oda- 
adó tanítónői szolgálatainak elismeréséül.

| Budakeszy W eórös István •}• Iweörös 
István a nemescsói gyülekezet s a kőszegi 
ev.leányneveló intézet felügyelője 86 éves ko
rában Nemescsón elhalt. Az elhalt öreg úr 
egyházunk lelkes bajvívója, a vármegyei 
életnek egyik vezéralakja volt. Közéleti 
tevékenységéért a kormányzó kormányfő
tanácsosi címmel tüntette ki. Temetése 
gyülekezetének, az egész környéknek, a 
vármegyei előkelőségeknek őszinte rész
vételével február 7-én ment végbe. Meg
jelentek többek közt: Kapi Béla püspök, 
dr. László Kálmán egyhmegyei felügyelő, 
dr. Tarányi Ferenc főispán, dr. Horváth
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Kálmán alispán stb. Koporsója felett G e
rencsér Zsigmond nemescsói lelkész hir
dette az örök élet igéit. — Legyen az el
hunyt patriarcha emléke áldott!

Ä Magyar Evang. Kér. Diákszövetség 
tél) konferenciája. Január 31-én és febr.
2-án tartotta meg téli konferenciáját föisk. 
hallgatók részére a Magyar Evangéliumi 
Kér. Diákszövetség Budapesten. Evang. 
részről Kapi Béla püspök tartott mélyen 
szántó előadást a következő témáról: „A 
becsület az ember és a nemzet életében“. 
Báró Podmaniczky Pál pedig: „Hogyan 
tapasztalható meg Isten“ címen tartott elő
adást. Volt külön evang. gyűlés is, amelyen 
báró Podmaniczky „Az evang. keresztyén- 
ség hivatása a vilagprotestantizmusban“, 
dr. Deák János pedig: „A lelkész munka
társai* címen erősítették az egyházszeretetet 
s növelték az ev. öntudatot. Az egyik reg
geli áhítatot Túrőczy Zoltán ózdi lelkész 
végezte e tém áról: „Megbocsáttattak a te 
bűneid.“ Utolsó délután tanulmányi szakok 
szerint voltak párhuzamos csoportgyűlések. 
Ezek között a theológusok csoportjának 
báró Kaas Albert is tartott előadást az 
eredményes igehirdetés feltételeiről. A diák- 
szövetség ülései legnagyob részben az 
evangélikus egyház üllői úti imatermében 
folytak le.

Salgótarjánban nagy sikerrel adta elő 
a Luther-Szövetség ifjúsága a Vasgyáros 
c. színművet másodízben is telt ház előtt 
az acélgyári Kaszinó nagytermében. A be
teg női főszereplő helyett Kotra Irénke, 
Paraszthy Giziké egy hét alatt tanulták be 
új szerepüket. Szerepeltek még: Takács 
Ferenc, Zahár Irénke, Patay István, Tuba 
Gyula, Kovács Aladár, Misecska Ilonka, 
Paraszthy Juci, Knapicius Lajos, Viszovszky 
János, Pampurik Gusztáv, Koza János, 
Knapicius Gyula, Jancsik Gyula, Vieszt Ica. 
A tiszta jövedelmet az árvízkárosultak ja
vára fordítottuk.

A győri evang. ifjúsági egyesület mely 
1923. őszén alakult meg, az 1925. év folya
mán 11 előadást rendezett, ebből humoros 
tárgyú volt 2, ismeretterjesztő 4, vallásos 
tárgyú 1, hazafias 2, színielőadás 2 volt.

Részt vett azonkívül az egyesület május 
havában Győrújfalun az ottani evang. hívek 
felkérésére egy ünnepi beszédből, szavala
tokból és énekszámokból álló tartalmas 
műsorral.

Legutóbb az egyesület előadta Csiky 
Gergely „Nagymama* c. vígjátékát, amelyen 
Simon Ily a nagymama szerepében élethű 
alakításával és szép játékával tűnt ki.

December 11-én és 12-én, közkívánatra 
13-án előadták id. Endreffy János ev. leik. 
„Jefte fogadalma“ c. Ótestamentumi tárgyú 
drámáját nagy sikerrel. Az összes szerep
lők Isó Pál, Nits Zsófia, Kontár Sándor, 
Krausz Károly, de különösen Stőger Lola 
és Kuszák István, akik a darab főszereplői 
voltak teljesen lelkűk mélyéig átérzett játé
kukkal tűntek ki.

Az egyházközség vezetőségének óhajára 
a böjtben újra előadják.

Részt vesz az egyesület az Evang. Bel- 
misszió Egyesület által rendezett vallásos 
estélyeken is.

Január 24-én tartotta meg a Belmisszió 
Egyesület harmadik vallásos estélyét. Köz
ének után Schrődl Mátyás hitoktató-lelkész 
mondott imát s tartott írásmagyarázatot, 
gondolatokban gazdag képekkel kifejtve a 
mai ember helytelen világnézetét. Utána 
Kreutzer imáját énekelte Fodor Kálmán 
vezetése mellett a vegyeskar, Nagy Lajos 
Isten c. költeményét Stőger Lola szavalta

teljesen átérezve a költemény gondolatát. 
Kicska Sándor keresk. isk. tanár „A köz
szellem tisztasága és az iskola“ c. tartott 
előadást. A vegyeskar Grieg örökbecsű 
karát énekelte el precis pontossággal. A 
bariton szólót Kitzvéger István énekelte 
szépen. Káldy Emma Szegedy László Ma
gyar fohászát szavalta nagy hatással. Köz
ének fejezte be a szép estét.

Szeged. Az evang. leányegylet február 
2-án szeretetvendégséget rendezett az egy
ház dísztermében. Közének és ima után 
Varga Manci: Megtérés, Schifter Manci: 
Jöjjön el a Te országod c. verseket sza
valták. Schiffer M és Bányai Ilonka: Fog
jad kezem c. éneket adták elő. Kartmann 
Ilonka „Jézus az Út“ címen tartott biblia- 
magyarázatát a tea felszolgálása követte. 
Schiffer M : Itt van szivem c. szólóéneke 
után Tátrai Károly lelkész A modern női 
élet helytelenségei címen előadást tartott, 
majd Mezőfalvy Julia hódmezővásárhelyi 
belmissziónárius Máté 2 2 .í—is. versek a. 
mélyhatásu bibliamagyarázata hangzott el. 
Bányai Ilonka: Út a boldogsághoz, Huszár 
Judit: Egyszer volt c. vallásos verseket 
adiák elő s ima, közének fejezte be a jól 
sikerült estélyt. A rendezés érdeme Kart- 
mann Ilonát, a leányegylet buzgó vezetőjét 
illeti.

A szombathelyi protestáns kör február 
15-én a Sabária termeiben családi össze
jövetelt rendez. Belépő díj: személyjegy 
30 ezer, családjegy 75 ezer korona.

Alsórőnök. Folyó évi rendes közgyű
lését február 2-án tartotta, melyet megelő
zőleg istentisztelet volt. A közgyűlés alkal
mával felolvasott számadások Dunst Ferenc 
és Dunst János elöljárók lelkiismeretes 
sáfárkodásáról tesznek tanúságot E kis 
gyülekezetben a normális egyházi életnek 
helyreállítása körül nem kis érdeme van 
Brunner János tanítónak.

Diósgyőr—vasgyár. Gazdag műsorü 
vallásos-est keretében áldozott Ruyter Mi
hály és a gályarabok emlékének. Offer- 
tóríum 755000 K volt, melyből 300 ezer 
K-t az „Örömhír“ támogatására, a többit 
a házi szegények pillanatnyi segélyezésére 
fordítalak.

A téti evang. leányegylet január 23-án 
és 24-én nagysikerű műkedvelő előadást 
rendezett. Előadták Herczeg Ferencnek: 
Gyurkovics lányok című négyfelvonásos 
pompás vígjátékát. A szereplők, akik kivé
tel nélkül mind kitünően megállták a helyü
ket a következők voltak: Bősze Juliska, 
Simon Iluska, Hujber Annus, Lampérlh I., 
Kiss Margit (tanítónő), Kiss Margit (egyleti 
tag), Kovács Margit, Csete Irénke, Csöngei 
Kálmán, Nagy Imre, Kiss Gyula, Németh 
Ferenc, Kovács Ferenc, Horváth József. 
Az előadás jövedelméből 1,500 000 K-t az 
árvízkárosultak kaptak, 1,500.000 K-t pedig 
az egyesület saját könyvtárára fordított.

Buda. Porédos Ivánné vendszármazásu 
özvegy kbl. 400 millió ériékü vagyonát a 
budai egyháznak hagyományozta.

Halálozás. Horváth Sándor velegi leik. 
Budapesten elhalt. Áldás emlékére!

A kelenföldi Ev. Nőegyesület január 
28-án d. u. 5 órakor tartotta évi rendes 
közgyűlését. Az egyesület, mely a templom
építés lehetőségeinek előteremtésén fárad
hatatlanul buzgólkodik, emellett a szegény- 
gondozás lehető legbuzgóbb felkarolását 
tűzte ki ez évi programmul. A közgyűlést 
vallásos est követte: Szüts Gábor lelkész 
imádsága, vitéz Szerényi Károly hegedű- 
játéka és Dárdai Viktor színművész szava

lata után dr. Kirchknopf Gusztáv tartott 
előadást.

„A nyugat három szócsövön keresztül 
hirdeti nekünk a megváltó igazságokat. De 
egyik hazugabb, mint a másik. Egyedül az 
az igazság, mely a magasságból jön s ez 
meggyőz mindeneket. Hiába minden próbál
kozás, amely Jézus Krisztust ki akarja 
hagyni a bajok orvoslásából, egyedül az ő 
igazsága ad szabadulást. . . “

Az előadás után Gasparik Margit ének- 
művésznő énekelt nagy művészettel, végül 
Sevillt Ferenc művészi orgonajátéka zárta 
be az estét.

Csönge. Egyházépitő munkájának ismé
telten bizonyságát adta a csöngei evangé
likus ifjúsági egyesület f. é. január hó 31-én 
rendezett vallásos estélyével. Az ünnepi 
estélyt gyülekezeti közének nyitotta meg, 
melyet Magassy Sándor lelkész buzgó imája 
követett. Ifj. Balogh János mély érzéssel és 
melegséggel szavalta Szabó Géza: „A sa- 
reptabeli özvegy“ c. költeményét. Magassy 
Sándor lelkész „A hit egyházáéról tartott 
vallásos előadást, majd Szabó Dezső má
sodtanító Bach: Fantázia orgonasolojával 
gyönyörködtette a hívek seregét. Bognár 
Pál „Magyar szívek“ (Csáki Lajos) c. költe
ményének hatásos szavalata után az est a 
lelkész imájával és közénekkel ért véget. 
Offertórium a helyi ijf. egyesület és a Ha
rangszó javára tartatott.

Szentgotthárd. Mindkét nembeli ifjúság 
február 7-én a gyülekezeti kultúrházban 
szeretetvendégséget rendezett, mely alka
lommal felolvasást illetőleg előadásokat 
tartottak: lapunk szerkesztője és Berger 
Lajos s. lelkész. A vegyeskar szebbnél - 
szebb énekekkel töltötte ki az est pro- 
grammját. A háziasszonyi teendőket Berke 
Irén és Lang Ella végezték.

Pápa. Az ének- és zenepárloló egye
sület január 31-én műsoros estélyt rende
zett Közreműködtek: Závory Gyula, Süli 
János, Horváth Károly, Limperger József, 
Bakos József, Závory Gyula, Kerekes Terus, 
Gyurcsek Annus, Kozma, Kerekes A., Kis, 
Molnár.

Isten igéje a gyermek lelkében. Az
angolnyelvü vallásos irodalomban annyira 
ismert Hastings nemcsak arra gondolt, 
hogy tudományos munkákkal gazdagítsa az 
evangéliumi keresztyénséget, hanem nagy 
szorgalommal összegyűjtötte a világ leg
kiválóbb szerzőinek gyermekistentiszteleti 
beszédeit, ezt a kiváló munkát ültetik most 
át magyarba Erdős Károly dr. theologiai 
tanár, Halmi János dr. theologiai m. tanár, 
Herczegh József dr. amerikai, Csontos Béla 
keszthelyi, Gáty Ferenc veszprémi vallás- 
tanitó-lelkész és Incze Gábor a Kálvin 
Szövetség szervezőtitkára. A kiváló munka 
nagy nyereség lesz protestáns irodalmunk
ban. A munka február havában jelenik meg, 
A magukat előjegyzök a bolti árnál 25°/o- 
kal olcsóbban, körülbelül 35 ezer koronáért 
fogják megkapni. Előjegyezni lehet levelező
lapon a Bethlen Könyvkereskedésében: 
Budapest, Kálvin-tér 8.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A német evangélikus egyházak zsinata 

eredményes munkát végzett. Megválasztotta 
az egyházi szenátust, amelynek kezébe té
tetett le az egyház tulajdonkópeni kormány
zása, áll pedig ez a szenátus a fökormány- 
tanács képviselőjéből, a generális szuper- 
intendesek legidősebbjéből, a tartományi 
egyháztanácsok elnökeiből és tiz választót
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zsinati tagból. Evvel teljessé lett az új 
egyházi alkotmányos kormányzat. Foglal
kozott azután a zsinat az agenda és a 
konfirmáció reformjával, a lelkészválasztási 
szabályrendelettel, a lelkészképzéssel és a 
disszidensek kérdésével. Nagy vitát pro
vokált az a javaslat, mely a generális szu
perintendens név helyett a püspök nevet 
akarta kötelezővé tenni. E kérdés eldöntése 
a jövő évi zsinatra lett elodázva,

Dr. Soederblom svéd érsek 60 éves. 
Dr. Soerderblom ev. svéd érsek január 
15-én töltötte be életének 60. évét. Szüle
tésnapja alkalmából mintegy 900 üdvözlő 
táviratot kapott. Egy bizottság 70.000 svéd 
koronát nyújtott át neki, hogy ezzel az 
általa megkezdett szociális és vallásos 
munkát tovább folytathassa.

Tiszteletbeli doktorok. A giesseni 
egyetem theologiai fakultása Gusztáv Adolf 
egylet giesseni közgyűlése alkalmából a 
theologiai tudományok tiszteletbeli dok
torává avatta: dr. Lessing Jenő florenczi 
lelkészt, dr. Dibelius Ottó berlini püspököt, 
Büttel Adám tábori lelkészt és báró Heil 
Koméit Wormsból.

Németországban a polgári házasság 
január 1-én ülte 50 éves jubileumát.

Rádió és a vakok. Németországban a 
háborúban megvakultakat a rádió áldásai
ban óhajtják részesíteni. A rádiók felállí
tásához szükséges pénzösszeget adakozá
sok útján gondolják előteremteni.

Oroszország. Az evangélikus gyüleke
zeteknek 2/a része lelkész nélkül van.

C S A L Á D I É R T E S Í T Ő.
Halálozás. Dr. Budakeszy Weöres Iván, 

cs. és kir. kamarás, a saját és nővére özv. 
gróf Niczky Ferencné szül Weöres Evelin 
és ennek gyermekei Geraldine, Felicitas, 
Éva és Elinor, továbbá fivére Aladár és 
neje Hudetz Aurelia és gyermekeik Raimund, 
János, Vilmos, István és az összes rokon
ság nevében fájdalomtól megtört szívvel 
tudatja, hogy forrón szeretett, felejthetetlen 
édesatyjuk, nagyatyjuk és rokonuk méltó- 
ságos Budakeszy Weöres István Vasvár
megye törvényhatósági és közigazgatási 
bizottságának tagja, földbirtokos keresz
tyéni megadással tűrt súlyos szenvedés 
után élete 86-ik évében, Nemescsón folyó 
évi február hó 4 ik napján jobblétre szen- 
derült.

A megboldogult földi maradványait 
Nemescsón folyó hó 7-ik napján délután 
fél 3 órakor áldatták meg és az ágostai 
evangélikus hitvallás szertartása szerint 
ugyanott a családi sirboltbsn őrök nyuga
lomra helyeztettek.

Á'dás és béke drága poraira!

Ú J D O N S Á G O K .
Ravasz püspök külföldre utazott. Dr. 

Ravasz László dunamelléki református 
püspök egy hónapi tartózkodásra külföldre 
utazott.

M egszüntették a  vendéglőkben a 
fényűzés! adót. A pénzügyminiszter leirata 
értelmében az ipartestület szorgalmazására 
február 1. óta minden polgári vendéglőt 
Budapesten mentesítettek a fényüzési adó 
szedése alól. A pénzügyminiszteri leirat 
értelmében a zenés vendéglőkben ezentúl 
csak este 10 órától kezdve kell fényüzési 
adót fizetni. A pénzügyminiszter intézkedése

a polgári vendéglőkben az étkezést 10°/o- 
kal olcsóbbá tette.

Újból viz alá került az aknaszlatinai 
sóbánya. Néhány hónappal ezelőtt egy 
földalati mosáson át viz hatolt be a só
bányába. Akkor nagynehezen sikerült a 
vizet elapasztani. Most más úton sokkal 
erősebb sugárban ömlik a víz a bányába 
s óránként mintegy negyven hektoliter víz
tömeggel árasztja el.

Bevonják az ezerd ináros bankjegye
ket. A nagyarányú hamisítás miatt min
denütt bizalmatlanul nézett régi ezerdináro- 
sokat a szerb kincstár bevonja.

Borzalmas vihar pusztíto tt Montene
gróban. Az elmúlt napokban Montenegró
ban borzalmas vihar pusztított, mely számos 
házat összedöntött, fákat csavart ki töves
tül és igen nagy anyagi károkat okozott.

Mussolini bezáratta  Olaszország ösz- 
szes tánctermeit. Róma város hatósága 
Mussolini minis sterelnök utasításai alapján 
pár héttel ezelőtt becsukatta az összes 
tánchelyiségeket. Ezt a rendeletet most az 
egész országra kiterjesztették. Az összes 
városok polgármesterei azt a szigorú uta
sítást kapták, hogy rögtön csukassák be 
az összes tánchelyiségeket. „A bálok — 
mondja a kormány körrendeleté — csak 
alkalmak a romlottság terjesztésére.“

Rudolf M osse: M agyarország Uj- 
ságkatalogusa. A modern üzleti életnek 
néiKülözhetetlen hadművelete a reklám és 
ennek a műveletnek megtervezésével .Ma
gyarország Ujságkatalogusa“ a kereskedő
nek körülbelül azt a szolgálatot teszi, mint 
a hadvezérnek a pontos, megbízható, átte
kinthető terepszemlét nyújtó térkép. Magyar- 
ország Ujságkatalogusaból lehet megtudni, 
hogy a hirdetőnek milyen hazai napilapok 
és szaklapok állanak rendelkezésére, hogy 
a felsorolt lapok utján milyen méretű ha
tást várhat, sőt a katalógus alapján a hir
detőnek módjában áll körülbelül számot 
vetni reklámhadműveletének előrelátható 
költségeivel is. Ezek azok az értékes ada
tok, melyek a Rudolf Mosse r.t: .Magyar- 
ország UjságkataiogusáM közkedveltté, 
sőt nélkülözhetetlenné tették.

Az Új Időkben a szerkesztő Herczeg 
Ferenc folytatja ezen a héten: A Lánszky 
motor című regényét, amely a nagy Írónak 
legújabb alkotása. Émeitett az angol iro
dalom egyik legérdekesebb regényének a 
folytatása folyik a lapban: .Szerelem“ 
címen. Cikkek és elbeszélések egészítik ki 
a regényeket Hevesi Sándortól, Falu Ta
mástól, Szász Károlytól, ltly Jánostól, me
lyekhez Kézimunka címen az Uj Idők uj 
rovatát csatolja, gyakorlatilag felhasznál
ható rajzokkal, Pompás reprodukciókat 
találunk ebben a számban a legjobb mű
vészektől: Székely Bertalantól, Szentgyör- 
gyi Istvántól, a két Stróbltól, Csók István
tól, stb., azonkívül egy sor aktuális kép 
gazdagítja a számot. Az Uj idők előfizetési 
ára negyedévre 80.0C0 korona. Mutatvány- 
számot ingyen küld a kiadóhivatal: Buda
pest, VI., Andrássy út 16.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékok gondoskodnak az apró 
gyermekek szórakoztatásáról. Gegus Ida ad 
útbaigazítást az apró gyermekek tanítgatá- 
saihoz. Könnyű, világos stílusban megírt 
kis mesék, versikék, köszöntők, ha felolvas
suk a még olvasni nem tudó ki3 babának, 
játszva tanulja meg azokat. A szerkesztő és
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kitűnő munkatársai a nagyobb gyermekek 
számára írják Az Én Újságom többi részét. 
Negyedévi előfizetési ára 25 ezer korona. 
Budapest, VI., Andrássy út 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. 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. — 

Szentgotthárdró!: Luthár Lajos 250, Orbán 
Ferenc 50, özv. Tóth Sándorné 50, özv. 
Tóth Gyuláné 50, Obetkó István 28, Zrim 
Ádám 100, Horváth Károly 50, Horváth 
Lajos 30, Martin Józsefné 60, F. I. 50, 
König Ilona 100, Szabó Jenő 50, Vakarcs 
Kálmán 60, özv. König Lajosné 50, Stangl 
Józsefné 75, özv. Szuiczer Józsefné 100, 
Kerecsényi György 50, Ónody Zoltánné 
100, Zsidáról: Németh József 20, Kollár 
Ferenc 28, Kó3ik Péter Lapincsolaszí 20 
ezer koronát.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT QÉZA 
őzentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Február 10. Gabonaárak: Búza 405— 

407, rozs 230-235, árpa 240, köles 180, 
zab 250, tengeri 177—180, korpa 172 ezer 
K métermázsánként.

Valuták: Dollár 71 350, Schilling 10240, 
Német marka 16965, Cseh korona 2109, 
Dinár 1252, Lei 313, Lira 2860, Frank 2655, 
Angol font 346.460.

Vályi Nagy Géza:

Magyar szírtől -  magyar s z ív ta
Versek. III. kiadás. — Á ra: 2 5 pengő.

P á j  ma élni
Új versek — Á ra : 3 pengő.

1—20

A felpéczi (Győr m.) gyülekezet 
pályázatot hirdet templomrenoválásra, 
a templomtetö teljes megújítására. —  
Feltételek megtudhatók a lelkészi hi
vatalban. Pályázati határidő febr. 21.

1—2

Négy középiskolát végzett, felső varrást 
tanult s a háztartás minden ágában jártas 
vidéki unoka-hugom számára alkalmazást 
keresek úri családnál gyerek mellé is. 
Esetleg magános úrnő mellett az összes 
háziteendők végzését is vállalná. Főfeltétel 
jó bánásmód.

Szíves megkeresések címemre: özvegy 
Kadvánné V. Zoltán u. 8. sz. III. 1. ajtó, 
Budapest, küldendők. 2-5

H irdessen a „ H a r a n g s z ó “ -ban .
Nyomatott Welliscb Béla viüamüzeinü könyvnyomdájában Szenfgotthárdon,
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Alapította
K A P I  B É L A

1810-ban.

Lapíulajdonoa:
i  D u n ín tü l i  L a t íe r - S s ö v e t s É Q .
Ai OmiAgo* liBtber-SiÖTet- 

t é r  hlT»Ul#» la p ja .

Kóxlratok, «lőBioíésl díjak 
is  reklámidők a 

HARANGSZŐ sierkesztő-
kiaűóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

§

B ánkódjatok keresztyének, 
Búsan zengjen m ost az ének.

Sxerkeextó-kladóhlTatal: 
SZENTOOTTHÄRD.

Vas vármegye.

riókkladóhlTatal
.Luther-Társaság" kőnyr- 

kereskedése Budapest,
VIII., Szentklrályi-u. 51/a.

A „IIARANQSZÓ* 
előfizotósi ára: az elsó 
negyedévre 16.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10°/*-ob kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

Jeruzsálem felé . . .
Lukács 1 8 .31. Jézus maga 

mellé vévén a tizenkettőt, 
monda nékik : íme felme- 
gytlnk Jeruzsálembe, és be
teljesedik minden az ember
nek Fián, amit a próféták 
megírtak.“

A ilág Megváltója elindul szen
vedéseinek városa felé, Jeruzsá
lembe . . . Kísérjük el mi is . . .

Mindenek előtt tanuljuk meg azt 
az igazi böjti könyörgést, amelyet 
a jerikói utón a vak koldus, Sala
mon templomában a vámszedő, s 
Golgothán az egyik haldokló gonosz
tevő mondott el, vagyis tanuljunk 
meg imádkozni Isten könyörülő 
kegyelméért. 'A kegyelem-keresők 
fohászát pedig a legmeghatóbban 
ez az ősrégi ének foglalja össze: 
„Krisztus, ártatlan bárány! Ki mi
értünk megholtál; A keresztfa ol
tárán Nagy engedelmes voltál. Vi
selvén bűneinket, Megváltottál min
ket, Irgalmazz nékünk, Oh Jézus, 
oh Jézus!“ . . .

Azután hangoljuk át lelkünket 
a böjti napok szent énekeinek és 
dicséreteinek a dallamára. . .  mi 
ezekkel kísérjük az érettünk szen
vedő Krisztust a fájdalmak utjának 
stációin. És amint egymásután el
szállnak majd a napok, egyszer- 
csak felérünk a Golgotha hegyére 
s ott leborulva töviskoronás kirá
lyunk előtt elmondhatjuk az éne- 
kek-énekét: „Óh fő, vérző sebek
kel meggyötrött, megrakott! . . . "

De ne felejtsük el azt sem, hogy 
az igazi böjt a Krisztus követését 
kívánja nemcsak gondolatban, ha
nem valóságban, életünk minden 
mozzanatában. Azért hitünknek 
egész mélysége, szívünknek aláza
tossága, türelme — mind róla te
gyenek bizonyságot. Szelídség és

engedelmesség legyen ékességünk 
és mindenek felett a szeretet, hisz 
enélkül minden mi ünneplésünk 
csak zengő érc vagy pengő cim
balom . . . Hányszor panaszkodunk 
a mai idők könnyelmű felfogására, 
mely Krisztus vérehullatásának, 
áldozati halálának drága értékét 
nem tudja megérteni . . . Védel
mezzük meg a keresztet és a ke
resztről való régi tudományt nem
csak a meggyőzésnek s az igazság
nak szavaival, de védelmezzük meg 
elsősorban az életünkkel, amely 
bizonyítja, megmutatja mindenek
nek, hogy a Golgotha keresztje 
alatt egészen más, új emberekké 
lettünk! . . .

Mivel pedig ilyen életfolytatás
hoz a saját erőm nem elégséges — 
add nékem óh Uram a te Szent- 
lelkedet, ezt a jóra vezérlő erőt, 
hogy kormányozza életemet! . . .

„Készülj lelkem serényen,
Kísérd el Uradat,
A szent város felé tart,
Kövesd és el ne hagyd.
Kísérd szent áhítattal,
Tekintsd nagy kínjait;
Hordozni a keresztet 
Téged is m egtanít. . . "

Ámen.

A pocsolya.
I r ta : Mayer Pál.

A minap elintézni valóm volt a 
közeli városban. Dolgomat elvé
gezve, hazafelé tartottam. Az utón 
két iskolásleányka ért utol, akik 
nagy igyekezettel iparkodtak velem 
lépést tartani. Aprók voltak még, 
rendesen öltözve, kezükben pala
tábla, irka, könyv — fiatal éveik
nek első életterhe; mindamellett 
hol sietve, hol futva kitartottak 
mellettem.

Az ut mellett hosszú, mély árok 
húzódott, amelynek feneke tele 
volt esővízzel, sárral, pocsolyával. 
Egyszerre csak panaszos sirámra, 
jajgatásra, majd panaszos kiabá
lásra figyeltem föl. Utam azonban 
sürgős volt, nem nézhettem hátra. 
De a sirás, a jajgatás, a panasz
hang nem szűnt meg, hanem in
kább erősödött. Hátra fordultam s 
megdöbbenve láttam, hogy egyik 
kis követőm beleesett az árokba. 
A vizes sár bokán felül takarta 
lábait, harisnyája, ruhácskája csupa 
sár s hasztalan erőlködött, dagasz
tott a sárban: nem bírt szabadulni. 
Az árok mély, nem érte el pere
mét; az árok fala csúszós és me
redek. Sírt, sírt kesesvesen, mert 
érezte, hogy a maga erejéből a 
pocsolyából szabadulni képtelen. 
Elveszettnek hitte magát.

Megfordultam. Sáros, maszatos 
kezét megfogtam s egy pillanat alatt 
kimentettem a sárból, a maszatból. 
A jajgatás megszűnt, a könnyek 
forrása elapadt, a szemek örömtől 
csillogtak.

Az élet utján Megváltónk nyom
dokán haladunk. Hol lassan, hol 
sietve — gyarlóságunk, gyengesé
günk miatt — de híven kitartunk 
mellette. Mert ő az igaz, az egye
nes ut, mely célunkhoz, igazi ott
honunkba bizton elvezet. Életutunk 
mellett ott húzódik végig a bűn
nek posvánnyal, pocsitával, erköl
csi piszokkal teli árka. Egy kis vi
gyázatlanság, egy kis félrelépés az 
egyenes útról s benne vagyunk a 
posványbán s erkölcsi életünk, 
szívünk-lelkünk tisztasága be van 
szennyezve. A bűn árkának fala 
meredek és sikamlós, — nincs rá 
mód, hogy belőle a saját erőtlen
ségeddel szabadulj. A pusztulás, a 
tönkremenés, a kárhozat érzete 
vesz erőt lelkeden. Panaszos han-

Tám ogassuk sajtónkat: a H arangszót



god, hivó, siró szózatod betölti a 
levegőt. Hol a szabadulás? Egye
dül az Úr Jézus Krisztusnál! Aki 
könyörült az emberiségen s a meg
váltás művében: tanításában, pél
dájában, ártatlan halálában minden 
bűnbánás, bűne fölött siró ember
nek, tenéked is kezét nyújtja, hogy 
kihozzon a bűn posványából az élet 
útjára 1 Ne késlekedj! Ragadd meg 
szabadító kezét! S a panaszos, siró 
hangot az öröm ujjongása váltja 
fel, a pusztulás feletti irtózatot: az 
élet reménysége. Nyugalom, béke, 
derti költözik szívedbe!

58

Babik Szilveszter
a hitvédő tanonc.

Inas, tanonc, Istenem, de sok drága
gyöngy van a társadalom e ma még 
eléggé nem értékelt rétegében. . .

Felejthetetlen lesz mindig előttem 
a kép, amikor az egyik tauonchittan- 
őrán Babik Szilveszter iparos tanonc 
egyszer előadta, hogy a szomszéd te
remben a másik felekezet hittan óráján, 
milyen előadásokat is tartanak Luther
ről, Calvinról, közelebbről Luther 
haláláról, az ördöggel való cimborá- 
lásáról.. .  Amire Babik panaszára az
tán egyszerre megoldódtak a nyelvek 
m ind ... Megnyilatkoztak a tanonc 
szívek, aggódva tettek valamennyien 
bizonyságot egyházszeretetflkről. . . 
Mintha csak azt akarták volna mon
dani : sebaj, martyrok vére, vértanuk 
ivadéka vagyunk... Megvédjiik iga-

Balázs honvéd sora.
Irta : Balogh Ernő.

Háborús élményeit beszéli el egy meghitt 
társaságban a barnaarcú főhadnagy s bol
dogan magasztalja a magyar katona hősi
ességét, rettenthetetlen bátorságát.

Oh, erről én is mondhatok egy igen 
kedves történetet — veszi át a szót egy 
buzgó hallgató — s nyomban meg is kezdi 
elbeszélését.

Már napok óta kemény harcot vívott a 
század. Keservesen nyögtek, sóhajtoztak a 
kárpáti csendes erdők s a deli-sudár fákat, 
melyek eddig a fejszét hírből sem ismerték, 
kegyetlenül tördelte a szörnyeteg gránát.

Amerre a szem ellát, pusztulás minde
nütt. Itt egy gyors hegyi lovacska teteme, 
már oszladozóban . . .  amott hősi harcban 
elesett honvéd megdöbbentően elcsonkult 
testtel. Megállók előtte . . .  Úgy szeretném 
felismerni, de nem lehet. . .  nem lehet. . .  
Véres-szennyes gallérján felsárgállik itt-ott 
az őrmesteri rendfokozat, de az arcának 
csak a fele látszik, s ezt az üres, aludt 
vérrel befutott félfejet vastag, fekete lepel
ként borítják az undok legyek.

Oláh katona fekszik pár lépéssel odább. 
Ez még é l . . .  jobb kezének épen maradt

?unhat 1. . .  Igen, a tanoncok beszél
tek. A mester, a mesterné, a segé
dek, közvetlen környezetük vélemé
nyét mondották el. Én pedig hallgattam 
őket s lelkem ügy örült, látván a 
bennük megnyilatkozó evangélikus 
öntudatot, egyházszeretetet, végül is 
aztán így szóltam hozzájuk: Fiaim, 
evangéliomi egyházatokat szeressétek, 
hitetekhez legyetek hívek mindhalálig, 
a gyűlölködést azonban el ne sajátít
sátok 1 Gonoszért gonosszal ne űzes
setek 1

Babik Szilveszter 1, de sokszor sze
retném a napjainkban mindennel 
megalkuvó, névleges evangélikusok 
homlokára vésni ezt az egyszerű ta
nonc nevet, amint azon a bizonyos 
hittanórán maga elé mélyedt, majd 
az óra végén jelentkezett s nyílt, tiszta 
tekintettel kért, adnék neki evangéli
kus könyveket, hogy amint mondotta, 
vallásos ismereteit mélyítse. És én 
adtam neki: Újszövetséget, Luther 
műveit s Masznyik dr. egyik röp- 
iratát.

Egy félesztendö múltán aztán ki
hallgatásokat eszközöltek. Az történt 
ugyanis, hogy egy félesztendő múlva 
—  az említett hittanóra után — Babik 
bement a másik felekezet hittanórá
jára. Ott egy félesztendő múltán is 
még mindig csak az evangélikusok 
ócsárlásánál tartottak. Szóba került 
Luther is, hogy mennyire nem be
csülte Krisztust s mennyire alávetette 
magát az ördög hatalmának. . .  Ilyen 
mederben pergett az óra. Utána fölállt 
azonban most Babik és szólt csendes, 
nyugodt hangon : Bocsánatot kérek,

HARANCJS2Ő

ujjai mintha mozdulnának, alig észrevehe
tően olykor-olykor. . .  de szemei nincsenek 
és az arca is felismerhetetlen. Jó pár napja 
itt heverhet szegény — talán már a harc 
első napján megsebesült s úgy érzem, ha 
arcához nyúlnék, celluloid tapintású volna 
a rajta végigömlött, megalvadt, megkemé
nyedett fekete vér. Egyszer láttam, amint 
a kórházban fagyos lábat amputáltak. Az is 
ilyen fekete volt s az orvos ollója úgy kop- 
pant rajta, mintha gyermekcsörgőre kemény 
tárggyal ütünk.. .  Oiyan szép volna lemosni 
e csúnya maszkot az ellenséges — de mégis 
csak isteni arcról, hanem nekünk most az 
élőkkel van számadásunk s ki hallani meg 
ez itéletnapi zűrzavarban a haldoklók még 
oly szívettépő sikoltását.

Most megremegnek a lábaim. . .  Ez 
már ismerős — ez itt Kis tizedes. . .  a 
nótásajkú, örökké vidám Kis. Most is mo
solyog, de arca most fakó, színtelen. Kezé
ben szorongatja — inkább: már csak 
szorítja — a puskát s úgy ül háthsákjának 
támaszkodva egy kis mélyedésben, mintha 
csak vezényszóra ült volna le. Arca oly 
keveset változott, hogy szinte szeretném 
megszólítani, ha leesett álla nem mondaná, 
hogy ő már csak az örökbiró kérdéseire 
fog felelni. . .  Ez meg idébb arccal for
dulva a főidnek Pánácz káplár, idősebb

hogy evangélikus létemre végig hall
gattam az órát. Itt a Szentírás a ke
zemben. . .  De nem folytathatta, mert 
durva módon jött a szó, hogy más 
vallásu, hogy merészkedhet ide be
jönni, >inas< gyerekekkel az ember 
nem szokott vitatkozni. . .  Kérem en
gem nem kell furkósbottal kiverni — 
mondotta a békesség hangján Babik 
s indult kifelé a teremből. Mivel azon
ban másvallású tanonctársai is elis
merték Babik szellemi fölényét s sze
rették öt, mert ö is megbecsülte kö
zülök a legkisebbet is, hát zúgolódni 
kezdtek a tanoncok saját vallástanáruk 
ellen, csak úgy magukban morogtak, 
hogy Babik szépen viselkedett... 
Babik nem volt gorom ba... Babik- 
nak igaza lehet.. .

Merészet gondolt a Luthert-gyalázó 
és szaladt az ajtóhoz: no jó, hát ne 
menj el, — erőszakolta magára a 
nyugodt hangot. Majd karonfogta a 
tanoncot és vitte az osztály elé. Meg
dicsérte bátorságát, hogy mindenkinek 
így kell szeretni egyházát, hogy az 
ilyen tanoncra büszke lehet az édes
apja, szeretheti a feljebbvalója, majd 
ő bejuttatja előkelő mesterhez, nagy 
jövőt, fényes pályát varázsolt e léje .. .  
Babik nem értette a Pálfordulást; 
előbb gya'iázták, most meg dicsérik, 
mintaképnek állítják a többiek elé. 
Nagy jövője lesz, ha ilyen udvarias 
lesz mindig.. .  Lutherre vonatkozólag 
azonban nincs igaza, mert hát a 
wartburgi tintafolt is bizonyítja, hogy 
cimboráit az ördöggel. Még ma is 
mutogatják. . .  Hát erről nem beszélt 
a te vallástanárod? Állt egy darabig
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családos ember, kit aggódó feleség é 
gyermekek — bizonyosan — minden nap 
hazavárnak... Ne várjátok őt jó emberek, 
mert hazament ugyan, de nem ebbe, hanem 
az örök hazájába. És vele költözött az 
irtózatos harcokban három rövid nap alatt 
a század négyötödrésze.

*

Balázs honvéd mindezekben a harcokban 
szünetlenül részt vett, de a golyó őt nem 
kereste. Tulajdonképpen nem is kellett 
volna az első vonalban szolgálnia, mert 
koránál fogva a hadtápná! lett volna a helye.

Egy alkalommal néhány idősebb honvé
det kellett az eleségvonathoz vezényelni 
szolgálattételre. Azonnal Balázsra gondol
tam s fedezékemhez hivatva, tudtára adtam, 
hogy őt is hátraküldöm. Azt gondoltam, 
hogy örülni fog neki. Nagy csodálkozá
somra azonban kérni kezdett, hogy őt ne 
küldjem el innen, mert ő azért jött ide, 
hogy fegyverrel szolgálja a hazát. No meg 
aztán — úgymond — igen restelné magát 
családja előtt is, meg mások előtt is, ha 
hátul kellene szolgálnia.

Próbáltam rábeszélni; elmondtam neki, 
hogy ez a kemény szolgálat már nem ilyen 
idős embernek való, hogy gondolnia kell 
családjára is, már pedig itt nem igen kér-
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a ml Babikunk, nem szólt, csak gon
dolt Lutherre, hogy az Ördög neki is 
szép jövőt Ígért, neki is szólt mézes
mázos szavakkal, fényes pályát va
rázsolt e lé je ... azután nyugodtan 
felelt: Beszélt nekünk erről is a mi 
vallástanárunk I Próbálja meg ön is: 
egy esztendeig félrevonulni az embe
rek elől, egyedül élni I Mélyedjen el 
a komoly tudományban, nem lesznek-e 
kísértései? Kiállja-e a próbát? Luther 
kiállotta! Éppen azért van meg a 
tintafolt, hogy bizonyítson Luther 
ereje mellett, hogy a rosszra csábító 
Sátánt is legyőzte... Meg hogy 
Krisztust nem becsülte ? Nem tetszett 
akkor az ő írásaiból egyet sem látni, 
hisz’ mindegyiket annak nevével 
kezdte m eg.. .

A beszélgetés eredménye az lett, 
hogy a tanonc hallgatók érdeklődni 
kezdtek Babik hittanórái iránt; egyesek 
talán azzal a céllal, hogy majd vissza
adják, belekötnek ók meg az evangéli
kus vallástanárba, mások azonban 
azért, mert az evangéliom lelke meg
fogta a szívüket.

Szuchovszky Gyula.

A sárvári magyar diák 
Wittenbergában.

(Korrajz Luther idejéből,)
Irta: Dr. Szigethy Lajos. 6)

Insulanusban az egymásután követ
kező hónapok csak erősítették az első 
benyomás villámszerű hatását. Leg- 
rajongóbb tanítványa lett Luthernek. 
De a többi tanárt is szorgalmasan 
hallgatta, különösen Melanchtont.

dezi az ostoba golyó: kinek hány árvája 
marad, azoktól, kiket eltalál.

Mindez nem használt semmit s végül is 
ott maradt.

Néhány napi pihenő után egy este újból 
a harcvonalba kerültünk. Másnap már ko
rán reggel megkezdődött az ellenséges 
támadás s rövid megszakításokkal többször 
megismétlődött. S habár katonáink minden
képpen takarékoskodtak a lőszerrel, dél
utánra már csak néhány darab maradt 
náluk s egyetlen egy szakasz a század- 
parancsnokságnál.

Négy órakor délután igen heves gép
puska- és puskatűzzel kezdődött egy újabb 
ellenséges roham. Jól ismerve az oláhokat, 
nyugodtan húzódtunk meg a hevenyében 
földbe ásott fedezékeinkben s csendesen 
vártunk, amíg állásainkhoz egészen közel 
érnek, hogy csak akkor nyissuk meg a 
tüzelést. S ebben az itéletes puskatüzben 
egyszerre csak megjelenik fedezékem előtt 
Balázs honvéd s tőle telhetőleg katonásan 
tisztelegve kér, hogy adjak töltényt, mert 
odakünn bizony „mán igen fogytán van*.

„Ugorjék be azonnal ide a fedezékbe,

ma élni*Fáj
Fáj ma élni, fáj nagyon —  
Látva-íátni: borzalom . . .
Zord valóság . , . torz fejek —
Rád riasztó, vérfagyasztó 
Kép mered . . .

Fáj ma élni, fáj nagyon —
Vaksötét kor átka nyom . . , 
Mindenütt kin, s könnyözön 
Szenvedések Óceánján 
Nincs öröm , . .

Fáj ma élni, fáj nagyon —  
Templomoltár: puszta rom . , .
Bukva: bálvány —  veszve: hit, —  
Ördög oltja 'Zesfaszüzek 
Lángjait . . .

Fáj ma élni, fáj nagyon —
Nincs gyöngének oltalom . . .
Földi léted : száz pokol —
Szennyes, sáros emberhufíám
Elsodor . , ,

* Mutatóba a költőnek most megjelent 
verses kötetéből.

Fáj ma élni, fáj nagyon —  
Elborongsz a múltakon . . .
Kósza lelked fenn virraszt,
S  tűnt időktől —  haj I hiába 
Kérsz vigaszt I . .,

Fáj ma élni, fáj nagyon —
Bűn burjánzik utadon . . .
Talmi, csalfa fény vakít,
S  láthatían kéz szétzilálja 
Álmaid , . .

Fáj ma élni, fáj nagyon —
Ádáz harc dúl szilajon . . .
Űzött vad vagy —  Vérebek 
S  orvadászok tartják számon 
Léptedet . . .

Fáj ma élni, fáj nagyon —
Egy örök vágy karja von :
Menni, menni, menni már 
Föld alá, vagy égbe bár —  hol 
Béke v á r i . . .

v A l y i  n a g y  G é z a .

Levelei vitték haza hónaponként 
a hírét a sikereinek, miket űj köré
ben aratott. Erzsiké sokszor nem is 
látta örömkönnyeitől a betűket, úr
nője kivette a kezéből s maga olvasta 
végig a levelet.

Insulanus kitüntetéssel letette a 
magiszteri, vagyis bölcsészet-doktori 
vizsgálatot. Melanchton nagyon meg
dicsérte a görög dolgozatát. Dévai 
hazatávozásával, Briccius indítványára 
a magyar diákok egyhangúlag megvá
lasztották szenioruknak, elnöküknek.

hiszen lehetetlen, hogy baj ne érje ebben 
a golyózáporban állva !*

„Alázatosan jelentem, ne tessék engem 
félteni, nem lőnek engem meg.“

„Ugorjék be, ha mondom, még ideje 
van rá!“

De ő csak állt mozdulatlanul. Restelve 
a lyukból beszélgetni vele, kedvetlenül 
magam is előléptem.

Hanem azt az ijedtséget, azt a könyör
gést ! . . .

„Ne tessék kérem kiállani ide, hiszen 
meglövik hadnagy u ra t!“

„Hát magát nem ?“
„Engem nem kérem ?“
„No hát különös bőre lehet magának, 

hogy úgy bizik a sérthetetlenségében!“ 
Végül is közös megegyezéssel bevon

szoltuk a töltényes ládát a fedezékbe, ott 
aztán szépen átolvasta a töltények felét 
sátorlapjába, kiemelte a fedezékből, nagy 
gondosan összecsavargatta a sátorlap négy 
sarkát, vállára vetette s „re bene geste“ 
visszaballagott vele szakaszához.

•
És mindig ilyen bátran viselte magát. 

Egyszer aztán kitüntették kisezüsttel. H ej!

Elment tisztelegni az új választ
mánnyal Lutherhez. Pompás üdvözlő 
beszédet »vágott ki«. Németül kezdte, 
latinul, majd görögül folytatta és egy 
»beresic boró« féle héber idézettel 
fejezte be. Bugenhagen is ott volt s 
annyira megtetszett neki az ifjú szó
nok, hogy meghívta vizkereszt ünne
pére prédikálni a városi templomba. 
Zsúfolásig megtelt a templom a nép
szerű magyar szenior prédikációjára. 
Luther maga is idejött aznap isten- 
tiszteletre.

minő öröme telt benne! . . .  Nyomban meg
írta haza az örömhírt s aztán le nem vette 
volna melléről semmi kincsért a kisezüstöt, 
pedig az esetleges elfogatásnál ez rossz 
bizonyítvány lehetett volna számára.

De nem fogták e l ; hanem egy délelőtt 
mégis csak egy pillanatra felmondta a szol
gálatot a sérthetetlenség. S pedig nem is 
ütközetben. Fekete kávét főzögetett néhány 
lépésnyire az állások mögött az erdőben, 
amikor egy odatévedt srapnellgolyó a fején 
találta. Jól láttam, amint a fejéhez kapott 
s azonnal hozzá siettem. Megnézve a sebet, 
láttam, hogy nem veszedelmes, mert a go
lyó csak a fejbőrét hántolta le jó darabon, 
de a koponyacsontot nem törte át.

Megnyugtattam, hogy a sebe nem veszé
lyes s miután jól-rosszul bekötöztük, ille
delmesen megköszönve fáradozásunkat, Ba
lázs csak annyit mondott — „már-már azt 
hittem, hogy elhagyott az Isten 1“

Nem, Balázs honvédet, míg ott volt 
közöttünk, nem hagyta el az Isten, de ő 
sem az Istent. Istenkáromlás, bolond, ocs- 
mány beszéd soha sem hallatszott az ő 
szájából.
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Különösen tetszett a prédikációnak 
ez a részlete: >Ahogyan valamikor 
a napkeleti bölcsek Jézushoz, úgy 
jöttek el most egy napkeleti népnek 
istenes bölcseségre vágyó fiai a nap
keleti bölcsekhez. Itt a magasan lo
bogó oltári lángnál meggyűjtják a 
fáklyájukat és világosságot visznek 
haza a nagy éjszakába. Ott náluk 
most a gyásznak éjszakája borong, 
mert nemzetük élethalál harcot vív 
a vad pogány százszoros erejével, 
nemcsak magát, de az egész keresz- 
tyénséget védelmezve. Európa legelső 
nemzete ne hagyd cserben Európa 
legboldogtalanabb nemzetét De siess! 
Már a tószomszédok háza ég. Iám 
proximus ardes Ucalegon.* Lmher 
maga is üdvözölte az ifjú szónokot.

»Fiam, a telkemből szóltál.« Mert 
Luther sokszor buzdította a német 
fejedelmeket, rendeket: egyesüljenek 
a töröknek Európából való kiverésére. 
Ha rá hallgatnak, nincs másfélszáz 
éves török hódoltság, nem pusziul ki 
a színmagyar lakosság az Alföldről, 
nem szivárog be helyébe a »Balkán«, 
nincs Trianon és nincsen ma »Csonka 
Magyarország« sem.

Insulanus nevezetes prédikációjával 
annyira megnyerte Luther tetszését, 
hogy ez meghívta nevelőnek fia, Hanzi 
mellé. Ez volt ám csak a szilaj fiú 1 
Atyja tűzlelke így nyilatkozott meg 
benne.

A minap, míg atyja a városi temp
lomban prédikálta a súlyos igéket, az 
oltár mögé lcpózott és belevágta a 
nevét a gyönyörű Cranach féle kép 
keretébe. Ma is olvasható ott gyer
mekes betűkkel: »Johannes Luther«.

Máskor, míg Luthernél a két refor
mátor a bibliafordítást nézte át, ki 
tudja hányadszor: az udvaron éktelen 
sivalkodás támadt az alatt a körtefa 
alatt, ahol valamikor Luther és Stau- 
pitz beszélgettek a hit által való meg- 
igazulásról. Hát Hanzi dögönyözte 
Melanchton fiát, a jámbor kis Fülöp- 
két Insulanusnak kellett szegénykét 
kiszabadítania a kezéből.

Insulanus kemény magyar öklének 
és meleg magyar szívének mennyi 
része van a dologban, nem tudom, 
de annyi bizonyos, hogy Hanzi meg
javult. Ember lett belőle. Nagyra vitte: 
udvari taoácsosságra Berlinben. Itt is 
bevált Luther nevelési elve: »A must
nak ki kell magát forrnia, hogy jó 
bor legyen belőle.«

így lett Insulanus Luther asztalá
nak mindennapos vendége. És ott az 
áldott papcsakd »az Ároni-ház« me
leg világában tárult fel előtte Luther

közvetlen, meleg »treuherzig« egyéni
ségének csodás gazdagsága.

Luther lírikus természetének ha
tártalan őszinteségében sokszor elem
legette asztalánál, hogy nehezen szánta 
magát a házasságra. Halálra ítélt 
embernek érezte magát. Tudta, hogy 
a Borgiák és Mediciek honában a 
méreg és orgyilok gyakran használt 
harci eszköz. Nem akart egy gyenge 
nőt a végzetéhez hozzáfűzni.

De finom női kezek addig fonogat- 
ták a fonalat két egymásra méltó 
nemes szív között, míg végre Luther 
és Katalin egymáséi let!ek.

Hosszú dalt zenghetnék Bóra Ka
talin a lelke örökösei a magyar pap- 
nék dicséretére, akiknek példája ott 
tündököl ezer és ezer gyülekezetben.

Ehelyett csak azt mondom el. hogy 
Luther nagyon boldog volt »Witten
berga hajnali csillagá«-val, ahogyan 
feleségét nevezte.

— Büszke is volt feleségére. Mikor 
a jó Cranach Lukács elhozta neki 
Katalinja új arcképét, tréfálva mondta:

»Elküldhetnénk ezt a képet a pápá
nak, azzal az aláírással: Mit szólsz 
a czölibátushoz (papnőtlenséghez), 
öreg ?«

Még a felesége hibáit is — hisz 
a napnak is vannak foltjai — kedves 
humorral emlegette asztalánál. Mert 
jól tudta, hogy a »Frau Demosthenes«, 
a »gestrenge Eheherrin«, a »Herr 
Käthe«, a szigorú »feleségem uram«, 
a »Kató úr« hibái inkább oly erények 
túlzásai, amik ő benne, e világ dol
gaiban sokszor naiv, járatlan gyer
mekben teljesen hiányoztak.

És mennyire szerette Luther a 
gyermekeit! Büszkén mondta Insula
nusnak, hogy három fiát nem adná 
Ferdinandus király három országá
ért : Magyarországért, Ausztriáért és 
Csehországért.

Insulanus látta, hogy Luther az, 
akit Sárvárott »jó feleség- és gyer
mektartó ember«-nek neveznek. Még 
dolgozni is úgy tudott igazán, ha 
gyermekei ott hancuroztak az író
asztala körül.

Házas élete első éveiről mesélte, 
hogy egyszer nagymosáskor a ház 
minden asszonynépe el volt foglalva: a 
jó Linka néni is, a házi asszony jobb 
keze, »die Stütze der Hausfrau«. Ka
talin asszony erélyesen megparan
csolta : »Vigyétek be Hanzit a doktor 
úrhoz«.

Luther aztán lábával ringatta a 
bölcsöt s azalatt írta karácsonyi pré
dikációját. Fényes álomszerű varázs 
szállt a lelkére. A szoba Betlehemmé, 
a bölcső jászollá, Hanzi a gyermek

Jézussá változott.. .  és a bölcsőrin- 
gás melódiájára megszületett a bájos 
karácsonyi ének: »Mennyből jövök 
most hozzátok«.

* (Folyt, köv.)

OLVAS S UK A B I B L I Á T !

Az imádkozás harca.
Febr. 22. A viaskodó fél. Máté 15. 21—22. 

Ki tudja, mi mindent próbált meg ez a 
szegény asszony beteg leányával míg végre

Jézushoz fordult, mint utolsó menedékhez 1 
leki nem voltak tapasztalatai Jézusról, 

csak hallott róla, s az élet egészség után 
vágyódó ösztönével megérezte, hogy Jézus
nál számára is van gyógyulás. Ez a világ 
is az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Minden 
emberi tudomány csődöt mond a gyógyí
tásánál. Erőlködéseink kudarcba fúlnak, 
nem bírunk szabadulni a bűn rajtunk csö
römpölő bilincseitől. A bűn frontját csak 
Jézus felé lehet áttörni. Könyörögj hozzá 
segítségért I Indúlj neki az imádkozás har- 
c^nak

Febr. 23. Az ellenálló fé l  Máté 15. 2«.

Íézus semmit sem felel a segélykiáltásra, 
elereszti füle mellett, mintha nem is ér

dekelné s megy tovább a maga útján, mint 
a pap és levita a jerikhói országúton a 
rablók áldozata mellett. Nem azért nem 
felel Jézus a könyörgésedre, mert nincs 
szive a nyomorúságod iránt, hanem azért, 
mert nem vagy még gyógyítható állapot
ban. Hallgat, hogy te is hallgass el, szállj 
magadba, keresd imádságod meghallgatá
sának benned rejlő akadályait. Jézus hall
gatásával is nevel, némaságával is áld.

Febr. 24. Az ingadó nézők. Máté 15. 23. 
Minden harcnak akad nézőközönsége s a 
nézőközönségben rendszerint mindkét fél
nek akad pártja. Boldog az az ember, aki 
megtalálja pártfogóit, mint a pogány asz- 
szony a tanítványokat, akik vele együtt 
könyörögnek az Úrhoz, de jaj annak, aki 
azokra hallgat, akik az első sikertelen pró
bálkozás után céltalannak tartják a további 
könyörgést s le akarják beszélni róla. 
Azokra hallgass, akik Jézust izgatják a te 
érdekedben s ne azokra, akik léged izgat
nak Jézus ellen!

Febr. 25. A bevehetetlen vár. Máté 15. 
24. A pártfogók könyörgése is visszapattan 
Jézusról, aki arra az álláspontra helyez
kedik, hogy nem köteles segíteni azon a 
szegény asszonyon. Nagy szükségünk van 
nekünk erre a kemény tanításra, mert sok
szor imádkozunk úgy, mintha Isten köteles 
volna meghallgatni könyörgésünket, holott 
Ö akkor sem volna erre köteles, ha semmi 
bűnünk sem volna, mert az eretedi világ
rend szerint is nem isten van a mi szol
gálatunkra, hanem mi az 0  szolgálatára. 
Ennek a megtanulásáért nem nagy ár egy 
meg nem hallgatott imádság keserű ta
pasztalata.

Február 26 A kitartó ostrom. Máté 15. 
25. A harc eredménye nem csak a meg- 
indúlás lendületétől függ, hanem talán sok
kal inkább a kivívott eredmények, az elért 
állások megőrzésétől, a kitartástól. Az asz- 
szony és Jézus harcában eredmény már az 
is, hogy Jézus megszólalt, még ha vissza
utasító is felelete. Az asszony kitartóan 
ostromol tovább. A Jákób erőszakossága, 
az élethez való görcsös ragaszkodás lán
gol benne: nem bocsátlak el, míg meg 
nem áldassz engem. Kitartás!
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Febr. 27. A visszavert roham. Máté 15. 
16—27. Mint a vár fokára felkúszó ostromló 
katonák fején a buzogány, olyat üt Jézus 
megalázó felelete az asszonyra. Szédülő 
fejjel kóvályog le a mélységbe: „Úgy van 
Uram.* Ezekben a böjti napokban minden 
bűneinkre emlékeztet. Figyelj fel meg nem 
hallgatott imádságaid üzenetére: méltatlan 
vagy az Isten kegvelmére 1 Alázd meg 
magad: „Úgy van Uram!*

Febr. 28. A diadalmas hit. Mátó 15. 
27—28. A bűntudat alázatossága s a ku
darcokban is rendíthetetlen hit előtt meg
nyílik a segítség kapuja. Jézus megadja 
magát, győz az asszony. Rabláncokat hor
dozó lelked felszabadításáért indítsd meg 
az imádkozás szent harcát. Ha a kudarcok
ban megtanulod a bűntudat alázatosságát 
s megőrized bizalmadat a segíteni akaró 
Krisztus iránt, megtapasztalod te is a hit 
világgyőző erejét. Túrócij /olt»».

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  h étrő l.
Egy újabb őrület: a tánc fogta  

meg a lelkeket. Valóságos táncdűh 
sodorja magával az embereket váro
sokban, falvakban egyaránt, a fővárost 
nem is említve s szedi ez is a maga 
áldozatait. Egy faluban a farsang 
folyamán halálra táncoltattak egy me
nyecskét. Legutóbb meg Budapesten 
öngyilkos lett két cselédleány, mert 
nem lehettek táncosnők. A napi lapok 
híradása szerint együtt jártak a mo
ziba, s a mozi, az ott szereplő híres 
színésznők adták a fiatal leányoknak 
az eszmét, hogy talán tánccal jobb  
sorsot tudnak maguknak biztosítani.

Ne higyje azonban senki, hogy 
talán a farsang elmúltával vége sza
kadt a táncdühnek s elkövetkezett az 
emberiség életében a komoly magába 
szállásnak, a bűnbánatnak áldott ideje.
A napi és heti lapok már is beharan
gozták előre, tekintettel talán a böjti 
időszakra, hogy a Délamerikából 
importált vad és ízléstelen táncok: az 
one step, a two-step, a tango, a fur- 
lana, a fox-trott, a shimmy (ugyebár 
bájos nevek) visszahatásakép megszü
letőben van az új tánc a ta-tao. Az 
új táncot a kínaiak hozták el Párisba 
s innen indul el most világot meg
hódító útjára.

Pedig az emberiségnek manapság 
mégis csak egészen másra valamire' 
volna szüksége, mint táncra onnan 
Nyugat felöl. Az élet úgy is eléggé 
táncoltatja az embereket. E g y  k i s  
fe n k ö lt g o n d o lk o z á sr a , e m b e r -  
sze re te tre , ig a z s á g r a , m u n k a -  
a lk a lm a k r a , e g y  á lta lá n o s  le lk i  
m e g ú jh o d á sra . T e rm é sze te sen  
e n n e k  e lő fe lté te le : a z ő s z in te  
b ű n b á n a t, a  le lk i  böjt. De ez az 
évszak úgylátszik kiesett végkép az

HARANQSZÖ.

emberiség gondolatköréből. Magukba 
szállani, bűnbánatot tartani sem egye
sek, sem családok, sem népek és nem
zetek nem igen hajlandók manapság.

Mussolini, Olaszország miniszter- 
elnöke farsang idejére becsukatta ez 
idén az összes tánchelyiségeket azzal, 
hogy „a bálok csak alkalmasak a 
romlottság terjesztésére“.

Próbálja nálunk ezt elrendelni va
laki csak a böjti időszakra i s . .  .

I R O D A L O M .

Hazafelé. Elmélkedések és imád
ságok nők számára. Irta: dr. Ravasz 
László dunamelléki püspök. Miként 
Ravasz püspöknek minden néven ne
vezendő írásai, úgy ez az imádságos 
könyve is magán viseli azt a bélyeget, 
melyről Ravasz írásaira oly könnyen 
rá lehet ismerni. Gyönyörű választé
kos nyelv, gondolatok mélysége, az 
evangéliom lelke emelik az embert e 
könyv olvasásakor is fölfelé s viszik 
Hazafelé . . .  A könyv rendkívül csinos 
kiállításban Bethlen Gábor irodalmi
r. társaság kiadásában jelent meg.

Vályi Nagy G éza: Fáj ma élni. 
E verses könyv szerzőjét nem kell 
külön a Harangszó olvasóközönségé
nek ügyeimébe ajánlanunk. Valahány
szor egy-egy költeménye megjelenik 
a Harangszó hasábjain, valósággal 
ünnepi számmá avatja lapunkat. Izig- 
vérig magyar költő. A Pesti Hírlap 
szavaival élve: »Fajtájának sorsa fáj 
minden sorában, fajtájának lelki fénye 
csillan meg minden szaván«. A könyv 
Arany János irodalmi rt. kiadása. 
Megrendelhető a szerzőnél: Bpest, 
Vili., Kálvária tér 22. 1. 8. Ára 3 
pengő.

E G Y R Ö L - MÄ S R 0 L .

A m in d e n n a p i  életből.

Gyümölcsfák permetezése.
A különféle növényi és állati kár

tevők hazánk gyümölcstermésében 
hihetetlen károkat okoznak. Alma- 
és körtetermésünk kivétel nélkül fér
ges úgy, hogy export tekintetében 
számba sem jöhet s nem lévén álló
képes, a hazai fogyasztás sem szí
vesen vásárolja. Ezért elsőrendű ér
dekünk, hogy mesterséges beavatko
zással — növényvédőszerek alkal
mazásával — gyümölcstermelésünket 
megvédjük, illetve annak príma 
exportgyflmölccsé való feljavítását 
elősegítsük.
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Erzsébet Királyné
s z á l l ó  B u d a p e s t ,
IV ., E G Y E T E M - U C C A  5 — 7 .

C —. —  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- 
=  izzi =  kozó helye. =  10-12 =

S Z A B Ó  IMRE,  szállodás.

Hogy a különböző gomba és ro- 
varkártévők ellen milyen sikeresen 
lehet védekezni, mutatja ezt az egyes 
nyugati országok termelési statiszti
kája Például Amerikában a véde
kezési intézkedések életbeléptetése 
előtt 70% a volt férges az almater
mésnek, most mikor a védekezést 
minden vonalon keresztülvitték, a 
termésnek alig 7a — 1% a férges és 
néhány év múlva a férges gyümöl
csöt csak hírből fogják ismerni.

Ha a védekezést mi is meg akar
juk kezdeni, úgy erélyesen hozzá 
kell fognunk. A védekezés főleg 
kertápolással és permetezéssel tör
ténik. A fák törzseit mindenekelőtt 
a zuzmóktól, moháktól, a felcserepe- 
sedett öreg kéregtől kell megtisztí
tanunk, amelyek kedvenc búvóhelyei 
a kártékony rovarok áttelelő álcáinak. 
Ha a fa kérgét megtisztították, úgy 
permeteznünk kell, hogy az esetleg 
visszamaradt rovarokat is e'pusztit- 
suk.

Különösen a J-minőségü gyümölcs- 
fakarbolineum a legbiztosabb irtó
szere gyümölcsfáink kártékony rova
rainak és biztos pusztítója a nagy és 
kis pajzstetveknek, amelyek előbb- 
utóbb megölik a fát.

A permetezést alma- és körtefák
nál 15°/0-os gyümölcsfa-karbolineum- 
mal végezzük. (100 liter vízre 15 kgr.) 
Az érzékenyebb barack, cseresznye 
és szilvafáknál csak a 10% szabad 
használni. A permetezés ideje az 
őszi lombhullástól a tavaszi rügyfa- 
kadásig terjed s évenként, vagy leg-
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alább kétévenként egyszer meg kell 
ismételnünk. Legjobb a kora őszi, 
vagy télvégi munka, mert ilyenkor 
a rovarok sokkal érzékenyebbek, 
mint a téli dermedtség idején. A per
metezéskor zöld levél vagy friss 
rügy, hajtás nem szabad hogy legyen 
a fán, mert a gyflmölcsfa-karboli- 
neum a zöld leveleket leperzseli, a 
fakadó rügyeket pedig megöli. Fagyos 
napokon nem szabad permetezni.

A permetezést a korona csúcsán 
kell kezdeni s vigyázni kell arra, 
hogy minden ág, gally és a törzs 
jól meg legyen a permetléssel fü- 
rösztve, mert csak így érhetünk el 
biztos eredményt. A közelben lévő 
karókat és kerítéseket is permetezzük 
meg, mert a rovarok egy része ide 
húzódik vissza telelésre.

A nyers karbolineum permetezésre 
nem alkalmas, mert veszedelmes a 
fára és vízben sem oldható. Perme
tezésre a legjobb a kereskedésben 
készen kapható gyümölcsfa karboli- 
neumot használni, amely ez előirt 
hígításban ártalmatlan, vízben jól 
oldható és nagymértékben kedvez a 
fa fejlődésének is, mert az ágakon 
élősködő zuzmókat és mohákat el- 
pűsztftja, s az öreg kéreg leválását 
és az űj héj megújulását elősegíti.

HETI  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés a népiskolai javas

latot tárgyalta. A javaslat értelmében 3500 
új népiskola létesítéséről van szó. A javas
lathoz Petrovácz Gyula szólott a többek 
között, aki azt mondotta: „olyan vidékén, 
ahol a népség egy vallású, felekezeti alapon 
kell megszervezni áz iskolát, mert a Hit
oktatás problémáját máskép nem is lehet 
megoldani. Az iskola egyben templom is 
legyen vasárnapi istentiszteletek számára.“ 
— A frankügy úgylátszik a grófok vessző- 
paripájává lett, alkalom a nyílt levelek 
váltására. — Vasárnap folyamán a külön
böző társadalmi szervezetek Budára, a 
miniszterelnöki palota elé vonulnak fel 
tüntetésképen a destruktiv sajtó ellen.

A kisantant temesvári konferenciája 
minden nagyobb eredmény nélkül oszlott 
szét.

Az olasz kormáy az olasz állami köt
vények kamatját W /o a l leszállította.

Németország és Olaszország között 
mindinkább feszültebb kezd lenni a helyzet.

Anglia támogatja azt a törekvést, hogy 
Németország a Népszövetség tanácsába 
kerüljön. — Az angolok és az olaszok kö
zött titkos szerződés jött létre. Valószínű
nek tartják, hogy ez az egyezség Francia- 
ország rovására történt.

Amerikában a szenátus elfogadta az 
adótörvényt, mely folytán az adók 456 
millióval csökkentek.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó4 fentartására.

H A R A N OS Z Ó.

Böjt I. vasárnapján.
Ep. II. Kor. 6. í—io.

A kegyelemnek mostani áldott időszaka 
begyen a mi életünkben is a felébredésnek 
ideje, hogy így tudjunk a Krisztussal mi 
is imádkozni és dolgozni, tűrni és szenvedni. 
Semmi dologban azé rt senkit meg ne 
bot ránkoztassunk.

Személyi hír. Antal Géza püspök Hol
landiából visszaérkezvén, átvette egyház- 
kerületének gondozását. A tavasszal a belső 
somogyi egyházmegyében kanonika vizitá- 
ciót tart.

Kapi Béla püspök a Schrantz Zoltán 
Pusztaszentlászlóra távozásával megürese- 
des győri önálló hitoktatói állásra Lukács 
István körmendi segédlelkészt küldötte ki.

A pécsi Erzsébet Tudomány-Egyetem 
Sopronban működő ev. theol. fakultásának 
tanárai és hallgatói február 13-án Pápán, 
nagyszabású vallásos estélyt rendeztek, 
melynek műsorából kiemeljük dr. Kiss Jenő 
egyet, tanár előadását: egyházunk mara
dandó értékei.

A dunántúli püspök körlevele. Kapi 
Béla dunántúli püspök ez évi első számú 
körlevelében felhívja gyülekezeteit a haza
fias szeretet kötelesség teljesítésére az ár- 
vizkárasultakkal szemben; a gályarabok ki
szabadításának 250 éves évfordulója alkal
mával március 21-én vallásos ünnepség 
tartására; az egyházkerületi s az egyetemes 
jegyzőkönyvvel kapcsolatban különböző 
határozatoknak a végrehajtására; segítő 
támogatását kéri a gyülekezeteknek az 
építendő theologusok otthonára, nem kü
lönben örömmel hozza tudomására a hívek
nek a Missió-Egyesület újjászervezését. Fi
gyelmébe ajánlja az egyházaknak a dunán
túli tanitók lapját, Jókai-iigetek létesítését, 
az iskolánkívüli népművelést s a dunántúli 
evangélikus egyházkerület történetének meg
szerzését.

A budapesti ev. leányegylet február
21-én este fél 7 órai kezdettel a Deák-téri 
polgári iskola dísztermében vetített képes 
műsoros estélyt rendez. Közreműködnek: 
Somló Emma a Nemzeti Színház tagja, 
Petry Kató a m. kir. Operaház tagja, Gróh 
Klára hegedűmüvésznő és Victor Erzsi B. 
K. L. E. titkára. Belépő díj nincs. Műsor 
a helyszínen 10.000 K.

A lovászpatonai ev. gyülekezetben 
az iskolás gyermekek február 7-én és 8-án 
nagy sikerrel adták elő Csire Nagy István 
„Meseország" cimű gyermekjátékát, amely
nek tiszta jövedelme, 950 ezer korona isko
lai felszerelések beszerzésére szolgál. Az 
előadást Nagy Mariska oki. tanítónő tanította 
be nagy szorgalommal és gondossággal.

A január második felében tartott két 
vallásos estélyen Szalay Mihály lelkész 
egyházunk mai helyzetét ismertette s Vadas 
István, Borbély Eszter és Szentiványi Juliska 
költeményeket szavaltak.

Legutóbbi nagyobb adományul özv. 
Szabó Istvánné elhunyt férje emlékére Isten 
házára 100 kg. rozsot ajándékozott.

Gyurátz Ferenc ucca. Pápa város ta
nácsa — eleget teendő a közgyűlés hatá
rozatának — a múlt hetekben elhelyeztette 
a volt Fazekas-uccában az ucca új nevét 
viselő táblákat. Az ucca elején, végén ki
szögezett nagyobb táblákon most a követ
kezők olvashatók:

I. KÉR. BELVÁROS 

GYURÁTZ FERENC
U C C A

Az alag-dunakeszi evang. egyház egy 
beszerzendő harmonium céljaira febr. 6-án 
sikerült kulturestélyt rendezett, amelyen a 
megnyitó beszédet Mezey József lelkész 
tartotta. Az estélyen közreműködtek: dr. 
Schilling Aladár, Mikuscsák István, Z. 
Máthé Eleonóra operaénekesnő, Rissányi

Íózsef újpesti tanár, Fürst Lacika, Marczell 
ánosné, Hajnal Endre, Latzkovszky Imre, 

Sarkady Nándor, Komlós Pál és a dalárda 
két szép énekszámmal.

A mindössze 30 családot számláló val
lásos és egyházát szerető fiókegyháznak 
ez volt az első megmozdulása. Az est 
sikerében nagy érdeme van Mezey József 
lelkésznek, Ulreich Nándor egyházfelügye
lőnek, nemkülönben a presbitériumnak. Az 
estélyen a harmonium-alapra 7 millió kor. 
folyt be.

Becker Jakab előadása. Becker Jakab 
detroiti evangélikus lelkész a pápai ev. 
templomban rendezett vallásos estély kere
tében előadást tartott Amerikáról, helyeseb
ben a magyarság ottani helyzetéről.

Szentgotthárd. Az Evangéliomi Diák- 
szövetség febr. 13-iki ünnepi összejövetelén 
a gályarabszabadító Ruyter Mihály emlé
kének áldozott. Elnöki megnyitó után Kühár 
Ferenc Vili. o. tanuló, háznagy, Ruyter 
testamentuma címen tartott felolvasást, mfg 
Czipott Ákos II. o. tanuló Lampérth G éza: 
„A gályarab“ című szép költeményét sza
valta el.

Másnap, február 14-én, ugyancsak a 
gyülekezet kúlturházában a lelkész neje 
vendégül látta az iparos-tanonciskola evan
gélikus és református növendékeit, mely 
alkalommal a lelkész „A vasárnap meg
ünneplésének jelentősége az egyes ember, 
a család, a népek és nemzetek életében" 
címmel tartott előadást. A háziasszonyi 
tisztet: Ernst Margit és Lang Vilma látták el.

Debrecen. Ádventben a Luther Szövet
ség az új orgonán sikerült orgonahang
versenyt rendezett. Az ádventi hétköznapi

Vitális Károly
kelm efestő  

és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,

Kőszegi ucca 15—17.
Q= O

Elvállal: úri és női öltönyök, 
dfszitő bútorszövetek, függönyök, 
szőnyegek, csipke- és szőrme- 
áruk festését és tisztítását, minta 
után festést bármely divatszín
ben. Gyászesetben a ruhák 
soronkívül, 24 órán belül el
készíttetnek. Postai szétküldés 

naponta. 9—20
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esti istentiszteletek után megtartatott dec. 
23-án a templomban a karácsonyfaünnep, 
amikor minden gyermek adományban ré
szesült. A szegény gyermekek felruházta- 
tása és 31 családnak 2 hétre élelemmel és 
fával való ellátása már előbb történt meg. 
A két év óta bevezetett szentesti istentisz
telet kezd szintén látogatott lenni. A de
cemberi közgyűlés a költségvetést 234 
millió szükséglettel és ugyanannyi fede
zettel jóváhagyta. Február 6-án a női Fillér- 
Egyesület rendezett jótékonycélú teaestélyt, 
mely 30 millió tiszta jövedelmet eredmé
nyezett. Az esztmissió 125 darab Luther 
Naptárt árusított.

Vályi Nagy Oéza az Országos G ár
donyi Géza T ársaság  tagja. Az „Orszá
gos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság“ 
legutóbb tartott teljes ülésén Vályi Nagy 
Gézát, az országosan ismert költött tagjává 
választotta.

A pestújhelyi Teleky Róth Johanna 
ev. nőegylet február 6 án műsoros össze
jövetelt rendezett, mely alkalommal Gre- 
gersen Lujza a prof. nőszövetség főtitkára 
a Prolog-ot mondotta, Csajbók Lidiké Vá- 
sárosmiskéról pedig néhány versét s egy 

"novelláját olvasta fel.
A bakonytam ási-i ev. ifjúsági egyesület 

január hó 30-án és 31-én könyvtára javára 
Tatay Etelka és Szabó Elek evang. tanitó 
rendezésével Gárdonyi Gézának a „Bor“ 
című háromfelvonásos színmüvét adta elő. 
Az egyesület műkedvelő gárdája feladatá
nak magaslatán állva, oly helyes alakítással 
és rátermettséggel adta elő a darabot, hogy 
a néző közönséget várakozáson felül sike
rült magával ragadni. A szereplők általában 
mindnyájan elismerésre méltóan játszottak, 
de külön ki kell emelni átérzett játékáért 
Finta Józsefet és Bors Mariskát, hasonló
képen igen helyesen oldotta meg feladatát 
ifj. Nyári József; szépen játszottak még 
Deli Irén, Fodor Bözsike, Bors Géza, Né
meth fda, Major Jolán és ifj. Tatay Lajos. 
De nemcsak a szereplők érdemlik meg a 
dicséretet, hanem és főként a rendezők, 
kik fáradhatatlanul munkálkodtak a betaní
tásban. Az előadás az egyesület könyvtárára 
félmillió koronán felüli bevételt eredmé
nyezett. C'8.

Gyóni Géza szülőházának egy részé 
vasárnapra a pusztulás szomorú jeleivel 
fogadta a templomba siető híveket. Az ősi 
épület több mint egy századon keresztül 
dacolt az elemekkel, az idei súlyos tél, 
esőzés és talajvíz nem kegyelmezett már 
tovább. A nagy teher alatt görnyedő egyház 
1922-ben templomot renovált és hosszab
bított, most a lakás nélkül álló lelkésszel 
újabb megpróbáltatás előtt áll.

Nőegyletek a  Harangszóért. Az evan
gélikus sajtó fontosságát és szükségét meg
értve az alsósági nőegylet 100.000 koronát, 
a nagyalásonyi és a pórládony—berek- 
tompaházi nöegylet 50—50 ezer koronát 
adományozott a Harangszó fenntartására.

Battyánd. Az 1925-ik év folyamán a 
gyülekezetben kereszteltetett 87 gyermek, 
eltemettetett 72 egyháztag. Esküdött 37 pár, 
konfirmáltatott 57 gyermek.

A vakok b ib liá jára  dr. Losonczy Ist
ván hadbíró-százados Miskolc, Czipott 
Gézáné Szentgotthárd 25—25 ezer koronát 
adományoztak. Az összeget rendeltetési 
helyére juttattuk.

Alapítvány. Dr. Sömen Lajosné a mura- 
szombati nőegylet elnöknője a nőegylet 25 
éves jubileuma alkalmából az egyesület 
céljaira 1000 dináros alapítványt tett.

M agyarbóly. Pénztári forgalma a gyü
lekezetnek az 1925. év folyamán 45,932.285 
korona volt. Egyházi sajtót 23-an járatnak. 
Az úr asztalához 206-an járultak.

A salgótarjáni evangélium leányainak 
egyesülete január 31-én szépen sikerült 
teaestélyt rendezett a városi kaszinó nagy
termében. A megnyitó beszédet Zelenka 
Panny elnöknő mondotta, közreműködött: 
Gabler Edith zongoraszólóval, Zatroh Nelly 
és Temányi Kató Schubert Magdus kfsérete 
mellett énekszólóval, Tuba Ilonka szavalat
tal, Dianiska Mariska melodrámával, Csarba 
Ilonka és Turek Berta táncduette, Ebert 
Bertalan betanításával, és végül Szaniszló 
Sári, Pántyik Babus, Urban Kálmán és 
Levius László egy egyfelvonásos előadásá
val. A válogatott közönség melegen ünne
pelte az egyes számokat és a késő esti 
órákig maradt a tea mellett együtt.

A Protestáns Szemle februári számá
ban Szelényi Ödön a modern okkultísta 
törekvésekről ír, Rácz Lajos a kálvinizmust 
mint a modern szabadságok forrását mu
tatja be. A szépirodalmi részben Komáromi 
János és Lampért Géza írnak. Ravasz 
László Gyulai Pálról, Lampért Géza A. S. 
C. Wallis-ról, dr. Antal Géza püspök most 
elhunyt feleségéről ir meleghangú emléke
zést. A Kritikai Szemle ezúttal is eleven 
és változatos. A tartalmas, rendkívüli 
ügyesen szerkesztett folyóiratot a Magyar 
Prot. Irodalmi Társaság tagjai 170.CKX) K 
évi tagdíj fejében kapták. Tagsági és elő
fizetési dijak a küldemény pontos meg
jelölésével Bendi Henrich, a M. P. I. T. 
pénztárosa, Budapest, IV., Deák-tér 4. 
címre küldendők.

Kéty. Január 24-én sikerült vallásos 
estélyt tartott, mely alkalommal Gyalog 
István lelkész „A biblia jelentőségéről az 
egyházban, az iskolában, a családban“ 
beszélt.

A pusztaszent'ászlói gyülekezet a Ko
vács Mihály lelkész Nagymórichidára távoz- 
tával megüresedett lelkészi állását február 
hó 8-án töltötte be. Az állásra egyhangú 
bizalomnyilvánítással Schrantz Zoltán győri 
önálló hitoktatót választotta meg, akit febr. 
28-án iktatnak be uj állásába.

Tekes Január 30-án Schöll Lajos főes
peres, Stráner Vilmos és Frank Károly 
lelkészek vallásos estélyt tartottak. Schöll 
főesperes: „Mit nyújt nekünk evangélikus 
egyházunk s mivel tartozunk egyházunknak“ 
címmel tartott előadást.

Január 3I-ér. pedig ünnepélyes isten- 
tisztelet keretében beiktatták az új presbi
tériumot.

Lelkészválasztás. A felsőcsalogányi ev. 
gyülekezet január 17-én lelkészévé Kováts 
Károly hitoktató segédlelkészt választotta 
meg. — E missziói egyházban az 1925-ik 
év folyamán született 52 gyermek, meghal
tak 31-en, házasságot kötött 11 pár.

Udvari. Mühl Sándor gyönki lelkész 
január 24-én avatta fel a gyülekezet új 
harangjait, melyek közül az egyik 311 klg., 
a másik 81 klg. súlyú.

Ivándárda. 1925-ben összbevétele a 
gyülekezetnek 25,897.800 korona, kiadása 
24,887.780 korona volt. Egyházi lapot 24-en 
járatnak.

Szeretetház-sorsjegy. A budai Mária 
Dorottya jótékony nóegyesület a pénzügy- 
miniszter engedelmével egy létesítendő 
Szeretetház javára tárgysorsjátékot rendez. 
Kibocsájtatott összesen 58 ezer drb sors
jegy. Az sorsjegy ára 10.000 kor. Nyere
mények : Förster-féle 2 szobás ház, értéke 
44 millió, autó 30 millió, motorbicikli 10

millió, hálószoba 3 millió, 2 hízott sertés 
4 millió, fejős tehén 7 millió, kiházasitási 
női kelengye 5 millió, hatszemélyes ezüst 
evőkészlet 3 millió, női bunda 2 millió, 
33 drb kép á 1 millió K =*= 33 millió, 1 drb 
kép 500 ezer, 480 drb. háztartási cikk á 
40 ezer kor. értékben Húzás 1926. május 
1-én. Sorsjegy iroda: I. Verbőczy u. 28.

Miskolc. A miskolci Férfi Filléregylet 
rendezésében legutóbb előadásokat tar
tottak : Duszik Lajos lelkész külföldi útjá
ról, Lehoczky Egyed tanítóképző intézeti 
tanár: A lelkiismeretről, Budacker Károly 
leánygimnáziumi tanár: Giordieno Brunno- 
ról, a máglyahalált halt filozófusról.

Felsőnána. Vallásos összejövetel kere
tében kulturestélyt rendezett, melynek köz
pontjában Müller Róbert alesperes mélyen 
szántó előadása állott: A szülők kötelessége 
a gyermeknevelés terén címen.

Ráckozár Koroäsy Lajost egyhangúlag 
kántortanítójává választotta.

Ecsény. Szép vallásos est és gazdag 
műsor keretében áldozott Luther házas
ságának 400 éves évfordulója alkalmából. 
A felolvasást Klenner Adolf tanító tartotta.

Polány. Schrauf Ernő tanítót meleg 
ünnepség keretében iktatták be hivatalába 
január 10-én.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Lutheránus világkongresszus. Az első 

lutheránus világkongresszus 1923-ban Ei- 
senachban gyűlt össze, a másodikat 1929- 
re, a Luther Káté jubileumi évére tervezik.

Németországban a lakáshiány miatt, a 
nyugalmazott lelkészeket egy otthonba gon
dolják elhelyezni. Szászországban már is 
felállítottak egy ilyen otthont.

Törökországban a polgári házasságot 
készülnek bevezetni.

Jugoszlávia. Benkő Viktor Jugoszlávia 
missiós lelkésze a vendségben missiós elő
adásokat tartott.

Rabbi, aki hisz Jézusban. A newyorki 
zsidó hitközség egyik cionista rabbija, 
Stephen Wiess röviddel ezelőtt egy tem
plomi szónoklatában kijelentette, hogy ö 
hisz Jézus létezésében és szükségesnek 
tartja, hogy a zsidóság ismerkedjék meg 
Jézusnak, mint egyik legnagyobb bölcsnek 
és tanítónak tanításával. Az Egyesült-Álla
mok ortodox rabbinusainak uniója erre 
nyilatkozatot bocsátott ki, amelyben Wiess 
rabbit tévelygőnek bélyegzi és kiközösíti a 
zsidó egyházból.

A tübingeni egyetemen a misszionári
usok részére rendezett orvosi kurzusokat, 
melyek a háború alatt megszűntek, újból 
felvették.

Németországban erélyes munka folyik, 
hogy a nehéz gazdasági viszonyok ellenére 
is, a német misszió új feladatainak szolgá
latába új erőket állítsanak. így a rajna-vidéki 
missziói konferencia a bonni egyetem the- 
ologiai fakultásával együtt jan. 11—13-án 
rendezett missziói tanfolyamot; a szász 
missziói konferencia Halléban febr. 7— 10-ig 
tartott tanfolyamot, melyen az egyetemi 
hallgatók is résztvehettek; a brandenburgi 
missziói konferencia pedig ápr. 18—á) 
között gyűlik össze, melyhez a szokott 
lelkészi tanfolyam csatlakozik.

A német szakszervezeti központ könyv
kiadóhivatala nemrég kiadásában megjelen
tette az Újtestamentomot. Emiatt a szabad
gondolkozók részéről több oldalról erős 
támadás érte.
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c s a l á d i É r t e s í t ő .
Eljegyzés. Galáth Sárika és Szőllő- 

szeghy Ferenc jegyesek. Heréd.
Halálozás. Dr. Bélák Sándor egészség- 

ügyi főtanácsos, várm. tb. főorvos, az 
enyingi járás járásorvosa febr. 9-én, Bfüre- 
den hirtelen elhunyt. Temetése Enyingen 
óriási, nagy részvét mellett ment végbe. 
Az elhunytban dr. Bélák Sándor pécsi 
egyet, orvostanár és dr. Bélák Imre enyingi 
körorvos az édesatyjukat gyászolják. Áldás 
emlékére!

Ú J D O N S Á G O K .
Uj rend a hagyatéki tárgyalásoknál.

A igazságügyminiszter elrendelte, hogy a 
közjegyzők a 2500.000 koronát meg nem 
haladó értékű hagyatékok tárgyalását ingyen 
lássák el.

Bátorkesziben halálra táncoltattak 
egy menyecskét. Bátorkeszi községben a 
napokban egy házimulatságon Zichar Mária 
nevű 21 éves fiatalasszony is résztvett és 
igen sokat táncolt A fiatal menyecskét kéz
ről-kézre adták a táncosok. Egyszerre az 
asszony megszédült, az udvarra támolygott, 
ahol összeesett és pár perc múlva meghalt.

Akinek az ükanyja is él. Debrecen
ben Kis Mihály gazdálkodó feleségének, 
gyermeke született. Az újszülött 18 éves 
mamája mellett a nagymama 39, a dédanya 
60, az ükanya pedig 89 éves, akik boldo
gan köszöntötték a család legifjabb tagját.

Meggyilkoltak két ném et hazaárulót. 
A két Brunner-fivért, akik a rajnai szepa
ratista mozgalomba szerepeltek, Pfalz tar
tományban egy vendégfogadóban meg
gyilkolták.

Katolikusok töm eges á ttérése  a p ra 
voszláv vallásra. Zágrábi jelentések sze
rint: Vis szigetén tovább terjed a pravo
szláv egyház térhódítása. Legutóbb kétszáz 
római katolikus egyén tért át a pravoszláv 
hitre. Hír szerint újabb ötszáz ember kérte 
felvételét a görögkeleti egyházba.

Akik vérükkel mentik meg ember
társa ik  életét. Az önfeláldozásnak dicsé
retes példáját szolgáltatják az angol cser
készek, akik közül mintegy háromszázan 
önként ajánlkoztak, hogy vérük átömlesz- 
tésével megmentsék vérszegény beteg 
embertársaik életét. Az angol orvosok így 
hát nincsenek megszorulva a vérátömlesz- 
tési eljárás alkalmazásánál, mert az önfel
áldozó, derék cserkészek egyszerű hívásra 
azonnal jelentkeznek.

M agyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, fiatal leányoknak ez az igazi 
jó barátja, tanítója, szórakoztató lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Az új évfolyamban 
folytatódnak Gaál Mózes „A kényéi Altay 
Margit „Leánysors“ című regényei. Tutsek 
Anna folytatja „Éviké feljegyzéseit*. Ezen
kívül szebbnél szebb novellák, versek, tár
sadalmi és ismeretterjesztő cikkek, képek 
és a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
A Magyar Lányok előfizetői V« évi 20.000 
koronás kedvezményes áron szerezhetik 
meg a Százszorszép könyvek című regény
sorozatot. A Magyar Lányok és a Száz
szorszép könyvek negyedévi előfizetési ára
50.000 korona.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „Az Uj Idők“. Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000,'kor. Megrendelhetők 
VI., Amdrássy u 16 Bpest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

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

Pável Ernő Wien 100, özv. Tiborlz Gyuláné 
Kemenesmagasi 4, Celldömölkről: Kiss 
Sándor 4, Ihász Antal 4, Bangó József 
Gutorfölde 4, Brenn Zoltán Zalaegerszeg 
4, Bordác3 András Tapolca 10, Soralószöl- 
lősről: Bács Mihály 4, Gérnyi István 4, 
Hajas Ferenc Nagysimonyi 4, Pápáról: 
Berke Sándor 2, Némethi Mihály 4, Csejtey 
Gábor 10, Kardos János 10, Kalmár Sándor 
Alsógörzsöny 2, Mórotz Sándorné Vasvár 
4, Németh Béla Zalaszentmihály 4, Kövesy 
Lajos Lövő 5, Özv. Dadó Jánosné Pécs 4, 
Győrből: Eger Károly 5, Demetrovich Má
ria 4, Falb Mária 4, Tóth Lajos 4, Pellek 
Mihály 10, Macher Pál 4, Vácról: Nagy 
Jenőné 4, Menyhár István 10, Edömér Kál
mánná 2. Békéscsabáról: Gálik János 4, 
Suhajda János 4, özv. Sinszky Ferercaé 
Gyula 10, Kramer Ernő Pusztaföldvár 10, 
Körmendről: Kerschbaum Kornélia 4, Szen
tes Sándor 4 Lukáts Árpádné 10, Horváth 
Elek Kispest 4, özv. Mártz Edéné Sárszent- 
lőrinc 14, Ágoston Sándor Felsőság 5, 
Fülöp Lajos Rum 4. Mesterházy Elek Osiffy- 
asszonyfa 4, özv. Szíivássy Dénesné Farád 
4, Pfahnl János Kisfalud 10, Beledről: Ta
kács Lajos 40, Mátis Sándor 4, Tömböly 
István Ujmalomsok 4, Nagy Pál Bucsu- 
sztlászló 4, özv. Rosta Mihályné Kemenes- 
pálfa 4, Csirkovits Kálmán Boba 8, Hugyecz 
András Tapolca 4, Fekete Józsefné Balaton- 
füred 24, ifj. Bárány Gábor Kővágóőrs 10, 
Lajoskomáromból: Schmikli Teréz 10, Rei- 
zinger Keresztély 10, Zsupányi Gyuláné 
Békás 4, Bors János Csót 2, Gosztola Jó
zsefné Felszopor 4, Sopronból: Varjú Sán
dor 5, Menyhárt Sándor 4, Bencsik Lidia 
10, Rusznyák István 10, Bartos Imre Piny- 
nye 3, Vidonyi Blanka Gönyü 4, Tétről: 
özv. Nagy Lajosné 10, Szép lmréné 5, Uj- 
váry Sándorné 4, özv. Gecsényi Ferencné 
Pásztori 10, Budapestről: Pievniczky |ulia 
4, Kanicsár lózsef 5, Simon István 4, Hoitsi 
Fridolin 4, Johnson Gisle 10, Szabó Eszter 
20, Susik Sándorné Erdőváros 10, Oravetz 
Mártonná Almáspuszta 4, Farkas Győző 
Debrecen 40, Mazurek Ferenc Gyula 4, 
Horváth Pál Vép 4, Varga József Ostffy- 
asszonyfa 4, Forgó Sándorné Dombóvár 24, 
Bedi Ilona Pórladony 8, Takács Józsefné 
Balassagyarmat 4, id. Balogh Lászlóné 
Kisfalud 5, Sztik Gusztáv Csanádalberti 4, 
Tárnokrétiből: Polgár Sándorné 20, Offer- 
tórium 27’650, Sárvárról: Remete Ida 4, 
Bothár Gusztáv 4, Szombathelyről: Fran- 
kovics Károlyné 4, Schleifer Imre 8, Mayer 
Károly Ball 50 ezer koronát.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
T. N. G. Bpest. Gratis hozzuk. — Cs. M. Tásá* 

rosnilske. Amint rákerül a sor. — H. J. Győr. Más
kor is legyen szerencsénk. — E. M. Szolnok. Levél 
ment. — Érdeklődő Bpest. Nem, — csak az egyetemes 
iroda járatja. — Hol maradt a beígért szóryánylap ? 
Személyes izű. Nem közöljük. — B. J. Pécel. A si
keres fáradozásért sok meleg köszönet. Szív. üdv. 
— A. L. Pestazentlörluc. Haaonlókép fogadja hálás 
köszönetünket. — Békéscsaba, Orosháza, Szeged. 
Levél megy. — Dr. D. I. Sopron. Legközelebb. Szív. 
üdv.

Fószámvevő özvegye, perfekt magyar
német, gyermekek mellé ajánlkozik, házi 
teendőkben is segít, szerény igényei mellett 
jó bánásmódra reflektál. i_s
Gyón. Özv. W antschura Jánosné.

Női divatkalapok készítése, át
alakítása és vasalása legjutá- 
nyosabban — Legújabb tavaszi 
modellek. — Nyári anyagban 
t - 5  nagy választék.
Özv. Königné, Körössy Rózsika 

Szentgotthárd,
****  Széli Kálmán-tér 14.
Kranyecz-ház.

Horváth Lajos Beled
í-io Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

Orgona, teljesen új 10 regiszteres, leg
újabb rendszerű, kitűnő hangú, a soproni 
iparkiállitáson arany éremmel kitüntetve, 
helyszűke miatt jutányos áron részletfize
tésre is eladó. Az orgona nálam megtekint
hető és azonnal szállítható. Ugyanott új 
orgonák építése, valamint mindennemű 
orgonajavitasok, homlokzatsipok beszere
lése jutányos árért jótállással eszközöltetik. 
Peppert utóda Kemenesi Sándor orgona- 
építő Szombathely, Vas m. í—i

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor YÄDDTMDD féle valódi 
a világhírű Ikn luJlrllill 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.
7—10 Karbiner Péter Szeged.

A felpéczi (Győr m.) gyülekezet 
pályázatot hirdet templomrenoválásra, 
a templomtetö teljes megújítására. —  
Feltételek megtudhatók a lelkószi hi
vatalban. Pályázati határidő febr. 21.

2—2

Piac.
Február 17. Gabonaárak: Búza 395— 

395 5, rozs 225—230, árpa 235, köles 180, 
zab 250, tengeri 177—180, korpa 170 ezer 
K métermázsánként.

Valuták: Dollár 71.150, Schilling 10020, 
Német márka 16966, Cseh korona 2110, 
Dinár 1250, Lei 310, Líra 2870, Frank 2634, 
Angol font 346.47Ö.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT QÉZA 
dzentgotthárd, Vasvármegy«. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Weilisch Béla villamtlzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XVII. évfolyam. 1926. február 29. 9. szám.

Alapított*
K A P I  B É L A

lB10-btn.

Laptulajdocoi:
i  DflDáatfill Latüer-Szövetsöa
Az. Országos Lather-Kzövot 

•ág U rsulas lapja.

Köslratok, előfizetési dijak 
ás reklamációk a 

HAKANGSZÓ Bzerkesstő-
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

Jézu s, vérző szent sebed m u tasd  oldatodon, 
V igaszta lj, ha szenvedek s könnybe borúi arcom.

SMrkantó-UadóhlTatal: 
S Z E N T O O T T H Ä R D .

Vas vármegye.

Fiókkladóhlvatal
„Luther-Társaság* könyv

kereskedése Dadapest,
VIII., SzentkirAlyi-u. 51/a.

A „HARANGSZÓ“ 
előfizetési Ara: az első 
negyedévre 16.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10V*-es kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

Előre!
I. Tbess. 4. í. „Kérünk 

pedig titeket atyámfiai és in
tünk az Úr Jézusban, hogy 
mindinkább gyarapodjatok.“

Régente a hannoveri pénzekre 
ezt a szép felírást verték: „Nun- 
quam retrorsum!“ . . . magyarul: 
Hátrafelé soha egy lépést sem . . . 
Egy kis történet pedig arról beszél, 
hogy egy Hannoverből származó 
trombitás francia fogságba került 
és a nagy császár, Napoleon, azt 
kívánta tőle: fújja el a takarodót, 
a visszavonulás jelét. A fogoly 
trombitás pedig így felelt: „A ta
karodót ? . . . annak a jelét én nem 
ismerem; én csak egyet tudok: 
Előre! . . . Előre!“ . . .

Sohasem hátrafelé — mindig 
előre! Ez legyen a jelszava minden 
keresztyénnek is ! Pál apostollal 
kell szólni: azokat, amelyek hátam 
mögött vannak elfelejtem, s nékik 
dőlök azoknak, amelyek előttem 
vannak. „Mindinkább gyarapod
jatok !“ . . .

De mit használ nékünk az inte
lem, hogy örökösen előbbre halad
junk az igazi keresztyén életben, 
a megszentelődésben, mit basznál 
mindaddig, míg szolgaságába hajt 
bennünket és uralkodik felettünk 
akárcsak egyetlen bűn is?. . . Ta
lán tégedet nem ostromol a test 
kívánsága vagy a földi kincseknek 
kívánása, de lehet, hogy igájába 
hajt a hazugság, a gyűlölet, az 
irigység, vagy a mértéktelenség — 
különben akármi legyen is : minden 
uralomra jutott bűn lehetetlenné 
teszi megszentelődésünket, mert 
nem lehet egyszerre előre is meg 
hátra is lépni, nem lehet egy időben 
Krisztusnak is szolgálni, meg a 
bűnnek is engedni. Csak két lehe
tőség áll előttünk, vagy hátrafelé,

lefelé indulunk, bele a kárhozat 
mély szakadékéba, vagy pedig szét
tépve a kötelékeket, összetörve a 
bilincseket s azután soha többé 
hátrafelé, hanem szakadatlanul, 
mindig előre az Úrhoz! . . .

Uram Jézus! néked legyen hála 
és dicséret, hogy összetörted a bűn
nek bilincseit s általad mi is meg
szabadulhatunk tőlük . . . Uram! 
néked legyen hála, hogy a bűn 
nem uralkodhatik rajtunk, veled

19 . . .  február . . .
. . .  A mai ószövetségi írásmagya

rázati órát, ha nem is jegyezném fel 
naplómban, akkor sem felejteném el. 
Ézsaiás könyvének magyarázatát foly
tatta tanárunk. Az ötödik rész első 
hét verse volt soron. Ide írom e 
nevezetes részt, hadd álljon szószerint 
itt is előttem, ha lapozgatás közben 
valamikor a nap emlékeire fogok 
bukkani.

» . . . Kedvesemnek szőlője van 
nagyon kövér hegyen; felásta és 
megtisztitá kövektől, nemes vesszőt 
plántált bele és közepére tornyot épft- 
tett, sőt benne már sajtót is vágatott 
és várta, hogy majd jó szőlőt terem 
és az vadszőlőt termett I Mostan 
azért, Jeruzsálem lakosai és Juda fér
fi ai: ítéljetek köztem és szőlőm kö
zött ! Mit kellett volna még tennem 
szőlőmmel, mit meg nem tettem vele? 
Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, 
holott vadat termett? I Azért most 
tudatom veletek, hogy mit teszek 
szőlőmmel: elronszom kerítését, hogy 
lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy 
eltapodtassék ; és parlaggá teszem ; 
nem metszetik és nem kapáltatik 
meg, tövis és gaz veri föl és paran
csolok a fellegeknek, hogy rá esőt 
ne adjanak 1 A Seregek Urának sző-

leverhetjük azt . . . Ajándékozz né
künk új életet, új erőt, hogy aka
ratod szerint vándorolhassunk földi 
pályánkon ! . . .

„Üdvözítőm, szerelmed által 
Emeld magadhoz telkemet,
Ha vonz a bűn s csábít szavával, 
Segélj győznöm magam felett. 
Tenélküled harcom nehéz,

lője pedig Izrael háza és Juda fér- 
fiai az ö  gyönyörűséges ültetése. .  .<

E parabolát magyarázta tanárunk 
grammatikailag, retorikailag és val
lás erkölcsileg. Amikor értelmét, 
mélységét, igazságát tárta elénk szinte 
lélekzetfojtva hallgattuk. Még jegyezni 
is elfelejtettünk . . . Valóban mesteri 
ez a parabola Megragadó és meg
döbbentő 1

Tanárunk végére érve magyará
zatának. még így szólt: »Engedjék 
meg Uraim, hogy mai előadásomhoz 
a tudományos magyarázaton kívül 
még néhány szót fűzzek.

Úgy érzem, hogy Ezsaiás próféta 
szavai nemcsak »Izrael házára« s 
»Juda férfiaira« vonatkoznak. Volt 
egy másik gondozott, áldott, de há
látlan szőlője is az Urnák.

Milyen gyönyörű szőlőskert volt 
a mi hazánk . . .  A természeti kin
csek mily özönével áldotta meg az 
Úr a Kárpátok kerítette kertjét . . .

Es nagyra hivatott népet plántált 
oda . . .

És aztán várta a »jó termést.« 
De hiába várta . . .

Uraim, hazánkat az Istentől való 
elfordulás s ennek következményei, 
a gazság, hűtlenség, erkölcstelenség 
— a »vad gyümölcsök« juttatták ide

Tám ogassuk sajtónkat: a Harangszót.

Segíts, segíts, óh égi kéz ! . . .

Ámen.
*

Egy theologus naplójából.
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ahol ma van. Az isten-félelem, tisz
telet és szeretet s ebből sarjadó 
erények »jó gyümölcsök* hiánya 
döntötte le falainkat s tette rommá 
hazánkat.

Mi építheti fel e romokat?
Feleljenek e kérdésre Önmaguknak 

lelkiismeretük szerint . . .
És ki által teremhetünk jó gyü

mölcsöt, ki által nyerhetjük meg az 
Isten kegyelmét? . . .«

. . .  Csengettek, vége volt az órá
nak. Tanárunk is befejezte e kérdés
sel szavait. Pár pillanatig még némán 
néztünk egymásra, tanár és tanítvá
nyok . . .  A lelkünk egy volt a meg
dönthetetlen tudatban, hogy hazánkat 
csak egy úton tudjuk a romjaiból 
felépíteni, naggyá és boldoggá tenni, 
ha hallgatunk a hívő szóra: »Kivess 
engem!* Oujás Tivadar.

Palesztina.
Abban a jelentésben, amelyet a 

genfi bizottságnak a Zsidók Nemzeti 
Otthona című egyesület elnöksége 
nyújtott be, ki van tüntetve, hogy 
a múlt évi június 30-ig elmúlt 18 
hónap alatt a zsidóknak Palesztinába 
való beözönlése még egyszer oly nagy 
volt, mint az 1921-től 1923-ig terjedő 
3 esztendőben. A múlt év első felében 
a zsidó bevándorlók száma megha
ladta az azelőtti esztendőben elért 
számot. Palesztina zsidó lakossága 
1924 április hóban hivatalosan 108 
ezerre lett becsülve. A leginkább 
szembetűnő példa Tel Aviv, az új 
zsidó város növekedése, melynek né
pesedése 1923 —1924-ig tehát egy 
év alatt 16.500 ról 27.00»-re emel
kedett. Ebben a városban az 1924. 
év folyamán 461 ház épült 600.000 
font sterling értékben. A zsidó tőke, 
melyet az egész ország területén 
iparvállalatokba fektettek, 1923 no
vemberétől egy millióról 1925 júliu
sáig két millióra növekedett, hason- 
képen növekedett a zsidó tőke a 
földmívelés terén is és pedig több 
mint egy fél millió font sterlinggel. 
Caesarea közelében nagy homokos 
területet szerzett a palesztinéi zsidó 
gyarmatosító társaság és azt kultúr- 
képes földdé alakítja át. Jezreel völ
gyében 12.000 acres mocsaras földet 
vásároltak és tettek lakható és mível
hető földdé. A Tel Avivban felállított 
földmívelési intézet figyelmét legin
kább a növények és állatok parazi
táinak elpusztítására fordítja. Textil-, 
cipő-, bútor- és papírgyárak létesül
nek, van könyvkötészet és számottevő

sajtó. Terveznek még egy cukorgyárat 
és Haifa mellett most épül egy ce
mentgyár A palesztinai elektromos 
müvek világossággal és villamos erő
vel látják el Tel Avivet és Haifát. 
Tiberias felé most építik a vezetéket, 
hogy annak a városnak is jusson 
ebből az áldásból. Avval a gondo
lattal is foglalkoznak már, hogy fűtési 
erőt is bocsássanak rendelkezésre a 
villamos telepről az azt igénylőknek 
s ez meg lesz, ha a Jordán völgyében 
felállítandó hydro elektrik tervek el
készülnek majd. Kórházakat emeltek 
Jeruzsálemben, Haifában, Tiberíasban 
és Safedben, de számos orvosi ren
delő van a kisebb városokban és a 
falvakon is. Szanatóriumot építettek 
Jeruzsálem mellett és egyet a Karmel 
hegyén.

Mindinkább kitűnik, hogy az ango
lok igen jó üzletet csináltak, amikor 
a szent földet megszállották. Igen sok 
természeti kincse van ennek az or
szágnak. Mérhetetlen előnyük van 
csak a Holt tenger vizéből. Ez a viz 
tartalmaz közönséges sőt, chloridot, 
magnéziumot, hamuzsirt (potasche) 
és bromidot. Ezek kOzt a legkiadősabb 
a hamuzsir, melyet igen sok iparág
ban, de a gyógyszerek készítésénél 
is használnak. Anglia például Chiléből 
évenként 12.000 tonna hamuzsirt 
importált s ha számítjuk, hogy ton
nája 6-r7 font sterling, igen magas 
Összeget kapunk. A Holt tengerből 
most évenként könnyű szerrel 100.000 
tonna hamuzsirt tudnak termelni, nem 
is számítva a többi sókat és egyéb 
melléktermékeket; elképzelhető, hogy 
mennyit nyernek az élelmes angolok.

A sárvári magyar diák 
Witfenbergában.

(Korrajz Luther idejéből.)
Irta: Dr. Szigethy Lajos. 7)

A virágénekek hazájának szülötte, 
a költői lelkületű Insulanus, megsze
rette Lutherben a költőt is.

Mert Luther költő, nemcsak meg
írt költeményeiért, hanem azért is, 
mert lelke állandóan a költői világ
nézet bibortaván ringatózott, ó  meg
látta és megszerette a szépet a ter
mészetben. Szerette a virágokat: sze
rinte Istennek az égből lecsöppent 
angyalait, akik gyökeret vertek a 
földben és hallgatva is prédikálnak 
nekünk az Úr nagyságos dolgairól.

Magyar tanítványai elhozták haza 
virágszeretetét s alig véletlen, hogy 
nálunk a növénytan, e »szeretetre

méltó tudomány* elsősorban az evan
gélikus iskolákban talált otthonra.

De szerette a költészet virágait is. 
Az őtestamentomban is a költői ré
szek, elsősorban a zsoltárok voltak 
kedvesek a szívének. Énekeiben az 
»Erős várunk*-ban is zsoltár-moti- 
vumok csendülnek meg. Szerette a 
népköltészetet; ennek motívumai is 
benne vannak énekeiben. Magyar 
követői is a népköltészet lelkes hívei 
voltak s az »idők teljességében* Pe
tőfi s társai által diadalra segítői a 
népies-nemzeti irodalmi iránynak.

Luthernek gazdag volt a humora. 
Tréfás ötletei, szellemes szálló igéi, 
lelkének asztali beszélgetések közt 
kipattanó szikrái útat találtak Insu
lanus és társai útján hazánkba is. 
Ha a szegény magyar ember azok
ban a zordon időkben néha-néha 
jóízű nevetésre fakadt, nem egyszer 
azt is Luthernek köszönhette.

Ez az életvidám bölcs nem volt 
olyan »saványu-pofáju szent* mint 

romwell követői, az angol puritánok, 
szerette és művelte a zenét, a dalt. 

Magyar követői is, Sárvár egyik 
büszkeségéről, Sztárai Mihályról jegy
zik fel, hogy baranyai papsága ide
jében a lesktíi dombon szépen éne
kelt kilenc falu körülte gyülekezett 
népének s azokat — mint elleségei 
mondták — »áténekelte a maga 
nyájába.«

*
És ez a melegszívű, egekbe szár

nyaló költő egyúttal megtestesülése 
a logikus, józan, hogy úgy mondjuk 
»magyar ész*-nek. Ezért is vonzódott 
hozzá Insulanus, mint rokon lélekhez.

A lutheri prédikáció I Szívre, aka- 
ratrabató ereje mellett egyúttal milyen 
nagy a gondolkodást fejlesztő ereje. 
A magyar lutheri lelkész mikor el
mondja logikusan felépített, elmarad- 
hatatlanul három részre oszló prédi
kációját, gondolkodásra neveli híveit 
s a templom egyúttal valóságos »fel
nőttek iskolája* lesz. Egyik tényezője 
lutheri népünk magas szellemi szín
vonalának.

És amit a lutheri gyermekek is
kolájában használnak, a két lutheri 
Káté, azzal a minden pontnál ismét
lődő kérdéssel: »Mi ennek az értel
me?* mily hatalmas gondolat-sar
kantyú tanítónak s tanulónak.

*
Insulanus vonzódását még egy 

dolog erősítette olyan szinte fájó 
gyönyörűséggé, aminek mását csak 
az ifjú szívek szerelmében lehet meg
találni. A boldogtalan nemzet fia 
meglátta Luther arcán a bánat boron
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gását, a játszi, szinte gyermekded 
jókedv csillámlásai mögött is.

Tulajdonképen minden nagy ember 
boldogtalan. Égeti az önmagában 
való kételkedésnek Nessus vére, mint 
Arany János mondja. És a törpe 
emberek között néha kénytelen magát 
elhagyatottnak érezni lelki fenségének 
magas szikla csúcsán. Ezért mond
hatta Luther is: »Ich war alleinig, 
wie eine Feldblume, egyedül voltam, 
mint a puszták vadrózsája.* *

De volt a bánatának valami kéz
zel foghatóbb oka is. Aggódott nem
zetéért, egyházáért, élete nagy művé
ért. A rettenetes spanyol világhata
lom harcrakészülődései nem maradtak 
előtte elrejtve. Látta, hogy a török 
áradat már Bécs felé hömpölyög. 
Nem borítja-e el e kettő együttesen 
egyházát, hazáját. így töprenkedett 
»reménytelenül küzdve végzetével.*

És kire bízza ilyen vészes tenge
ren az egyházhajóját ? Ez az elemi 
őszinteség!! ember sokszor el-elmondta 
Insulanus előtt is: »Bárcsak itt hagy
hatnám a fejemet és a szívemet. A 
fejemet ezeknek az oktalanul egeket 
ostromoló titánoknak, a bátor szívet 
a bölcs, de módfelett félénk Melanch- 
tonnak <

És érezte, hogy élete már nem 
soká tarthat. Beteg volt. Hőslelkű, 
áldott felesége nem egyszer úgy har
colta vissza a halál karjaiból.

A wormsi hős, természetesen, le
győzte a csüggedés támadásait. Egy 
ilyen diadalának emléke az »Erős 
várunk*.

A bánatos Luthert hogy ne érte- 
nők s hogy ne szeretnők meg Insu- 
lanussal mi magyarok, akiknek nem
zeti kincsünk >egy szentelt fájdalom.«

#
Hat hónappal a három esztendő 

letelte előtt Insulanusnak nevezetes 
levelet Íratott Orsolya nagyasszonyunk 
Erzsiké kezével:

»Szilveszter uramat meghívták 
Bécsbe egyetemi tanárnak. Téged 
nevezlek ki a helyébe. Siess haza; 
foglald el az iskolaigazgatói széket.*

Kimondhatatlan büszke örömtől 
dobbant meg Insulanus szíve, mint 
azé, aki a levél szélére a saját ne
vében odaírta édes kis gyöngyszem 
betűivel: »Jaj de boldogok leszünk, 
Marcikám 1«

De azután valami fájdalmas húr 
is megpendült a lelkében: hiszen így 
el kell hagynia rajongva szeretett 
mesterét örökre.

Megtörtént a nehéz búcsuzás Lut
hertől, a kedves Hanzitól, a jó Phlips 
nénitől, az aranyos magyar fiuktól,

Az árvizes Bibliája.
idős Pálfi Mihály 
Sírva jött elébem:
Elvitte az árvíz 
A házam, a pénzem.

De mit jobban bánok 
Nem a kincsem-ruhám,
Benn veszett a házban 
Családi bibliám.

S  a maroknyi ember 
Szembenéz a kárnak, 
kölcsön pénzen vesz egy 
Bibliát magának!

H ogyne!!! — Jézus mondja:
E  könyvben a vigasz;
Aki erre épít 
Sziklára épít az.

A fecske tavasszal 
Ha leverték fészkét,
Elcsicsergi búját 
Majd sár után néz szét.

Lassan megy a munka,
Sokszor pihenni kell;
De ö el nem fárad,
Mert mindig énekel.

Látom Pálfi M ihályt!
Felépíti házát,
Mit kétkedtek?! — isten 
Már küldi az árát.

istenben hivő szív 
Szedd magadat össze!!!
El nem veszhet kinek 
Isten áll mögötte!!!

Földvári Béla.

a német pajtásoktól. Ládáját Phlips 
néni kocsija vitte el Lipcséig. Odáig 
gyalog ment.

»Ballag már a vén diák* azon az 
úton, amely fölött Luther csillaga 
ragyog. Mi vár reá? Diadalkoszorú, 
vagy töviskorona, vagy mind a kettő? 
Akiben Luther lelke lakik, harcol az
elsőért, de készen áll a másodikra is.

*
Újra itthon vagyunk a kedves Sár

váron. A gyönyörűen berendezett kis 
háromszobás igazgatói lakásban ott 
látjuk a világ legfiatalabb igazgató
tanárát és legbájosabb igazgatónéját 
boldog, édes kettesben.

De Erzsikéék nem sokáig marad
nak ebben a kis lakásban, ö t év 
múlva átköltözködnek a szép új nagy 
sárvári paróchiába. Másik öt év 
múlva Erzsiké Keletivasvármegye es- 
peresnéje, másik öt év múlva Dunán
túl püspöknéje lesz.

Ebben a gyors emelkedésben része 
volt a Márton nagytiszteletű úr érde
mei mellett Erzsiké kedvességének és 
erényeinek is, mert nem ok nélkül 
él a szálló ige a lutheri magyar egy
házban :

»Kinek a pap, kinek a papné.*
Kovács főtisztelendő úr pedig még 

sok évtizeden át élt, híven, legeltetve 
az Úrnak magyar lutheri nyáját. Hi
vatala tövises útján és a sötét Rudof- 
féle korszak megpróbáltatásai között 
Erzsiké szeretető mellett a witten- 
bergai emlékek és Luther lelke mele
gítették a szívét.

Mennyit mesélt ezekről az emlé
keiről unokáinak és a káplánjainak. 
Egyszer azzal végezte emlékezéseit:

»Bizony e nehéz időkben el kel
lene pusztulnunk, ha Luther lelke 
nem lakoznék bennünk. Mi is az a 
Luther lelke? Ezt csak hasonlattal 
tudom veletek megértetni. Wittenber- 
gából az utolsó nyáron elmentem egy- 
pár hétre egyik német pajtásommal, 
ennek apjához, a sassnitzi paphoz, 
Rügen szigetére.

Hányszor láttam ott a tengert, 
mindig másnak, de mindig csodálatos 
szépnek: amint szendergett a hold
fénynél, pirulva felébredt a hajnal
sugár csókjára, dühöngve vitázott 
orkánhangon az éggel, majd kibékülve 
szivárvány-kezet nyújtott neki.

Ilyen változatos s ilyen örökszép 
a Luther lelke is. Azt mondom rá, 
amit ott a tengerről énekeltem:

Szeretlek Luther, változó a képed,
És mindig igaz és örökre nagy;
Tisztelem benned az őszinteséget,
Te a szivemnek büszkesége vagy 1

(Vége.)

OL V A S S U K A B I BLI ÁT!
Miért vagy néma?

Márc. 1. Ördög lakik benned? Lukács 
1 1 .14 . Mi az oka, hogy nem tudsz Krisz
tusodról s élő hitedről bizonyságot tenni? 
„Néma ördög“ tartja lekötve nyelvedet? 
Élsz, de szólni nem tudsz? Könyörögj az 
Úrhoz, űzze ki Szentlelke erejével, csodatevő 
hatalmával szivedből a Sátánt, a .néma 
ördögöt“ s nyissa meg bizonyságtételre 
ajkadat.

Márc. 2. Gyáva vagy ? Lukács 1 1 . 2 3. 
Nem mersz választani: vagy-vagy s inkább 
nem nyilatkozol se jobbra, se balra, se a 
Krisztus, se a sátán mellett? Hallgatásod 
már nyilatkozat. Némaságod már bizony
ságtevés a sátán mellett, mert mindenki, 
aki nyíltan nem áll a Krisztus mellé, oda
szegődik az ö ellenségeinek a sorába. Ne 
légy gyáva, törj nyíltan lándzsát a Krisztus 
mellett

Márc. 3. Erőtlen vagy? Máté 2 1 . 15—10. 
Azt gondolod, gyenge a te erőd a bizony
ságtételre, hangod úgy sem hallatszanék el 
messzire? Rosszul gondolod. Bárki légy,
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ifjú, vagy agg, tudd meg, Krisztus nem 
kérdezte tanítványaitól, hány évesek, nem 
jelölte meg a te számodra sem, meddig 
maradhatsz Tőle távol s mikor kell melléje 
állanod. Azért szól hozzád is, ki erődben 
s elhivatottságodban kétkedel: „Sohasem 
olvastátok-e: A gyermekek és csecsemők 
szája által szereztél dicsőséget ?“ Nem 
bölcseség és élemedett kor kell a bizony
ságtevéshez, hanem hit. Mert elrejtettek 
ezek a bölcsek és értelmesek előtt és a 
kisdedeknek jelentetett meg. (Máté 11.25.)

Márc 4. Hitetlen vagy ? Máté 17.14- 20. 
Némán állasz a könyörgő szó előtt; nem 
tudsz szólani s szavaddal kórságosakat 
meggyógyítani, mert nincs hited. Nincs még 
csak egy mustármagnyi sem, mert ha lenne, 
hegyeket mozdítana meg a te bizonyság
tevésed. Ne légy hitetlen többé s nem leszel 
néma sem. Úgy ne járj, mint Zakariás, kit 
hitetlenségéért Isten maga tett némává. 
(Lukács 1 .20)

Mára 5. Nem találsz alkalmakat ? Máté 
25.40. Úgy látod, hogy nincs alkalmad a 
megszólalásra, a bizonyságtevésre, a Krisz
tus mellett, mert ő  távol van tőled? Ha 
igy gondolkodok akkor még te vagy távol 
a Krisztustól! Ezernyi alkalmad nyilik az 
ő kicsinyei, a te felebarátaid között arra, 
hogy szólj és cselekedj. Ne hunyd be sze
med, lásd meg az Isten által számodra 
rendelt munkateret. Ne zárd le ajkad, ke
resd az alkalmakat s áron is vedd meg, a 
szólásra Krisztusod mellett.

Márc. 6. Ne csak szólj, de tégy is. Máté 
7 . 21. Még ha megszólalnál is némaságod
ból, de csak üresen kongna ajkadról a 
szó; Uram, Uram, csak nem érne többet, 
mint a némaságod. Sem magadnak, sem 
másnak nem válna javára. Nem elég sóhaj
toznod, nem elég nagyhangú kifejezéseket 
hangoztatnod úton-ú1 félen. Cselekedned is 
kell, a tetteiddel és az életeddel kell bi
zonyságot tenned. Ezek szóljanak ajkad 
helyett Krisztusról és a te hitedről.

Márc. 7. Jutalmat nyersz, ha szólsz. 
Máté 10 .32—33. Ha nem maradsz néma, ha 
szólni mersz és fogsz is, ha ékesen szóló 
bizonyságtevéssé lesz életed s cselekedeteid, 
ha vallást teszel Krisztusodról az emberek 
előtt, akkor elnyered mennyei Atyád kezé
ből jutalmadat, az örökélet koronáját. E 
világból való elszóíittatásod idején ott áll 
melletted az igaz biró széke előtt védő
ügyvéded, a Krisztus s ha te nem voltál 
néma, ő sem lesz az, vallást tesz rólad 
a mennyei Atya előtt. Miért vagy hát még 
mindig néma ? 1 Ahány ejui«.

Orgona, teljesen új 10 regiszteres, leg
újabb rendszerű, kitűnő hangú, a soproni 
iparkiállításon arany éremmel kitüntetve, 
helyszűke miatt jutányos áron részletfize
tésre is eladó. Az orgona nálam megtekint
hető és azonnal szállítható. Ugyanott új 
orgonák építése, valamint mindennemű 
orgonajavítasok, homlokzatsipok beszere
lése jutányos árért jótállással eszközöltetik. 
Peppert utóda Kemenesi Sándor orgona- 
építő Szombathely, Vas m. 2—3

Horváth Lajos Beled
2-10 Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

Theologusaink
Szombathelyen.

Lélekemelő vallásos estélynek, hatalmas 
bizonyságtevésnek, gyönyörű lelki áldozás
nak voltunk tanúi az elmúlt vasárnap a 
szombathelyi protestáns templomban, ami
kor is a pécsi Erzsébet tudomány egyetem 
Sopronban működő evang. theol. fakultásá
nak tanárai és hittan hallgatói nagyszabású 
böjti vallásos ünnepséget rendeztek Szom
bathelyen.

Az est középpontjában dr. Kiss Jenő 
egyet. rk. tanár előadása »Egyházunk ma
radandó értékei“ címen állott. A tudós 
tanár, akit csak a közel múltban avattak a 
debreceni egyetemen „summa cum laude“ 
a theologiai tudományok doktorává, nagy 
ékesszólással mutatott rá a hit által való 
megigazulás tanának nagy jelentőségére 
evangéliumi egyházunkban.

Tartalmas volt Balázs Béla theol. hall
gató irásmagyarázata, hatásos Asbóth Gyula 
és Kován Murány György szavalata; mű
vészi, a lelket valóban égbe emelő Krecsák 
János szólóéneke, a férfi quartett, nem
különben a theologusok hatalmas férfi kara. 
Az estélyen, mely közénekkel kezdődött és 
a Hymnusz eléneklésével nyert befejezést, 
a megnyitó imádságot dr. Deák János egyet, 
tanár mondotta, míg az ünnepség végén 
Kapi Béla püspök főpásztori imája kész
tette magába szállásra a templomot zsúfo
lásig megtöltő híveket.

A délelőtt folyamán a templomban ez 
alkalommal dr. Deák János egyet, tanár 
mondott mélyen szántó egyházi beszédet.

Az esti ünnepség végeztével a tanári 
kart és a theol. hallgatóságot, nemkülönben 
a lelkészi és vallástanári kart püspökünk 
áldott lelkű neje látta vendégül vacsorára.

Vacsora közben Püspök úr felköszön- 
tötte a missziói utón járó tanárokat ifjú
ságot, mire Deák János professzor Püspök 
urra és családjára emelte poharát és köve
tendő például állította az ifjúság, a jövendő 
lelkészek elé az ó igazi papi házát, családi 
életét, mely példaadasul szolgá hat minden
kinek . . .  Vacsora után a theologusok férfi 
kara néhány igen szépen előadott énekkel 
kedveskedett, majd az est házi isteni tisz
telettel ért véget.

Másnap, febr. 22-én a kőszegi templom
ban rendeztek theologusaink ugyancsak 
gazdag műsoru vallásos estélyt. — Az of- 
fertórium mindkét helyen a felállítandó 
Theol.-Otthon céljait szolgálja.

K OR KÉ P E K.

K a r c o la to k  a  hétrő l.
„ A társadalom nem törődik az  

erkölcsi zülléssel“. Ez a vád hangzott 
el az elnöki székből a „Magyar Egye
sület a Leánykereskedelem Ellen“-i 
közgyűlésén az elmúlt vasárnap, nem 
kisebb embernek, mint Prohászka 
Ottokár püspöknek ajakáröl. És pedig 
teljes joggal és elkeseredéssel. Szomorú 
dolog tapasztalni napjainkban, hogy 
éppen a nagyon is illetékeseknek nem
törődömsége és közömbössége, temp
lomkerülése miatt m intzüllik és gurul

minden nap-nap után újból lefelé. 
Azért nyert aztán a titkári jelentés 
során is megállapítást, hogy közelebb
ről az elmúlt év, nemcsak gazdaságilag, 
de erkölcsileg is a teljes csőd szélére 
vitte a társadalmat. Nagy a munka
hiány. Sok a visszaeső, aki kerüli a 
munkát és a könnyű pénzszerzési vágy 
rabjává válik. Azt e r k ö lc s r e n d é -  
8 ze ti o sz tá ly o n  je le n k e z ő  n ő k  
s z á m a  az e lm ú lt  évb en  f e l t ű n ő 
e n  e m e lke d e tt. K ö z tü k  a  f é r j e s  
a s s zo n y o k  s z á m a .

A közgyűlésen jelenlevő belügy
miniszteri tanácsos szerint tervbe van 
véve az erkölcsrendészeti kérdésnek 
egységes szabályozása. Folyamatban 
az ucca erkölcsi színvonalának eme
lése és a férfiak viselkedésének álta
lános szabályozása. Töt vény javaslat 
készül az ifjúság erkölcsének meg
mentéséről, sőt a veneras betegek 
országos nyilvántartását is tervbe 
vették.

Mi ezeket az újításokat mind öröm
mel üdvözöljük, csak annak az óhaj
nak adunk még kifejezést, hogy ezek 
az e rkö lc s i r e n d é s z e t i  in té z k e 
d é s e k  a z u tá n  a  v id é k r e  i s  k i 
te r je sz te sse n e k .

A fentebb elmondottak pedig mind 
arról győznek meg bennünket újból, 
hogy az erkölcsi élet terén nagy-nagy 
bajok vannak. Hogy e g y  á l ta lá n o s  
b ű n b á n a tra , m e g jo b b u lá s r a ,  
ú j já s z ü le té s r e  nagy szüksége van 
a má emberének.

tf Nagy Károly
ref. püspök.

Mátyás király kincses városában, 
Kolozsvárott, a közel múltban teme
tésre szólt az ének. Nagy Károly ref. 
püspököt, Erdély egész magyarságá
nak vezérét kísérték ki utolsó útjára 
harangzúgás közepette, a vidék fal
vainak és városainak óriási részvéte
lével, kinek halála pótolhatatlan vesz
teség, alig kiheverhető csapás az 
egész Erdélyi magyarságra. Nagy 
Károly püspök >a hit titkainak tudós 
sáfára és ékes zengőszavu bizony- 
ságtevóje volt a tanári széken és a 
templomi katedrán, egyházának bölcs, 
messzire néző. a kicsinyeket is szá- 
montartó, erőskezű, hűséges gond- 
viselésű kormányzója és föpásztora; 
minden szolgálatát anyaszentegyháza 
és nemzete iránt izzó, odaadó, magát 
felemésztő szeretet lelke táplálta.«

Áldás emlékére!
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I RODALOM.

Fájdalmak embere. Irta: dr. 
Stalker James, fordította: Viktor Já
nos. Nem igen ismerünk könyvet, 
melynek olvasása nagyobb lelki él
vezetet szerezne, mint dr. Stalker 
James a »Fájdalmak embere<, című 
műve, melyben a szerző Jézus szen
vedésének a történetét adja elő egy
szerű s mégis mindenki által élvez
hető formában. Páratlan, szinte egye
dül állő az a módszer, mellyel a 
szerző a könyvön végig a szenvedő 
és meghaló Megváltót szemlélteti. A 
ki vigasztalás, lelki megújhodás után 
vágyik, ne sajnálja magától ezt a 
könyvet. Külön meg kell emlékeznünk 
Viktor Jánosról, a jeles fordítóról, 
aki ezúttal is fényes tanujelét adta 
ebbéli tehetségének. A könyv a Szö- 
vétnek bizományában jelent meg. 
Budapest. VII., Hársfa u. 59/b. Á ra: 
77 ezer kor.

Meyer Konrad Ferdinand vá
logatott költem ényei. Fordította 
dr. Szigethy Lajos. Nyomatott Kőrös
vidék r-t Békéscsaba Kapható Jókai
nál Bpest 25.000 K ért. Szigethy 
Lajos, ki tavaly első verskötetében 
bontogatta szárnyait, — mikor az ev. 
főgimn. hősi halottainak megörökí
tésére verseit kiadta, — most újra 
megjelenik a nyilvánosság előtt. Már 
tavaly látszott, hogy formakészsége 
szép reményekre jogosít, tavaly lát
ható volt, hogy műfordítói ügyessége 
is megvan. E remények beváltak, 
újabb kötete igen sikerült fordítások
ban mutatja be C. F. Meyer lyrájá- 
nak gyöngyeit. Aktuális e kis kötet: 
a nagy német költő születésének 
százados évfordulóját mi szebben 
nem ünnepelhetjük, minthogy szelle
mének kincseit vesszük át. Eddig 
főleg mint regényírót ismertük, most 
a lyrikus ismeretére vezet a jeles 
műfordító alkotása. — Szigethy Lajos 
újabban költői lelkét tárja föl olvasói 
előtt, kik eddig csak történettndóst 
láttak benne. Reméljük, még sok ha
sonló kinccsel lep meg. nr. n. i>.

EGYRŐL- MÁS RÓL.

A m in den n api életből.

A neurasthenia.
A legdivatosabb betegség. A neu

rasthenia igen gyakori betegsége a 
mostani kornak. Voltaképen nem 
egyéb, mint ideggyöngeség az ideg
kimerültség bizonyos neme, mely né
mely esetben örökletes szervi baj

(különösen a hysteriával jár), más 
esetben funkcionális zavar, mely vagy 
mint valamely más betegség kísérője 
(főképen a vérszegénységé) vagy mint 
önállőlag szerzett betegség lép föl.

Ez az utóbbi fajtája az, mely any- 
nyira gyakori a mértéktelen munka 
és a mértéktelen élvezet eme száza
dában. A neurasthenia ezen fajtája, 
már amennyire mi ismerjük, közön
ségesen szellemi lúlerőltetéstől támad. 
Nem ritkán a nagy gondoktól, lelki 
nyugtalanságoktól, mélyen sértett 
ambiciótől, ami az ember szellemi 
részét módfelett megerőlteti. Támad
hat testi megerőltetésektől is, de a 
mai művelt embernél ilyen megeről
tetések nem igen fordulnak elő, leg
feljebb a sportban.

Rendes forrása tehát a sok gond 
és a lelki túlerőltetés. Az orvosi tu
dományban többféle neuresthenia is
meretes. Leggyakoribb a fej neuras- 
theniája (Neurasthenia cerebralis.) 
Jelenségei: minden szellemi munká
ban, gyakran társalgásban is gyors 
kifáradás; és az emlékezőtehetség 
feltűnő meghanyatlása ; fejfájás, szé
dülés, némelykor fülzúgás, a látás 
bizonytalansága, olykor álmatlanság, 
munkaiszony, kedvetlenség s az ember
gyűlölet bizonyos neme.

A hátgerinc neurastheniája (n. spi
nalis) némi hátfájdalmakkal, nagy 
renyheséggel, levertséggel, ijedezéssel, 
a lábak gyakori elhidegülésével, izza- 
dással s egész sor képzelt betegséggel 
jár. E divatos betegség jelenségei 
rendesen össze vannak zavarva s 
némelykor egyszerre lépnek fel. Sú
lyosabb esetekben az elmebaj be
nyomását ébresztik.

Megelőzni legjobb; ami mérsékelt 
rendes életmód mellett könnyű is. A 
sportok igen nagy szerepet játszanak 
ebben is, a gyógymódban is. Hajla
mos és munkával túlerőitetett egyé
nek, főképen a szabad levegőn, nap
sugáron űzött, de mérsékelt sporttal 
elébe kerülhetnek e nem súlyos, de 
kínos munkatehetelenséggel járó baj
nak. Akinek már meg van a maga 
neurastheniája (és ezek száma igen 
nagy), persze legbölcsebben teszi, ha 
szakértő orvoshoz fordul. Gyógysze
rekkel azonban csak a fájdalmas 
tünetek ellen lehet küzdeni. A tulaj- 
donképeni gyógymód hosszas.

Legelőbb az okot, a baj forrását 
kell félreteni az útból. Aki munkával 
túlerőltette magát, keveset, vagy sem
mit sem szabod dolgoznia. Akit lelki 
aggodalmak vagy szerencsétlenségek 
nyomnak, ebből szabadulnia kell. Leg
többször a környezetét kell megvál

toztatnia. Lehetőleg idegen helyre, 
idegen viszonyok közé menni. Pl. a 
tengerpartra, magas hegyekre és ott 
élni hetekig, hónapokig. Aludnia, pi
hennie eleget; mérsékelt sportokat 
űzni, sokat járni a szabad levegőn, 
napsugáron s fürdsnie nem túlságos 
hideg vízben, sőt lehetőleg langyos
ban. A fődolog mindig a lelki indító 
okoktól való szabadulás.

Az ö:ökletes neurasthenia ezzel 
csöndben tartható, a szerzett pedig 
gyakran gyorsan gyógyul. Legtöbb
ször, azonban hónapok kellenek hozzá. 
Azután újra lehet kezdeni a meg
erőltetést, hogy az ember minél ha
marább visszakapja.

Legtöbben így is szokták.

HETI  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés sorozatos botrányok

nak volt a színhelye. — Peyer K. szociál
demokrata képviselőt 30 napra kizárták a 
parlamentből. — Egyébként elfogadták az 
iskola reformról szóló javaslatot. — A 
frankügy úiabb eseménye, hogy a sokat 
emlegetett Schnitze Artúrt Berlinben letar
tóztatták. — A magyar politikában nem kis 
gabalyodá=t idézett elő Vázsonyi inzultá- 
lása. — Budapest 600 milliárdot gondol 
fordítani iskolai ügyekre.

Az osztrák parlamentben gyűlölködő 
támadások hangzottak el Magyarország 
ellen. Az egész nemzetet azonosították a 
frankhamisííókkal.

A cseh parlamentben napokon keresztül 
Magyarország volt a vita tárgya.

Az erdélyi választásokon az oláh—ma
gyar lista győzött.

A román hadügyminiszter legjobb ba
rátját letartóztatták a repülőgép panama 
miatt.

Dalmáciában hamis 1000 dinárosokat 
találtak. A nyomozás szerint egy külföldről 
hazatért szerb állampolgár terjesztette 
azokat.

A görög kormány a volt miniszterelnök 
tartózkodási helyét Szantorin szigetén je
lölte ki.

Törökország megszavazta azt a javas
latot, hogy a svájci polgári törvénykönyv 
vétessék át teljes egészében török törvény- 
könyvnek. A többnejüség ezentúl tilos. Min
den nagykorú férfi szabadon választhatja 
azt a hitet, amelyet a legjobbnak lát.

Olaszország, ha Ausztria Németország
hoz csatlakozik — mondotta Mussolini — 
átlépi a Brenner hágót.

A francia kamarában leszavazták a 
Briand kormányt.

Hollandiában francia aranypénzt és 
aranyrudakat hamisítottak.

Anglia nem engedi latin szindikátussá 
átalakítani a Népszövetséget.

ÚJ „Preludiumos Zsebkönyv“. Fenti 
címen egy praktikus, gazdag tartalmú, íz
léses kiállítású, hiányt pótló zenemű jelent 
meg Luspay Kálmán országosan előnyösen 
ismert róm. kath. kántortanító, zeneszerző 
szerkesztésében Dejtáron, Nógrád megyé
ben. A zsebkönyv 112 oldalon 162 orgona
darabot tartalmaz valamennyi dur hang
nemben. Ára bekötve 75.000 K.
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Böjt II. vasárnapján.
Ep. Pál I. lev. Tess. 4 . 1—7.

Mikép járjunk a jelen való világban, hogy 
Istennek tetsző életet éljünk, ennek a lehető
ségét tárja fel előttünk az apostol epistolá- 
jában. Ne felejtsük el, — úgy mond — 
hogy Isten nem tisztátlanságra, hanem 
szentségre hivott el minket.

Geduly püspök Miskolcon. Az Eper
jesről Miskolcra menekült evangélikus 
tanítóképzőt ideiglenesen egy állami elemi 
iskolai épületébe akarják véglegesen áttele
píteni, amihez azonban szükséges, hogy az 
épületre egy emeletet építsenek. A tervezet 
szerint ehhez az építkezéshez 700—800 
millió szükséges. Geduly Henrik ev. püspök 
ebben az ügyben felkereste a polgármestert 
s az építkezéshez a várostól 400 milliós 
segélyt kért. A polgármester kijelentette, 
hogy a maga részéről a legnagyobb szere
tettel kezeli az ügyet s örömmel fogja java
solni a közgyűlésnek a segély megadását, 
amit az bizonyára szintén örömmel fog 
megszavazni.

Kapi püspököt a Vasvármegyei Kul- 
turegyesület tiszteletbeli tagjává válasz
to tta . Vasvármegye és Szombathely Kultur- 
egyesülete az elmúlt vasárnap tartotta 
közgyűlését. A főtitkári jelentést Várady 
Imre dr. terjesztette elő „összefoglaló képet 
adva az egyesület U/s évi munkájáról. A 
jelentés a tisztelet és hála szavával emlé
kezett meg Kapi Béla evangélikus püspök
ről, az egyesület lemondott nagyérdemű 
elnökéről, akinek 6 évi eredményekben 
gazdag munkája mindenkor kimagasló feje
zete marad az egyesület történetének.“

A jövő évi költségtervezet elfogadása 
után Kapi Béla püspököt, Széchenyi Rezső 
grófot az egyesület tiszteleti tagjává vá
lasztotta.

Ravasz László püspök meggyógyult. 
Ravasz László református püspök a kará
csonyi istentiszteleten teljes idegkimerült
sége folytán a templomi gyülekezet nagy 
ijedelmére rosszul lett, mintegy két hét előtt 
az olaszországi Lussinba utazott. A Kálvin
ién lelkészi hivatalba érkező jelentés sze
rint a püspök egészsége teljesen helyre
állott. Még két hétig marad Olaszország
ban. Hazajövet nagy körútra indul a vértes
aljai egyházközségek látogatására.

Gályarabok emlékezete. A tokaji ev. 
egyházközség február 14-én isteni isztelet 
keretében áldozott a gályarabok emlékeze
tének. A gyülekezet tagjai mély meghatott
sággal hallgatták a 250 esztendővel ezelőtt 
történt, szomorúságokban is felemelő ese
mények ismertetését. Az alkalmi beszédet 
Marcsek János lelkész tartotta.

Mohácsy Lajos dr. ev. lelkészt, az 
Országos Kisgazdapárt alelnökét a szom
bathelyi törvényszék fellebbviteli tanácsa 
az összes ellene emelt vádak alól felmen
tette. Mohácsy Lajos dr. ellen ugyanis po
litikai ellenségei tizenkét esetből kifolyólag 
eljárást indítottak földreformkihágások és 
zúgírások címén. A bíróságok egyértelműen 
megállapították, hogy „Mohácsy a legönzet- 
lenebbül járt el az összes ügyekben és 
nemhogy visszaélt volna jogaival, hanem 
mindig csak kötelességét teljesítette. Mo
hácsy nem elégszik meg ilyen szívós és 
idegölő hajsza után a saját felmentésével, 
hanem most ő állítja bíróság elé azokat, 
akik becsületére törtek.“

Lutherszővetségi értekezlet. A tiszai 
egyházkerületi Luther-Szövetség Marcsek 
János tokaji lelkész ösztönzésére február 
18-án értekezletet tartott Miskolcon.

Áthelyezés. Kapi Béla püspök Berta 
Lajos volt celldömölki káplánt Körmendre 
helyezte át.

A lébényi egyházközség új orgona be
szerzését határozta el, amely 77 millió 
koronába kerül; őzv. Németh Mártonná és 
családja az új orgonára 20 millió koronát, 
dr. Bertha Benő 1 millió koronát adomá
nyozott. Vásárolt a gyülekezet egy mozgó
képek bemutatására alkalmas vetítőgépet 
is. Az évek óta állandóan építkező gyüle
kezet áldozatkészsége a legnagyobb elis
merésre méltó.

Pápa. Az evangélikus leányegyesület 
Herczeg Ferenc „A három testőr“ c. víg- 
játékának szinrehozásán fáradozik.

Eger. Duszik Lajos miskolci lelkész itt 
január folyamán istentiszteletet, majd val
lásos estélyt tartott.

Az Ároni házból. Berke Emil, néhai 
Berke |ózsef volt őrimagyarósdi lelkész fia 
a budapesti József műegyetemen gépész- 
mérnöki oklevelet nyert.

A Veres Pálné Ev. Leánynevelő-Intézet 
Bpesten február hó 27-én az intézet dísz
termében (IV., Veres Pálné-ucca 36), fel- 
szerelési alapja javára Vörösmarty-estet 
rendezett. Műsor: 1. Szózat. Énekkar. Leh- 
ner Irma zongorakíséretével. 2. Dr. Szigelhy 
Lajos tanár beszélt Vörösmartyról. 3. „Zalán 
futása“. Előhang. Szavalta: Öhlschläger 
Mária. 4. Kis gyermek halálára. Nötel Elza. 
5. Liszt Ferenchez. E lőadta: Krepuska Ka
talin. 6. Liszt: Consolations. (Desz-dur, 
E-dur.) Zongorázta: Weeber Margit. 7. 
Szegény asszony könyve, (jelenetezve.) El
mondta: Németh Ilona. Vőrösmartyné — 
Saxlehner Ivonne, Sára néni — Verebély 
Eleonora. 8. Pétiké. Előadta: Pongó Lenke. 
9. A fátyol titkai. (Vígjátékrészlet.) Katica 
néni — Zöldy Elza, Vilma k. a. — Winkler 
Ilona, Lidi, komorna — Égner Hona. 10. 
Csongor és Tünde. (11. felv. 1. jel.) Csongor
— Prónay Margit, Kalmár — Neubauer 
Irén, Fejedelem — Elischer Alice, Tudós
— Németh Erzsébet. 11. Szép Ilonka. (Dal
játék 3 részben ) Zenéjét Mosonyi Mihály 
müve nyomán irta: Dr. Bőhm Dezső. Regős
— Forgon Elzi, A vadász (Mátyás) — László 
Julia, Szép Ilonka — Kökényessy Katalin, 
Peterdy — Szakolczay Erzsébet, Á pillangó
— Teleki Magda, int. növ. Kar. Zongorán 
kísérte Fülöpp Magda. Kezdete pontosan 
6 órakor. Belépőjegyek 40—15.000 koronás 
árban előre is megválthatók Mesterházy 
Erna pánztárosnál.

Szeged. Az evangélikus egyetemi hall
gatók Luther-Szövetsége és a református 
egyetemisták Bethlen Gábor Szövetsége 
karöltve farsang utolsó napján, febr. 16-án 
műsoros estélyt tartottak a Kaas szállóban. 
Károlyi Árpád zenekara a Hunyadi opera 
nyitányát játszotta. Buday Árpád egyetemi 
tanár előadást tartott Bethlen Gáborról. 
Pöschl Margit a Pillangó kisasszony című 
operából énekelte a nagy áriát Paulovits 
Tibor zongorakíséretével, Belle Ferenc he
gedűművész Wienxtemps balladáját adta 
elő. Zárszót mondott ifj. Paraszkay Gyula. 
A protestáns társadalom szine-java fel
vonult az estélyre, amelynek rendezéséért 
a legnagyobb elismerés illeti meg ifj. Pa
raszkay Gyulát, az egyetemi Lutber-Szö- 
vetség elnökét és Létay Árpádot, a Bethlen 
Gábor Szövetség elnökét.

Halálozás. Dr. Barcza Dezső, a győri 
egyházmegye ügyésze, több gyülekezet fel

ügyelője február 12-én Győrben elhunyt. 
Áldás emlékére!

Pacsán és vidékén (Zala m.) lakó 
evangélikusok és reformátusok részére feb
ruár 2-án Pacsán tartott istentiszteletet 
Nagy István zalaistvándi evangélikus és 
Kádár Lajos nagykanizsai református lel
kész.

jóleső érzéssé^és hálás köszönettel vette 
tudomásul a szórványkör Pacsa nagyközség 
képviselőtestületének szíves előzékenységét, 
mellyel az a községháza tanácskozótermét 
istentisztelet tartására átengedte. A nagy 
szórványterületen élő evangélikus és refor
mátus hivek nagy számban jelentek meg 
az istentiszteleten és 16-án úrvacsorával is 
éltek. Elhatározták a szórványkör tagjai, 
hogy ezentúl negyedévenként megtartják 
ezen szórványistentiszteleteket. A szórvány- 
gyülekezet szervezésében Lacher József 
pacsai főállatorvos és Bakó Béla felsőrajki 
földbirtokos fejtenek ki tiszteletreméltó 
buzgóságot.

Budapest. A Deák-téri Lutherszövetség 
böjti összejövetelein előadásokat tartanak: 
Gregersen Lujza, dr. Scholtz Oszkár, Győry 
Lóránd nyug. miniszter, báró Kaas Albert, 
Rásó Lajos dr.

Diósgyőr-vasgyár. Január 21-én Tú- 
róczy Zoltán ózdi lelkész, lapunk belmunka- 
társa vendégszónoklatot tartott Luk. 2 . 22-25. 
versei alapján.

A keszöhidegkuti ifjúsági szövetség f. 
hó 14-én saját pénztára javára sikerült 
színi előadást rendezett. Színre került egy 
német s két magyar darab. Az egyesület 
énekkara Weil Endre tanító vezetésével 
német és magyar nóta-egyveleget énekelt. 
Az estély jövedelme 3,250.000 korona volt.

21-én vallásos ünnepséget rendezett az 
ifjúsági egyesület a templomban.

Lenti-i szórványkörben febr. hó 2-án 
istentiszteletet tartott Varga Gyula esperes 
és Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész. A 
közeli és távoli vidékről szép számban 
gyűltek össze az evangélikus és reformá
tus hívek.

Szikszó. Az újonnan alakult fiókegyház 
február 7-én sikerült vallásos estélyt ren
dezett

Zalaegerszegen febr. 2-án a közép
iskolai ifjúság belmissziói ünnepélyt ren
dezett, melyen Varga Gyula esperes buzdító 
beszédet intézett az ifjúsághoz, Sztrókay 
Dániel segédlelkész szavalt. Este protestáns 
társas összejövetel volt, melyen a város 
társadalmának minden rétege képviselve 
volt.

Kéty. Az idei első két vallásos estély 
nagy közönséget vonzott ádvent 4. vasár
napján és vizkereszt utáni 3 vasárnapon az 
iskolába. A helyi lelkésznek felolvasása 
mindkét alkalommal a bibliáról szólt. A 
dalárda Gönye Dezső karnagy vezetésével 
alkalmi korálokat énekelt. Ifjak és hajado- 
nok Gerok-költeményeket szavaltak. Feiler 
Rezső II. tanító hegedűn régi német nép
dalokat és kurucnótákat játszott. Ima és 
közének nyitotta meg és zárta be a műsort.

Farsang utolsó vasárnapján és hushagyó- 
kedden a dalárdisták — általános tetszés 
mellett — 3 rövid vígjátékot adtak elő. A 
darabokat Feiler Rezső tanító tanította be. 
A darabközöket a dalárda sikerült magyar
német énekszámai töltötték ki. Tervbevéte- 
tett Schönherr Károly „Hit és szülőföld* 
c. tragédiájának betanulása is. Legyen a 
szép elhatározáson Istennek megvalósitó 
áldása 1

A Magyar P ro testán s Nők Országos 
Szövetségének február 10-diki estélyén
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közreműködtek: dr. Szilidy Zoltán, Szent 
látvány Juliska, Sz. Tompa Mária, Angeli 
Qaszton.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Németországban, ahol egy egész sereg 

diákotthon az inflázió áldozatául esett, 
újabban ismét ezen intézmények felé fordul 
a figyelem. Westfáliában Soesben és Szi
léziában Saganban új diákotthonokat állí
tottak fel; a rajna-vidéken pedig a moersi 
diákotthon husvétkor újból megnyílik.

Berlinben a borbély- és fodrászüzletek 
nyitvatartását a vasárnapi és ünnepnapi 
istentiszteletek alatt betiltották.

A bibliát, amely tudvalevőleg 800 kü
lönféle nyelvre van már lefordítva, most 
két német misszionárius a szuáhéli nyelvre 
készül lefordítani, mely nyelv Kelet Afriká
tól, Belga Hongón keresztül Kamerumig 
van eltertedve.

A zsidók gyarapodása. Egy német
nyelvű zsidónaptár szerint a zsidóság szá
ma az egész világon 1800-ban 3 millió, 
1881-ben 72 millió, 1900-ban 10 millió, 
1924-ben 18 millió volt.

Qermánia cimű katholikus lap szóvá 
tette, hogy Németország a katholikus álla
mokban miért nem katholikus vallású dip
lomatákat alkalmaz. Természetesen arról 
hallgat, hogy több protestáns államban mi
ért nincs protestáns diplomata alkalmazva.

Az európai bap tis ta  propaganda. A 
baptisták európai megbízottja 1920. novem
ber óta dr. Rushbrooke. A megbízott kezén 
az elmúlt négy évben száztizmiiliárd korona 
(320.000 font sterling) ment keresztül. Egy 
része segélyakcióra, más része vallási és 
felekezeti célokra fordittatott. Az összegnek 
több mint kilenctized része Amerikából 
származik. Mennyi juthatott ebből a pénz
ből a magyarországi baptista propagan
dára?

Finnországban f. évi augusztus havá
ban lesz a keresztyén Ifjúsági Egyletek 
XIX. világkonferenciája Helsingforsban.

ú j d o n s á g o k .
Négyezeréves sírokra akadtak Ceg

léden. Az Öregszőlőben több halotti am- 
fórába rejtett múmiaszerű holttestet, ötszáz 
darab halotti amfórát, ametiszt ékszereket, 
gyöngyöket, bronzfegyvereket, edényeket s 
háziszereket ástak ki. A leletek — melyek 
hazánk négyezer év előtti életére vonatkozó 
kutatóknak bőséges anyagot szolgáltatnak, 
— részben a ceglédi Kossuth-múzeumba, 
részben a Nemzeti Múzeumba kerülnek.

Leégett a bánság  egyik legnagyobb 
ipartelepe. Versecen leégett a Sladek-fé!e 
kalapgyar, mely a Bánság egyik legnagyobb 
ipartelepe volt. A kár óriási.

Erzsébet királyné szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. E régi jó hirnevü családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Amerikai m agyar pár tizenötödik 

gyermeke. A kislétai (Szabolcs megye) 
illetőségű Vanicskó József honfitársunkat

neje, a szatmári illetőségű Ignát Julia kis 
leánykával ajándékozta meg. A Vanicskó- 
párnak immár tizenötödik gyermeke ez a 
kis apróság.

Régi pénzeket találtak szántásközben. 
Dégi Ferenc és Engi István gazdák a nagy- 
majláti (Csanád megye) határrészen szán
tásközben idomtalan fazékban 220 darab 
ezüstpénzt találtak, amelyek egy része az 
1140—1420. évek közti időkből valók.

Katasztrófális pusztítást okozott az 
ausztráliai nyári hőség. Mount Piaesant 
kerületében — húsz mértföldnyire A dtai
détól — hatalmas pusztai cserjés-tüz ütött 
ki. H u 9z  négyzetmértföldnyi területen dü
höngött a tűzvész. Az egyik birtokosnak 
2500 juha veszett oda. Az egész kár 140 
ezer font sterlinget tesz ki. A Melbourne- 
környéki pusztai cserjés-tüznek eddig 27 
halottja van.

Debrecen város földet ad a tanyai 
lelkészeknek. A debreceni református egy
ház nagy múltjából kötelezetten elhatározta, 
hogy tanyai lelkészségeket szervez. Egyelőre 
az Ondódon és Fancsikán állítanak fel ilyen 
lelkészségeket. A város szintén magáévá 
tette a tanyai lakosság lelki életére nagy
jelentőségű ügyet s megállapodtak, hogy a 
város 60—70 hold föld felajánlásával járul 
hozzá a lelkészek javadalmazásához.

Újabb tizenhárom halálos Ítélet 
Oroszországban. A legfőbb törvényszék 
hadbírósága tizenhárom vádlottat Észtor
szág javára folytatott katonai kémkedés és 
a szovjetköztársaság területén bombámé« 
rényletek előkészítése miatt halálra ítélt.

Véres verekedés a rabbiválasztáson. 
Dunaszerdahelyen a zsidó hitközség rabbi
választása véres verekedésekkel végződött. 
A választáson ugyanis két párt állott szem
ben egymással s választás közben Léderer 
Ignác kutyakorbáccsal fejbevágta az ellen
párti Tauber Gyulát. Tauber elvbarátai 
erre úgy összeverték a harcias Léderert, 
hogy súlyos sérüléseivel kórházba kellett 
szállítani. A kedélyes választásnak a csend
őrség vetett véget.

Sopron megyében garázdálkodnak 
az  angyalcsinálók. A szanyi csendőrőrs 
területén gyors egymásutánban két titok
zatos haláleset történt. Először Pócza Sán- 
dorné jómódú fiatalasszony hunyt el várat
lanul, majd Oláh Józsefné halt meg rend
kívül gyanús körülmények között. A csendőri 
nyomozás megállapította, hogy mindkét 
asszony tiltott műtét áldozata lett.

Feketeszemüveges rablók lányokat 
rabolnak a Felvidéken. Az utóbbi időben 
egy titokzatos fekete autó száguld végig a 
Felvidéken, amelyből három feketeszem
üveges férfi egy kis ablakon keresztül fi
gyeli az útjokban eső falvak leányait. Al
kalmas pillanatban megállítják az autót, 
egy ismeretlen férfi kiugrik belőle, a kisze
melt leányt az autóba erőszakolja s aztán 
elrobognak vele. Mint eddig megállapítást 
nyert, a leányrablók Késmárkról 6, Iglóról 
2 és Lőcséről 2 leányt raboltak el. Lőcsé
ről egy cigányleányt is el akartak rabolni, 
de a felbőszült cigánykaraván a leányt még 
idejekorán kiszabadította. A rendőrség még 
nem tudta elfogni a leányrablókat. Azt hi
szik, leánykereskedőkről van szó.

Jénai diákok az aggteleki barlangban. 
A viláphírü aggteleki barlangnak március 
első telében érdekes vendégei lesznek. 
Huszonöt jénai német diák jelentette be az 
érkezését.

Amerika és az alkoholtilalom. Az 
Alkoholellenes Szövetség, amelyhez a püs
pöki egyháznak 21 püspöke tartozik, köztük

Luther köpeny,
baretta, 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., 
Váczi ucca 59. sz. alatti üzletében.
Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, 
gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, 
ezüstözése, nikkelezése vagy rezezése.
Az Ecclesia R.-T. oltárépitőüzeme 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épit és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 
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a newyorki pü-pök is, mozgalmat indított 
az alkoholtilalni törvény megváltoztatása 
tekintetében. A szövetség a sör és könnyű 
bor eladása mellett foglalt állást.

Megfőtt a forró lúgban egy kislány. 
Varjú Viktória feketenyéki asszony lúgos- 
vizet forralt odahaza. Kétéves kislánya a 
konyhában játszott. Közben az anya kiment 
az istállóba az állatokat megetetni. A kis
lány ezalatt fölmászott a tűzhelyre 8 bele
zuhant a forró lúgba, amelyben valósággal 
megfőtt.

Új díszhintót vásárol Debrecen város.
A „Tiszántúli Hírlap“ híradása szerint a 
magisztrátus „komoly megfontolás tárgyává 
tette“ egy „grandiózus“, szép fekete Kör- 
ber-gyártmányu díszhintó megvételét.

Állataiért feláldozta az életét. A 
Modor melletti Steinbach falu határában 
Nerad János modori kisgazda a steinbachi 
úton marhákat hajtott hazafelé. Az út itt 
meredek töltésen vezet, mellette három
méteres árok tátong, amely most befagyott. 
Nerad, aki nagyon szerette állatait, az út 
szélén ment, nehogy állatai közül vala
melyik beleessen az árokba. A barmok 
azután öt sodorták le menetközben az 
útról. A szerencsétlen ember fejjel zuhant 
az árokba s a jég alá került, ahol azonnal 
megfulladt.

Amerikában félmillió polgár követett 
el adócsalást. Az amerikai pénzügyminisz
térium közlése szerint az elmúlt évben az 
adóügyi detektívek 500X00 polgárról álla
pították meg, hogy jövedelmét az adóbe
vallásnál letagadta.

Herczeg Ferenc képes szépirodalmi 
hetilapjának az Uj Időknek 8. száma közli 
Herczeg Ferenc új regényének, a „Lánszky- 
motor“-nak és a „Szerelem“ című világhíres 
angol regénynek folytatásait, Rákosi Jenő, 
Lyka Károly, Terescsényi György, Sztrókay 
Kálmán cikkeit, Illés Endre és Arkadij 
Avarcsenkó elbeszéléseit, Szalav Fruzina 
versét, a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. A művészi, színházi és időszerű ké
pekkel gazdagon díszített számból a kiadó- 
hivatal (Budapest, VI., Andrássy út 16.) 
érdeklődőknek szívesen küld mutatvány-
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számot. Az Uj Idők előfizetési ára negyed
évre 80 000 korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékok sib., stb. gondoskodnak 
az apró, 4—10 éves gyermekek szórakoz
tatásáról. Gegus Ida ad útbaigazítást az 
apró gyermekek tanitgatásaihoz. Könnyű, 
világos stílusban megirt kis mesék, versikék, 
köszöntők, 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. Negyedévi előtizetési 
díja 25.000 korona. Budapest, VI., And- 
rássy-ut 16.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, fiatal leányoknak ez az igazi 
jó barátja, tanítója, szórakoztató lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Az új évfolyamban 
folytatódnak Gaál Mózes „A kenyér“, Altay 
Margit „Leánysors“ című regényei. Tutsek 
Anna folytatja „Évike feljegyzéseit“. Ezen
kívül szebbnél szebb novellák, versek, tár
sadalmi és ismeretterjesztő cikkek, képek 
éa a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
A Magyar Lányok előfizetői V« évi 20.000 
koronás kedvezményes áron szerezhetik 
meg a Százszorszép Könyvek-et, amelyet 
ugyancsak Tutsek Anna irányit. A Száz
szorszép regények előfizetési ára negyed
évre 20.000 korona, a Magyar Lányok-kal

r tt negyedévre 50.000 korona. Budapest, 
Andrassy-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. — 
Sándor Endréné Keszthely 10, Ódor Ká
roly Nagysitke 4, Nemes Istvánná Alső- 
görzsöny 4, özv. Kovács Józsefné Alsóság 
10, Asbóth Sándor Börcs 5, Sütő János 
Nagyacsád 4, Károlyi István Nádasd 10, 
özv. Lóránt Józsefné Devecser 25, Szmik 
Lászlóné Enying 10, Scheemann András 
Szepetk 4, Szarvasi Kornél Úzd 4, Kech 
István Paks 4 Németh Vendel Komló 10, 
Özv. Binder Adolfné Felcsut 26 Varga 
László Abaújszántó 8, Borovszky Pál Pé- 
tervására 10, Szüts Sándor Bük 6.500, Ev. 
ifjak Öcs 10, Egyed Páni Nemeshany 10, 
Kolbenhayer Kálmán Pilis 4, Vásárosfalú
ból : Tompa Gyula 10, özv. Tompa József
nél 10, özv. Zsiray Sándor 10, N. N. 4, 
Körmendről: Rácz Tibor 10, Reiber Dénes 
4, Farádról: Mikó János 4, Illés Lajos 4, 
Répcelakról: Balassa István 4, özv. Balassa 
Petemé 5, özv. Vági Istvánná Devecser 4, 
Rajki Ferenc Magyargencs 5, Guhr Jakab 
Sopronbánfalva 4. Kaposvárról: özv. Mió- 
vácz Györgyné 4, Palatínus József 10, 
Haramia Erzsébet Börcs 4, Gecsényi Antal 
Szilsáikány 4, Deés Kálmán Vác 15, Kiss 
Lajos Bánk 24, LukáC3 Mátyás Kispest 4, 
Bognár Sándor Gyömrő 4, Becker Ferencné 
Sárszentmiklós 20, Kovács Antalné Bodmér 
4, Mezőtúrról: Szirmai Jánosné 4, Kosnár 
Lajos 4, Wikkert Lajos 4, Horváth Sándor 
Csabdi 26, Tóth Anna Füztó 5, Bélák Já
nos Tamási 20, Bobáról: Nagy Dénesné 
50, Végh Pál 8, Pápáról: özv. Móritz Mik- 
lósné 5, Benscherer Jenő 4, Győrből: 
Kalmár Lajos 4, Haás Géza 4, Ernst János

50, Trogmayer Károly 4, Jeszenszky Gyula 
Csömör 4, Kiskörösről: Mendelényi Edéné 
4, özv. Revaló Jánosné 4, Mildschűtz Má- 
tyásné 4, Hulvej István Nyíregyháza 4, 
Horváth János Rábabogyoszlo 5, Sárvárról: 
Fonyad Gyula 5, Grosz Lajos 10, Jutassy 
Teréz Szombathely 10, Rónai Frigyes Kő
szeg 20, özv. Tompos Sándorné Jobaháza 
4, özv. Böröczky Sándorné Adásztevel 6, 
Kákay Mihály Pestszei.tlőrinc 4, Mezei 
József Rákospalota 16, Tinschmidt János 
Majos 12, Zalaistvándról: Henvei Gyula 
20, Ev. nöegylet 14, Pétetfy Bálintné Teres- 
tyenjákfa 5, Meríts Lajos Mesterháza 4, 
Payr Gusztáv Csorna 20, Halász István 
Beled 20, Vadócz István Celldömök 4, 
Mód József Gutorfölde 10, Farkas József 
Kemenespálfa 4, Nagysimonyiból: Mód 
Aladár 5, Gyura Németh István 4, Ábra
hám Sándor 5, Czéh Pál Lajoskomárom 
10 K.

I

I
Női divatkalapok készítése, át
alakítása és vasalása legjutá- 
nyosabban. — Legújabb tavaszi 
modellek. — Nyári anyagban 
2—5 nagy választék.
Özv. Königné, Körössy Rózsika
T-Mar— Szentgotthárd,

Széli Kaimán-tér 14.
Kranyecz-ház.

Főszámvevő özvegye, perfekt magyar
német, gyermekek mellé ajánlkozik, házi 
teendőkben is segít, szerény igényei mellett 
jó bánásmódra reflektál. 2—5

Gyón. Özv. W antschura Jánosné.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT QÉZA 
Szentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Új Testámentom
Károlyi Gáspár nyomán

»az eredeti görög szövegből fordította, 
bevezetéssel és szótarral ellátta
Dr. Masznyik Endre.

A mű megrendelhető a szerzőnél is 
Ercsi, (Fehér m.) 3 - 2 0

A fűzött példány ára (szállítással együtt) 
90, vászonkötésü 120, bőrkötésű 170 

ezer korona.

Négy középiskolát végzett, felső varrást 
tanult s a háztartás minden ágában jártas 
vidéki unoka-hugom számára alkalmazást 
keresek úri családnál gyerek mellé is. 
Esetleg magános úrnő mellett az összes 
háziteendők végzését is vállalná. Főfeltétel 
jó bánásmód.

Szíves megkeresések címemre: özvegy 
Kadvánné V. Zoltán u. 8. sz. III. 1. ajtó, 
Budapest, küldendők. 3 - 5

Vályi Nagy Géza:

M a p  szívMl -  magyar szívhez
Versek. III. kiadás. — Á ra: 2 5 pengő.

F á j  ma élni
Új versek — Ára : 3 pengő.

2—20

A lk a lm a z á s t  E S
vagy gyermektelen özvegy gép-harisnya- 
kötészetben, tanítás és teljes ellátás mellett. 
— Prachát Vilmosné Bácsalmás. (Bács- 
Bodrog m ) 3—8

Evang. ifjúsági egyesületek
könyvtárai részére legalkalmasabbak Csite 
Károly-nak alább felsorolt vidám elbeszé

lés kötetei és regényei:
Magasan repül a  daru  . ára 12.000 K
Figurás atyafiak . . . „ 10.000 „
Ágota megbocsát . . . „ 12 0C0 „
Csere leány, csere legény . „ 12.000 „
A négy könyv együtt rendelve 35.000 kor. 
(Utánvéteies küldessél 7000 koronával többe 
kerül) — Kaphatók szerzőnél Körmenden.

Földbirtokos házaspár keres intel
ligensebb gondozót, aki a háztartás
hoz teljes önállósággal ért. Ajánlatok:
Evang. lelkészi hivatal Zalaegerszeg.

1 - 5

Miért rontja cl ételeit rossz papriká
val, amikor YAPDTkJPp féle valódi 
a világhírű XvíiílDlllIiIl szegedi, é- 
de8-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V«, Vs és 
tyi# kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
8 -10  Karbiner Péter Szeged.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HA L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Piac.
Február 23. Gabonaárak: Búza 400— 

402 5, rozs 227—230, árpa 225, köles 180, 
zab 252, tengeri 182—183, korpa 170 ezer 
K métermázsánként.

Valuták: Dollár 71 225, Schilling 10030, 
Német márka 16966, Cseh korona 2110, 
Dinár 1251, Lei 380, Lira 2859, Frank 2560, 
Angol font 346.500.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó1 fentartására.

Nyomatott Wellisch Béla vülamOzemü könyvnyomdájában Szentgottüárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1810-ban.

Laptulajdonoa:
I  OODáQtÚU L u tü o r -S z ö T B ts f ta .
l a  Ornzágo« Luther-Hz ö rét

té# hivatalos lapja.

Késiratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő-
kiadóhivatalának 

Szeutgotthárdra (Vasvra.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Meojelenlk minden vasárnap.

9

B u zg ó  h á lá va l á ld la k , óh J é zu s  té g e d e t!  

H a lá lo d é r t  im á d la k ,  h o g y  a d tá l  é le te t!

Siarkesxtő-kladóhlratal :
SZENTGOTTHÄRD.

Vas vármegye.

Flókkiadóhivatal
.Luther-Társaság“ könyv- 

kereskedése Budapest,
VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

A „HARANGSZÓ“ 
előflietésl á ra : az elad
negyedévre 16.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lO’/t-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
az 1. negyedre 20.000 K.

Keresztyén vagy? . . .
Efezus 5 . 8. „Mert valá- 

tok régen sötétség, most 
pedig világosság az Úrban; 
mint világosságnak fiai úgy 
járjatok.*

Ugye milyen különös kérdést 
vetettem fel! Keresztyén vagy ? . . .  
Bizonyosan megütközve felelsz: 
Persze hogy keresztyén vagyok, 
hisz olvasom a Harangszót, eljárok 
a templomba, élek az úrvacsorá
val ! . . . Hogy tudsz ilyet kérdezni! 
Vagy talán azt gondolod nem va
gyok megkeresztelve ? . . .

De mindezek ellenére újra csak 
azt kérdezem : Keresztyén vagy ? ! 
Valódi, igazán a Krisztusban élő 
keresztyén . . . nem olyan, akinek 
egyetlen bizonysága a keresztle
vele I Mert hát mondd csak, az 
olyan ember, akiben nincs szeretet, 
aki nem tud bocsánatot kérni és 
bocsánatot adni, aki még nem tett 
szert olyan szemekre, amelyekkel 
másokban is megkeresi és megta
lálja a jót, akinek keze nem tud 
felemelkedni segedelemre és szol
gálatra . . . mondd csak: az ilyen 
ember szolgája az Úrnak, annak 
az Úrnak, aki minket szeretett ? az 
ilyen ember gyermeke az Isten
nek . . .  az Istennek, akihez így 
imádkozunk: „Mi Atyánk, ki vagy 
a mennyekben . . .“

Keresztyén vagy? Mielőtt felel
nél, vizsgáljuk csak meg a beszé
dedet! Gondolj vissza egy kissé a 
múltadra. Vájjon mindig az igaz
ságot szólod ? Ajkad minden elröp
penő szavad.tiszta és szemérmetes ? 
Szórakozásodat nem rontja meg a 
könnyelműség, vagy valami szé
gyenletes dolog, amely a komoly 
keresztyénekben megütközést kelt ? 
Sikamlós tréfáid nem ejtenek foltot 
a tiszta, hófehér lelkeken ? Tudod-e, 
hogy az igazi keresztyén a leg

szívesebben az Isten nagy szerete- 
téről beszél . . .  és a mi beszélge
tésünkön milyen ritkán csendül át 
a hálaadás szava . . . azért kérde
zem : valóban keresztyének va
gyunk ?

Azután vizsgáld csak meg a 
szívedet! Gondoljunk Luther isme
rős mondására : „Azt nem akadá
lyozhatjuk meg, hogy a madarak 
a fejünk felett el ne repüljenek, 
de azt már igen, hogy a fejünkön 
fészket rakjanak“. Ne engedjük, 
hogy a gonosz gondolatok szállást 
vegyenek, „fészket rakjanak“ a 
szívünkben; a zsoltárossal imád-

kozzuk: „Tiszta szívet teremts ben
nem óh Isten . . .“
„Keresztyén vagy, mondod,
Mert Krisztus neve rajtad 
S a menny, föld Istenét 
Uradnak vallja ajkad;
De Istent Uradnak hiába nevezed,
Ha parancsolatját egyszersmind nem teszed. 

*
Uram te adj erőt 
Az igaz megtérésre,
Hogy méltó lehessek
A szép keresztyén névre
Add, hogy valósággal legyek Krisztus h írs
S építsem üdvömet az ő érdemire“.

Ámen.

Felekezeti külpolitika.*
Irta : Hegedűs Lóránt.

A világháború mérlegszámláját 
valószinüleg lezárhatjuk: a közép- 
hatalmak elvesztették a háborút, 
Franciaország elvesztette a békét, 
Oroszország visszament Ázsiába, 
ahonnét Nagy Péter annak idején 
nehezen cibálta ki és a világtör
ténet átment Amerikába. Egy győz
tes van, az Északamerikai Egye
sült-Államok, kik össze vannak 
forrva a brit királysággal. Ez az 
összeforrás sokkal mélyebb és erő
sebb, semmint gondolnók. Alig van 
Amerikában olyan család, amely
nek ne volna vagy Londonban egy 
háza, vagy Skóciában egy golf
pályája, vagy legalább egy angol 
hercegnő felesége. Igaz, hogy az 
amerikaiak, mint mindent, ezt az 
angol rokonságot is kissé túlságba 
viszik. Újabban már a westminsteri 
herceg képeit, sőt történelmi neveze
tességű kastélyokat is teljes egészük
ben átszállítják az Óceánon. Egy bi
zonyos, csak aki ebbe az anglo-saxon

* A Pesti Hirlap f. évi február 7-diki 
számából Hegedűs Lóránt őexcellentiájá- 
nak szives engedelmével.

világba bele tud kapcsolódni, csak 
az tud kiemelkedni abból a zsom- 
békból, amelyet ma Európának 
hívnak. Németország hosszú hány- 
torgatás után megtalálta ezt az útat. 
Locarnónak legfontosabb jelentő
sége abban áll, hogy Chamberlain 
a Mansion Houseban tartott beszé
dében Németországra köszöntötte 
a szeretet serlegét. Az angol sze
retet serlege nem szokott üres 
lenni. Azóta a franciák kivonultak 
a Ruhrvidékről, a brit csapatok 
Kölnből s a belgák a kölni zóna 
többi részéből. Egy szó mint száz 
hajókötelünket oda kell kötnünk a 
nagy angol gőzöshöz, hogy felvon
tasson bennünket úgy, ahogy az 
ember látja, ha Margate-től a Them- 
sen felfelé megy, mikor száz és 
száz hajó várja a dagály megér
kezését s egyszerre bevonulnak a 
Themsebe, magukhoz kapcsolván 
a kis uszályhajókat. Ilyen kis 
uszályhajó Magyarország. A kötél, 
amely minket összefűzhet: a protes
tantizmus. Ne áltassuk magunkat. 
Történelmi határaink nem érdeklik
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az angol-szász világot. Gazdasági
lag sokkal gyengébbek vagyunk, 
semhogy miattunk érdemes lenne 
egy délafrikai, vagy egy kínai 
expedíciót felszerelni. De ők pro
testánsok. A legtöbbet nyomott 
könyv, a két angol birodalomban 
ma is a biblia és a magyar pro
testantizmusnak ezen az utón kell 
külpolitikát folytatnia, miután az 
állam szervei azt nem birják meg.

Olyan ember beszél belőlem, 
aki a próbát megtette. Nem az én 
szép szememért volt az, hogy az 
angol kormány a parlamentben hi
vatalosan kijelentette, hogy egyet
ért Magyarország pénzügyi politi
kájával. Nem véletlenségből kap
tam meg az angol és amerikai 
sajtó támogatását, amerikai egye
tem meghívását. Igen kihasználtam 
protestáns összeköttetéseimet az 
ország érdekében, mert úgy hittem, 
hogy ez a kötelességem és azért 
mert amikor először tárgyaltam egy 
nagy diplomatával, minden hidegen 
hagyta őt. De mihelyt az elé a 
kérdés elé állítottam, hogy tűrik-e, 
hogy Erdélyben a kettős kereszt 
elnyomja a presbiteri egyházakat, 
akkor, valószínűleg először életé
ben, felugrott helyéről és azt 
mondta: „Ezt nem türjük el.“ Mi
óta Németország külpolitikája leve
tette a szerencsétlen „Gott strafe 
England“ (Isten büntesd meg Ang
liát) jelszót és ő is hozzásimul a 
két nagy angol-szász birodalomhoz, 
azóta azt mondhatjuk, hogy három 
nagy protestáns hatalmasság van,

R hervadt falevél.
Rege. Topelius Zakariás után svédből: 

Báró Podmaniczky Pál.
Tudok egy regét egy hervadt falevélről. 

Nagyon mindennapi történet, talán már 
hallottad is, nem is hosszú, de most van 
az évnek az a szaka, amikor a legjobban 
megérted.

Volt egyszer egy nyárfa. Ott állt valahol 
Finnország valamelyik erdejében s ifjú volt, 
erős volt s tele volt életkedvvel. Eljött a 
május, a rügyekből kibontakoztak levelei, 
üde szép, világos zöld levelei, amelyek oda 
illettek volna a legszebb koszorúba, de 
amelyek még szebben ékeskedtek a magas 
törzsű nyárfán. Este eljött a nyárfához a 
tavaszi szellő és éneket mondott neki:

„Ezer meg ezer levél van az én fiatal 
nyárfámon, minden egyes levél napfényből 
és harmatból van szőve, mindenik levél 
egy-egy nyelv és az ezer meg ezer reszkető 
nyelvvel Isten véghetetlen jóságát magasz
talja az én nyárfám".

„Szép ének ez," — csicseregte a cinke, 
amely most rakott fészket a nyárfán. „Ta
níts meg engemet erre az énekre, szellő!" 
Es a cinke addig próbálgatta ezt az éneket, 
míg végre jól megtanulta:

A holt gyermek.*
Barátok lettek: a kert és a lány 
5  lassan hervadtak el ősz évadán.
A nap elment és mindkettő pihen, 
Együtt fedi fehér s mély hólepel.

A kert nagyhirtelen felébredett 
Mély áloméj fedi a gyermeket.
„hová bújtál?” így zümmög itt s amott, 
Egész kert róla, róla suttogott,

Karcsú hajnalka mászik felfelé,
5  benéz: „Miért bújtál szekrény m ögé? 
Hol rejtezel ?  Ez csak magadnak árt: 
Mutasd a szép, a nyári új ruhád I"

Ford. SZ1QETHY LAJOS.
* Mutatóba Meyer Konrád Ferdinánd 
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mert Németországot a protestáns 
Poroszország vezeti és minden kí
sérlet, amelyeket a franciák azért 
tettek, hogy a katholikus bajorokra 
hatva elszakítsák őket a birodalom
tól, a német önérzeten csúfos ku
darcot vallott. Pedig igazán meg
próbáltak mindent a tenktől kezdve 
a megvesztegetésig. A mentőköte
lünket tehát ki kell dobnunk az 
angol hajó födélzetére és akkor az 
egész protestáns világ velünk van. 
Meglepetve láttam azt, hogy a hol
landiai jegybank elnöke tanácsadó 
leveleket küld nekem, amelyekben 
pártol és segít, mert protestáns 
vagyok. Meglepetéssel bontottam 
fel a zürichi lapok postáját, ame
lyek a magyar korona felemelését

„Ezer meg ezer levél van az én fiatal 
nyárfámon, minden egyes levél napfényből 
és harmatból van szőve, mindenik levél 
egy-egy nyelv és az ezer meg ezer reszkető 
nyelvvel Isten véghetetlen jóságát magasz
talja az én nyárfám“.

„Mit jelentsen ez: magasztalja Istent?“ 
— Töprengett egy gyönge, a nyárfa hegyén 
a rügyből most kibontakozott levelecske. 
A levelecskének tetszett az ének, csak nem 
értette, hogy mit jelent. „Hiszen én soha
sem láttam az Istent“, — gondolta a leve
lecske, „hogy magasztaljam azt, akit soha
sem láttam?“

A rákövetkező napon a szellő visszatért, 
a nyárfa újra susogni kezdett és a fiatal 
levelecskét felsusogta gondolataiból. „Hogy 
a levelek miről beszélnek?“ — csicseregte 
a cinke. „Hát te nem vagy Isten teremtése ? 
S mégis azt mondod, hogy nem ismered a 
magad Teremiőjét ?“

„Jó, jó“ — felelte a fiatal levelecske 
szomorúan és rezegve, — de ez olyan 
méltóságos tudomány, amit én nem tudok 
felérni ésszel.“

„No, akkor élj egy kissé tovább, hogy 
megérthesd 1“ — vetette oda a cinke.

Eljött a nvár, a levelek mind nagyra 
nőttek, a nap fényében kizöldültek és a sok 
ezer falevél magasztalta az Istent De a

követelték tervem alapján és a 
legelső levelet svájci protestáns 
kézből kaptam, mely figyelmeztet 
arra, hogy a kisgazdatársadalom 
úgynevezett képviselői nem fogják 
megszavazni a vagyonváltságot. Ők 
aggódnak értem. Mikor összetörtem, 
akkor sem szűnt meg az összeköt
tetés. Nagy angol és amerikai la
pok küldték be kivágásaikat, ame
lyek ott künn még pénzügyi ter
vemben reménykedtek, mikor itt 
benn mások annak legnagyobb ré
szét elemésztették. Ez mutatja azt 
a rendkívüli erőt, amelyet a pro
testantizmus nyújt, ha felkaroljuk 
az összeköttetéseit. Sajnos, diplo
máciai karunk összeállításánál ezt 
tökéletesen elfelejtettük. Előre kér
tek, hogy ne küldjünk ki repre
zentáló arisztokratákat, előre figyel
meztettek, hogy annak az amerikai 
quekker leszármazottnak, vagy an
nak a skót presbiterianusnak az 
imponál, hogyha gyászolva lát egy 
nemzetet. Ha azt látja, hogy tud 
gyászolni egy nemzet, amely baj
ban van, akkor megnyílik előttünk 
a biblia szerint a szíve és erszénye 
is. Mi más útat választottunk. Ne
künk a magyar „Prado“ kell. Az 
olvasó tudja, hogy Prado-nak hív
ják Madridban a képtárat, ahol a 
világ legnagyobb képei vannak el
helyezve. Amit azonban diplomá
ciánk elrontott és elront naponként, 
azt a magyar protestáns egyházak 
jóvátehetik. Amint a magyar ka
tholikus főpapságtól azt kívántam, 
hogy a pápa hatalmába kapcsoló d-

fiatal nyárfalevél fönn a fa csúcsán még 
mindig igy gondolkozott: „Nem értem én, 
amit ők beszélnek, úgy látszik, nem vagyok 
elég idős rá, hogy mindent megértsek.“ 
És a levelecske elszomorodott a maga ár
tatlanságában, hogy olyan kevés az, amit 
megért.

A nyár hosszú volt és meleg; majd 
elmúlt az ideje és elkövetkezett az ősz. S 
hogy elkövetkezett az első éjszaka, amikor 
a leveleket megcsípte a dér, lassan arany
sárgára kezdett válni a szinük, de azért a 
szellő a fák koronája között egyre csak 
azt énekelte:

„Ezer meg ezer levél van az én fiatal 
nyárfámon, minden egyes levél napfényből 
és harmatból van szőve, mindenik levél 
egy-egy nyelv és az ezer meg ezer reszkető 
nyelvvel Isten véghetetlen jóságát magasz
talja az én nyárfám“.

Az éjszakák meghosszabbodtak és egyre 
sötétebbek lettek, megérett a szeder, a 
vándormadarak útra keltek s a levelek 
egymás után hulldogálni kezdtek. Azonban 
mind-mind végig magasztalták a maguk 
Teremtőjét, mintha megértették volna, hogy 
ez a rendeltetésük e világban. De a nyárfa- 
levél fönn a fa tetején még mindig nem 
akarta, nem tudta megérteni ezt, pedig már 
majdnem aranyszínűvé vált.
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jék bele Magyarország érdekében, 
amint a magyar zsidóság őrtállói- 
tól azt kértem, hogy a külföldi hit- 
sorsosaikban szereljék le a Magyar- 
ország elleni ellenszenvet, mely 
nekünk igen nagy tőkehiányba és 
még nagyobb kamatlábunkba kerül, 
úgy nem a protestáns egyháznak, 
hanem Magyarországnak kívánom 
azt, hogy külpolitikánk a protestáns 
egyházak útján tudjon belekapcso
lódni az anglo-saxon világba. Nincs 
más eszközünk, tehát ezt kell fel
használni. Ennek első következ
ménye az, hogy a magyar protes
táns egyházak minden hátratétele, 
különféle térítgetések, amelyeket 
néha látok, ártanak az országnak. 
A protestáns egyházakat Magyar- 
ország feltámasztása érdekében 
kell felemelni s ebből haszna lesz 
a reformátusnak, katholikusnak és 
zsidónak egyaránt. Következik az 
is, hogy egy egyszerű biológiai 
tényt kell belátnunk. Minden bio
lógiai tankönyv elmondja, hogy 
mihelyt egy szervezetnek a nagy 
agyában levő tudata nem működik, 
akkor más idegközpontok veszik 
át helyette a funkciót. Mi ugyan
ebben a helyzetben vagyunk. A mi 
államiságunk nem működik. Király - 
talan királyság vagyunk, alkot- 
mánytalan jogfolytonosság, terüle
tileg egy vérző, csonka test, amely 
ideges reflexmozgásokat végez, 
mint egy lefejezett béka és ezt 
politikának nevezzük. Ezért a nagy 
állami idegközpontokra az egyhá-

Egy őszi éjszakán eljött üvöltve az 
északi szél és magával seperte a megsárgult 
faleveleket mind, amelyek még megmaradtak 
a fákon. Közöttük volt az a nyárfalevél is 
fönn a fa tetején és a szél ezt is messze 
elvitte az erdőbe. Ott sok ezer halott levél 
feküdt egyhalomban; átkarikázott rajtuk a 
nyúl, keresztül futottak rajtuk a kutyák, 
vállán puskával átsietett rajtuk a vadász. 
Derült, hideg nap volt, a falevelek zizegtek 
a vadász lábai alatt és a levegő tele volt 
friss, nedves őszi hangulattal, amely úgy 
hasonlít a kender illatához, amikor kiveszik 
a vízből és kévékben föl rakják a kerítésre, 
hogy száradjon. A nyárfalevél ott feküdt a 
a halott levelek között, de ő egymaga még 
élt s a szára még zöld volt. Azon búsla
kodott, hogy nem halhat meg addig, mig 
be nem töltötte rendeltetését itt e világban.

Valamelyik szép napra újra viharos 
éjszaka következett, az eső patakokban 
zuhogott alá és a falevelek mindenfelé 
szétszóródtak az erdőben. A nyárfalevél 
messzire elvetődött, egész a tenger partjára, 
onnan kisodródott a fekete hullámokra és 
azok elvitték egy sziklára künn a tengeren. 
Ott megtelepedett egy elmerült hajónak oda 
kivetődött roncsára s a hó vastagon be
havazta. De a nyárfalevél mégsem tudott 
meghalni, mert még nem töltötte be rendel
tetését itt e világban. (Folyt. kOv.)
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zakra kell elsősorban a sajtó meg
szervezésén kívül külpolitikánknak 
előkészítése végett támaszkodnunk. 
A magyar protestantizmus nem 
magáért küzd itt, hanem a jövő 
Magyarországért. De meg tudja 
vívni ezt a csatát. Ha ki tudta ve
rekedni a bécsi és nikolsburgi 
békét protestáns alapon, akkor meg 
tudja harcolni ezt a sokkal nagyobb 
küzdelmet is Magyaroszág feltá
masztásáért.

A három protestáns egyház kö
zül a luteránusnak az összekötte
tései Németország felé nyúlnak, 
ellenben a reformátusok és unitá
riusok mindig angol összekötteté- 
süek voltak. Ezt családomban lát
tam. Angol pénzen építettünk Pesten 
templomokat és kaptunk segélyt a 
protestáns gyermekotthonra. Ez a 
forrás kiapadhatatlan. Úgy látszik, 
mintha megfeledkeztünk volna er
ről, vagy mi, vagy az állam, mely 
diplomáciájának spanyolfalát tolta 
az angol-magyar protestáns köze
ledés útjába. Az elmúlt költségve
tési vita során külügyminiszterünk 
beszédet tartott. Egyetlenegy kül
politikai mondat volt benne, az, 
hogy a párisi követség létszámát 
szaporítani kell. Hát Franciaország 
fog bennünket feltámasztani? Az 
a Franciaország, amely a kisan- 
tantot felfegyverezi, amely gazda
sági téren ránkparancsol egy szer
ződést és amelynek a közvéleménye 
oly irtózatosan ellenséges velünk 
szemben, hogy naponta jönnek 
hozzám azok, akiknek fiait a párisi 
üzletekből, gyárakból elbocsátot
ták ? Évtizedekre el van rontva ez 
a hangulat, de évszázadokra előre 
el van készítve a magyar-angol 
közeledésnek az útja. A magyar 
protestantizmus angol összekötte
tései mutatják meg külpolitikánk 
kezdetét. Míg ez nem mozdul meg, 
nem hiszek semmiféle orientáló
dásban. A többi mind kavargó 
beszéd, mint a forgó derviseké, 
akiket egyszer láttam Konstanti
nápolyban egy moseben maguk 
körül forogni addig, amíg széde- 
legve összeestek. Mert összes orien
tálóink elfelejtik, hogy kettő kell; 
nemcsak mi, akik orientálódni 
akarunk, hanem egy másik is, aki 
felénk akar orintálódni. Ezt egye
dül a protestantizmus utján és csak 
az angol-száz világ felé tudjuk 
megtenni, amelyhez Németország 
is csatlakozott. Hogy ez nem lehe
tetlen, azt magamon tapasztaltam. 
Ha pénzügyminiszteri levelezése

met kiadnám, még döntőbb bizo
nyítékokat hozhatnék fel. De gon
doljon csak az olvasó arra, hogy 
mikor a frankbotrány miatt, amely
hez hasonló Mária Antoniette nyak
lánc pőre óta nem volt a világ- 
történelemben, az egész világsajtó 
élén Franciaországgal és kisantant- 
tal ellenünk fordult, az angol Ti
mes volt az, amely először tartotta 
védőpajzsát Magyarország fölé.

A „Luther-rózsa“
mint evangélikus jelvény.

Az ózdi „Ifjúsági Luther-Szövetség* az 
evangélikus öntudat erősítésére és meg- 
bizonyítására elkészíttette a „Luther-rózsát* 
jelvény alakban. A „Luther-rózsa“ arany-

S 'ikeretezte égszínkék mezőben ötszirmú 
rózsán piros szív, benne fekete kereszt. 

Luther ezt a kis verset írta volt alá:
„Das Christenherz auf Rosen geht, 
Wenn’s mitten unterm Kreuze steht.“
Jelentése a következő: Hordozza a ke

resztyén szívében a Krisztus keresztjét és 
olyan lesz az élete, mintha rózsák között 
járna. A földi boldogság azonban olyan, 
mint a rózsa, elhervad, de arra a szívre 
nézve, amely a földi lét hervatag örömei 
között a Krisztus keresztjét hordozta, át
változik ez az öröm a kék égben olyan 
örömmé, amely tiszta, mint az arany s 
amelynek, mint az aranykarikának kezdete 
nincs és vége nem lesz. A „Luther-rózsa“ 
egyetemes evangélikus jelvény, rajta semmi
féle felírás nincs s igy minden öntudatos 
evangélikus ember viselheti. A jelvény ára
15.000 korona és a postaköltség. Besze
rezhető Ozdon Abaffy Gyula evangélikus 
segédlelkésznél, az „Ifjúsági Luther-Szö
vetség“ ügyvezető elnökénél. — ttj

OLVASSUK A B I B L I Á T !
Az igazi Jótékonyság.

Márc. 8. Szánakozó. János 6 . 1—5. A mai 
embereknek olyan kévés a szociális érzé
kük. A világ gyermekei, akik csak az anyagi 
javakat tudják értékelni s akiknek ép ezért 
a legjobban kellene megérteni embertársaik 
nyomorúságát, csak magukkal törődnek s 
embertársaikat is csak a maguk haszna 
szerint mérlegelik. Az Isten gyermekei pedig, 
akik a lélek értékeivel törődnek, igen sok
szor elfelejtik, hogy az embereknek nemcsak 
le: kük van, de testük is van. Jézus nemcsak 
önmagával törődött s a köréje gyűlő soka
ságban nemcsak a hiúságot, dicsőséget 
szolgáló tömeget látta, hanem az éhező 
embert is, akinek nemcsak a lelke, hanem 
a teste is éhes. Mennyire törődöm én a 
mások szenvedésével?

Márc. 9. Jótékonyságra nevelő. János 
6 . 5- 9. Nagyon jellemző az az emberre, 
hogy miről szokott beszélgetni. Amivel 
sokat foglalkozunk, arról sokat is beszél
getünk. Jézus nem azért beszélget az éhező 
sokaságról, hogy szánakozó érzéseit fitog
tassa, vagy jótékonyságának dicséretét ki
erőszakolja, hanem azért, mert annyira érzi 
s annyira magáévá teszi a sokaság nyomo
rát, hogy nem tud hallgatni róla s raakarja
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erőszakolni a tanítványait is az adakozásra. 
Hogyan beszélek én a mások nyomoráról ?

Márc. 10. Leleményes. János 6 . 8-io. A 
jótékonyság igen sokszor kerül erejét meg
haladó feladatok elé. A legtöbb ember 
ilyenkor el szokta hárítani magáról a segí
tés kötelességét. Jézu3 nem azért beszél 
a nyomorról mással, hogy másra tolja át 
a felelősséget s nem intézi el a segítés 
kötelességét azzal, hogy „lehetetlen“, hanem 
megkeresi s örömmel ragadja meg a segí
tés legparányibb lehetőségét is. Mennyi 
kitartás van az én szánakozásomban?

Márc. 11. Imádkozó. János 6 .n .  Jézus 
imádságával megáldja adományát. Nagyon 
különféle hatása lehet egy-egy adománynak. 
Imádkozom-e azért, hogy adományom áldás 
legyen a szegényen, hogy ne az én szere- 
tetemet lássa benne, hanem az Isten ki
nyújtott kezét, hogy adja az neki vissza 
Istenben való bizalmát s életkedvét? Jézus 
imádsága hálaadás is. Adok-e én hálát 
Istennek azért, hogy alkalmat ad az ada
kozásra, hálám megmutatására azért az 
irgalomért, amit tőle a keresztfán tapasz
taltam ?

Márc. 12 Áldozatos. János 6 .  n- Sok 
szánakozó érzés, segíteni akarás szenvedett 
már hajótörést azon, hogy „nekem sincs 
elég.* Az öt árpakenyér s a két hal nagyon 
elkelt volna a tanítványoknak is s ők még 
sem állottak meg a szánakozásnál, hanem 
segítettek is. Jézus nem is a fölöslegünket 
kéri, hanem áldozatot. Csak akkor tudjuk 
meg, hogy milyen gazdagok vagyunk, ha 
osztogatni kezdjük a keveset!

Márc. 13. Takarékos. János 6 . 12—13. 
Jézus, aki egyetlen szavával a köveket is 
kenyerekké változtathatta volna, összesze
deti a maradék darabokat. E takarékosság
gal megakarja óvni a megsegitettekct attól, 
hogy a segítségre alapítsák jövőjüket, hogy 
önerejük kímélésével a jótékonyság aszta
láról akarjanak élni, de egyúttal megadja 
a méltó megbecsülést az áldozatos szeretet 
adományának is. Jézus jótékonysága nevel. 
Az enyém pedig talán csak kenyeret ad ?

Márc. 14. Elrejtőző. János 6 . 14- 15. 
Semmi sem mutatja jobban, hogy mennyire 
szüksége volt a sokaságnak a morzsaszedés 
tanulságaira, mint az, hogy királlyá akarják 
Jézust választani Jó is volna egy ilyen 
mesebeli „terülj asztalkám “-ma! rendelkező 
jószívű király. Jézus elrejtőzik az ünneplés 
elől. Mennyi van bennem a Jézus elrej’őző 
erejéből? Vagy talán odaállok a jótett 
mellé s várom az elismerést a szegénytől, 
a világtól, vagy csak önmagámtól, vagy csak 
Istentől ? Jézus senkitől sem várta.

Túróczy Zoltán .

Rz ujverbászi 
evangélikus zsinat.
Az SHS királyságbeli testvéreink 

ápriliá 11 töl 18-ig tartják meg Uj- 
verbászon a királyság területén meg
szervezett evangélikus egyház alkot- 
mányozó zsinatját. A zsinatnak hetven
hat, részben állásánál fogva, részben 
választott tagja lesz. Ezeken kívül 
meghívandók a király, a kormány, a 
főispán, a verbászi főszolgabíró és 
a vendéglátó Ujverbász községi elöl
járósága, továbbá a református és a

görögkeleti egyház. Még egy keresz
tyén egyházat meg akartak hívni. De 
a protestáns egyházak léte elleni örök 
tiltakozás már eleve tárgytalanná 
tette a meghívást.

Április 11-én lesz a zsinat beve
zető istentisztelet szerb, német, ma
gyar és vend imával és német szent
beszéddel. Aminek a nyomán ott a 
templomban a király képviselője meg
nyitja a zsinatot, mely aztán a tiszti
kar és a bizottságok megválasztására 
tér át.

Az egyházi alkotmánytervezetnek 
a zsinat jogügyi bizottságához való 
utalásával a zsinat elnapolja magát. 
A nappalokat a bizottságok munkája 
tölti ki, az estéket a maguk egyházi 
ünnepélyeivel nagyszabású belmissziós 
manifesztációkra szánták. Az első 
esti ünnepélyen a megválasztandó 
egyházi elnök, a többi estéken pedig 
sorjában minden esperesség által 
áilftandó egyházi szónok tart előadást.

—h —s

KO R K É P E K .

K a rc o la to k  a  h é trő l.
A németországi egyházi főtanács 

a háborúban elesettek emlékére ren
dezett országos gyászünnep alkal
mából felhívással fordult az összes 
konzistoriumokhoz. Ebben többek kö
zött a következőket mondja: „A nem
zeti gyásznap az ajtó előtt áll. Vajha 
mindenki hozzájárulna ahhoz, hogy 
ez a nap valóban az igazi gyásznak, 
az elesett hősökkel szemben így az 
igazi hálaadásnak az ünnepe lenne. 
Mert nem elegendő csak egy évben 
egyszer emlékeznünk. Népünknél meg 
van minden ok arra, hogy a háború 
áldozataira valóban mélységes gyász  
közepette nap-nap után emlékezzék 
s hogy tudatában legyen a nehéz és 
komoly időknek.

Ipar és mezőgazdaság a létért 
küzdenek. Megbénulva a kereskede
lem. A külső nyomás még mindig 
nem akar engedni. A belső széjjel 
tépettség mind erősebben kezd érez
hetővé válni. Százezrek hiába futnak 
munkaalkalmak után. Nagy a száma 
azoknak, akik teljes csendben men
nek tönkre. Éhség és nyomorúság 
növekedőben vannak és amellett mégis 
sokan vannak minden rendű és ran- 
gúak között, városokban és falvak
ban, fiatalok és öregek között, akik 
őrült dáridök közepette élik napjaikat. 
Mintha csak a teljes őrültség fogta  
volna meg a lelket. Tüzes vulkán 
felett táncolunk. Meg fogunk fulladni
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a nyomorúságban és az élvezetek 
árjában. Népünknél kiveszett széles 
körben az erkölcs, az áldozatkészség, 
az élet igazi értelme, a hazaszeretet 
és a keresztyén lelkiismeret.

K e re sz ty é n  g y ü le k e z e te k r e  
h á r u l  m in d e ze k é r t a  fe le lő ssé g . 
Intünk, kérünk azért mindenkit, hogy 
a lejtőn lefelé való iramodásbán, a 
biztos kárhozat örvényében ne vegyen 
részt, hanem igyekezzék mindenki 
Isten félelemben, becsületben hűség
ben járni. Az apostol szavával intünk 
mindenkit: „Ne szabjátok magatokat 
e világhoz, hanem változzatok el a 
ti elméteknek megújulása által, hogy 
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, 
kedves és tökéletes akarata" . . .  né
pünkért, ifjúságunkért, saját lelkünk 
üdvéért. “

N ém etekn ek  s z ó l  ez  ír á s , d e  
a  m a g y a ro k  i s  s z ív ü k b e  fo g a d 
h a tn á k  !

Molnár Béla f
(1856-1926.)

Beleden, a várvavárt tavaszt hirdető, s 
a betakart szőőket és fákat „kinyitni-ki- 
nyitni“ serkentő első madárszó feletti álta
lános örömöt, február hó 17-én, szomorúság 
és bánat váltotta fel. Gyászlobogók kerültek 
fel a házak ormaira, melyeket búsan len
getett az első tavaszi langy szellő. Meghalt 
Beled nagyközség egyik földbirtokosa és 
újraalapítója: Molnár Béia.

Athléta alakját már nem látni többé 
Beled hosszú uccáin. Nem megy a közügyek 
intézésére a községházába mint községi 
képviselőtag, nem megy a beledi takarék
pénztárba, mint annak alapítója és örökös 
elnöke, nem mindenekelőtt az evang. temp
lomba és iskolába, mint volt felügyelő és 
presbiíeri tag; nem a vasútra, hogy Sop
ronba utazzon megyegy ülésekre, mint me- 
gyebizoítsági tag; vagy Budapestre az 
országos zsinatra, m ;nt a soproni alsó ev. 
esperesség képviselője. Molnár Béla tevé
kenysége megszűnt; az élet útját megfutotta 
és megtért övéihez. Elvitte magával a tisz
telet, a hála, az általános elismerés és 
közmegbecsülés babérkoszorúját.

Molnár Béla 1856-ban született Beleden. 
Atyja, Molnár László közbirtokos volt, anyja 
pedig Hérics Ju iánna Uraiúifaiuból.

A szorgalmas és előrelátó szülők korán 
elvégeztették vele a helybeli evang. elemi 
iskolát. 1866 ban, Sopronban, az evang. 
líceumba adták fel, hol 1874-ben leérett
ségizett. Mint hadköteles, a cs. és kir. 76. 
gyalogezredben szolgált egyévesönkéntes- 
Uépen és megszerezte a hadnagyi „sarzsit“. 
Elvégezte a magyaróvári gazdasági akadé
miát; míg azután nagyobb uradalmakban 
praktizált. Mint ilyent érte 1878-ban a 
boszniai hadjárat. Sajnos, velem együtt 
mozgosíítatott. Kezdetben Sopronban vol
tunk a kiegészítő zászlóaljban, ő mint tiszt, 
én meg mint közönséges oktató (abrichter). 
Később engem Bécsbe, az arzenálba transz
porának, őt pediglen Boszniába, Banjaiuká-
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ból tért haza és átvette az itthoni gazdál
kodást. 1885*ben nőül vette az áldottlelkű 
s nagymfiveltségü nagyalásonyi Barca Irént, 
kivel példás, boldog házaséietet folytatott 
halála napjáig. Az ősökről maradt vagyont 
megkétszerezték. A távolabbi tagjukon ma
jort építettek, hol valóságos minta gazdál
kodást folytatott a boldogult, aki gazda
szövetségi tag is lévén, a központból, Sop
ronból, minden évben hozatott le Beledbe 
egy-egy előadót a nép számára is. Volt 
gyönyörű méhészete, kertészete, gyümöl
csöse s bámulatraméltó parkja, a nyarga- 
lóval ellátott kastélya körül. Épített a teme
tőben kriptát, családi sírbolttal és kis ká
polnával főnt; körülültette még idejében 
örökzöld fenyőfákkal, hogy azok aljában, 
azoknak susogásában könnyebb legyen 
örökös tevékenysége után a pihenés úgy 
magának, mint kedves övéinek. Az Isten 
három kedves gyermekkel áldotta meg őket. 
Az első Gizella, a kedves és szép kisasz- 
szony volt, akit az Úr már már felnőtt ko
rában magához ragadván, bizony-bizony 
azt lehet mondani, örökös gyászba borí
totta a drága, kora halott, a szeretett egyet
len leánykájukért mindent megtett jó szü
lőket. A második: doktor Elemér, csornai 
főbíró. A harmadik : Béla, a végzett gyógy
szerész és a világháborút végigküzdött 5-ös 
cs. és kir. huszárhadnagy. Mindkettő házas. 
Bélának esküvője, édesatyjának halála előtt 
6 nappal volt Budapesten.

A temetés óriási részvét mellett, ked
vező kellemes tavaszi időben február hó 
21-én, vasárnapi napon délután volt. Meg
jelent a község apraja-nagyja, az egész 
Rábaköz színe-java felekezeti különbség 
nélkül. Voltak kísérők Sopronból, Buda
pestről stb. stb.

Az egyházi szertartást Puskás Jenő ev. 
lelkész és Pálfy Mihály tanító végezték a 
helybeli iparoskör dalárdájának közremű
ködésével.

Legyen áldott a boldogult emléke.
Id. Berecz Gábor.

1906-ban Sopronban 
végzett Testvérek!

A világháború megakadályozott abban, 
hogy tízéves találkozónkat megtartsuk. Úgy 
értesültem, hogy az ezen találkozóra való 
előkészületek munkálataival megbízott paj
tásaink meg is haltak. Több testvérünk 
unszolására azért elhatároztam, hogy idén 
nyáron Sopronban megtartandó húszéves 
találkozónkat előkészítem, illetőleg meg
szervezem, ha ezt helyeslitek és munkám
ban támogattok. Nagyon kérek azért min
denkit, közölje velem postafordultával ebbéli 
szándékát nemcsak a saját maga, hanem 
azok címével is, kikről tudomása van. A 
találkozó idejére és programmjára nézve 
is tegyetek javaslatot.

Majos, up. Bonyhád, 1926. március hó.
Szerető testvértek 

G rieszhaber Endre Henrik
igazgató-tanító.

Felsőbb iskolát végzett intelligens 
űrileány gyermek mellé állást keres 
azonnal, legkésőbb március 15 éré 
levelet a közölt címre ;

B ó k a  I r é n é  Sopron, Ujteleki u.
8. szám. 1_ 3

A m in den n api életből,
A helyes táplálkozás. Az Or

szágos Közegészségi Egyesület egyik 
legutóbbi ülésén Friedrich László dr. 
főorvos a helyes táplálkozásról tar
tott érdekes előadást. Az emésztés 
legkezdetibb szaka a rágás — mon
dotta. Részben a táplálék felapiózása 
miatt, részben azért fontos a rágás, 
hogy a táplálék hőmérsékleti viszo
nyai kiegyenlítődjenek, a oyálkaki- 
választódás bővebb legyen. A szer
vezet fejérjeszükséglete nem oly nagy, 
mint sokan hiszik és ezt épen a há
ború mutatta meg. De a háború arra 
is tanított, hogy bizonyos minimum 
alá a fejérjüknek sülyedniök nem 
szabad, mert ez a szervezet rovására 
vezet. A fejérje fontos és pótolha
tatlan tápanyag. A húsban és a 
tojásfehérjében majdnem tiszta álla
potban van meg a fejérje. A növényi 
táplálkozás, bár az egészségre nem 
ártalmas és fejérjetartalma is elegendő, 
az emésztőszerveket terheli meg tűl- 
ságosan s fgv, bár elvi szempontból 
a vegetáriánus táplálkozás ellen ki
fogás emelni nem lehet, mégis ész
szerűbb a vegyes táplálkozás. Igen 
fontos alkotórészei táplálékunknak a 
vitaminok. Sokféle vitamint ismerünk, 
sok van belőle a tejben, vajban, 
narancsban, salátában, a friss főze
lékben és az élesztőben. Főleg a 
serdülő szervezetnek van vitaminra 
szüksége. Akiknek táplálékában a 
tojás, a tej, a friss főzelék és gyü
mölcs szerepel, más vitamin felvé
telre szükségük nincs. Gondoskodni 
kell az ételnemüek megfelelő ízletes 
formában való elkészítéséről is, mert 
ez az étvágy fölkeltése szempontjá
ból fontos. A helyes táplálkozás a 
vegyes táplálkozás, melynek egyfor
mán kell tartalmazta húst. bőségesen 
főzeléket, tésztát és ezenkívül tejet, 
vajat s tojást. A nyugodt, lassú evés, 
a jó, kiadós rágás, az ételek nor
mális, rendes hőmérséklete mindfg 
szem előtt tartandó. A napi három 
főétkezés elegendő, de a közbeiktatott 
kisebb tápfelvételek is kívánatosak. 
A túlságosan fűszeres ételek károsak 
emésztőszerveinkre. Az élvezeti cik
kek közül a kávé és a tea mérték
telen fogyasztása káros lehet az ideg- 
rendszerre. A szeszes italok semmi
képpen sem szerepelhetnek tápérté
két tartalmazó energiaforrásként. Mint 
nem káros élvezeti cikk is csak a 
kevés alkoholt tartalmazó sör és bor 
szerepelhet, de helyesebb, ha állandó 
élvezetükről teljesen lemondunk.
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HETI  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés a frankbizottság jelen

tését 8 órás üléseken tárgyalta; nemkülön
ben a Dénes István-féle jegycsalási ügy 
foglalkoztatta. — Nagy megütközést keltett 
Zadravetz István r. kath. tábori püspöknek 
egv bécsi lapban tett nyilatkozata a frank
hamisítással kapcsolatban az antiszemitiz
musról. Az egyik fővárosi lap szerint „a 
püspök úr koncessiói ellentétben állanak 
azzal a felfogással, melyet néhány évvel 
ezelőtt olv kapisztráni ékesszóíással hirde
tett,,. — Nyíregyháza bizalmat szavazott a 
kormánynak.

A cseh külügyminiszter állítólag haj
landó visszaadni a Csailó-közt, ha Magyar- 
ország lemond a Felvidékről.

Németországot a márciusi népszövet
ségi ülésen Luiner és Stressemann kép
viselik.

Olaszország és Jugoszlávia között 
állítólag katonai szövetség létesült.

Görögországban megkezdték az athéni 
kommunista összeesküvők bűnügyének a 
tárgyalását.

A francia kormány 60000-re apasztja 
le a Rajna-vidékét megszálló hadseregét. 
— A kamara a magyar kormány mellett 
foglalt állást.

Az orosz emigránsok Budapesten köz
gyűlést tartottak és a szovjet közeli buká
sát jósolták.

Kína a nemzetközi szerződés felbontá
sával fenyegetődzik.

HARANOS Z Ó.

Böjt III. vasárnapján.
Ep. Éphez. 5 . t-9 .

Gyönyörűen rajzolja meg az apostol mai 
epistolájában, hogy miben is áll tulajdon
képpen a Krisztus követése. A szív a 
Krisztus szerelmétől dobog; a száj Isten 
dicsőségére nyílik meg mindenkor; a szemek 
és fülek pedig valóságos őrállók a jelen való 
világban.

A H arangszó olvasóközön
ségének öröm m el hozzuk tu d o 
m ására , hogy K a p j Béla p ü s 
pöknek „Az TJr olta lm ában“ 
cím ű szép történeti elbeszélése 
a H arangszó k iadásában  hus- 
vétra  könyvalakban m egjelenik. 
E z az eleven lüktetésű, hű tör-  
ténelm i aláfestéssel es d rá m a i  
erővel m egírt történeti elbeszé
lés K u p i Béla püspöknek eg yik  
legszebb író i alkotása. Mem  
hiányozhatik  egyetlen evangé
liku s család könyves polcáról. 
A 192  oldalnyi könyv ára  fű zve  
előjegyzésben 34  ezer korona. 
Jegyzéseket elfogad m in den  
evangélikus lelkészt és ta n ító i 
hivatal.
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Báró Radvánszky Albert egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő a budai szere- 
tetház céljaira 2 millió K-t adományozott.

Kapi Béla dunántúli püspök és neje 
március 1-én rövidebb időre külföldre 
távoztak.

Gróf Vay Arthur felsővadászi földbir
tokos (Abauj) és testvérei a miskolci ev. 
tanítóképzőnél 3 millió koronával gyarapí
tották a nevükről elnevezett alapítványt jó 
magaviseletü és szorgalmas tanulók segé
lyezésére.

Dr. Raffay Sándor a bányai egyház- 
kerület püspöke külföldi útjáról székhelyére, 
Budapestre visszaérkezett s átvette egyház- 
kerületének adminisztrálását.

Debrecen. A Luther-Szövetség márc. 
7-én a templomban, énekes könyvek be
szerzésére vallásos estélyt rendez. Közre
működnek: Elefánty Sándor, Konok Tamás, 
Percei Sári, Kontsek Irén. Előadást: Krisz
tus, mint egyetlen embereszmény címmel 
Duszik Lajos miskolci lelkész tart. Baja 
Mihály a költő ref. pap pedig költeményei
ből olvas fel.

Az ifjúsági egyesületek világszövet
ségének vezértitkára Kapi püspöknél. 
Sartorius dr. az ifj. egyesületek világszövet
ségének vezértilkára Géniből dr. Karátsonyi 
Sándor kíséretében meglátogatta Kapi Béla 
püspököt, akivel az ifjúsági egyesületek 
világszövetségének új alapon való megszer
vezéséről tanácskozott.

A salgótarjáni Luther-Szövetség ifjú
sága febr. 14-én szépen sikerült műsoros 
estélyt rendezett, amelyen a város szine- 
java megjelent. Megnyitót dr. Csengődy 
Lajos mondott, Szemző Gyula szavalt, Pa- 
tay J. és Kovács A. énekelt Röder A. har- 
móniumkisérete mellett, a bánya vonós- 
kvintetje Vilesál R. vezetésével, Praznov- 
szky S. magánjelenettel, a bányacserkészek 
és az ifjúság 3 egyfelvonásos darabbal, 
Takács F., Tuba Gy.. Kotre Irénke, Tel- 
mányi L., Kovács Aladár, Patav J. és mások 
közreműködésével. Konferált Duda László. 
Vz estély tiszta jövedelmének felét a bag- 
lyasaljai bányaszerencsétlenség áldozatai
nak a családjai számára fordítottuk. Böjti 
estélyt rendezett a salgótarjáni egyház febr. 
21-én, amelyen dr. Csengődy L. a baglyasi 
bányaszerencsétlenség metafizikájáról tar
tott előadást, Osszifcsin Kató, Holies Sári 
és Móricz Lili énekelt, Vadászy Bertalan 
orgonaszólot adott elő, Kralovánszky Zol
tán és Szkladányi I. hegedűszámmal szere
peltek, Tuba Ilonka és Fridrich Anna sza
valtak. Az estélyt közénekkel kezdtük és 
Szlovák Pál bibliaolvasása és imájával és 
közénekkel fejeztük be.

A kissomlyói anyagyülekezetben febr. 
21-én tartották az első böjti vallásos estét, 
melynek középpontja a helyi lelkész vallá
sos tartalmú, tanulságos felolvasása volt. 
A vallásos estén a tanító vezetése alatt álló 
énekkar 2 szólamu énekekkel. Király Gyula, 
Szabó Gyula, Mike Dénes, Szimaiszter L., 
felső és alsó Varga Ida és Baros Eszter 
pedig szavalatokkal működtek közre. — Az 
estély után tartott offertórium 117.450 K-t 
eredményezett a soproni ev. Theol. Otthon 
javára.

Halálozás. Súlyos veszteség érte a 
diósgyőrvasgyári ev. fiókegyházat az ottani 
nőegylet agilis, áldott lelkű, az egyszerű
ségben, szerénységben példakép tündöklő 
elnöke, Ondrus Jánosné S2Ü1. Novák Szi
dónia, a vas- és acélgyár ny. igazgatójának 
neje elhunytával. Temetésén, mely február 
1-én ment végbe, Vietórisz László helyi 
hitoktató-lelkész Jel. 3 . u—a  alapján mon

dott gyászbeszédet. A nőegylet pedig febr.
14-én Bencze Rezsőné I. alelnök elnöklete 
alatt d. u. 4 órakor a templomban tartott 
díszközgyűlést szentelte a megboldogult 
á'dott emlékének, amikor is Nemes Károly 
főesperes-lelkész, nőegyleti jegyző klasszi
kus szépségű, magvas beszédével állította 
őt oda mindeneknek követendő például a 
bitbuzgóságban és áldozatkészségben. — 
Áldott az igazaknak emléke 1 . . .

Pápa. Az ev. leányegylet február hó 
12-én estélyt rendezett a következő mű
sorral : 1. Élő kép, alakították: Vida Ilonka, 
Kovács Irénke, Müller Rózsika. 2. Monológ, 
Mihály Piroska. 3. Hegedűn játszott Koncz 
Mária, zongorán kísérte Hochsonner Dódi. 
4 Szavalt: Pataky László. 5. Páris rózsája. 
Vígjáték 2 felvonásban. Szerepeltek : Koncz- 
Mária, Pereszteghy Csöppi, Pitze Ilonka, 
Tóth Irmus, Pócza Irénke, Király Gizella, 
Bódás János —. Estélyrendező Király Ilus.

A somlószőllősi evang. ifjúság február 
14 én harangalap javára szépen sikerült 
műkedvelői előadást rendezett. Színre ke
rült : Amit az erdő mesél című darab, me
lyet Komjáthy Gyula osztálytanító tanított 
be. A jól sikerült előadás 2,500.000 koro
nát jövedelmezett a jelzett célra.

A diósgyőrvasgyári ev. nőegylet febr. 
14-én tartott közgyűlésében Zsoldos István- 
nét, a vas- és acélgyár igazgatójának ked
ves nejét, a nemrég elhunyt nagynevű Hän
del Vilmos Selmecbányái főesperes, egyet, 
egyhm. főjegyző, leányát választotta elnö
kévé. Tegye az Úr áldottá bejövetelét 1 . . .  
II. alelnök Kovácsy Sándorné, pénztárossá 
Záhony Jánosnét, II. titkárrá Grillusz Al
frédnél rendező bizotts. elnökké Záhony 
János bankigazgató lettek. Legyen az Úr 
áldása munkájukon.

Csönge. Áz evangélikus ifjúsági egye
sület február hó 7-én a Harangszó és az 
egyesület céljaira tartott offertóriummal 
vallásos estélyt rendezett, melyen gyüleke
zeti közének és lelkész oltári irnaja után 
Balogh Károly mély áférzéssel elszavalta 
Csengey Gusztáv „A hívőkhöz“ c. versét. 
Magassy Sándor lelkész vallásos előadást 
tartott „Krisztus egyháza“ címen. Az ifjú
sági egyesület énekkara Szabó Dezső má
sodtanító karvezetésével elénekelte „A honfi 
imája“ c. kardalt, mely után Tamaska Jenő 
elszavalta Csengeynek „A csillagok“ című 
költeményét. A vallásos est lelkész imájá
val és közénekkel ért véget.

Február hó 14-én az ev. ifjúsági egye
sület a gyülekezet volt lelkészének, néh. 
Hutter Zsigmondnak sírját koszoruzta meg 
a volt lelkész elhalténak évfordulója alkal
mával. A kegyeletes aktus az egyesület 
énekkarának „A sirt el nem kerülhetem, 
cimü karénekével kezdődött, mely után 
Magassy Sándor lelkész kegyeletes szavak
ban emlékezett meg az elhúnyt lelkipász
torról. Balogh János, az egyesület elnöke 
helyezte a sírra az egyesület koszorúját 
Az impozáns és megható aktuson részt vett 
a gyülekezet egész ifjúsága, presbitériuma 
és a hívek nagyszámú serege.

Keszőhidegkut. Február hó 21-én val
lásos estélyt tartott a zsúfolásig megtelt 
templomban. Perl János helyi lelkész be
vezető és befejező imán s irásmagyarázalán 
kívül Jézus szenvedéseiről tartott épületes 
előadást. Az ifjúsági egyesület énekkara, 
valamint a férfi dalkör a fáradhatatlan, lel
kes hitbuzgó Weil Endre kántortanitó ve
zetése alatt precíz színezéssel adott elő 
böjti énekeket. Az ifjúsági szövetség tagjai 
közül Frank Erzse, Nesz Erzse és Becker 
Magdolna hajadonok szavaltak. Ugyanazon

napon délután 3 órakor az iskolában a 
te'jes számban megjelent presbitereknek 
előadást tartott Perl János lelkész az ev. 
egyház helyzetéről az állammal szemben. 
A befolyt 85 ezer K offertórium a vallásos 
esté'yen. jótékony célra fog fordittatni.

Enylng. Nagy részvéttel temették el 
dr. Bélák Sándor egészségügyi főtanácsos 
orvost. A szertartást Kapi Béla püspök és 
dr. Schlitt Gvula lajoskomáromi lelkész 
végezték, az evang. dalárda közreműködött 
szép énekeivel. A gyászoló család ez alka
lommal 4 millió koronát adott Kapi Gyula 
síremlékére, ezzel óhajtván leróni a kegye
let adóját atyjuk és Kapi Gyula iránt, kik 
régente játszótársak voltak. Á temetés im
pozáns részvét mellett folyt le. Az egész 
környék részt vett azon, ezrekre menő tö
meg kisérte utolsó útjára a hírneves orvost. 
Ott volt többek között osztálytársa, Vadnay 
Szilárd megyei főorvos s meghatóan vett 
búcsút társától. Kapi Béla püspök a háznál, 
dr. Schlitt Gvula lelkész a sírnál mondott 
könnyfakasztó beszédet. Beszédet mondtak 
egyes társadalmi egyesületek is.

Szentgotthárd. A missziói egyházköz
ség f. évi rendes közgyűlését március hó 
25-én d. e. 11 órakor tartja a gyülekezeti 
kulturházban.

A tan ító  legszebb ju talm a. Gáspár 
István tanítót a Balassagyarmat közelében 
eső Patvarc választotta meg tanítójául s 
igy áldásdús működésének eddigi színteré
től, Somlóvecsétől búcsút kellett mondania. 
Ez a búcsú azonban rendkívül nehéz volt. 
Sírtak a búcsú pillanatában a harangok, 
sírt a derék tanító, sírtak a gyerekek, a 
a hívek, kiknek körében közel 14 éven ke
resztül végezte nagy lelkiismeretességgel a 
népnevelés nehéz munkáját, de sirt a falu 
apraja-nagyja. Azok a siró szemek a tanító 
legszeb jutalma. Istennek Szentlelke vezé
relje a kiváló népnevelőt új működési he
lyén is.

Győr. Tévedésből a „Jefte fogadalma“ 
c. bibliai tárgyú dráma szereplőinek fel
sorolásából kimaradt Nagy Dezső, aki a 
vének tanácsa szerepében adott kiválót. — 
Fodor Kálmán az egyházközség kiváló kar
nagyának erre az alkalomra szerzett szerze
ményét, Jefte leányának, Mirjánnak búcsú
dalát Pálmai Lajos esperes nagyon szép 
hangú leánya, Pálmai Bözsi énekelte. — 
Február 13-án és 15-én vidám, jól sikerült, 
humoros tárgyú előadást rendezett az egye
sület műkedvelő gárdája.

Gyülekezeti ira tte rjesz tés Csorváson. 
A csorvási ev. egyházközség gyülekezeti 
iratterjesztést rendezett be s egyházi könyv- 
lerakatot létesített, hogy a vallásos köny
veket nagyobb eredménnyel terjeszthesse.

Miskolc. A biblia olvasó órákon nagy 
érdeklődés mellett Máté evangélium ma
gyarázatát hallgatják.

Népiskolai könyvtárak, gyülekezeti 
egyesületek ügyeimébe ajánljuk a

„Harangszó könyvtár”
című vállalatunkban eddig meg
ír :  jelent kővetkező füzeteket: “

1. Örökzöld koszorú Gyurátz Ferenc sírján.
Ára: 3000 K.

2. Magassy Sándor: „Hitünk diadala.“
Ara: 6000 K.

3. Dr. Schlitt Gyula és Szombatit E rnő :
.Karácsonyest.“ Ara: 7500 K.

1-10
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Somlóvecse. Február 7-én sikerüli val
lásos esielyt tartottak. Mindkét nembeli 
ifiuság 2 szólamu énekeket énekelt mig 
Gáspár István tanitó „A megbocsátásról* 
tartott gondolatokban gazdag felolvasást. 
Az estélyen szép szavalataikkal közremű
ködtek: Dorsics Sándor és Gábor, Vida 
Kálmán, B.dics László, Kiss Géza, Vida 
Margit, Dorsics Lina és Lidia, Badics Lina, 
Kiss Jolán és Vida Irén. Az offertóriumból 
az árvizkárosuitak javára befolyt 60 ezer 
korma.

A m agyarbólyi egyházközség lelkész! 
hivatala közli az érdekeltekkel, hogy a hir
detett óvónői állásokra már is 15-en pá
lyáztak, igy újabb jelentkezéseket nem fo
gadhat el.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Ifj. Nánik Pál, a Pápai Hitel

bank pénztárosa, a pápai ev. gyülekezet 
buzgó fiatal presbitere, eljegyezte Molnár 
Iluskát Csikvándon.

Esküvő. Losonczi Losonczy Elemér és 
virtsoiogi Rupprecht Alice leányát, Rőnét 
Sajtoskalról február 25-én vezette oltár 
ele a nagygeresdi templomban darufalvi 
Patzenhofer Herbert, Patzenhofer Konrád 
és neje fia Cinkfaiváról. Az esketési szer
tartást Kapi Béla püspök végezte.

Gyászrovat. Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesapánk, apósunk és nagy
apánk dr. Bélák Sándor egészségügyi tő
tanácsos, tb. vármegyei főorvos, nyugalma
zott járásorvos, az Enyingi Takarékpénztár 
elnöke, a Transdanubia Egyesült Gőzmal
mok rt. igazgatóságának tagja, megyebizott
sági tag, hosszú betegeskedés után Balaton- 
füreden 68 éves korában febr. 10-én délután 
7 órakor váratlanul elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait folyó hó 13-án d. u. 2 
órakor helyeztük örök nyugalomra az ev. 
egyház szertartásai szerint az enyingi refor
mátus temetőben levő családi sírboltba.

Enying, 1926. február 11.
Múlandó a világnak minden dicsősége, 

csak a szeretet örőkl
Dr. Bélák Sándor, dr. Bélák Imre gyer

mekei. Dr. Bélák Sándorné sz. Schrikker 
Katalin, dr. Bélák Imréné sz. Farkas Aranka 
menyei. Kató, Sándor, Évi, Irénke, Márika, 
Klárika unokái.

Özv. Molnár Béláné, szül. nagyalásonyi 
Barcza Irén, úgy a maga, mint fiai, unokái, 
valamint az egész rokonság nevében fáj
dalomtól megtört szívvel jelenti, hogy a 
forrón szeretett férj, apa, nagyapa, após, 
testvér és rokon, Molnár Béla földbirtokos, 
Sopron vármegye törvényhatósági bizott
sági tagja, a Beledi Takarékpénztár Rt. 
elnöke, f. évi február hó 18 án d. u. 7 
órakor munkás életének 70-ik, boldog há
zasságának 41-ik évében hosszas betegség 
után elhunyt. Kedves halottunk hült tete
meit f. hó 21-én d. u. 3 órakor az ág. hitv. 
ev. egyház szertartásai szerint a beledi 
sirkertben levő családi sírboltban örök 
nyugalomra helyeztük.

Béke hamvaira, áldás kedves emlékére.
Özv. Molnár Béláné szül. nagyalásonyi 

Barcza Irén felesége. Dr. Molnár Elemér, 
Molnár Béla gyermekei. Dr. Molnár Ele
mérné szül. Grüssner Frida, ifj. Molnár 
Béláné szül. Kowald Ilonka menyei. Molnár 
Laci, Molnár Béla unokái. Zongor Lajosné 
szül. Molnár Szidónia, özv. Hajas Endréné 
szül. Molnár Karolina, özv. Kiss Imréné 
szül. Molnár Leontina testvérei.

ú j d o n s á g o k .
Exhumálják és díszsírhelyre tem etik 

a régi idők nevezetes halottait. A fővaros 
tanacsa elrendelte a Kerepesi temető öt 
régi parcellájának kiürítését. Mivel a kiürí
tendő parcellák régi, legnagyobb részben 
elfeledett sírjaiban több országos nevű 
halott fekszik, a főváros tanácsa ezek 
hamvait külön exhumáltatja és díszsírhelyre 
helyezteti át. Díszsírhelyre kerülnek igy 
többek között Győry Vilmos ev. püspök, 
Író és Török Pál református püspök ma
radványai. A főváros az új sírokat díszes 
emléktáblákkal fogja megjelöltetni.

Március közepén kezdi meg üzemét 
az állami pénzverde. Az állami pénzverde 
épiikezési munkálatai nagyjából befejeződ
tek és már próbaverések is voltak. A pénz
verde március közepén kezdi meg üzemét.

Szomorú idők, szomorú jele. Az álta
lános gazdasági pangás mindenfelé érezteti 
hatását. A munkaalkalmak, kereseti lehető
ségek nemhogy növekednének, hanem in
kább napról-napra csökkennek. Terjed a 
munkanélküliség, terjed a nyomor. Üzemre
dukciók napirenden vannak. így pl. leg
utóbb csak Papán is a Leipnik-szövőgyár 
elbocsátotta munkásai jó részét; a Perutz- 
szövógyár pedig redukálta a szövőknél a 
heti munkaidőt 5 napra.

Negyvenezer katolikus szülő tüntetett 
Bécsben a szocialisták vallásellenes 
rendelkezései ellen. A bécsi városháza 
előtt a bécsi katolikus szülök tiltakozó 
gyűlést tartottak a bécsi városi iskolaszék 
legutóbbi rendelete ellen, amely a lelki- 
gyakorlatokon való részvétel ellen irányult. 
A szónokok hangsúlyozták az iskolásgyer
mekek kathoiikus neveléséhez való felieden 
ragaszkodást és követelték a kathoiikus 
felekezeti iskolákat.

A malomipar katasztrófája. A malom
ipar az egész világon válságos időket él. 
Angliában már számos malom beszüntette 
üzemét és a legújabb hírek szerint a leg
nagyobb ír malom, Liverpoolban pedig 
újabb három malom szűnt meg.

M eghalt örömében. Gozsdu János 
felsőronai tanitó tiz év óta pert folytatott 
egy erdőrészért. A napokban a pert meg
nyerte, s mikor az erdőrész árát, öt millió 
leit megkapta, a nagy örömtől szivszélhü- 
dés érte.

Pravoszláv terror a  Felvidéken. A 
pravoszlávok által erőszakkal elrabolt temp
lomokat a hatóság mindenütt visszaadja a 
görögkatolikusoknak. Ez valósággal forra
dalmi hangulatba ejtette a terrorban határt 
nem ismerő pravoszlávokat. Alsószeverin- 
ben a pap összes ablakait bezúzták. A lel
kész felesége és gyermekei félelmükben 
ideggörcsöket kaptak. Másnap rágyújtották 
a házat a kurátorra, a következő napon 
pedig már statáriálisan kijelentették, hogy 
aki nem megy át a pravoszlávokhoz, azt 
legyilkolják. Az izgatók ellen az eljárást 
megindították.

Törökországban tilos a nászajándék.
A konstantinápolyi körzet kormányzója, 
hogy a házasságok számát növelje, rende
letet bocsátott ki, amelyben megtiltja a 
török szülőknek, hogy menyasszony leányuk
nak, vagy vőlegény fiuknak nászajándékot 
vegyenek. Az érdekes rendelet egy másik 
pontja azt is megtiltja, hogy a vőlegény 
ajándékot vegyen menyasszonya részére.

Kegyelem egy órával a kivégzés előtt. 
A lembergi törvényszék orgyilkosság miatt 
golyó általi halálra ítélte Zocha Albert

földmivest. A déli tizenkét órakor hozott 
ítélet végrehajtását délután három órára 
tűzték ki. A siralomházban az elitéit meg
gyónt és olyan végrendeletet készített, amely 
szerint egész vagyona az általa megölt 
csendőr családjára szállt volna. Két órakor 
az elnök, az államügyész és a védő meg
jelentek a siralomhazban és közölték az 
elítélttel, hogy az elnök telefon utján épp 
az előbb kegyelmezett meg neki s Így a 
kivégzés elmaradt.

Uj Idők. Ami a jól nevelt magyar úri
ember a társaságban, az az Uj Idők a 
szépirodalmi publicisztikában. Hangja a 
szaloné, nívója modern, de távol minden 
szélsőségtől, érzése magyar, közleményei 
a mi művelődésünk, tudományunk, művé
szetünk értékei. Ez a heti folyóirat nem 
ok nélkül hordja homlokán a szerkesztő 
Herczeg Ferenc szignaturáját, akinek kü
lönben is legtöbb regénye az Uj Időkben 
jelent meg, legújabb müvét pedig épp most 
közli folytatásokban az Uj Idők. Leszűrt 
Ízlésű, nagyrétü művészi képei érték dol
gában harmonikusan csatlakoznak a szö
veghez, amelyben sűrűn találkozunk Rákosi 
Jenő, Hegedűs Lóránt, Csathó Kálmán, 
Lyka Karoly, Surányi Miklós nevével. Tar
talma, kiállítása révén az Uj Idők valóban 
azzá lett, aminek Herczeg Ferenc három 
évtizeddel ezelőtt tervezte: a müveit magyar 
család legszebb hetilapja. Előfizetési ára 
negyedévre 80.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

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 b e :
— A számok ezreket értékelnek. —

B. Kovács Ferencné Ászár 4, Sárkány Ti
bor Kecskemét 40, Hajdú János Felső- 
körtvélyes 40, Sipiczki Istvánná Fót 10, 
Somogyi Elek Alsóság 4, özv. Csatári Ist
vánná Nagygyimót 5, Sinkó Mihály Csornád 
5, dr. Matolcsy Sándorné Kaposvár 20, 
Habel Jolán Szeged 2, Dubraviczky Erzsé
bet Pásztó 4, Rácz István Söpte 4, Kovács 
Sándor Szentivánfa 4, Beledről: Mátisz 
János 5, Büki Mihály 4, Palfi Dénes 4, 
Csonka Róza Alsonána 4, Dömötör Lászlóné 
Szeremle 4, Pratzky János Apostag 4, 
Rákospalotaról: Varga Andrásné 4, Hőré- 
nyi lsivánné 10, Sikter György 4, özv. ifj. 
Molnár Istvánná 10, özv. Matusz Istvánné 
4, özv. Pivancsik Janosné 4, Molnár Erzsé
bet, 10, özv. Nagy Sámuelné 4, Szinger 
Imre Paks 4, Szeberényi Lajos Rothen- 
thurm 40, Markovszky Ernöné Nyulfalú 
40, Fehér Géza Mezőtúr 4, Geszty Sándor
né Rábakovácsi 4, Szombathelyről: Szent- 
mártoní Radó Lajos 40, Kovács István 10, 
Kogler Frigyes 20, Vitális Károly 200, 
Balázs Lajos 10, Reich Gusztáv 20, ifj. 
Mesterházy József 4, Bárdossy Zoltán Alsó
mesteri 4, Meszlenből: Takács Lászlóné 
40, Takács Gaborné 8, Győrből: Mátyás 
Dávid 6, Macher Sándor 10, Győrik István 
4, Csöngéről: Ifj. egylet 72, Bókkon Dávid 
4, Nagy Árpád Gérce 150, Körmendről: 
Ottó Endre 4, Belencsák Mihály 4, Róth
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Margit 20, Szkok Andor Lipárt 40, Bobé
ról : özv. Györffy Károlyné 4, FUlöp Sámuel 
6, Móritz Gyula Szentkirályszabadja 40 
ezer koronát.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
lf j. P. I. Torraj. Rendben : 1926. márc. 31-ig. 

— 1. K. Szfehérvár. Minden rendben. Szív. üdv.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
dzen tgo tthó rd , V asvárm egye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

2 éves kis fiam mellé pusztára 
keresek magyar gyermek-kertész- 
nőt. — Cäak éves bizonyítvánnyal 
jelentkezzenek. — Jó bánásmód 
biztosítva.

Farkas Dénesné Mezőőrs.
Via Kisbér. 1—5

A somtdvecseij leányegyház a 
távozás folytán megüresedett tanítói 
állásra a folyó tanévre helyettest ke
res. Javadalom megegyezés szerint. 
Ajánlatok az evang. lelkészi hivatal
hoz Somlószöllősre küldendők már
cius 15-ig. 1—1

Minden evangélikus testvérünk szí
ves figyelmébe ajánljuk az alanti 

időszerű olvasmányokat:

Dr. Antal Géza: A gályarabsza-
badító Ruyter M ihály. . . 7.000 

Borsos István: A gályarabok tör
ténete ..................................  25.200

Fenyves Ede: Zsedényi István
a gáiyarab................................. 7.000

Hörk JÓ7sef: Die evang. Märtyrer-
Familie. K eczer........................7.000

Krupec Isíván: Az Illavai hitvalló 3.500 
Dr. Masznyik E ndre: Novák

M árton .................................. 3.500
Rácz: A pozsonyi véríörvényszék

áldozatai I/II........................... 45.000

1—3 K aphatók:
L u t h e r - T á r s a s á g r

könyvkereskedésében
Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 51/a.

Orgona, teljesen új 10 regiszteres, leg
újabb rendszerű, kitűnő hangú, a soproni 
iparkiállitáson arany éremmel kitüntetve, 
helyszűke miatt jutányos áron részletfize
tésre is eladó. Az orgona nálam megtekint
hető és azonnal szállítható. Ugyanott új 
orgonák építése, valamint mindennemű 
orgonajavftasok, homlokzatsipok beszere
lése jutányos árért jótállással eszközöltetik. 
Peppert utóda Kemenesi Sándor orgona- 
építő Szombathely, Vas m. s—3

Földbirtokos házaspár keres intel
ligensebb gondozót, aki a háztartás
hoz teljes önállósággal ért. Ajánlatok: 
Evang. lelkészi hivatal Zalaegerszeg.

Horváth Lajos Beled
8-iű Fő-ucca 12.
Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

Női divatkalapok készítése, át
alakítása és vasalása legjutá- 
nyosabban. — Legújabb tavaszi 
modellek. — Nyári anyagban 
3 - 5  nagy választék.
Özv. Königné, Körössy Rózsika
i m p .  Szentgotthárd,

Széli Káimán-tér 14.
Kranyecz-ház.

Piac.
Március 3. Gabonaárak: Búza 385— 

387, rozs 225—227, árpa 230, köles 180, 
zab 250, tengeri 180—182, korpa 167 ezer 
K métermáz8ánként.

I

1

Március 15. közeledik!
E g y e s ü l e t i  és  i s k o l a i  ü n n e p é l y e k  műsorának összeállításához ajánlja az itt felsorolt könyveket

K I S  T I V A D A R  könyvkereskedése P Á P A  Fő ucca 21.
— Árak pengőben.  —

Szavalásra kiválóan alkalmas versek:
Márciusi dalok és költemények . . . .  
Szabadság, haza (újabb márciusi költemények) 
Talpra Magyar (hazafias költemények)
Mi nem feledhetünk (költemények)
Este az erdőn (verses) .
Porból az égig (versek)
Örök harc (versek). . . .
Ünnepi versek . . . • .

-■40 
—•40 

1 70 
1.12 
2.24 

-■40 
-•20  
5 —

G y ú j to g a tá s ......................................................................1*70
Hozsanna (irredenta v e r s e k ) .......................................1-70
Sión hegyén (új v e r s e k ) .......................................2 40
Az eke mellől. . .  (földmíves költő versei) . . 2 40
Hogyan keli szavalni? (részletesen kidolgozott

p é ld á k k a l) ..............................................................1-24
PETŐFI összes k ö l t e m é n y e i ............................... 3 60

„ „ » (díszkötésben) . . 640

Hazafias színdarabok és jelenetek:

I

Végek sóhaja k e r e s .......................................
Magyar zászló (2 felvonás fiuk részére) . 
Szaoadság ünnepén (1 felv. gyermek szereplőknek) 
Március 15. (1 felv. felnőttek részére)
Talpra Magyar (1 felv. felnőttek részere) .
A csonka honved (1 felv. felnőttek részere) . 
Vándorok (1 felv. fiuk részére) . . . .  
Petőfi szülei (1 felv. fiuk részére)
A túlsó parton (drámai kép 1 felv.) .
Apátián székelyek (ifjúsági színmű) .

—•40 
—•50 
— 50 
—•50 
—•50 
-•5 0  
—•50 
- 5 0  
-•5 0  
- 5 0

Karcsi nagyon beteg (vidám ifj. színjáték)
Ki a legény a csárdába (1 felv. falusi komédia)
Munkács felé 1 
Lesz még tavasz 1 
A kis kurucok .
Az új tanítónő.
Iskolai és óvodai ünnepélyekre alkalmas hazafias 

(irredenta) színdarabok, jelenetek, szavalatok 
A pápai diákok (ünnepi játék Petőfi életéből)

Rákóczi lobogója 
Hungária é l ! . 
Virágmese 
Honvágy

—•24
—•24

I a

1.60
-■34

Előadások — tanító-beszédek:
A magyar vitézség nagy napji. Képek a háborúból. Irta József főherceg —-40 P. — Március 15. Teljesen kidolgozott 
hazafias műsor l -20 P. — A világbike — 40 P. — Tanító-beszédek, 49 beszéd alkalmi ünnepélyekre: március 15, október

6, hősök emlékünnepe, szülői értekezletre stb. 4 50 P.

Nyomatott Wolltuch Béla villamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárd on.
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Alapította
K A  P  I B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa:
i  D in iit t l l Latber-SzOvetsfio.
As Országos Lntlier-SzŐTet- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő-
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Gyászol ég, fá ld , egész világ bánkódik, 
A z én szívem , bűnös szívem  hánykódik.

Saarkeaitó-UadóhlYatal:
SZENTOOTTHÁRD. 

Vas vármegye.

Flókkladihlratal 
.Luther-Társasig* könyv- 

kereskedése Bndapeat,
Vili., SzentkirAlyl-u. 51/a.

A „IURANGSZÓ“ 
•lóQxetéal Ara: ax elad
negyedévre 16.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lO'/t-oH kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

Te vagy a Krisztus!...
Lukács ev. 2 2 .70. „Mon
dának pedig mindnyájan: 
Te vagy tehát az Isten Fia ? 
Ő pedig monda nékik: Ti 
mondjátok, hogy én va
gyok I“

Istennek egy kegyes életű em
bere — az öreg Rambach — a 
Jézus kínszenvedéséről írt könyvé
ben egy helyen ezt mondja: „Annyi 
bizonyos, hogy a földön nem élt 
még egy olyan vaksággal megvert 
nép, mint Izrael népe, mely Jézus 
személyének isteni voltát megta
gadta és arra vetemedett, hogy az 
Írásnak idevonatkozó, félreérthe
tetlen nyilatkozatait elferdítse. Mek
kora balgaság, hogy azok a Jézus 
korabeli emberek inkább hittek az 
egyik haldokló gonosztevő nyilat
kozatának, mint a haldokló Meg
váltó bizonyságtételének, amellyel 
személyének örök isteni voltáról 
tett tanúságot . . .“

De minékünk vallani kell a II. 
hitágazattal: „Hiszek a Jézus Krisz
tusban, Istennek egyszülött Fiában“, 
aki világosság a világosságból, való
ságos Isten a valóságos Istenből. . .  
A lelkünk meggyőződésévé kell 
ezt tennünk, hisz karácsonyi örö
münk ügye az volt, hogy „Isten 
úgy szerette a világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta . . .“ Nagypén
teken csendesen ez a vigasztalás 
száll a szívünkbe: Isten Fiának, a 
Jézus Krisztusnak vére megtisztít 
minket minden bűntől. Husvét szent 
ünnepén magasra csap a mi örö
münk s ez az öröm így kiált fe l: 
„Halott volt és íme él örökkön- 
örökké!“ Feltámadása hatalmasan 
bizonyítja a Péter hitvallását: „Te 
vagy a Krisztus, az élő Istennek 
Fia!“ Áldozócsütörtüköu boldogan 
ismételgetjük a régi zsoltár igaz
ságát: „Ezt mondja az Úr az én 
Uramnak ülj az én jobbkezem felől,

míglen vetem a te ellenségeidet a 
te lábaid alá zsámolyúl! . . .“ És 
boldog az, akit a pünkösdi Lélek 
elvezetett arra az élő hitre, mely 
a Jézusról így tesz bizonyságot: 
„Én Uram és én Istenem! . . .“ 

Akinek lelkében ez a vallomás 
él, annak élet és halál egyaránt 
nyereség, annak még az ítélet 
napja is örömnek napja lesz, . . . 
mert Krisztus akkor az övéit meg
ismeri, a hitüket igazolja, így szól
ván: Jól mondtátok rólam: „Te

Mennyi örömteli emlék fűződik 
e naphoz. . . ! S mégis, ha ma 
emlékezni akarunk, csak a fájda
lom kétségbe esett kiáltása szakad 
fel kebelünkből: „Seregeknek Ura, 
Istene, meddig haragszol a Te 
népednek könyörgésére ?“ (Zsolt 
8 0 . 5 .) Az az imádott háromszinű 
zászló ma is ott leng házaink or
mán, hanem, óh de szeretnénk 
gyászfátyollal takarni le e drága 
trikolort! Szeretnénk világgá kiál
tani, 1 így ez a nap szabadságunk 
napja, de megcsuklik a hangunk, 
mert szabadság emléke rabsá
gunk ] minden keserűségét eszünkbe 
juttatja. 1848. március 15-én még 
a virág is azért nyílt, hogy szabad
ságért küzdő hős honvédek csákó
ját díszítse, ma pedig lehervadt e 
honnak legszebb virága.

A mi nemzetünk története sötét 
betűkkel van írva. Mennyi hősi 
vitézség, mennyi áldozat, mennyi 
kiontott drága v é r! Isten kevés 
népnek adta oly bőkezűen kegyelme 
ajándékait, de keveset ostorozott 
vasvesszejével úgy mint a miénket. 
Adott e nemzetnek olyan fiakat, 
kiknek hősiessége csodás, olyan 
vezéreket, kiknek bölcsesége párat-

vagy a Krisztus, az élő Istennek 
F ia ! . . .“
„Jézus életemnek, öröme szívemnek,
En üdvösségem!
Jövel Uram, várlak, karjaimba zárlak, 
Édes reményem!
Istennek áldott Fia,
Tekívüled senki nincsen,
Szívem kit szeressen !
Ha rettent a törvény és bűnöm, mint örvény 
Elborítni kész ;
Ha zúg az ítélet, én akkor sem félek, 
Szemem terád néz.
Kinyújtod felém kezed,
Te vagy győzhetetlen pajzsom,
Üdvöm, bátorságom!“ Ámen. *

lan. És mégis mivé lett e gyönyörű 
hon ? ! Kik rettegtek egykor a ma
gyar fegyverektől, előttük ismeret
len vitézségtől, kik gyáván bujkál
tak a nagy világégés alatt s men
tegették hitvány életüket, azok 
rabolták meg most az ezer sebből 
vérző ledőlt testet. És mintha csak 
ideben is most teljesült volna be 
igazán Berzsenyi jóslata:
„Mi a magyar most? Rút szibarita váz 
Letépte fényes nemzeti bélyegét 
S hazája feldúlt védfalából rak 
Palotát heverő helyének'“

Mintha csak most váltak volna 
valóra Petőfi keserű szavai: 
„Szégyen, szégyen! egykor mi valánk a

sorsnak
Számadó könyvében a legelső szám.
S most leghátul állunk, semmit sem je

lentve . . .
Kik lábunk ölelték egykor térdepelve 
Most arcul csapdosnak . . . szégyen rád

hazám !
S mintha csak rólunk irná a 

zsoltárköltő: „Perpatvarrá tevéi
bennünket szomszédaink között és 
a mi ellenségeink csúfkodnak raj
tunk.“ (Zsolt. 8 0 . 7 . v.

De hát miért kell ennek a nem
zetnek ennyit szenvednie? Miért, 
hogy könnyhullatásnak kenyerével 
etet és könnyhullatásnak árjával

Március 15.
Irta : Balogh Ernő.
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Nehéz napokban.
Gyászt visel régóta 
Dana-Tisza partja:
Lehullott az éjbe 
A szabadság napja.
Felleges ég felé 
Száll a sóhajtásunk:
Meddig tart még vájjon,
A mi sötét gyászunk ?

Cseh lobogót tűztek 
Komirom fokára,
Erdély az oláhé,
Szerbé lett a Bácska.
Nem hagytak mást, csak a 
Duna-Tisza partját,
Árva nemzetünket 
Ott is tépik, marják.

De hisszük, érezzük:
Eljő majd a hajnal 
S felragyog szép napunk 
Fényes diadallal.
Ott szárnyal a hitünk 
E buzgó fohászban:
Hiszünk egy szebb jövő 
Felvirradásában!

Horváth Imre.

itat bennünket Isten ? Miért kellett 
annyi drága vér kiomlása után or
szágunk legszebb részeit is elve
szítenünk? Tudjuk ugyan, hogy 
Isten utai nem a mi utaink, de 
mégis, mi célja van velünk, mit 
határozott rólunk ? Azt-e, hogy ezt 
a népet végképpen eltörli, avagy 
örök rabságba hajtja?

S mikor e kérdéseken elgondol
kodom, kezembe akad Jeremiás 
próféta könyve, hol a 18. fejezet
ben ezt olvasom: „íme, mint az 
agyag a fazekas kezében, olyanok 
vagytok ti az én kezemben. Hogy
ha szólok egy nép ellen és ország 
ellen, hogy kigyomlálom, megron
tom és elvesztem, de megtér a nép 
az ő gonoszságából, amely ellen 
szólottám, én is megbánom a go
noszt, amelyet ellene véghez vinni 
gondoltam. Most azért beszélj csak 
Judea férfiaival és Jeruzsálem leá
nyaival, mondván: ezt mondja az 
Űr: íme én veszedelmet készítek 
ellenetek és tervet tervezek ellene
tek. Nosza, térjetek meg, kiki a 
maga gonosz utairól és jobbítsátok 
meg utaitokat és cselekedeteiteket.“

Istennek e szavaiban a mi szá
munkra is benne van a feddés 
oka, de benne a kegyelméhez ve
zető út is. Ez az út: a megtérés 
útja. Éppen azért, amíg ez a nem
zet így dobzódik bűneiben, mint 
ma, addig ne is várjuk sorsunk 
jobbra fordulását. Amíg a böjti 
időszakban azt hirdetik kövér be
tűkkel az újságok, hogy hol, ki
csoda tart bált és tánccal egybe-

R hervadt falevél.
Rege. Topelius Zakariás után svédből: 

Báró Podmaniczky Pál. (2)
Eljött a tél, hideg volt és ott a tenger 

sziklás szigetén nem nőtt erdő. Egy halász 
lakott azonban ott gyermekeivel egy sze
gényes kunyhócskában. Ezeknek bizony 
szükségük volt arra, hogy esténként vala
hogy fölmelegedjenek. Ezért a halász ki
küldte őket a tengerpartra, hogy keressenek 
fadarabokat, ágakat, amelyeket ősz idején 
a tenger a partra vet. A gyermekek keres
géltek a hóban s Így találták meg az el
merült hajó roncsát. Örömmel hurcolták el 
a kunyhócskához és igy kiáltottak: „Édes 
apánk, édes apánk, nézd, micsoda ritka 
nagy darab fát találtunk a parton!“ A ha
lász megnézte a darab fát és megállapította, 
hogy tölgyfa. „Ez bizony szép és jó kemény 
fa,“ — szólt. — „Alighanem valami nagy 
hajónak a nagy árbócából való. Jó tűzrevaló 
lesz ez nekünk. Anyjuk, tedd oda hamar 
a fazekat a tűzre, hogy valami meleget 
kapjunk!“ Amikor a halász letakarította a 
tölgyfatuskóról a havat, hogy betegye szá
radni a kémény alá, nagy aranysárga falevél 
hullt le róla. Az egyik kis lány fölvette és 
csodálkozással szemlélte, mert még soha

kapcsolt teadélutánt, amikor pedig 
ez az ország is, a Megváltó Krisz
tus is a golgothai útat járja, ne 
várjunk addig feltámadást. Ez az 
út nem a feltámadáshoz, hanem a 
biztos megsemmisüléshez vezet. 
Úgylátszik azonban, hogy nekünk 
több okunk van mulatni, mint pél
dául a győztes Olaszországnak,

nem látott sem erdőt, sem falevelet s a 
gyermeknek nem sok kell, hogy csodálkoz
zék. A lányka odaszaladt édes anyjához s 
megmutatta neki, micsoda ritkaságot talált. 
Megkérdezte, mi lehet az.

„Hát nem tudod, egy nyárfalevél?“ — 
Felelte az anyja. „Hadd látom: ritka nagy 
és szép levél és még mindig zöld a szára, 
pedig már régen hó alatt lehet. Megszárit- 
juk és jelnek belétesszük a bibliánkba; 
nagyon arravaló, mert olyan vékony.“ Es 
az asszony betette a nyárfalevelet jelnek a 
nagy bibliába, hogy tudja mindennap, hol 
is hagyta abba előző való nap az olvasást, 
mert kegyes asszony volt és mindennap 
olvasta Isten Igéjét.

Másnap vasárnap volt. Az asszony fel
ütötte a szent könyvet, amely a halászhunyhó 
legnagyobb kincse volt és elkezdte hango
san olvasni Dávid király 103. zsoltárát, 
amely a legszebb magasztaló énekek egyike, 
amelyeket valaha énekelt az ember Isten 
dicsőségére. Olvasta az igéket:

„Az embernek napjai olyanok, mint a 
fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. 
Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen 
többé és az ó helye sem ismeri azt többé. 
De az Úr kegyelme öröktől fogva való és 
örökkévaló az ö t  félőkön és az Ö igazsága 
a fiáknak fiain, azokon, akik megtartják az

mert míg annak miniszterelnöke, 
Mussolini még a farsang  idejére is 
betiltotta a bálokat és tánciskolá
kat, addig a mi báltermeink sima 
parkettjén böjtben is reggelig lejtik 
a minden jóízlést nélkülöző úgy
nevezett modern táncokat. Nem. . .  
nem, ameddig így élünk, addig 
hiábavaló volt a tengernyi kiom
lott vér, a milliónyi égető könny
csepp; özvegyek és árvák könnyei! 
Hanem ha majd eget ostromol a 
meg nem szűnő könyörgés: „Sere
geknek Ura, Istene, állíts helyre 
minket, világosítsad a Te orcádat, 
hogy megszabaduljunk“, — akkor 
majd mind megnyílnak a kárpáti 
csendes sírok s eljönnek — hogy 
velünk küzdjenek a csonka-bonka 
honvédek, de — s ami a legfon
tosabb — eljő, hogy velünk har
coljon az erős kegyelmes Isten. 
Akkor majd újra bátran hangzik 
Hargita alján a magyar nóta s 
akkor majd újra örömünnep lesz 
a március idusa.

1926. március 14

Rabok és egyházi lapok.
Első pillanatra mintha nem illenék 

ez a két szó egymás mellé. Megtévedt 
emberek, akik gyilkosságra és lopásra 
vetemedtek, akik messze elhulltak az 
egyháztól, vájjon érdeklődhetnek-e az 
egyház és különösképen az egyházi 
sajtó iránt? Csodálatos, de tény, hogy 
a börtönök sívár világában sok fo
golynak lelke átváltozik, felébred ben
nük a tisztaságnak vágya új és szebb

Ő szövetségét és megemlékeznek az Ő 
parancsolatairól, hogy azokat megcseleked
jék. Áldjátok az Urat minden Ő teremtmé
nyei az Ö uralkodásának minden helyén. 
Áldjad én lelkem az Urat!*

A halász és gyermekei csendes áhítattal 
hallgatták a szép szavakat. A téli vihar 
üvöltve tombolt a tengeren, éjszaka, sötét
ség és hideg ereszkedett a kopár szigetre, 
de a szegény kunyhócskában békesség, 
őröm, meleg és fényesség volt, mert ma
gasztalták és imádták a magasságos Istent.

Amikor az asszony végzett az olvasás
sal s a könyvet összecsukva oda akarta 
tenni a nyárfalevelet jelnek a lapok közé, 
csodálkozva fölkiáltott: „nézzétek, tiszta 
aranysárgává vált a levél!“

Attól van ez, hogy megszáradt a meleg
ben,“ — vélekedett a halász és nézegette 
a nyárfalevelet. Az csakugyan megváltozott 
s úgy ragyogott, mint az arany. Mintha 
öröm sugárzott volna belőle . . .

Ennek azonban nem a meleg volt az 
oka, hanem az, hogy a nyárfalevél megér
tette, amit addig sehogysem tudott meg
érteni. Megértette azt, hogy mit jelent ma
gasztalni az Istent. Hiszen ez volt a rendel
tetése itt e világban. Annyi mindent látott, 
tavaszt és nyarat, őszt és telet, látta a 
ragyogó napot és a legsötétebb éjszakát, a



1926. március 14 F1ARANQSZQ. 83

élet után. Nem puszta kíváncsiság, 
de mélyreható ösztön az. amely huzza 
őket a megbocsátást hirdető, a tékozló 
fiút keblére ölelő egyházak felé. Itt 
nálunk Szegeden nagy szomorú ház 
az országszerte ismert Csillagbörtön. 
Állandóan mintegy 25 evangélikus és 
80 református férfi lakója van. A 
börtön protestáns imaházában, amely 
úrasztallal, szószékkel, harmonium
mal, padokkal és énekes könyvekkel 
jól felszerelt hatalmas terem, minden 
vasárnap reggel istentiszteletet hall
gatnak hitünk cselédjei. Pelváltva 
prédikálunk, egyik vasárnap a refor
mátus, a következőn az ev. lelkész 
és közösen énekelnek s imádkoznak 
lutheránusok meg kálvinisták. El- 
mondjam-e ? Hogy várnak bennünket, 
mennyi kérdéssel halmoznak el ? Mi
csoda lendülettel és erővel énekelnek ? 
Mennyire figyelnek az Ige magyará
zatára ? Bizonyságot tehetek róla, 
hogy a rabjaink templomszeretők. 
Bibliákat, imakönyveket kérnek, egy
házi lapokat olvasnak. Sőt akadt két 
olyan ev. rab, akik a börtönben ke
resett saját szűkös pénzükből előfizet
tek a Harangszóra és az Evangéli
kusok Lapjára, annyira megszerették 
a mutatványszám elolvasása után.

Ezt a cikket voltakép azért frtam, 
hogy bejelentsem a mi nagy szomo
rúságunkat. Az új év kezdetén a 
Csillagbörtön igazgatója megtiltotta 
az evangélikus egyházi lapok börtön
bevitelét, nemcsak, hogy előfizetést, 
de elolvasást sem engedélyezett. A 
megokolás pedig így hangzik: a Ha
rangszó és az Evangélikusok Lapja 
Heti Krónika, Külföldi Hírek és Egy-

leggyönyörüségesebb virágzást, a legkeser
vesebb nyomorúságot és mégsem jutott el 
oda, hogy mindenben megismerje Istennek 
szentséges akaratát. Ezért volt mindig olyan 
szomorú, nyugtalan, reszkető még virágzá
sának legboldogabb napjaiban is. tavasz 
idején. Most mindezt megértette. Már nem 
szomorkodott. Boldog volt. Meg tudott 
halni. Ezért ragyogott úgy, mintha szin- 
aranyból lett volna. Mit is tehetett volna 
egyebet ?

A nyárfalevél ott fekszik a biblia lapjai 
között. Példája azt mutatja, hogy még va
lami olyan csekélység is, mint az elhervadt 
és elfeledett falevél, magasztalhatja az Is
tent. S ha legközelebb a májusi szellő újra 
így susog a nyárfa lombja között: .Ezer 
meg ezer levél van az én fiatal nyárfámon, 
minden egyes levél napfényből és harmat
ból van szőve, mindenik levél egy-egy nyelv 
és az ezer meg ezer reszkető nyelvvel Isten 
végheletlen jóságát magasztalja az én nyár
fám“, akkor ne akadjon a sok ezer meg 
ezer rezgő nyárfalevél között egy sem 
olyan, amely nem érti, hogy mit is jelent 
az, magasztalni Teremtöjét. Hadd tudják 
ezt mindenek. . .  Ez a hervadt falevélről 
szóló rege. (Vége.)

Március 15.
Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga? 
Fényes ragyogásod mivé homályosult? 
Felderül e még ránk március idusa ? 
Avagy dicső napja örökre elborult?
Kapzsi hóhérai a sírját megásták,
Drága csillagunkat koporsóba zárták; 
Koporsója mellett egy nemzet zokogja: 
Istenünk, tekints le a szegény magyarra.

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, 
Minden szabadságnak legdicsőbb napja, te? 
Gyászos rabságunknak nagy, nehéz keservét 
Vájjon mikor hinted örömkönnyel tele ? 
B ízó reményeink fakadó bimbóit 
Mikor fürdeted meg napod aranyában ? 
Hogy lelkűkben érjen a benned való hit,
S  ne lankadjanak meg életük harcában ?

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga ? 
Testvéri szeretet sincsen már közöttünk. 
Magyar a magyart még ma is tépi marja, 
Kisért az átok, bár mind koldusok lettünk. 
A hitünk elvették, álmunk megrabolták, 
Régi jó  hírünket a sárba tiporták.
Nevünk, becsületünk nincs már nekünk itten, 
Reményünk egyedül Benned van, nagy Isten.

S benned bízó szívvel felsóhajtunk Hozzád: 
Te segítsd megóvni szabadságunk harcát, 
Te adj belénk erőt, hitet és kitartást,
Te éleszgesd bennünk a szeretet lángját! 
Régi, szép álmunkat valóra Te váltsad! 
Két kezünk munkáját áldásoddal áldjad! 
Hogy felderüljön ránk március idusa, 
Ragyogva-ragyogjon szabadság csillaga!

KISS LAJOS.

ről-Másról cfmű rovatai napi kérdé
seket is tárgyalnak, politikai kérdé
sekkel is foglalkoznak*. — Hiába 
magyaráztam: mennyire természetes 
az, hogy az egyházi lapok kijelöljék 
azt az irányt, ahogyan az evangéliom 
szerint élnünk kellene. A mi lapjaink 
sohasem rontanak, mindig javítanak. 
— És áll a tilalom ma is. — Kér
dezem : hát lehetséges az, hogy a mi 
rabjaink ne olvashassák azokat az 
egyházi lapokat, amelyeket soha még 
az államhatalom rombolni nem látott, 
amelyeket Kapi ás Raffay püspökök 
alapítottak és támogatnak, amelyeket 
Pesthy igazságügyminiszter is bizony
nyal olvas. Hogyan, hát szabad e 
megfosztani az éhes ős szomjas lel
keket az evangéliom szellemét árasztó 
egyházi lapjainktól? Nem elég ba
junk-e az, hogy nincsenek sehol az 
országban kizárólagos börtönlelkésze
ink, míg a római egyháznak minden 
börtönben államilag fizetett őrállói 
lehetnek? Pont ép annak a néhány 
protestáns börtönlelkésznek a fizeté
sére nincs pénze az államnak? Jól 
van, nyugodjunk bele abba, hogy 
nincs és talán nem is lesz börtönlel
készünk. De azt már mégse enged
hetjük, hogy a lapjaink kitiltassanak 
a börtönökből, mintha megbélyegzett,

destruáló, hazát és Krisztust eláruló 
lépők lennének. E helyről is felkérem 
egyházi főhatóságainkat, járják ki az 
igaiságtigyminiszter urnái, hogy en
gedje meg, sót rendelje el felekezeti 
különbség nélkül a raboknak az egy
házi lapok olvasását. Nemcsak egy
házi, állami érdek is ez. Mi pedig, 
amíg győz a jobb belátás, imádkoz
zunk a mi rab testvéreinkért, akik 
vasárnapról vasárnapra velünk együtt 
buzgólkodnak a kegyelmes Isten di
cséretében. Tátrai Károly.

Az evangélikus papok 
államsegélye.

A jelenlegi SHS királyi kormányt 
megelőző túlzó nacionálista és centra
lista kormány közoktatásügyi minisz
tere az evangélikus lelkészek állam
segélyéből kizárta azokat, akik nem 
honosak. A mostani emberséges és 
széleslátókörü miniszter, a vallásta
gadó hírébe kevert Radics, felhívta 
az evangélikus egyházat, hogy jól 
megokolt kérvényben kérelmezze a 
megtagadott segély kiutalását, ő majd 
gondoskodik a minisztertanácsban a 
kedvező elintézéséről.

— Nem lehet el a nép pap nél
kül és honnan vegyen honosat, ha 
még nincs, örüljünk, ha van arra 
való ember, aki idegenből vállal
kozik. Csak jól meg kell írni 1

—h —8.

Ragyogó lépcsők.*)
íme egy lajtorja volt a 

földön felállítva, melynek 
a teteje az égig é r t . . .  és 
ime az Úr állott azon.

I. Mózes XXVIII. 12—18.

Különös módon szoktak megjelenni 
azok a dolgok álmainkban, melyeket 
nappal látunk, sőt ezenfelül olyan 
furcsa dolgok is megjelennek, melye
ket sohasem láttunk. Ilyen valami a 
Jákob lajtorjája is.

A szegény Jákob elmenekült ha
zulról, mert bátyjával, Ézsauval ösz- 
szeveszett. Gáládul becsapta bá yját, 
Ézsaut, aki most dühében elhatározta, 
hogy megöli Jákobot. Édesatyjuk na
gyon megijed és hogy a testvórgyil- 
kosságot megakadályozza, gyorsan 
elküldi Jákobot nagybátyjához, Lá- 
bánhoz. Gyorsan útnak indítja. Nincs 
ideje arra a nagy sietségben, hogy

*) Mutatóba Incze Gábor: „Isten igéje 
a gyermek lelkében“ cimű bib.iamagyarázat 
gyűjteményéből.
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botján kfvfll egyebet is magával vi
hessen.

Jákob egész nap ment. Mire fel
jöttek a csillagok, alaposan kifáradt 
és nagyon fájt a lába. A szíve is 
fájt, mert nagy honvágy fogta el. 
Csupasz sziklák kOzé került egy völgy
ben. Itt leült a hegy lábához, ahol 
fokonkint emelkedett egyik lankás a 
másik után, ágy látszott, hogy a hegy 
felér egészen a csillagokig. Nem birt 
tovább menni, ezért ezen a helyen 
pihent le. Feje alá tett egy követ, 
hogy legyen párnája legalább a csu
pasz fOldOn. Bár már nem volt kis
gyermek, mégis könnyével áztatta a 
szikladarabot, mielőtt elaludt volna 
rajta.

Álmában a lankás hegyoldalt látta 
maga előtt, azonban most a hegy
oldal átváltozott ragyogó lépcsősorrá. 
A Biblia lajtorjának nevezi, de amit 
Jákob látott, az inkább lépcsőnek 
mondható, mely lassankint az égig 
nyúlik fel. A lépcső első foka épen 
az a kőpárna volt, amelyre lehajtotta 
a fejét. A lépcsőkön angyalok jöttek 
le és angyalok mentek fel, mintha 
híreket vittek volna az égbe fel és 
hoztak volna onnan a földre. Jákob 
még nagyobb csudát is látott, valaki 
lehajolt fOlé és megszólította, valaki, 
aki csak ezen a ragyogó lépcsőn jö
hetett le. Jákob rOgtön tudta, hogy 
ez a szóló valaki maga az Isten, aki 
megszólította a magános vándort és 
nagyszerű ígérettel ajándékozta meg. 
Jövőjéről és ivadékairól biztatta meg 
szép Ígérettel.

Felébredve Jákob egészen megvál
tozott, már nem az volf, mint mikor 
elaludt, mert látta az Istent és beszélt 
vele. Álmainak lépcsője összekapcsolta 
Istennel.

Sok ember jutott magasra a hír
névnek és dicsőségnek fényes létráján. 
Kiváló tudósok, nagy hadvezérek, 
feltalálók mind mind magasba emel
kedtek. Dugonics Titusz meg épen 
hadilétrán fut fel Nándorfehérvár fa
laira, hogy lerántsa a lófarkos zászlót. 
Meghal, de a várfokán mégis az ő 
dicsőségének emléke él és nem a 
félholdas lobogó.

A nemzeti és történeti hírnévnek 
ilyen magas fokára nem juthatunk 
el mindnyájan, de Jákob lajtorjájára 
felkuszhatunk. Ez a létra nem egyéb, 
mint az Istennel való társalgás: az 
imádkozás. Az imádság valóban lép
cső, melyen feljuthatunk az Istenhez 
és rajta jön Ó mihozzánk. Az imád
ságban felklifdbetjük Hozzá gondola
tainkat és kívánságainkat. Mint fel
szálló angyalok mennek és hozzák

vissza az Isten válaszát, mert nem 
csak mi szólunk az Istenhez az imád
ságban, hanem az Isten is szól hoz
zánk. Ha elindulunk a ragyogó lép
csőhöz felfelé, elénk jOn az Isten, 
reánk hajlik, segít és megvigasztal.

O L V A S S U K  A BI BLI ÁT!
Milyen im ádságot hallgat meg Isten ?

Márc. 15. Az imádkozás nem felesleges. 
Máté 7 . 7—12 Jézus imádságot meghall
gatn ak  mondja Istent. Szavaiban feltétlen 
bizonyosság van; annyira világosan érvel, 
hogy nem is kételkedhetünk, sőt mi is bi
zonyossá válunk, hogy Isten meghallgatja 
a mi esdeklésünket. Elhisszük, hogy hozzá
jut ami imádságunk, de vájjon tudunk-e 
bizonyságot tenni annak igenlő meghall
gatásáról ?

Márc. 16. A meghallgatás feltételei. 
János I. levele 5 . u . A mi tapasztalásunk 
az, hogy nem minden imádságnak van 
eredménye. Jézus természetesen nem is
mert a saját tapasztalásából ilyen imád
ságot, de mi — ismerünk. Nem az imád
ságban, de az imádkozásban van a hiba. 
E bibliai hely megtanít minket arra, mi
lyennek kell lennie a mi kérésünknek: Isten 
akarata szerint valónak. így imádkozom-e 
én ?

Márc. 17. Isten legyen az első. Máté 
6 .9 —13. Az igazi imadsáe legyen a mi 
fohászkodásunk mintája. Figyeljük meg, 
miket kér Jézus Istennel kapcsolatban és 
csak azután gondol az emberi vonatkozá
sokra. Az én imádkozásom nem lehet 
kéréseimnek az Isten számára való előírása

Márc. 18. Ne légy az imádkozásban 
önző. Máté 6 . 11—13. Figyeld meg jól, hogy 
kér Jézus. Nemcsak magára gondol, hanem 
embertársaira is. Jól jegyezd meg azt a 
többes első személyt, amely azt m ondja: 
a mi kenyerünket, a mi vétkeinket. — Az 
imádság nem ad nekem jogot arra, hogy 
másnak a háttérbe szorításával előnyöket 
nyerjek. Nemcsak magamért, de mindnyá
junkért kell könyörögnöm. Kezdd el, nö
vekedni fog az emberszereteted.

Márc. 19. Szentségben és tisztaságban. 
Pál Timotheushoz irt I. levele 2 . 8 —10. 
Legyen az imádkozásnak a mi életünkre 
való visszahatása. Az Isten akarata a mi 
szentté lételünk. Hagyjuk el bűneinket, 
jelenjünk meg méltóképen a legfelségesebb 
Úr, az örökkévaló, dicsőségben lakozó Isten 
előtt.

Márc. 20. Ne feledkezzél el a hálaadás
ról. Korinthusi II. levél 4 . 1 5 .  Van okunk 
hálát adni Istennek. Nagysága, áldása, 
gondviselő szeretete mindnyájunkat meg
talál ; legfőképen üdvözítő kegyelme indít
son a hálaadásra. Igaza van szent énekünk
nek: Mily nagy az Ur kegyelmessége, van-e 
ember kit meg nem hat? Van-e szív, melv 
mindent feledne, az Istennek hálát nem ad?

Márc. 21. Jézus nevében. János ev. 16. 
2.3 Komoly alkalommal, búcsúzásképen 
mondta azt Jézus a tanítványainak. A vég
rendelet egyik teljesítendő parancsa ez. Mi 
csak a Jézus nevében kérhetünk, mert egye
dül Ő a mi közbenjárónk az Atyánál. 
Mindenki másnak a nevében való imád
kozás Jézus ellenes A Te nevedben kö- 
nyörgünk, egyedül Te vagy az Úr. a igaz
ság, az élet, a Megváltó Krisztus!

Maregek János.

KORKÉ P E K.

K a rc o la to k  a  h é trő l.
Herczeg Ferencnek, e rendkívül ter

mékeny, jeles magyar írónak, aki 
csak a közelmúltban ünnepelte Írói 
munkásságának 40 éves jubileumát, 
s aki irodalmunkat legutóbb is egy 
„A hid“ című tragédiával ajándékozta 
meg, van egy újabb darabja, amelyet 
most adnak elő nagy érdeklődés kö
zepette Budapesten. A címe: „ Majom
szinház. ’ Ennek a darabnak a fő 
gondolata: „amelyet a legöregebb 
majom egyszer ki is fejez, mondván, 
hogy a világháború után vájjon ér
demes-e embernek lenni vagy jobb 
megmaradni majomnak ?“

S valóban, ha az ember figyelem
mel kíséri a napi eseményeket az 
újsághíreket, önkénytelenül is kény
telen igazat adni a Majomszinház 
legöregebb majomjának. Mert a mi 
sok minden manapság végbe megy, 
az már nem is a nevetségessel, nem 
is az őrültséggel határos, az olyan 
valami, ami az emberiség életében 
eddig elképzelhetetlen volt. íme csak 
egy példa a sok közül.

„Párisban nemrégiben — jelentik 
— különös iskola nyitott meg, amely 
kecsesen, könnyedén és lehetőleg dal
lamosan tanítja n e v e tn i a  h ö lg y e 
ket. A növendékeket egy tükör elé 
ültetik és vicceket olvasnak fel nekik 
s ezután a nevetés külömbözö hatá
sainak magyarázata következik. Az 
iskolának egyre több növendéke van. *

Hát nem Majomszinház ez a világ! 
Viccekkel táplálják az embereket, ami
kor ennyire komoly, nehéz talán soha
sem volt az élet, mint napjainkban.

e g y r ö l - m A s r ö l .

A m in d e n n a p i  é le tbő l.
Az apát is m eg lehet fosztani 

apai hatalmától. Érdekes döntést 
hozott a Kúria abban a kérdésben, 
meg lehet-e az apát fosztani apai 
hatalmától. A szóbanlevő ügyben a 
gyámhatóság jogerős döntése kimon
dotta, hogy az apának kiskorú gyer
meke felett való apai hatalmát meg
szünteti, mert az apa rovására a 
nevelés és a szülői gondosság körül 
súlyos hanyagságokat állapított meg. 
A gyámhatóság döntése miatt az apa 
pert indított A perben a biióság 
tényállásképpen megállapította, hogy 
a felperes apa özvegységre való ju
tása után négyéves gyermekét nem 
tartotta magánál, hanem anyai nagy
anyjához adta nevelésre, majd onnan
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is elvette és második feleségének 
szüleinél helyezte. A mostohaanya 
szülei gondatlanul bántak a gyermek
kel, iskoláztatását elhanyagolták és 
annyira nem törődtek vele, hogy a 
gyermek megrühesedett. A gyermeket, 
édesanyja rokonságának közbenjárá
sára, a mostoha-nagyszülőktől elvet
ték és a gyermek újra az apa házába 
került. Ott azonban még kedvezőtle
nebb lett a helyzete, mert úgy az 
apa, mint mostohaanyja állandóan 
durva szitkokkal halmozták el, min
den különösebb ok nélkül ütlegelték 
és megfelelő élelmezéséről sem gon
doskodtak. Több tanú bizonyította, 
hogy midőn a gyermek az iskolából 
hazatérve, kenyeret kért, mostoha
anyja kenyér helyett kék-zöldre verte. 
Bebizonyosodott az is, hogy a házas
társak többizben üzleti útra indultak, 
hosszabb időn át távolmaradtak s a 
kiskorú fiút felügyelet és élelem nél
kül hagyták, sőt a lakásból kizárták. 
Máskor is megtörtént, hűvös őszi 
napokon, hogy a könnyű nyári ruhába 
öltöztetett gyermeket kikergették a 
lakásból és a gyermek súlyos hűtés
sel hosszú ideig súlyos betegen fe
küdt édesanyja szüleinek lakásán. A 
betegség alatt az apa gyermekét egyet
len egyszer sem látogatta meg A 
Kúria ítélete szerint ez a tényállás 
bizonyságot szolgáltat arra, hogy az 
apa a szülői kötelességeket súlyosan 
megsértette és a gyermek gondvise
lésére és tartására irányuló köteles
ségeket elhanyagolta, gyermekének 
testi jólétét veszélyeztette, mindezek 
alapján tehát az apai hatalmat meg
szüntető árvaszéki határozatot jóvá 
kellett hagyni.

HETI  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés, melynek egyik utolsó 

ülésén Pallavicini György gróf heves tá
madást intézett Bethen miniszterelnök ellen, 
— március 16 ig elnapolta magát, miután 
a miniszterelnök a Népszövetség genfi 
ülésére volt kénytelen elmenni. — Buda
pesten az e ’mult vasárnap esetleges kom
munista tüntetésekkel szemben a rendőr
ség és a helyőrség egész nap készenlétben 
állott. — A szociáldemokrata munkások 
legutóbb tüntetőleg vonultak fel a népjó
léti minisztérium előtt. — Nagy részvéttel 
temették el az elmúlt héten dr. Bárány 
János hírneves egyetemi tanárt. — A leg
nagyobb magyar műemléket, Kossuth Lajos 
szobrát az országháza előtt állítják fel.

Erdélyben, miután a választások le
zajlottak, újból tilos a magyar nyelv. A 
rendelet szerint a hivatalos órák alatt sem 
a magán feleknek, sem a hivatalnoknak 
más nyelvet, mint az állam nyelvét hasz
nálni néni szabad.

Romániában választójogi diktatúra ké
szül.

HARANOSZO.

A felvidéket cseh orvosok özönlötték el.
A szerb közoktatásügyi miniszter ki

jelentette, hogy a szülőknek kétségbe von- 
hatatlan joga, hogy megállapítsák gyerme
keik nemzetiségét. Az elemi iskolák okta
tási nyelve tekintetében az a véleménye, 
hogy az elemi fogalmakat a gyermeknek 
az anya nyelven kell megadni. A felsőbb 
osztályokban azonban, valamint a II. fokú 
oktatási körben az államnak és nemzetnek 
érdeke az, hogy alaposan megtanítsa a 
gyermekeket az államnak hivatalos nyelvére.

A ném etországi pártok között éles 
harc folyik a volt uralkodó német fejedel
mek birtokainak kártalanítása ügyében.

A francia kormány beadta lemondását.
A török-m agyar kereskedelmi szerző

dést meghosszabították.
Az orosz cár újabb hir szerint él s 

egyik szibériai kolostorban rejtőzködik.
Tibetben lemészároltak egy angol ex

pedíciót.
Angorában az u. n magyar egyesület 

több siáz magyar jelenlétében megalakult.
A kinai polgári háború egyre terjed.

HA R A N GS Z Ó.

Böjt ÍV. vasárnapján.
Ep. Galat. 4 . 21—31.

Két testamentumot hagyott az Isten. Az 
egyik a törvény, a másik az evangéliom. 
A törvény a szolgálatra nevel, az evangéli
om szabadságra hív el. A szabadságban, 
mellyel minket a Krisztus megszabadí
tott, álljatok meg.

K a p i B é la : „Az Úr olta lm á
ban“ c ím ű  történelm i elbeszé
lése két héten belül k ikerü l a 
sajtó alól. A 192  o ldaln yi ter- 
jedelm ü, csinos k iá llítású  könyv  
bolti á ra  3 8  ezer korona lesz. 
A H avana szó előfizetőinek elő
jegyzésben 34  ezer koronáért 
adjuk.

Előjegyzéseket elfogad m in 
den ev. lelkészt, és tan ító i hiva
tal, nem különben a H arang szó 
kiadóhivatala, Szentyotthárd. 
( Vas m egye.)

Püspöki egyházlátogatás. Kapi Béla 
püspök május havában folytatja egyház
látogatásait. Ez alkalommal két egyházláto
gató körutat tesz, egyet a tolna- baranya- 
somogyi, egyet pedig a győri egyházmben. 
A tolna baranva-somogyi egyházmegyében 
meglátogatja Csikostöttös, Kaposszekcső, 
Dombóvár és Magyarboly anya- és Geré- 
nyes, Ág, Tékes, Tarrós, Szabadi, Pogány, 
Ivándárda és Porjad leánygyülekezeteket. 
A győri egyházmegyében meglálopatja Bőny- 
rétalap, Lébény, Tárnokréti, Rápcakapi, 
BeziEnese, Mérges és Kisbabot gyüleke
zeteket. A soron lévő gyülekezetek mind 
örömmel készülnek püspökük fogadására.

A Szombathelyi Protestáns Kör népes 
közgyűlést tartott Jánossy Gábor elnöklete 
alatt. Örömmel nyert megállapítást a köz
gyűlésen, hogy a kör az elmúlt évben több
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mint 6 millió koronával vett részt a jóté
kony célok támogatásában. A kör jegyző
jévé Kovács Elek ref. vallástanárt válasz
tották mev. Pénztári ellenőrök: Kiss Gábor 
és vitéz Nagy Lajos állampénztári főtiszt 
lettek.

Böjti esték. A bpesti Fasori evang. 
templomban a Fasori Evangélikus Szövet
ség és a Fasori Evangélikus Nőegylet 
rendezésében 1926. évi március és április 
hónapokban Megtérés a kereszthez címmel 
böjti előadás-sorozatot tartanak. I. Március
3-án, szerdán. Pál, az ember. Előadó: Ke
mény Lajos lelkész. Március 10-én, szerdán. 
Pál világa. Előadó: Gaudy László hitokt. 
igazgató. Március 17-én, szerdán. Pál, mint 
keresztyén. Előadó: Kemény Lajos lelkész. 
Március 24-én. szerdán Pál a vallás világ- 
történetében. Előadó: Gaudy László hitokt. 
igazgató. II. Március 29-én. Megtérés Elő
adó: Kemény Lajos lelkész. Március 30-án. 
Hit. Előadó: Gaudy László hitokt. igazg. 
Március 31-én. Kegyelem. Előadó: Kemény 
Lajos lelkész. Április 1-én. Szeretet. Elő
adó : Gaudy László hitokt. igazg. Április 
2-án. Szenvedés a keresztfán. Olvassa 
Kemény Lajos lelkész. Április 3-án. Bűn
bocsánat. Előadó: Gaudy László hitokt. 
igazg. Az előadások minden alkalommal 
délután hat órakor pontosan kezdődnek. 
Offertórium a szegények javára.

Mezőberény. Hogv az evangélikus hit- 
buzgóság és felebaráti szeretet tüze nem 
hamvadt el, annak beszédes példáját mu
talja a mezőberényi II. kerületi egyházban 
Pilisi Márton kisgazda. Régebbi adakozásai 
közül említésre méltó, hogy 1917-ben a 
lövészárokban sem feledkezett meg a re
formáció 400 éves jubileumáról s ebből az 
alkalomból hatalmas oltári bibliát adomá
nyozott az. egyháznak. Legutóbb pedig 2100 
drb. Mez.őberenyi Takarékpénztári részvényt 
és egy millió koronás kényszerkölcsönköt- 
vényt „Árvák alapítványaiként adományo
zott. Legyen teljes az Isten áldása úgy az 
adakozón, mint nemes adományán.

A győri Ev. Diákszövetség febr: 28-án 
igen szépen sikerűit vallásos estélyt ren
dezett a győri templomban. Lukács István 
hitoktató lelkész imája és irásmagyarázata 
a böjti gondolatok mélységeibe vezette a 
hallgatóságot. Schrődl Mátyás hitoktató a 
külmisszio aktuális problémáit fejtegette. 
E köré csoportosultak szép harmóniában 
a szavalatok. Amminger Paula IV. o. polg. 
t. Reménviknek: „Egy eszme indul“ és 
Csermák Ferenc VI. o. gimn. tan. Béranger: 
„Az apostol“ c. költeményét jelenitette meg 
igen ügyesen. Az ünnepély sikerét nagyban 
emelte a Fodor karnagy által dirigált egy
házi énekkar, mely két, igazán művészien 
kidolgozott számmal szerepelt a műsoron. 
Adja Isten, még sok ily estében legyen 
része a győri gyülekezetnek.

A böjti kereszt alá az Úr szent va
csorájához hivta meg ifjúsági egyesületei
nek a tagjait a salgótarjáni egyház. S mivel 
az ifjúság körében ref. testvérek is szere
pelnek, a délelőtti istentiszteleten úgy az 
evangélikus, mint a református lelkészek 
osztottak úrvacsorát az ifjúság számára. 
Jóleső érzéssel láttuk a protestáns testvéri
ségnek az ily istentisztelet keretében való 
megnyilatkozását.

O rgonaavatás Meszlenben. Böjt 2-ik 
vasárnapján ünnepe volt a meszleni és 
acsádi gyülekezetek, új orgonája felavatá
sának ünnepe. Az ünnepi istentiszteleten 
az oltári funkciót Rácz S. s. leik. végezte; 
az avató beszédet Zongor Béla esperes, a 
szószéki beszédet pedig Gerencsér Zsig-
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mond nemescsói lelkész tartotta. Az isten
tiszteleten a meszleni énekkar is énekelt 
Horváth József tanító vezetésével. Az offer- 
tórium 312 000 K át eredményezett a Ha
rangszó és a Dunántúli Luther-Szövetség 
javára. A 7 főváltozalu orgonát a szombat- 
helyi Kemenesi cég készítette 65 millióért 
és Kirchner Elek bírálta feiül, aki azt min
den tekintetben kifogástalannak találta.

Este 6 órakor vallásos estély volt, me
lyen Gerencsér Zs. imádkozott, előadást 
pedig Rácz S. tartott. Ábrahám Gy. tani'ó 
vezetésével az acsádi vegyeskar énekelt. 
Szépen szavaltak: Nagy Irén és Gvörgyi 
Kálmán (Meszlenből), valamint Bárki Lina 
és Kovács Manci (Acsádról). Az offertórium 
a theológusok otthona javára lesz fordítva.

Gályarab emlékünnep. Kapi Béla ev. 
püspök intézkedése szerint a gályarab lel
készek kiszabadulásának 250-ik évfordulója 
alkalmából a dunántúli egyházkerület min
den gyülekezete március hó 21-én emlék
ünnepséget rendez. Ezen ünnepségek offer- 
tóriumából a dunántúli ev. gályarab lelké
szek emlékére emléktáblákat fognak felállít
tatni, hogy ezek is hatalmas nevelő tényezői 
legyenek az egyházi öntudatnak és egyház
szeretetnek.

A veszprémi evangélikus gyülekezet 
febr. 28-án délután tartotta számadó köz
gyűlését Hering János lelkész és dr. Lányi 
Sándor felügyelő elnöklésével. A felügyelő 
üdvözölte a múlt évben megválasztott új 
presbitériumot, majd a jan. 6 -i ünnepies 
fogadalomtételről betegség vagy elfoglalt
ság miatt elmaradt presbiterektől kivette az 
esküt. Ezután a lelkész telt jelenlést a 
múlt év nevezetesesebb eseményeiről s 
indítványára köszönetét szavaztak a nyu
galomba vonult dr. Bibó Károly alispán
nak, az egyház iránt tanúsított jóindu
latáért. Azután dr. Zauner Róbert terjesz
tette elő a számadásokat és költségelő
irányzatot.

A nemeskéri gyülekezet böjt 1. vasár
napján tartotta meg ez évi első vallásos 
estélyét a templomban, melyen a lelkész 
előadásán kívül szavalt: Prátser Ilus, Simon 
Linka, Szedenics Lajos és Mészáros Jenő, 
a gyűl. vegyeskar pedig több egyházi éne
ket adott elő. Az estély, melyen a más- 
felekezetbeliek is nagy számmal jelentek 
meg, 200.000 koronát jövedelmezett az 
orgona-alap javára.

A gyülekezet emelkedő hitbuzgóságának 
tanujeiet mutatja az a tény, hogy február 
9-én rendelt a Seltenhofer cégnél a hábo
rúban elrekvirált harangja helyébe egy új, 
312 kg.-os, a réginél nagyobb harangot. 
A harangra szükséges összegből önkéntes 
megajánlás folytán az első héten befolyt 
24V* millió korona. A gyülekezet Isten se
gítségével pünkösd hétfőn fogja új harang
ját felavatni.

Bakk SUndorné, szül. Joós Erzsébet és 
testvére Joós Irma befestették fehér olaj
festékkel a gyülekezet templomának régi 
oltárát, melyre a Nőegylet fekete böjti 
térítőt adományozott.

Isten országának munkálására a gyüle
kezet bevezette a böjti időszakban a szerda 
esti istentiszteleteket. Nagy szeretettel jár
nak el a hívek az újonnan szervezett biblia
köri összejövetelekre is.

Sajtó-nap a dunántúli egyházkerü
letben. A sajtónapot a dunántúli egyház- 
kerület ez évoen is husvétutáni II. vasár
napon, április 18-án tartja meg. Ezen a 
vasárnapon minden gyülekezetben foglal
koznak az egyházi sajtó nagy jelentőségé
vel 8 az istentiszteletek, vallásos estélyek

offertóriumainak jövedelmét az evangélikus 
sajtó annyira szükséges támogatására for
dítják.

Itt említjük meg, hogy az 1925-iki sajtó- 
nap offertóriuma összesen : 20.351 953 K-t 
tett ki. Ebből a sajtó offertóriumból a kö
vetkező egyházi lapok kaptak anyagi támo
gatást: Evangélikusok Lapja 5,000.000 K, 
Harangszó 5 351 953 K, Christlichhes Haus
freund 5 000 000 K, Gotthold 2 000.0^0 K, 
Lelkipásztor 1 000.000 K, Evangétiku-' N 'p- 
iskola 2 000.000 K. összesen 20,351.953 K.

Március Idusa. A szombathelyi Máv. 
műhely cserkesz- és leventealakulatainak 
március 15 iki ünnepén az emlékbeszédet 
Kovács István ev. vallástanár tartja.

A pórládony—berektom paházai ev. 
Nőegylet febr. 7-én vallásos estélyt rende
zett a következő m űsorral: 1. Közének. 
2. Csillagok. Szavalta Horváth Lídia. 3. Hit
vallás. Szavalta Edvy Károly. 4. Beszédet 
tartott Balogh Ernő ev. lelkész. 5. „Tehoz- 
zád közelebb“. Énekelte az ismétlő tan. 
kara. 6. „Szeretet.“ Szavalta Németh Lidia.
7. A virrasztó Jézus. Szavalta Németh Jolán.
8. Közének Offertórium, mely 150.750 K-t 
eredményezett. Ebből a Harangszóra 50 
ezer K, az árvízkárosultak részére pedig 
100 K küldetett.

A vallásos estély után a nőegylet dr. 
Sonnevend Frigyesné elnöklete alatt az 1925 
évi számadási gyűlését tartotta meg, melyen 
jelenlevő Balogh Ernő ev. lelkész buzdító 
szavakat intézett a nőegyleti tagokhoz. — 
A nőegylet 1925 évi bevétele 619.000 K 
volt, kiadása 231.000 K. Pénztári marad
vány 388.000 K.

Alszopor. A kicsi leányegyházközség 
február 28-án, böjt II. vasárnapján vallásos 
ünnepélyt rendezett. Az „Erős vár a mi 
Istenünk“ éneklésével és a lelkész imájával 
megkezdett ünnepély műsorának közép
pontját Gőcze Gyula nemeskéri lelkésznek 
„A keresztyénség világformáló ereje“ cím
mel mondott előadása képezte. Szavaltak: 
Fördős Anna és Kemény Sándor Ifjúsági 
Egyesületi tagok, továbbá Mesterházy Sa
rolta és Joó Ferenc. Az Ifj. Egyl. négyes 
férfikara Hamar G y.: „Evangélikus magya
rok fohásza* c. szerzeményét; az Ifj. Egyl. 
férfi tagjaiból s az iskolás gyermekekből 
alakitolt vegyeskar a „Krisztus ártatlan 
bárány*; a háromszólamú gyermekkar a 
„Szegény fejem hová hajtnálak“ és a „Sír
jon ma az ének* kezdetű korátokat éne
kelte. Az ünnepélynek imával és énekkel 
történt befejezése után Bögöthy Erzsi és 
Fördős Anna 168.000 K-t gyűjtöttek a ne
meskéri orgonaalapra. A tantermet megtöltő 
hallgatóság hitéletében megerősítve, fel
frissítve tért a lélekemelő ünnepélyről ott
honába. Az ünnepélyen elhangzott szavala
tok s énekek betanítását s az énekkarok 
vezetését Nagy Lajos tanító végezle.

Az iskolával kapcsolatos Ifj. Egyl. ré
szére Giczy Sámuel egyháztag 100.000 K-t 
adományozott az élete virágában elhunyt 
kedves fia, Giczy János, volt Egyl. elnök 
emlékére. — Az egyesületi népkönyvtár 
gyarapítására Huszár János Alszoporról 2 
db., Mesterházy Sámuel Felszoporról 1 db., 
a „Falu* Orsz. földműves-szövetség 5 db. 
könyvet es sok ismeretterjesztő füzetet 
adományozott. Mindezekért a szives ado
mányokért ezúton is hálás köszönetét nyil
vánítja az Egyesület a nemesszivü adako
zóknak.

Szentgotthárd. Az evangéliomi Diák- 
szövetség 6-ik felolvasó összejövetelét márc. 
6-án rendezte. Ez alkalommal a szokásos 
műsor keretében Káply Elemér VI. o. tanuló,

a szövetség jegyzője tartott szépen kidol
gozott felolvasást: „Bahil Mátyás ev. lel
kész szenvedései“ címen. Papp Ferenc pe
dig Sántha Károly: Tűrd kereszted mind 
halálig című felemelő költeményét szavalta 
el nagy hatással. — A protestáns elemi 
iskolai növendékeket márc. 7-én délu’áni 
uzsonna keretében vasárnapi iskolára gyűj
tötték össze. A háziasszonyi teendőket 
Braun Mid és Lang Mici látták el. Este 
6 órakor mindkét nembeli ifjúság böjti 
estéjét tartotta. Közének, ima után Berger 
Lajos s. lelkész tartott mélyen szántó elő
adást : Kereszt alatti csoportok címmel. 
Lang Ilona szívhez szóló szavalata, majd a 
vegyeskar gyönyörű éneke után imával, köz
énekkel nyert befejezést az áldott böjti est.

A vakok bibliájára adományozott Ritter 
F.-né Győr 25, Szabó Gvörgy Orosháza 
25, Lövey Jánosné Szeged 25, Berger Lajos 
Szentgotthárd 25 ezer koronát.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Halálozások. A közelmúltban három 

nagy hallotja volt az evangélikus egyháznak 
és tudományos világnak. Ugyanis elhaltak: 
dr. Heitmüller egyetemi tanár, dr. Lepsius 
és gróf Baudissen.

Németország a háborúban 2 millió 
embert veszített; éhhalállal meghaltak % 
milliónyian, 3 millió a száma azoknak, 
akik — egy statisztikus megállapítása sze
rint — a szomorú életviszonyok közepette 
nem születtek meg. 1923-ban 300 ezer 
gyermekkel kevesebb jött a világra, mint 
1913 ban. 6—7 ezer asszony hal el évente 
magzatelhajtás miatt. Háború előtti fejlődés 
szerint ma Németország 75 milliót számlál.

Japán. Kanamori tanár, a hírneves ja
pán evangélista legutóbb meglátogatta Ber
lint és rendkívül érdekes nyilatkozatokat 
tett élettapasztalatairól, különösen a krisz
tusi hit hegyeket mozgató erejéről.

Kowno. Eckardt godlevoi lelkészt a lit 
kormány kiutasította.

Luthervárosok. Wittenberg, Eisleben 
városok tanácsa elhatározta, hogy mellék
név gyanánt felveszik a Luther-városa nevet.

Oroszország. Lenin özvegye az egyik 
orosz újságban erősen megtámadta a köz- 
oktatásügyi népbiztosságot azon okból, 
hogy Moszkvában az utcákon kolduló 80 
ezer koldusra és az utcákon kóborló el
hagyott gyermekekre valóságos hajtóva
dászatot rendezett a rendőrség.

Ú J D O N S Á G O K .
Klebelsberg kultuszm iniszter Székes- 

fehérvár díszpolgára. Székesfehérvár egy
hangú lelkesedéssel díszpolgárrá választotta 
Klebersberg Kunó gróf kultuszminisztert.

Makkay Sándor lesz az uj erdélyi 
reform átus püspök. A Nagy Károly ha
lálával megüresedett püspöki szék legbiz
tosabb jelöltjeként dr. Makkay Sándor ref. 
püspökhelyettest, a kiváló erdélyi regény
írót emlegetik.

Szombathely városa síremlékekkel 
jelölteti meg a hősi halottak sírja it. A
városi képviselőtestület a hősi halottakat 
a régi temetőből átszállitatta az új közte
metőbe és sírjaikat emlékkővel jelölteti meg. 
Ma már 582 magyar hősi halott fekszik 
végleges örök pihenőben az új temetőben. 
A régi temetőben levő ötven olasz hősi 
halottat az olasz kormány Ostffyasszony- 
fára szállíttatja.
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Hegedű — bőrből. Qallschneider Já
nos görnici cipészmester művésziesen ké
szített bőrhegedtit állított össze. A hegedű 
alsó és oldal részei marha-, felsőrésze 
disznóbőrből készült. A különös hegedű
nek igen kellemes hangja van.

Debrecenben parkot neveznek el 
Jókairól. A debreceni városi tanács elha
tározta, hogy az Ajtó-utcától a Nagyerdőig 
terjedő részt parkiroztatja és az uj parkot 
Jókai-parknak nevezi el.

ö t  ev a la tt csak huszonhárom fővel 
szaporodott Baranya lakossága. A leg
utóbbi népösszeiras adatai szerint Baranya 
vármegye lakossága 238 958 lélek volt. A 
szaporodás tehát 1920. óta mindössze 23 
fő. Az 1920. évi népszámlálás óta 12 901 
főnyi csökkenés mutatkozik. Pécs után a 
legnagyobb helyiség a vármegyében Mohács 
rendezett tanácsú város 15.566 lakóval. A 
legnépesebb község Dunaszekcsö 5678, a 
második Siklós 5466, a harmadik Meszek- 
szabolcs 4455 lakóval. A legnéptelenebb 
község Pázdany, ahol mindössze 84 emberéi.

Aki ötven évvel halála előtt m ár e l
készítette koporsóját A napokban hunyt 
el Luiics Antal tireli gazdálkodó. Lulics 
koporsóját és sírkeresztjét már ötvenkét 
éves korában elkészítette, s így a koporsó 
több mint ötven évig várta hiába lakóját.

Véres tüntetések Párisban az igaz
ságtalan adók miatt. A párisi építömun- 
kasok több nagy gyűlést tartottak, hogy az 
adók igazságtalan elosztása ellen tiltakoz
zanak. A gyűlések végeztével több helyen 
összeütközésre került a sor a rendőrök és 
a gyűlés résztvevői között.

Amerikában uj módszerrel b írják  
beism erésre a  bűnösöket. Amerikában 
uj kísérletekkel foglalkoznak, hogy a vád
lottakból a beismerő vallomást kicsikarják. 
Az amerikai börtönökben a vallani nem 
akaró vádlottakat egy sötét, csendes cellába 
zárják, ahol nem hallanak egyebet egy 
óraszerü gépezet monoton, tompa ketye
gésénél. Ez olyan borzalmasan hat a vád
lottra, hogy aránylap rövid idő alatt be
vallja minden bűnét.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékok stb., stb. gondoskodnak 
az apró, 4—10 éves gyermekek szórakoz
tatásáról. Gegus Ida ad útbaigazítást az 
apró gyermekek tanítgatásaihoz. Könnyű, 
világos stílusban megírt kis mesék, versikék, 
köszöntők, 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. Negyedévi előfizetési 
dija 25.000 korona. Budapest, VI., And- 
rássy-ut 16.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, fiatal leányoknak ez az igazi 
jó barátja, tanítója, szórakoztató lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Az új évfolyamban 
folytatódnak Gaál Mózes „A kenyér“, Altay 
Margit „Leánysors“ című regényei. Tutsek 
Anna folytatja „Évike feljegyzéseit“. Ezen
kívül szebbnél szebb novellák, versek, tár
sadalmi és ismeretterjesztő cikkek, képek 
és a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
A Magyar Lányok előfizetői V* évi 20.000 
koronás kedvezményes áron szerezhetik 
meg a Százszorszép Könyvek- et, amelyet 
ugyancsak Tutsek Anna irányit. A Száz
szorszép regények előfizetési ára negyed
évre 30.000 korona, a Magyar Lányok-kal

együtt negyedévre 50.000 korona. Budapest, 
VI., Andrássy-ut 16,

Herczeg Ferenc művészi és időszerű 
képekkel gazdagon díszített irodalmi heti
lapja az Uj Idők 10. számában közli Her
ceg Ferenc regényét, Rákosi Jenő, Hegedűs 
Lóránt cikkeit, Pálffyné Guiacsy Irén, Falu 
Tamás, és Rhodoald elbeszéléseit, a „Sze
relem“ című híres angol regénnt, s a lap 
rendkívül kedvelt rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 80 000 korona. 
Mutatványszámot érdeklődőknek szívesen 
küld díjmentesen a kiadóhivatal, Budapest 
VI., Andrássy út 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A  Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a kővetkező adományok folytak b e :
— A számok ezreket értékelnek. — 

Berkes Ferenc Nagymóriczhida 20, Buda
pestről : dr. Molnár Gyula 4, Leányegylet 
10, Brenner Cecilia 4, Navratil Erzsébet 
4, dr. Schulek Alfréd 4, Kőszegről: Kolossá 
István 4, Róth Sándor 20, Thold Dezső 
Nagykanizsa 14, űosztola Samu Sopron 
20, Schöll Lajos Hidas 10, Takács Márton 
Czakóháza 10, Czeglédről: Serbán Károly 
4, Zsiba László 4, Csincsik András Salgó
tarján 6, Celldömölkről: Berecz Lajos 18, 
Beleznai Pál 7, id. Koczor József 10, Ba
logh Károly Uraiújfalú 80, Vida Ferenc 
Balf 2, Szokody Lajos Kelenföld 10, Kiss 
István Vaskapú 4, Veszprémből: Ligeti 
Ferencné 5, Mészáros Kálmán 4, Bátsi 
Zsigmond 20, Tóth Andrásné Kiskörös 4, 
Kiss Ferenc Sorkipólány 5, Mesterházáról: 
Mesterházy Sándor 4, Pethő István 4, dr. 
Piufsich Oszkárné Nyáregyháza 5, özv. 
Nagy Pálné Zscbeháza 5, Julius Augusztin 
Leipzig 5, özv. Hudy Kálmánná Nemes- 
kolta 4, Mihály Gyula Zalabesenyö 20, 
Gyurkó István Kádárkut 4. Brunner Emilia 
Pécs 10, Petrovics Soma Szentes 4, Garas 
Károlyné Alsómesteri 4, dr. Szabó István 
Magyarkeresztur 18, Horváth István Pápa 
4, Matyek Eisert István Tab 15, id. Szalay 
György Rábcakapi 10, Sárvárról: Zetter 
Gottlieb 4, özv. Mészáros Ferencné 20, 
Zimmermann Péter 40, Tóth Sándor Börcs 
4, Ovádi Lajos Zalameggycs 10, Forgács 
Károlyné Csórva 20, Balogh Lászlóné Kis
falud 5, Fáik Henrikné Bonvhád 10, dr. 
László Kálmán Balogfa 15, Orbán István 
Nagyacsád 4, Csete György öttevény 4, 
Dankó Sándor Öcsöd 4, Koreny Mihály 
Csornád 4, Kaposvárról: Gömöry Frigyes 
4, özv. Németh Józsefné 5, Király Antal 
Pápa 20, Szombathelyről: Simon Jenőné 
4, Purt Gyula 10, özv. Kovács Lajosné 
Ujmalomsok 25, Budapestről: özv. Mokry 
Endréné 10, Jakab Imréné 4, Trsztyenszkyné 
Czipott E. 24, Szép Sándorné 4, Rádely 
Jenöné 40, Varga István és neje 25, Kör
mendről : Tóth József 4, Zwiefel János 20, 
Pálfy László Beled 4, Fiedler Károly Locs- 
mánd 20, ifj. Kökény János Tab 4, Kun 
Mária Kiskunhalas 10, Vadász Edéné Mar- 
caltő 4, Bögöthy Ferenc Felsőszakony 4, 
Alsószakonyból: özv. Rózsa Lajosné 4, 
Boros István 4, Boros Józsefné 4, Boros 
Lajos 4, Gaál János 4, Szabó Lajos 4, 
özv. Hidegh Samuné 4, Hidegh Sándor 4, 
Baráth Lajos 5, Varga Sándor 5, Bobáról: 
Szelestey László 4, Móritz Gyula 4, Kovács 
János 4, Győrből: Jakus János 4, Kunos 
Endre 4, ifj. Póczy János 4, Dóka József 
10, Dorn Lajos 10, Sebők János Szöcze 6, 
Lébény bői: Németh Mihály 3, Győri Pál

4. Bősze László 5, Stinner lstvánné 4, Győri 
Pál 5, Kovács Sándor 10, özv.TóthGyörgyné
5, Kovács Jenő Ikervar 10, Kovács Janos 
Szergény 10, E/. egyház (kiad 4, Elemi 
iskolások Edve 10, Jónás Vilma Nagyszé
nás 25, Sárvárról: Berke Gezáné 4, Tamás 
Károly 4, Schermann Sándor Balf 4, ifj 
Németh Lajos Vásárosfalú 4, Németh István 
Nova 10, Szekeres Teréz Nagydém 40, 
Mórotz Gyula Baltavár 4, Sopronból: Lend- 
vai Józsefné 4, Lauft Géza 4, Kosnár Lajos 
Mezőtúr 4, Réti Józsefné Újszeged 10, 
Szórády Kálmanné Mosonszentjanos 40, 
Lukácsy Sándor Sopronnémeti 5, Pető 
Ferenc Celldömölk 5, Gómöry Árpád Sze
ged 4, Kovács Mihály Varpalota 5, Nagy 
Lajosné Rákospalota 4, Fiedler Ilona Ra- 
kamaz 5, Pecéiről: özv. Laucsek Jónásné 
10, özv. Révész Sándorné 15, Özv. Kéhli 
Sándorné 20, Benzing István 10, Vratarics 
István Zalalövö 20, Remete Karolin Szil 4 , 
Novák István Herend 4.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
P. II. 8zeged. 1920. márc. 31-ig rendben — öy. 

Kőszeg. Nem nasználhatjuk. — V. J. Budapest. Fo
gadja fáradozásáén hálád kúszőnetünket. Nagybecsű 
adományát kézhez vettük s amint sorra kerül nyug 
tázzuk. Szív. üdv. — L. Z. Klaterenye. Sorra kerül. 
Szív. üdv.

Piac.
Március 3. Gabonaárak: Búza 372— 

375, rozs 220—225, árpa 230, köles 180, 
zab 247, tengeri 175—180, korpa 165 ezer 
K métermázKanként.

Valuták: Dollar 71.225, Schilling 10037, 
Német márka 16968, Cseh korona 2110, 
Dinár 1253, Lei 308, Lira 2865, Frank 2557, 
Angol font 346.270.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
dzentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(A lapítási é v :  1898.) 

Szom bathely,
Kőszegl-ucca 15.

Keménying, gallér, 
í-io kézelő tisztítás.

kiMmí a Harangszó fentartására!
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Egészséges, ügyes mindenes leányt, 
vagy gyermektelen özvegyet keresek 
szakácsnő mellé azonnali belépésre. 
Bér megegyezés szerint. — Cím: 
Evang. lelkészi hivatal Ózd (Borsod 
megye). i_3

Házikisasszonyt keresek, ki németül tud, 
kis háztartásunkban segédkezik s felsőruha 
varráshoz is ért. Nagyon jó bánásmódban 
részesül. Cím : Gyenes Dezsőné Budapest, 
I., Szittya ucca 4. i_ 3

Pelsőbb iskolát végzett intelligens 
árileány gyermek mellé állást keres 
azonnal, legkésőbb március 15 éré 
levelet aközölt címre:

B ó k a  I r é n é  Sopron, Ujteleki u. 
8. szám . 2—3

Népiskolai könyvtárak, gyülekezeti 
egyesületek ügyeimébe ajánljuk a

Négy középiskolát végzett, felső varrást 
tanult s a háztartás minden ágában jártas 
vidéki unoka-hugom számára alkalmazást 
keresek úri családnál gyerek mellé is. 
Esetleg magános úrnő mellett az összes 
háziteendők végzését is vállalná. Főfeltéte[ 
jó bánásmód.

Szíves megkeresések címemre : özvegy 
Kadvánné V. Zoltán u, 8. sz. III. 1. ajtó, 
Budapest, küldendők. 4-5

Főszámvevő özvegye, perfekt magyar
német, gyermekek mellé ajánlkozik, házi 
teendőkben is segít, szerény igényei mellett 
jó bánásmódra reflektál. 3 —5

Gyón. Özv. W antschura Jánosné.

Földbirtokos házaspár keres intel
ligensebb gondozót, aki a háztartás
hoz teljes önállósággal ért. Ajánlatok: 
Evang. lelkészi hivatal Zalaegerszeg.

„Harangszó könyvtár
című vállalatunkban eddig meg- 
~  jelent következő füzeteket: =

1. Örökzöld koszorú Gyurátz Ferenc sírján.
Á ra: 3000 K.

2. Magassy Sándor: „Hitünk diadala.“
A ra: 6000 K.

3. Dr. Schlitt Gyula és Szombath E rnő:
„Karácsonyest.* Ara: 7500 K.

Női divatkalapok készítése, át
alakítása és vasalása legjutá- 
nyosabban. — Legújabb tavaszi 
modellek. — Nyári anyagban 
4-5 nagy választék.
Özv. Königné, Körössy Rózsika

Szentgotthárd,
Széli Kalmán-tér 14.

Kranyecz-ház. I

Minden evangélikus testvérünk szí
ves figyelmébe ajánljuk az alanti 

időszerű olvasmányokat:
Dr. Antal Géza: A gályarabsza

badító Ruyter M ihály. . . 7.000 
Borsos István: A gályarabok tör

ténete ...................................  25.200
Fenyves Ede: Zsedényi István

a gályarab................................. 7.000
Hörk József: Die evang. Märtyrer-

Familie. Keczer........................7.000
Krupec István: Az Illavai hitvalló 3.500 
Dr. Masznyik E ndre: Novák

M árton......................................3.500
Rácz: A pozsonyi vértörvényszék

áldozatai I/II........................... 45.000

2—3 Kaphatók:
L u t h e r - T á r s a s á g

könyvkereskedésében
Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 51/a.

2 éves kis fiam mellé pusztára 
keresek magyar gyermek-kertész
nőt. — Csak éves bizonyítvánnyal 
jelentkezzenek. — Jó bánásmód 
biztosítva.

Farkas Dénesné Mezőőrs.
Via Kisbér. 2—5

I Március 15. közeledik!
E g y e s ü l e t i  és  i s k o l a i  ü n n e p é l y e k  műsorának összeállításához ajánlja az itt felsorolt könyveket

K I S  T I V A D A R  könyvkereskedése P Á P A  Fő ucca 21.
— Á ra k  p e n g ő b e n .  —

Szavalásra kiválóan alkalmas versek:
Márciusi dalok és •öltemények . . . .  
Szabadság, haza (újabb márciusi költemények) 
Talpra Magyar (hazafias költemények)
Mi nem feledhetünk (költemények)
Este az erdőn (versek) .
Porból az égig (versek)
Örök harc (versek) . . . .
Ünnepi v e rsek ...............................

-■40 
—•40 

1 70 
1.12 
2.24 

—•40 
—•20 
5 -

G y ú j to g a tá s ..............................................................
Hozsanna (irredenta v e r s e k ) ...............................
Sión hegyén (új versek) ......................................
Az eke mellől. . .  (földmíves költő versei)
Hogyan kell szavalni ? (részletesen kidolgozott

p é ld á k k a l ) ......................................................
PETŐFI összes k ö l t e m é n y e i ...............................

„ „ „ (diszkötésben)

Hazafias színdarabok és jelenetek:
Végek sóhaja k e r e s .............................................. — 40
Magyar zászló (2 felvonás fiuk részére) . . . —'50
Szabadság ünnepén (1 feiv. gyermek szereplőknek) — 50 
Március 15. (1 felv. felnőttek részére) . . . — 50
Talpra Magyar (1 felv. felnőttek részere) . . . —'50
A csonka honvéd (1 felv. felnőttek részere) . . —'50
Vándorok (1 felv. fiuk ré sz é re ) ............................... — 50
Petőfi szülei (1 felv. fiuk részére) . . . . — 50
A túlsó parton (drámai kép 1 felv.) . . . .  —‘50
Apátián székelyek (ifjúsági színmű) . . . . — 50

Előadások — tanító-beszédek:
A magyar vitézség nagy napja. Képek a háborúból. Irta 
hazafias műsor 1-20 P,

Karcsi nagyon beteg (vidám ifj. színjáték)
Ki a legény a csárdába (1 felv. falusi komédia) . 
Munkács felé 1 . . \ [I Rákóczi lobogója
Lesz még tavasz ! . f °  Hungária é l ! .
A kis kurucok . . í — Virágmese
Az új tanítónő . ' || Honvágy .
Iskolai és óvodai ünnepélyekre alkalmas hazafias 

(irredenta) színdarabok, jelenetek, szavalatok 
A pápai diákok (ünnepi játék Petőfi életéből)

1-70
1-70
240
240

1-24
360
6-40

•24
•24

1.60
-•3 4

József főherceg —-40 P. — Március 15. Teljesen kidolgozott 
Á világbéke — 40 P. — Tanító-beszédek, 49 beszéd alkalmi ünnepélyekre: március 15, október 

6, hősök emlékünnepe, szülői értekezletre stb. 4 50 P.

m

I

Nyomatott Welliscb Béla yillamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1810-ban.

Laptulajdonoa:
i  D i n i n t b l l  L n tü o r - S jö v e l s é o
Ái Országos Latlier-Sző vet

né* üItäUIos lapja.

Kéziratok, előfizetési d ijak  
és rcklam áolók a 

HARANGSZü szerkesztő
kiadóhivatalának 

Szentgotthérdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

Jézusban van rem énységem , 
Benne örök üdvösségem.

SxarkeuW-HadóhlraUl:
SZENTOOTTHÄRD.

Vas vármegye.

FlűkkladóhlTatal 
.Luther-Társaság* könyv

kereskedése Bndapeat,
Vili., Szontklrályl-u. 61/a.

A „HARAM1SZO“ 
•lóflietésl Ara: ax elad 
negyedévre 16.000 koroDa.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lO’/e-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

Jézusomat nem hagyom!
Máté ev. 2 7 .17—21. „Mi

kor azért egybegyűlekezé- 
nek, mondá nékik Pilátus: 
Melyiket akarjátok, hogy 
elbocsássam néktek: Ba- 
rabbást-e, vagy Jézust, akit 
Krisztusnak hívnak ? . .  . . 
Azok pedig mondának : 
Barabást.“

Jézusunk szenvedés történeté
nek egyik legsötétebb vonása, leg
megrázóbb és leglesújtóbb jelenete, 
amidőn a zajongó tömeg Barabbás 
mellé áll, és őt veszi védelmébe. 
Az a hálátlan, elvakult nép, amely
nek Jézus az evangéliom drága 
igéit hirdette, amelyet vigasztalt, 
gyógyított, amelynek sebeibe ön
tözte az Isten beszédének enyhítő 
olaját és borát — ez a nép előbbre 
helyezte, védelmébe vette inkább 
Barabbást, a tolvajt, a gyikost, mint 
a világ Megváltóját! . . . Pedig 
mennyire világos, hogy ennek a 
népnek oda kellene magát vetni a 
főpapok és az írástudók közé, hogy 
megmentse jóltevő Mesterét; vagy 
legalább is segedelemért kellene 
kiáltani az égre, a mindenható 
Istenhez! . . .  De a nép mást kiált! 
„Bocsásd el Barabbást!“ . . . Ez a 
Barabbás pedig gyilkos vo lt. .  .

Ám, nehogy azt gondoljátok, 
hogy ez csak régi történet. Óh, 
nem ! Ez a kiáltás végigszáll ma 
is a világon. Hányszor halljuk nap
jainkban is ! . . . Amikor a meg
csalt, félrevezetett tömeg, inkább 
hallgat a harcra tüzelőkre, mint a 
békesség Fejedelmére, amikor az 
elvakultak pártja gyűlölettel kiált: 
„Félre, félre a vallással, a keresz- 
tyénséggel!“ . . . mindannyiszor a 
régi választás esik meg, mindany- 
nyiszor újra felhangzik: „Barabbást! 
Barabbást!“ . . . Vagy amikor gú
nyolódás, csúfolódás, és durva

tréfa támad a legszentebb dolgok 
felett is, vagy ha gondolunk a 
szabadgondolkodók tanításaira, akik 
csak anyagot ismernek s lélekről 
tudni sem akarnak; ha eszünkbe 
vesszük az istentagadók kárhoza- 
tos elveit, nem látjuk-e megismét
lődni a régi történetet, nem hall
juk-e ma is a borzalmas kiáltást 
Jézus ellen — s Barabbás mellett! . . .

De mindazoknak, akik Barabbás 
mellé állottak — akár a régi idők
ben, akár a mi napjainkban — 
két dolgot nem szabad elfeledni. 
Először azt, hogy az Úr — király 
és akármilyen örvénylő hullámok 
csapkodnak is, bármennyire dü
höng a zivatar — a magasságok 
Úra nagyobb mindezeknél! És

Mózes Izrael népével ott áll a 
pusztában. Utána az egyiptomi szol
gaság, előtte az ígéret földje. Ám
bár nagy bizodalommal tekint a 
jövőbe, mindazonáltal néha a két
kedés is elfogja. Nem csoda, ő is 
csak ember volt. Aztán meg látni 
szerette volna a jövendőt, Isten 
orcáját szinről-szinre.

„Űram mutasd meg a te dicsősé
gedet én nekem.“ Az Úr nem tel
jesíti kérését, hanem azt mondja: 
„íme állj ott a kősziklán és az én 
kezemmel befedezem a te szemei
det, és hátul meglátsz emgemet, 
de orcámat nem láthatod. (Mózes II. 
3 3 . 23.)

Az élet gondjai, vándorútunk 
sok, sok akadályai között mi is 
szeretnők látni nem egyszer a jö
vendőt, szinről-szinre. Legtöbbször, 
sőt talán mindig úgy vagyunk, mint 
Mózes, aki mikor mellette ment el 
az Úr, nem vette észre. Mi is, igen

másodszor: Krisztus kősziklára épí
tette az ő egyházát és a pokol 
kapui sem vesznek azon diadalt!. . .  
Igen, a Krisztus egyházának hívei, 
ha még annyian kiáltanak is B«- 
rabbás mellett, felemelik szavukat 
és szembe kiáltják:

„Jézust el nem bocsátom,
Mivel magát adta értem ;
Nagy hálával öt áldom,
Legyen övé teljes éltem.
Ö én világosságom,
Jézust el nem bocsátom.
Nem bocsátom el soha,
Mind a sírig néki élek j 
Sorsom jó, vagy mostoha 
Benne hiszek és remélek 
Szívvel, szájjal kiáltom:
Jézust el nem bocsátom.“

Ámen.

sokszor, amikor már elment mel
lettünk az élet, a midőn a velünk 
történteknek a „hátát“ látjuk, csak 
akkor értjük meg, hogy mit akart 
velünk az Úr. A cirenebeli Simon 
gyanútlanul jön haza a mezőről, 
egyszerre csak megragadják és 
kényszerítők, hogy a Jézus kereszt
jét vinné.

Simon — először méltatlankodik, 
haragszik, zúgolódik, miért épen ő, 
— ott van a nagy tömeg, milyen 
jól megy annak a sorsa — azok 
között senki sem visz keresztet, 
csak ő az ártatlan . . . Látván azon
ban az előtte szeliden és alázatosan 
lépkedő Jézust, megnyugszik sorsá
ban, panasz nélkül viszi a súlyos 
keresztet. Későbben, Jézus feltá
madása után amidőn az események 
„hátát“ láthatja, már dicsekszik 
kereszt hordozásával.

Mi hozzánk is sokszor úgy szól 
az Úr, mint nagycsütörlökön este

Az élet háta.
Irta: Szekey Andor.



Péterhez: „Amit én cselekszem, 
most te azt nem tudod, azután 
pedig megtudod!“ Nem értjük az 
Űr gondviselését. Kereszthordozá
sunk igen soká tart, a kitartás a 
várakozás pedig igen nehéz. Ne 
felejtsük el, — az Úr keze befedez 
minket, akár áld, akár sújt mindig 
csak javunkat akarja, mert „Isten
től jő a zivatar és Isten mindig 
jót akar . . . “ Majd egyszer mindent 
megfogunk érteni. Boldog ki ezen 
hit kőszikláján áll! Ez a hit édessé 
teszi a szenvedést, könnyűvé a 
küzdelmet, biztossá az örök győ- 
zedelmet. E hit világosítsa meg 
htunkat, míg az, e siralmak völ
gyén vezet keresztül; a sír sötét 
éjszakáját; míglen fejünkre teszi 
az örök üdvözülés fénykoszoruját.
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A m agyar gályarab lelkészek  és 
rektorok (41) teljes névsora  *

1. Aiistáli György szönyi lelkész, 
2 Bátorkeszi István veszprémi, 3. 
Borhidai Miklós rábaszentandrási ev.,
4. Bugányi Miklós sajógömöri ev.,
5. Czeglédi Péter lévai, 6 Kocsi 
Csergő Bálint pápai rektor, 7. Füíeki 
István napradi lelkész, 8. Gócs Mihály 
kálnói (Nógrád m.) ev., 9. Harsányi 
István rimaszombati, 10. Huszti Mi
hály sajókeszi, 11. Edvi Illés Gergely 
malomsoki ev., 12. Jablonczai János 
béllyei (Gómör m.), 13. Kúlnai Péter 
patnoki, 14. Komáromi Süllye István 
ácsi lelkész, 15 Kóródi János csóglei 
(Veszprém m.), 16. Köpeczi Balázs 
szkárosi, 17. Körmendi György barsi,

* (Ezek nevei vannak id. Révész és 
Balogh F. megállapítása szerint a debre
ceni emlékoszlopon. És a források ezeket 
igazolják.)

A kakas megszólal.*
Irta: Csite Károly.

MÁSODIK JELENET.
Panni, Marci, előbbiek.

Panni (kilenc-tiz éves leányka, iskola
táskával a karján jön ): Jó napot. Megjöt
tünk. Édesanyám haza érkezett-e már a 
városból?

Irm a : Még nem. Sok elintézni valója 
van ám. (Fürkésző tekintettel néz Pannira.) 
Panni! hol a gyűröd ? ! . . . Csak nem ve
szítetted el ?!

Panni (habozva): Nem veszítettem el.
Irma :_Hát akkor hová tetted ?
M ard (tizenegy éves fiú, szintén táská

val áll meg Irma előtt.)
Irm a : Ennek is hiányzik az ujjáról a 

gyűrű. Hová tettétek ? !
* Mutatóba a szerzőnek most megjelent 

egy felvonásos gyermek-színjátókából.

Böjtben.
Bűnbánattal jöttünk 
Uram hajlékodba.
Lelkűnkből kiöntjük 
itt szent oltárodra, 
ami fáj. Mi vérez. . .
S hitben csüggedté tesz.

Harag, kín, fájdalom. 
Bűntudat, gyötrelem;
Mint nehéz, rossz álom 
foszladoz lelkűnkben.
S az élet keresztje 
mintha könnyebb lenne.

fézusunk keresztje,
Áldozata mellett:
Embersziv keserve 
eltörpül. — Keblünket 
eltölti szent ihlet.
S Istenhez von minket.

Ihász Sándor.
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18. KffiSíoai Mihály keleméri (Gö- 
mör m,), 19. Lányi György korponei 
rektor ev., 20. Leporini Miklós poltári 
lelkész (Nógrád m ) ev., 21. Masnitius 
Tóbiás illavai (Trencsén m ) ev., 22 
Mazari Dániel tamási (Nógrád m.) ev.,
23. Miskolczi Mihály füleki, 24 Nik- 
lécz i Boldizsár alsósztrehovai (Nóg
rád m.) ev., 25. Nikléczi Sámuel 
újbányái ev., 26 Otrokocsi Póris 
Ferenc rimaszécsi (Gömör m.), 27. 
Paulovics Mihály turócszentmártoni 
rektor ev., 28. Sajószentpéteri Márton 
hetényi leik. (Komárom m ), 29. Sely- 
lyei István pápai püspök-lelkész, 30 
Simonyi Péter simonyi lelkész (Gömör 
m.), 31. Simonides János breznóbá- 
nyai rektor ev., 32. Steller Tamás 
beszterczebányai rektor ev., 33. Sza- 
lóczi Mihály zubogyi (Gömör m.), 34.

P an n i: Elkérte Zsófi, de nem örökbe 
adtam oda. Csak az ujjára húzta.

M arci: Enyém is Zsófi ujján van.
Irma : Különös 1 Mid a kettőnek a gyű

rűje Zsófi ujján v an ... Miért adtátok oda?!
P an n i: Annyira erőszakoskodott érte.
Irm a: Ezeket a gyűrűket soha senki

nek sem szabad oda adni. A mi kincseink 
ezek. Édes, jó apánk emlékét őrizzük ve
lük. Aki oda adja, vagy könnyelműen 
megválik tőle, áldott hős apánkat tagadja 
meg. Hányszor megmagyarázta ezt nekünk 
édesanyám, mégis elfelejtettétek!

Panni (a fejét lehorgaszlja): Vissza ké
rem Zsófitól s nem adom többé oda.

M arci: Én is vissza kérem.
Irm a: Vissza is kell kérnetek. Soha 

többé meg ne váljatok tőle. Szegény jó 
apánk arra is gondolt, mikor csinálta, hogy 
míg élünk, mindig viselhessük, magunkkal 
hordhassuk mindig az emlékét. (Sanyihoz.) 
Add ide, Sanyika a gyűrűm et!

Sanyika (sietve húzza le az ujjúról): 
Tessék, Irm a!

Szecsei János sághi (Gömör m.), 
35. Szilvási István császári (Komá
rom m.), 36. Szodói András sárói 
(Bars m.), 37. Szomódi János szendi 
(Komárom m.), 38. Trifkovics (Tim- 
kovics) János lesti lelkész ev., 39. 
Újvári János mezőőrsi (Győr m.), 
40. Turóczi Végh András füleki ev., 
4L Zsédenyi István dörgicsei (Zala 
m.) ev.

Kaposi István rimaszombati ref. 
és Szentmiklósi János kajári ev. lel
készek, mint erőtlen vének Lipót- 
várott szenvedték át a gályarabság 
idejét. — Ezeken kívül a kapuvári 
és sárvári börtönökből Buccariba vitt 
és hű maradt 10 lelkész is méltó 
arra, hogy őket is gályaraboknak 
tekintsük, mert azoknak voltak szánva 
és nagy kínokat szenvedtek. Számuk 
így 53 ra emelkedik. p. s.

1926. március 21

Kultúra.
Akik Magyarország egyedüli re

ményhorgonyát a Regnum Maria- 
numban látják, nem veszik észre, 
hogy mily kulturtényező az evan
gélikus egyház. Dr. Gesztelyi Nagy 
László az Alföldről irt füzetében 
(Budapest 1925) megemlíti, hogy 
mily sok a teendő az iskoláztatás, 
különösen a tanyai iskoláztatás 
terén, mily sok az analfabéta. E 
tekintetben kivételt képez Békés
csaba és Szarvas. E két határban 
már ki van építve a tanyai iskola
hálózat még két évtized előtt, állami 
építkezési segély nélkül. Nincs anal
fabéta — akárcsak Svéd vagy Nor
végiában. íme a nagy püspöki 
birtokok és nagy uradalmak, nem 
bírták azt keresztülvinni, amit az 
evangélikus nép egyházi adófillérei-

Irm a : Nézzétek! Akkorára csinálta 
édesapánk, hogy még nagykorunkban is 
viselhessük. Most még csak a mutató, a- 
vagy középső ujjunkon áll meg. Ha nö
vünk, át tesszük a gyűrűs u jjra ; ha arra 
is kicsi lesz, felhúzzuk kisujjunkra. Szóval 
mindig viselhetjük . . . Lássátok, hogyan 
gondolt ránk szegény édes jó apánk . . . 
Mindíg-inindíg csak ránk gondolt a harc
téren is, annyira szeretett bennünket.

Sanyi: Az én édesapám is szeretett, 
szeret engem.

Irm a : Szeret, Sanyika, szeret. Hogyne 
szeretne, mikor te is igen szereted őt. 
(Marcihoz és Pannihoz.) Ugy e, megéhez
tetek az iskolában ?

P a n n i: Olyan éhesek vagyunk, hogy 
még a dióskalácsot is megennénk.

Irma : Megeszitek a kenyeret is. Jertek, 
szelek mindegyiktek számára egy kis karéjt.

Marci (nagyot ugrik örömében) : óh , be 
jó lesz a vajaskenyér!

Irma : A vajat majd hozzá képzelitek. 
(El s Marci és Panni utána megy.)
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bői eddig létesített! Keressék az 
analfabétaság mélyebb okát és a 
nép műveltségének elmaradását, 
keressék őszintén és meg fogják 
találni.

Rákosi Jenő lezárta a Jókai éyet.
A Magyar Luther-Táraság Jókai- 

flnnepe.
A Magyar Luther Társaság márc.

11-én Budapesten a Deák-téri ev. 
iskolák nagytermében rendezte Jókai 
emlékünnepét, amelynek keretében 
Rákosi Jenó, mint az országos Jókai- 
centennárium-bizottság elnöke, be
zárta a Jókai évet.

Pékár Gyula elnöki megnyitó után 
dr. Kovács Sándor olvasta fel Jókai 
lelke és a magyar lélek című érte
kezését. — A protestáns tanok ha
tása Jókai műveiben az a biblikus 
felfogás — mondotta többek között 
dr. Kovács — hogy az egyén a világ 
kísértéseivel vívott harcokban fejlődik. 
Jókai optimista iró, azért szeretik. 
Jókai hitt és hitet hirdetett.

Az erkélyen elhelyezkedett budai 
Luther-énekkar Irsa Béla karnagy 
vezetésével XVI. és XVII. századbeli 
régi magyar énekeket adott elő, majd 
Kesziler Ede kir. ügyész Szathmáry 
István alkalmi költeményét szavalta 
nagy hatással. Dessewffy Izabella, a 
a m kir. operaház tagja, Thököly- 
Rákóczi-korból való régi magyar 
énekeket adott elő csengő hangon, 
majd Tóth Zsigmond, Jókai szülő
helyének, Komárom szabad kir. vá
rosnak helyettes polgármestere em - 
lékezett meg Jókairól és köszöntötte 
az ünneplőket. Rákosi Jenő beszéde 
következett ezután.

— Leeresztem a függönyt az ün
nepek után és elmélázva gondolok 
arra, — mondotta Rákosi — hogy 
kétszer, háromszor és tízszer száz 
év múlva ki fogja felhúzni ezt a 
függönyt Jókai ünnepén?

Az ünnep közben felmerült előtte 
— úgymond — egy kép: a pásztor- 
fiú, aki éjszaka a pusztában éleszt
geti a tűzet és a csillagokat nézi. A 
pásztorflu helyében érzi magát és a 
magyar ég csillagait vizsgálva Jókait 
üstökösnek látja. Nem véletlen itt ez 
a Jókai ünnep, a kálvinista templom
ban kezdték az ünneplést és a evan
gélikusok épületében végződik a Jókai 
ünnepek sora, az Isten közelében. A 
vég méltó a kezdethez és most már 
nem is Jókait ünnepli, hanem leborul 
Isten előtt, mert bár területeket vet
tek el nemzetünktől, de adott ele-

Évforduló.
Egy év előtt! Lelkem virágkertje — kietlen, 
Virágbimbóit dérlepte be, [sivár,
Virágfakadást nem vártam már. 
Bolyongtam egyedül, fáradtan az úton,
— Fásult szivemben bánatköny rezgett 
így volt, mikor az ibolya nyílni kezdett. —

.. . Mikor az ibolya nyílni kezdett 
És három szálat hozott a posta . .  .
Oh, be hamar felcsókolta könnyem
— A levélbe zárt napsugár csókja. . .

, .  . Azóta nem járok egyedül — ibolyanyi- 
lásnak ketten örülünk, 

Útam behintve szeretetvirággal,
És az Úr áldása felettünk, velünk!

STOLLNÉ HUDY ILONA.

gendő szellemi fegyvert ezek vissza
szerzésére. Isten adjon uj nagyokat, 
akiknek szelleme fényénél előre me
hetünk új ezer év elé I

Rákosi Jenő beszédét hosszantartó 
taps és éljenzés fogadta, majd Pékár 
Gyula elnök köszönte meg Rákosi 
Jenőnek szavait. A Jókai-évet záró 
ünnep a Nemzeti Hiszekegy elének- 
lósével végződött.

Mi a jobb:
hinni, vagy nem hinni?

Ha hiszek Istenben, az ón menyei 
Atyámban s benne gyermeki szív
vel bízom, az Ő útjain: az isten
félelemnek egyenes útjain is fogok 
járni. A bűnt mindenféle alakjában 
kerülni fogom s ez békességgel 
fogja eltölteni nemcsak a lelkemet, 
de a békesség szellemét fogja szót- 
árasztani környezetemben is s éle
temben fölragyog: a megelégedés, 
a lelki derű, boldogság fényes 
nappala!

A kételkedés, a hitetlenség bi
zalmatlanná tesz a Mindenhatóval 
szemben, épen úgy, mint ember
társaimmal szemben. S mert lényege 
a tagadás, nem is engedelmeskedik 
Istennek, tehát a bűn rejtett, sötét, 
kanyargó útjain jár. Nyugalom, béke 
nincs, lelkedet a kétség, a bizony
talanság nyugtalanító érzése mar
cangolja. Eged borús, pillantásod 
sötét, homlokod gondterhelt: lelki 
derű, lelki béke, lelki boldogság 
messze elkerülnek téged!

A hit a boldogság, a hitetlenség: 
a boldogtalanság kútfeje. — Válassz!

Máyer Pál.

Házvezetőnek ajánlkozik, összes házi 
teendők elvégzésére vállalkozik özv. Hor
váth Józsefné Pápa, Kigyó ucca 13. 1-5

Zalaegerszeg1.
A nehéz időket, telve sok keserű 

megpróbáltatással, közelebbről talán 
a legjobban napjainkban a mi evan
gélikus gyülekezeteink érzik. Ezek 
valóban elmondhatják a költővel: 
Megnehezült az idők viharos járása 
felettünk. Kétszeresen érzik azonban 
az idők viharos járását az u. n. 
missziói gyülekezetek, a városi kis 
gyülekezetek. Ezek, ha megakarnak 
állani a hitben, ma valóban erősek
nek kell lenniök, fel kell öltözniük 
Istennek minden fegyverét Ezekben 
a gyülekezetekben azonban nemcsak 
a hívek, de a lelkipásztor is úgyszól
ván élet-halál harcot vív.

Rendkívül lelketfelemelő azért töb
bek között a zalaegerszegi missziói 
egyház jelentése az 1925-dik évről, 
mely egyházközségnek gondozását az 
isteni kegyelem egy Kutas Kálmán 
lelkészre bízta.

A f. évi február hő 14 én tartott 
közgyűlés által kiadott évi jelentés 
minden tekintetben hű s emellett meg
nyugtató képét adja a zalaegerszegi 
missziói egyháznak.

Ebben a missziói egyházban az 
evangélikusok lélekszáma helyben 
276, szórványban 251, az Alsólend- 
vától elszakadt területen 212, össze
sen 659. Született összesen 15, meg
halt 15. Kitértek 2. Hozzánk áttértek
6. Konfirmáltatott 18. Az iskolai ta
nulók száma összesen 109. Az egy
ház június 29 én ünnepelte fennállá
sának 20-dik évfordulóját.

A nőegyleti tagok száma 76, köz
tük 3 kath. vallásu.

Rendkívül élénk tevékenységet fejt 
ki itt is a Diák-szövetség. Erőteljesen 
folyik a belmissziői munka.

Úrvacsorával éltek 320-an. Harang
szót 18 an járatnak. A Luther Naptár 
76 pl.-ban kelt el.

Bevétele a gyülekezetnek 145 mil
lió 271.658 K és 3339 klg. búza volt. 
Több alapja közül számottevő a pap- 
lak-alap 87,308.707 K-

Az egyházi tagok az egyházi adót 
állami egyenes adójuk 55%-ában fi
zetik. Legnagyobb egyházi adót fize
tők: özv. Dervarics L.-né 15 millió 
689 ezer, özv. br. Solymossy Ödönné 
9 millió 560 ezer, Mihály Gyula 7 
millió 537 ezer, Horváih Károly 5 
millió 968 ezer, Nagy Pál 4 millió 
822 ezer, Dr. Kecskeméthy Alberthné 
2 miliő 640 ezer K volt, ezenkívül 
nyolcán egy millión felül adóznak. 
A legkisebb egyházi adót fizető évi 
17 ezer koronával járul hozzá a gyü
lekezet terhének viseléséhez.
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A Jóságos Istennek gazdag áldása 
nyugodjék meg továbbra is e hitbuzgó 
és áldozatkész missziói egyházunkon, 
nemkülönben annak lelkipásztorán, 
lelkes elöljáróin.

OL VAS S UK A B I B L I Á T !
Kik voltak jelen Jézus megfeszítésénél.

Márc. 22. Édes anya. János 1 9 .26. Az 
emberek közötti szeretet legtökéletesebben 
az anyai szeretet alakjában található fel. 
Mária Jézusnak anyja is telve lévén fia 
iránti végtelen szeretettel; elkíséri őt utolsó 
útjára a Golgotára. Hogy ennek a szerető 
szívnek mit kellett elviselnie, micsoda fáj
dalommal kellett megbirkóznia, azt elkép
zelni sem lehet. Ilyen, a szenvedésekben 
is kitartó végtelen szeretettel kell nekünk 
is Jézust szeretni.

Márc. 23. Tanítványai. János 19 . 27. 
Hogy hány tanítványa kiséri el Jézust utolsó 
útjára azt pontosan nem tudjuk. Valószínű, 
hogy többen megijedve elrejtőztek. De az, 
akit Jézus különösképen szeretett (János) 
ott van Jézus lábainál s nem tudja Mesterét 
elhagyni a szenvedésekben sem. Egy régi 
közmondás azt tartja, hogy a szenvedések
ben (bajban) tudod meg, ki a te igazi ba
rátod. Tanulj Jánostól hűséget.

Márc. 24. Rokonai. Lukács 2 3 . 49. A 
szenvedés, a szerencsétlenség, temetés fel
ébreszti a rokonokban az együvétartozás 
nemes érzetét, s akik talán éveken át nem 
látták egymást találkoznak egy-egy temetés 
alkalmával. Mennyivel könnyebb volna az 
élet, ha ez a nemes érzés az életben gyak
rabban s az örömök alkalmával is meg
nyilvánulna 8 követnénk Jézus tanítását s 
részt vennénk felebarátaink szenvedésében 
és örömében egyaránt.

Márc. 25. Jézus ellenségei. Márk. 1 5 .31. 
Szomorú tény az, hogy ez a szó „ellenség“ 
nemcsak a pogányok, hanem a keresztyének 
között is ismeretes. A Sátán a maga ra
vaszságával befészkeli magát az emberek 
szivébe s ellenséget csinál sokszor még a 
testvérből is. Jézusnak is voltak ellenségei, 
az ördögtél megszállt farizeusok, Írástudók 
stb. között, kik kárörvendve kisérik Jézust a 
Golgotára. Örömük korai, az igazság előbb 
vagy utóbb diadalt arat s büntetésük annál 
fájdalmasabb. Vigyázz tehát, mert jaj ne
ked is, ha ezekhez a kárörvendő farizeusok
hoz vagy hasonló.

Márc. 26 A katonák. Máté 2 7 .35—36. 
A hatalomnak, de nem mindig az igazság
nak képviselői az Ítéletek, rendelkezések 
ellenőrzői lelki világuk szerint többnyire 
elfásultak, keményszivüek. Hivatásuk (eije- 
sitése közben olyan sok szomorú dolgot, 
eseményt látnak, hogy őket nem igen in
dítja meg a mások szenvedése. És még a 
keményszívű százados is megrendülve ta
pasztalja a Jézus halálát kővető sok csodát 
s megrendült lélekkel te3z bizonyságot 
őróla. Hát lehetsz te kedves testvérem 
pogányabb a pogány századosnál ? Ugye 
hogy nem. Nos hát, tégy te is bizonyságot 
az Úrról.

Márc. 27. Kiváncsiak tömege. Lukács 
2 3 . 35. Az érdek nélküli bámészkodók ha
talmas tömegét látjuk minden rendkívüli 
esemény alkalmával az életben. A szeren
csétlenségben nem a részvét, az örömben 
nem az együtt érzés nemeslelküsége, de 
legtöbbször a kíváncsiság az, amely a tö
meget összehozza. Jézus megfeszítésénél

Tavaszvárás.
Várlak tavaszi fényes napsugár 
Várlak március, lobbanó szívvel!
Keresem illatos, kicsiny ibolyád. . .
Újra népes a hegy, völgy, szemhatár.. .
S  felröppen az égre a szabadság íve! . . .

. . .  S  rohanunk szerte március tavaszban. . .  
Kertek néma fáit rügyezni látom . . .  
Hótakaró alatt hóvirág harangja,
Sziklák oldalain a télnek harasztja . . .
S  fölöttem csodaszép tavaszi égsá tor!...

. . .  Aranyat lelünk az üde levegőben, 
Sorvadó testünk életre tér ú jra !
Öreg emberfejek. . .  megrokkant anyókák 
Újra előjönnek. . .  s halálelmenőben 
Hálatelt szívvel égre tekintenek.. '.

SOMOGYI JÁNOS.

is nagy számmal voltak az ilyen érzéket
lenül bámulók. Vájjon máma nincsenek-e 
Jézusnak ilyen érzéketlen bámulói, kiket a 
templomba stb. csak a kíváncsiság visz? 
Sajnos igenl Te hova tartozol testvérem? 
Vigyázz, ne légy a gyülekezeti életben 
csak egy holt szám, mely a tömeget gya
rapítja, hanem légy élő tevékeny szervévé 
Krisztus anyaszentegyházának.

Márc. 28. A két gonosztevő. Máté 28 . 
38—44. Jézus mcgfe82ítetésének két feltűnő 
alakja a két lator, akik bűneik büntetése- 
képen feszítenek meg. Elriasztó ezeknek a 
képe és esete, szinte megbotránkozva for
dul el tőlük szemünk, pedig e két lator a 
bűnös emberek két nagy csoportját ábrá
zolja. Az egyik a bűneiben ‘megátalkodott 
a halálban is vétkező, a másik a bűnbánó 
Isten kegyelmét szomjuhozó bűnös. Az 
előbbi menthetetlen a kárhozattól, az utóbbi 
felé hangzik Jézusnak szava: „még máma 
velem együtt leszesz a paradicsomban.“ 
Oh bárha hangzana mindannyiunk felé Jé
zusnak szava. Wciszer Eraő.

Csornán fiókegyházközség alakult.
A csornai evang. és ref. egyháztagok 

egy a muH hónapban tartott előértekezlet 
után H hints Lajos farádi esperes lelkész 
által március 7-ére közgyűlésre összehivat
ván, lelkesedéssel hozott egyhangú hatá
rozattal kimondották a fiókegyházközséggé 
való megalakulást. Megválasztotta a köz
gyűlés f"'gondnok, világi elnöktárssá dr. 
Szánthó Gvuia vezető kir. járásbirót, pénz- 
tárnokká Payr Gusztávot, egyháztanács
tagjaivá: dr. Bodnár Béla, dr. Molnár 
E'emér, Mester László, Ujj János, Varga 
Ferenc, Tóth Dániel, Bálint László, Koczor 
János, Balász.Lajos és Mendel Gyula egy
háztagokat. Örömmel vette tudomásul a 
közgyűlés, hogy az előértekezlet által meg
indított közadakozás harmoniumra igen 
szép eredménnyel járt, úgy hogy Payr 
Gusztáv a fiókegyházközség részére egy 3 
hangváltozatu harmoniumot meg is vett, 
melynek vételárán felül körülbelül még egy 
millió korona felesleg marad egyéb ki
adásokra. A harmonium az állami polgári 
iskola egyik termében nyer elhelyezést, 
ahol engedélyt nyert a fiókegyházközség 
időnként istentisztelet tartására. Az elnöklő 
lelkész javaslatára megállapitaiott, hogy az 
első istentisztelet március 28-án, Viragva- 
sárnapján d. u. 3 órakor fog tartatni. A

szervezkedés munkájában tevékeny részt 
vettek: dr. Szánthó Gyula, dr. Bodnár 
Béla, Payr Gusztáv, Für János és Tóth 
Dániel egyháztagok, a harmoniumra való 
gyűjtést pedig Kondor Józsefné, Sass 
Józsefné és özv. Holka Jánosné végezték 
fáradhatlan búzgósággal.

Az Ur védő karja őrködjék ezen kis 
uj evangeliomi Sión felett.

„Mennyből jövök
most hozzátok.“

Bach János Sebestyén hírneves zene
szerző születésének 231 ik évfordulója 

alkalmából.
Németből fordította: Almásy Brúnó.
Az 1745. év karácsony ideje körül 

történt. Éles, kíméletlen északi szél 
süvöltött végig Leipzig városának 
hófehér mezbe öltözött uccáin és 
utjain végig, siettetve mindenkit a 
meleg kályhához. Senkinek sem volt 
sem ideje, sem kedve ismerőseivel 
szóbaállani.

Csupán két férfid volt ebben ki
vétel. Ott állottak már jő ideje a 
Qrammai és Nicolai-ut sarkán, élénk 
beszélgetésbe merülve, annyira, hogy 
a mellettük elhaladók tiszteletteljes 
köszöntését sem vették észre s nem 
is viszonozták. Nem egy, aki köszön
tötte a két férfiút, csodálkozva gon
dolta magában: Ugyan, mi lelte a 
nemeslelkű Schettler Frigyes Keresz- 
tély városi tanácsos urat és az ó 
beszélgető társát, Bach* János Sebes
tyént, a Tamástsmplom kántorát, hogy 
ma olyan udvariatlanok tisztelőik iránt.

>És én azt mondom magának, Bach 
mestere — mondá Schettler, gömbö
lyű állát bambuszoád botjának arany 
gombján pihentetve — »én mondom 
magának, mindennek vége. A mai 
tanácskozásunk alatt Drezdából biztos 
értesítéseket vettünk. A porosz király 
kegyetlen ármádiája új győzelmet 
aratott és majd érezni fogjuk ennek 
a győzelemnek súlyát, ha békét nem 
kötnek. Vásáraink üresek, a kereske
delem és ipar pang, a nép kereset 
nélkül él, nyomor és szegénység tip- 
rődik a lelkeken. — Isten legyen 
nekünk irgalmas 1*

Bach komolyan intett fejével 
»Szomorú idők, szomorú idők, 

vitézlő uram És kevés örömünk fog 
lenni a karácsonyi ünnepekben Ki 
örülhetne, látva ezer sebtől vérző 
országunkat 1 És ehhez még a poro
szok újabb győzelmei*

»Igen, ig e n ! B iztos értesüléseim  
vannak. K át-három  nap ja  történt és 

* Bach János Sebestyén hírneves német 
zeneszerző, szül. 1685 március 21. Eise- 
nachban; meghalt 1750 július 28 Lipcsében.
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én nagyon tartok tőle, hogy az ellen
ség karácsonyra megszállja városun
kat, ha csak hamarosan meg nem 
kötik a békét. És most Isten Önnel, 
Bach mester, ne engedje a Tamás
templom karácsonyi énekkarát túl- 
szomorúnak lennie.*

»Ezt már nem, vitézlő uram 1 Mu
zsika, asszony még mindig a legjobb 
vigasztaló minden fflldi bajban.* 

Szívélyes kézszorítással elváltak 
egymástól. Bach hazafelé tartott. 
Amint a ház folyosójára ért, csodál
kozva állt meg szobája ajtaja előtt 
s hallgatódrott; belülről több idegen 
hangot hallott. Azután gyorsan szo
bájába nyitott.

Csaknem ijedten hátrált. Három 
porosz tiszt állott vele szemközt, egy 
öreg. magas, erős alak, kis bajusz
kával és tüzes szemekkel s két fiatal, 
látszólag az öregnek segédtisztjei. 
Azonban nem sok időt engedtek a 
kántornak a csodálkozásra. Az öreg 
tiszt fürgén állott Bach elé s kérdé: 

»Ahá, ő az ? Bach János Sebes
tyént, a kántort gondolom.«

»Szolgálatára, tábornok űr, nevem 
Bach János Sebestyén és a Tamás
templom kántora vagyok.*

Az idegen egy lépéssel közelebb 
állott Bach elébe, villogó szemeit 
reászegezve.

»Szeretem, hogy soká nem kellett 
várnom. Tudja meg, kend, a várako
záshoz nem vagyok szokva. Hallot
tam, hogy a zenét kitűnő tehetséggel 
műveli. így van e?<

»Szeretem a zenét és örömmel 
művelem.«

»Hisz, no jól van I Azt mondták 
nekem, hogy az orgonának nagy 
mestere. így van e?«

»Azt mondják, hogy értek valamit 
az orgonához.«

>Ne mókázzék kendi Ha ért hozzá, 
úgy ezt meg is mondhatja Jó forrás
ból tudom. És akarom, hogy nekem 
az orgonán játszók. Tudja kend, ne
kem nagy szükségem van arra, hogy 
az Úr Istennek hálát adjak, s azt itt 
akarom teljesíteni és kend egy Tedeu 
mot fog játszani. Kend csak tudja, 
mi az a Tedeum?«

»Mindenesetre, tábornok úri*
»Jól van I Tedeumot játszik nekem 

abból az alkalomból, hogy az Úr ellen
ségeim felett győzelemhez segített.* 

»Melyik győzelemhez, tábornok 
úr?« — kérdé Bach.

»Ezer meny k ő ! Hát nem hallotta 
kend, hogy december 15 én Kessel
dorf mellett harcoltam. Tudja kend, 
mi az? Az egy véres munka, mondom 
kendnek és mert én és katonáim be
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csülettel teljesítettük s az Úr győze
lemmel ajándékozott meg, ezért di
cséretet akarok az Úrnak mondani 
és kend játszik ezért egy Tedeumot. 
Érti kend ?<

Bach meghajtotta magát.
»Engedőimet, tábornok űr, de én 

nem játszhatom ünnepélyes Tedeumot 
egy a honfitársaim felett aratott győ
zelem örömére.«

(Folyt, köv.)

KORKÉ P E K.

K arcolatok a hétről.
A német szocidtista irodalomnak 

egyik legkiválóbb művelője Nölting 
Lilli, nemrég az ifjú szociálisták lap
jában „Vallás cs felekezet“ címen 
rendkívül értékes cikket irt, melyben 
többek között a következőket írja: 
Az atheista, az Istent tagadó gondol
kozás : „ nekünk nem kell Isten “ és a 
vallásnak magánüggyé való deklará
lása minden látszólagos modern vol
tuk mellett is idejüket múlták. Csak 
Időleges megnyilvánulások voltak ezek. 
Ma az atheista-liberalis gondolkozás 
határozottan konzervatív élet felfo
gás s legkevésbé sem mondható jö 
vőbe látónak. Bármennyire Is tisztel
jük a nagynevű alapítókat: egy Dar- 
vint, Oswaldot, Hacked, eltompult 
elméjű követőik ma már értéktelenek
nek tűnnek fel előttünk.

Hamis felvilágosodásnak ismertük 
meg azt, amit a proletár szabadgon
dolkodóknak és hasonló organizációk
nak többsége még mindig nagy pát- 
hosszal magáénak vall. Az üres emberi 
lelkek büntetés terhe alatt is újból Isten 
után vágyódnak. . .  Ha azért a 
s z o c ia liz m u s  n e m  a k a r  t is z tá n  
g a z d a s á g i  p r o g r a m ú i m a r a d n i,  
h a n e m  a z  em b e r isé g  id e á ja  
a k a r  le n n i, ú g y  v a la m ik é p  m eg  
k e ll ta lá ln ia  a n n a k  a f o r m á já t ,  
h o g y  a z  e m b e r isé g n e k  e g y  leg 
fe lsőbb  h a ta lo m tó l való  fü g g é s 
n e k  á lta lá n o s  érze te , m á sszó v a l  
a  va llá s  i s  k ie lé g íté s t  n y e r je n ,

Nölting Lidinek már csak egy lé
pésre van szüksége, hogy ez az álta
lános érzet őnála is kielégítést nyer
jen. Hogy is mondja az írás: „ Nin
csen senkiben másban üdvösség. . . "

A szociálisták tehát kezdenek szá
molni a vallással. Itt a legfőbb ideje, 
hogy a vallás s annak mivelői köze
lebbről evangélikus keresztyén anya- 
szentegyházunk az egyház körén kívül 
álló szociálistákkal keresse az össze
köttetést. Végtére is  a  m i  egy
házunk, a nép egyháza.
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A m indennapi életből.
A Károly-csapatkeresztesek  

csak felét fizetik a rokkantadé
nak. A hivatalos lap rendelete sze
rint azoknak a rokkantadó fizetésére 
kötelezett egyéneknek, akik a világ
háború folyamán katonai szolgálatu
kat, a Károly-csapatkereszt birtokát 
tanúsító igazolvánnyal bizonyítják, az 
az edónak csak a felét kell fizetnlök. 
Az i gazolványt a m. kir. honvéd 
csapattestek parancsnokai, a m. kir. 
csendőrkerületi parancsnokok, a vár
megyei alispánok és a th joggal fel
ruházott városok polgármesterei állít
ják ki s azt a rokkantellátási adó 
kivetése előtt kell bemutatni Az iga
zolvány bemutatását nem kell évről- 
évre ismételni.

HETI  KRÓNI KA.
A magyar nemzetgyűlés márc. 16-án 

újból megnyílt, mely alkalommal folytatták 
a frankvitát. — A frarkügyben megindult 
a harmadik pótnyomozás. — A m . kir. 
kúria Vanczák János képviselőt megfosztotta 
mandátumától. — A nemzetgyűlés pénzügyi 
bizottsága a kultusztárca költségvetésének 
tárgyalása alkalmából a legnagyobb elisme
réssel adózott a kultuszminiszternek. Emst 
Sándor prelátus ez alkalommal arra kérte 
a minisztert, tegye meggondo’ás tárgyává 
a latin fajokkal való nagyobb összeköttetés 
létesítését, ne szorítkozzék csak a germán 
területekre. — Márc. 15 ét ez évben foko
zottabb mértékben ünnepelték meg. A fő
városban, majd hogy összetűzésre nem 
került a sor a szociáldemokraták és az 
ébredők között.

A szerb hadügyi költségvetés 21/t mil
liárd dinárt tesz ki.

Jugoszlávia és Olaszország között 
szóbeli megegyezés jött létre, melynek ér
telmében Jugoszlávia a Balkánon, Olasz
ország Közép-Európába kap szabad kezet.

A román szenátusból kizárták az uni
tárius püspököt, aki a román felsőházban 
nemcsak egyházát képviselte, hanem kép
viselője volt a magyarságnak is. — Áz 
állami kincstár pénzintézetében milliárdos 
hiányt állapítottak meg.

Németországnak a nemzetek szövet
ségébe való felvételét lapunk zártáig közölt 
híradások szerint elhalasztják.

Franciaországban újból Briand kapott 
kormányalakitást.

Londonban Zichy Rubidó követünk 
előadást tartott Magyarország történeti 
múltjáról, jelenlegi viszonyáról és jövő 
kialakulásáról.

Az amerikai kormány ultimátumot kül
dött Kínának, melyben követeli, hogy egyes 
kínai kikötőkben lefektetett aknákat azonnal 
tüntessék el.

KÉRELEM! A gyónl evang. egyház 
szeretettel kéri a testvéregyházakat, 
hogy Gyóni Géza rombadőlt szülőházá
nak felépíthetésében adományaikkal tá
mogatni szíveskedjenek. Az adományok 
a lelkész! hivatalhoz küldhetők.
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Böjt V. vasárnapján.
Ep. Zsid. 9 . u —15.

Az örökváltsdgot szerző főpapi áldozat
ról szól mai szent leckénk. Krisztus, a tö
kéletes főpap, önmagát áldozza fel, saját 
vérét ontja ki értünk, hogy megtisztítsa 
lelkünk a bűntől, s szolgáljunk az élő 
Istennek.

H úsvéti ajándékul rendelje  
m eg maffának, öveinek K ap i 
B éla: „Az Ur olta lm ában“ cí- 
m ü történeti elbeszélését. A 192  
olda ln yi terjedelm ű m ű  ára  
előjegyzésben 34 ezer korona. 
Rendeléseket felvesz m inden  
ev. lelkészt és ta n ító i h ivatal, 
nem különben a „ H arangszó“ 
kiadóhivatala Szentgotthárdon  
(V as m.)

Kapi Béla dunántúli püspök, ki neje 
kíséretében 10 napig külföldön volt, szék
helyére, Szombathelyre visszaérkezett.

Raffay Sándor előadása. Raffay Sán
dor püspök, március 13-án a Magyar 
Munkások Nemzeti Szövetségének Pod- 
maniczky-ucca 81. szám alatti helyiségében 
érdekes előadást tartott: „A munkásság 
és a hazafi8ág“ címmel. Vasárnap a Falu
szövetség felkérésére a rádióban tartott 
előadást Raffay Sándor „Nemzetek ébre
dése" címmel, melyben a negyvennyolcadiki 
magyar nemzeti felébredés kapcsán a mos
tani újonnan alakult, régi, eltemetett nem
zetek felébredését tette szóvá.

Adomány. Az egyetemes felügyelő úr 
Öméltósága a gyóni papiak építési költsé
geire két millió koronát utalt ki.

Halálozás. Moór Gyula ág. h. ev. lel
kész és főespe-res életének 71-ik, lelki
pásztorkodásának 46 ik évében Brassóban 
meghalt. A brassói magyar evangélikus 
egyházközség tanácsa külön gyászjelentést 
adott ki elhunytéról. „Egy lélekben gazdag, 
munkában fáradhatatlan, a felismert isteni 
igazságokért való harcban törhetetlen, min
dig nagy célokéit lobogó élet lángja aludt 
ki az elhunytban, ki odaadó papi szolgá
lata alatt nevét kitörölhetetlen emlékekkel 
irta be magyar evangélikus anyaszentegy- 
házunk történetébe. Azok közé az értel
mesek közé tartozott, akik fénylenek, mint 
az égnek fényessége és akik sokakat az 
igazságra visznek, miként a csillagok. 
(Dániel: 1 2 .3 )“

Salgótarjánban megalakult a Protes
táns templomi énekkar, amely délelőtt az 
evang., délután a ref. istentisztelet áhítatát 
fogja a sacra Musica eszközeivel elmé- 
lyíttetni.

Édesanya emlékére. Özv. König Lajos- 
né Szentgotthárdon édesanyja elhalálozá
sának;.évfordulójajjalkal mából 50000 K-t 
adományozott a beszerzendő harmonium 
céljaira. A jó Isten vegye kedvesen a ke- 
gyeletesjmegemlékezést.

Sopron. A m. kir. Erzsébet Tudomány- 
Egyetem Evang. Hittudományi Kara Hall
gatóinak Ifjúsági Köre március 15-én haza
fias emlékünnepélyt rendezett. Az ünnepi 
beszédet Szabó József ifj. elnök tartotta. 
Kiss György és K. Murányi György sza

valtak, Krecsák János Szlanyi Pál zongora 
kíséretével szólót énekelt, a theol. ifjak 
férfikara pedig két ünnepi énekkel egészí
tette ki a műsort. Az ünnepély a Himnus 
eléneklésável nyert befejezést.

A tárnokréti egyházközség március
7-én tartotta böjti vallásos estélyét. Nagy 
László bezi lelkész imádkozott s a szen
vedés történetének Máté ev. 2 6 . 12. részét 
magyarázta. Dr. Pröhle Károly egyetemi 
tanár Krisztus királyi tisztjéről tartott elő
adásával vezette a lelkeket a királyok ki
rálya előtti meghódolásra. Mohr Henrik 
óbudai lelkész, ki a d. e. istentiszteletet 
is végezte buzgó imával zárta be az ünne
pet. Smikli Lilla s Kuszák István megható 
s nagy készültséggel előadott szavalataik
kal emelték az ünnepi hangulatot. Az offert. 
és a, gyűjtés 1,200.000 K-t eredményezett 
a7. Óbudán építendő ev. templom javára. 
Ugyanezen vasárnap délutánján tartotta az 
egyházközség évi számadógy ülését. Dr. 
Smikli Gyula felügyelő nyitotta meg a 
gyűlést buzdítván a híveket hitre s egyház- 
szeretefre, az egyházért való munkában 
kitartásra, áldozatkészségre a vezetők tá
mogatására. Dicsérettel emlékezett meg a 
Nőegyletnek a betegek gondozása körül 
teljesített munkájáról, s arról a határoza
táról, hogy mint a télen csipkeverőtan- 
folyamot, úgy ezután is a téli időszakban 
kézimunkatanfolyainot rendez. Hálával em
lékezett meg a hívek példás áldozatkész
ségéről, a mely 5892.2C0 K, az összes 
bevétel 20% s ezenkívül az adakozásból 
épített kulturházat a gyülekezet s otthont 
nyújtott a népműveíödés számára. Összes 
bevétel 96 853.172 K, kiadás 92,030.070 K. 
Pre8byterül választatott Takács György, 
p. u. bizottsági tagul Szalay |ózsef. A gyű
lés buzgó imával ért véget.

Budapest. Szuchovszky Gyula vallás
tanár vezetése alatt álló ifjúság március 
16 án hazafias estélyt tartott. Az estély 
középpontjában Ágoston Béla főv. polgár- 
iskolái c. igazgató ünnepi beszéde állott. 
Közreműködtek :Tomcsányi Erzsébet, Windt 
Ilona, Kirnbauer Béla, Bárány Klári, Matej- 
csik János, Sebestyén László, Novomeszky 
Gusztáv, Bárány János, Steric Margit és 
Jármer Olga.

A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség rendezésében márc. 13-án 
előadást tartott dr. Major László, a szövet
ség titkára: „Krüger Pál, a zsoltáros 
államférfi (a transvaali köztársaság utolsó 
elnöke)“ elmen.

Győr. Az ev. ifjúsági egyesület vasárnap 
március 21-én megismétli Jefte fogadalma 
című vallásos dráma előadását.

Pusztító tűzvész Nagygeresden. F. 
hó 11-én hatalmas tűzvész keletkezett óriási 
szélviharban Nagygeresden, melynek 13 
lakóház 18 lakással, 6 pajta, 3 drb. szarvas- 
marha, több sertés és apróállat, gazdasági 
gépek, köztük egy csép'.őgarnitura is áldo
zatul esett. A tűz az egyházi épületek 
közvetlen szomszédságában keletkezett, de 
egyházi vagyonban kár nem esett. A kár 
meghaladja az 1 milliárd koronát, alapjá
ban véve pedig — minthogy épen a leg
szegényebb lakosságot érte — fel sem be
csülhető. A nagyrészt evangélikus község
ben a tűzkárosultak legnagyobb része hit- 
sorsosunk. Isten adjon nekik erőt a csapás 
elviselésére.

A kőszegdoroszlói nőegylet böjt 3. 
vasárnapján vallásos estélyt rendezett, ame
lyen Gerencsér Zsigmond lelkész irásma- 
gyarázatot és előadást tartott, Borbély Anna, 
Petrevics Mihály, S. Torda Erzsébet és

Pongrácz István szavaltak; az énekkar 
Széles Gyúla tanító vezetésével többször 
énekelt. Á vallásos est közénekkel és imá
val kezdődött s azzal végződött. Offertóri- 
um volt a nőegylet javára.

Lelkészértekezlet. A pestm. alsó egy
házmegye lelkészei március 2-án tartották 
meg egyházi és iskolai ügyekben gazdag 
tárgysorozatú értekezletüket. Az értekezletet 
Úrvacsora vétele előzte meg, amelyen a 
lelkészek hitvestársaikkal járultak oltárhoz 
Kruttschnitt Antal szivet megható beszéde 
és liturgiája után. A testvéri koszorút Koren 
és Blázy lelkészek szíves szeretettel látták 
vendégül. Megtekintették Petőfi szülőházát 
s lélekben megerősödve a szép nap hatá
sával lelkűnkben vettünk búcsút Kiskőröstől.

Debrecen. Judika vasárnapján Lábossá 
Lajos vallástanár tart szentbeszédet: A ke
reszt értéke címmel az ev. templomban. 
Solót énekel Krecsák László nyíregyházai 
kánlor.

Vallásos esték. A nagygeresdi gyüle
kezet filiáiban: Nemesládonyban, Pórlá- 
donyban és Répceszemerében f. évi jan. 
10, febr. 7. és márc. 7-én tartattak vallásos 
esték. Előadást mindenütt Balogh Ernő 
lelkész tartott egy-egy időszerű egyházi 
kérdésről. A répceszemerei ünnepen dr. 
Mesterházy Ernő egyház kerületi, Rupprecht 
Antal gyülekezeti felügyelők, Károlyi Endre 
gyámint. elnök, és a gyülekezet többi úri 
családjai is mind megjelentek. A nőegyletek 
javára tartott offertóriumok mindenütt szép 
eredménnyel végződlek.

A szerencsi egyház gyásza. Egy jó
ságos lelkű, áldozatkész tagját, az egyház 
egyik megalapítóját és oszlopát vesztette 
el a szerencsi egyház Horváth Sándor 
testvérünk elhalálozásával. Olyan egyháztag 
volt, aminőért hálát ad az Úrnak minden 
lelkész. Élete hasonló volt a folyton tere
bélyesedő fához, mely az élet haladtával 
nemhogy megfogyatkoznék, de szélesebbre 
nyújtja gyümölcsöt érlelő á g a it... Először 
Miskolcon volt több mint 20 éven át az 
azóta már megszűnt ev. gimnázium lelkész
tanára és igazgatója. Ezután megint több 
mint 20 éven át a Miskolci Takarékpénztár 
szerencsi intézetének volt a pénztárosa. 
Folyó hó 6 án egész Szerencs részvéte 
mellett kísérték ki utolsó útjára. Akik is
merték, a legnagyobb tisztelettel emlékez
nek meg a 82 éves öreg úrról, a nagy 
tudósról, a szerető emberről, minden igaz 
ügy patronusáról. Hatalmas nagy könyvtárát, 
értékes könyveit a tállyai egyháznak hagyo
mányozta. A szerencsi dalárda közreműkö
désével Nemes Károly hegyaljai főesperes 
Zéman Zoltán lelkész segédletével végezte 
a gyászszertartást. Legyen áldott emléke.

Kerta. A gályarabok 250 éves emléke
zetét a kertai ev. egyház febr. 28-án vallásos 
estélyen ünnepelte meg a templomot zsú
folásig megtöltő hfvek seregével, amelyre 
még a filiákból is szép számmal gyülekez
tek egybe. Az ünnepély központját Somogyi 
Károly somlószőllösi lelkésznek „A gálya
rabokról“ szóló felolvasása és Novák Rezső 
ajkai lelkésznek János ev. 6. r. 66—69. versei 
alapján tartott irásmagyarázata képezték; 
a tartalmas történeti felolvasás és a mélyre
ható hitteljes irásmagyarázat teljesen lekö
tötték a hallgatóság figyelmét s azok hatása 
kitörölhetetlenül vésődött a hallgatóság lei
kébe. Tatay Etus (Bakonytamási) Várady: 
„Judás“-át szavalta nagy művészettel, Mar
ton Jolán pedig Lampérth: „ Gályarab “-ját 
adta elő. Az ünnepi műsor kiemelkedő 
pontját képezte az ajkai lelkész nejének, 
Novák Rezsőnének szólóéneke, aki Géb-
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hardt: ,Golgothát -jával emelte a lelkeket 
a hivő áhítat szárnyaival az ég, az isteni 
kegyelem felé. Sülé Sándor kántortanitó 
vezetésével férfikar énekelte még szép 
hatással négy hangon Fövenyesi: „Égi 
a tyánk...“ című fohászát, míg az ünnepély 
közénekkel és Ihász Mihály helyi lelkész 
imájával kezdődött és fejeződött be.

A csabdi-i ev. egyházközség február 
utolsó vasárnapján tartotta számadó köz
gyűlését. Múlt évi összes bevétele volt a 
gyülekezetnek 25,549 402 korona, kiadása 
24,136.562 korona, pénztári maradványa 
1,412 840 korona. ÜnKéntes adományokból 
befolyt 1,300.000 korona. A közgyűlés egy
hangú lelkesedéssel elhatározta, hogy a 
tavasz folyamán elárvult harangja mellé 
újat szerez be s egyúttal templomát is 
renováltatja. Erre a nemes célra önkéntes 
megadóztatás utján a csabdiak több mint 
9 millió koronát hoztak össze maguk kö
zött. A jó Isten áldása legyen a nemesszívti 
adakozókon és adományaikon.

A rábcakapi gyülekezet böjt 3. vasár
napján vallásos estét tartott, melynek köz
pontját Győrik György tanulságos és értékes 
felolvasása „A főhadnagy megtérése* ké
pezte. Szépen, a költeményeket átérezve 
szavaltak: Szabó Lidi, Németh Eszti és 
Doktor Vilma. A gyermekkar a tanító ve
zetésével böjti éneket énekelt. A lelkész 
imájával, közénekkel ért véget a vallásos 
est. Az offertórium a Harangszó terjeszté
sére tartatott, 
lyes fává növekedik.

A bakonybánki evangélikus leányegy
házközségben újjáalakult az evangélikus 
Ifjúsági Egyesület. Az egyesületbe új élet 
költözött és testvéri szeretettel dolgozik 
annak minden tagja az evangélikus hitélet, 
egyetértés kiépítésén. Az egyesület kebelé
ben énekkar alakult s az ifjúsági könyvtár 
szervezése folyamatban van. Március hó 
7-én rendezte az egyesület első vallásos 
estélyét, melyen a kicsiny leányegyházköz
ség apraja-nagyja mind megjelent, hogy 
részt vegyen a kedves lelki munkában. Az 
egyesület tagjai közül: Szarka Vera, Csűri 
Bözsike, Bécsi Kató, Szarka Kató, Bécsi 
Kálmán és Pethő Mihály működtek közre 
kedves és hangú atos szavalatokkal, a leány
énekkar pedig igaz, érző szívvel énekelte 
e l : „Szegény fejem hová hajtnálak“ c. 
kedves énekünket. Majd Somogyi János 
levita-tanító: „Isten, egyházunk és iskolánk 
iránti kötelességekéről tartott lelkes elő
adást. Ima és közének zárta be a kedves 
estélyt, melynek emléke minden szívben 
fennmarad. Offertóriumból 50 ezer koronát 
a mi kedves Harangszónknak, — 30 ezer 
koronát pedig a Gyámintézetnek juttatott 
az egyházközség szerény adományként. A 
jó Isten áldása kísérje ezen egyesületet 
további munkáján 1

Szentgotthárd. Az ev. Diákszövetség, 
az egyházi vegyeskar és az összifjuság 
március 14-én este hazafias emlékünnepély 
keretében áldozott a márciusi nagy napok 
emlékének. Az ünnepély középpontját Obetkó 
István fógimn tanár előadás a Renaissance- 
ról képezte. Baldauf Károly ifj. elnök ün
nepi megnyitót mondott, míg Horváth Ist
ván és Belső Károly szavaltak; a vegyes
kar pedig egy karénekkel emelte az ünne
pélyt. Az ünnepség Szózattal vette kezdetét 
és a Himnusz akkordjaival nyert befejezést. 
Március 15-én d. e. 9 órakor a gyülekezet 
könyörgéses istentiszteletet tartott.

Adatat a Harapó Mására!

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Qmunden. A felsőausztriai ev özvegy 
és árvák nyugdíjintézete Koch-Wallern 
szuperintendens elnöklete alatt számadó 
gyűlését tartotta Gmundenben.

Efending. Ez a kis felsőausztriai ev. 
egyházközség ev. iskolát épített.

Golsemben az ev. Otthonban elhalt 
Gorgon märisch-schönbergi lelkész.

Traun. Iskolájának 75 éves jubileumát 
üli.

Hallstatt. Lelkésszé Koch Ernőt válasz
totta Wallernből.

Linz. Minden vasárnap délután fiatal 
leányok számára vallásos összejövetelt 
rendeznek.

W ien. Ev. theolgusok számára egy 
otthon felépítésén fáradoznak.

Willach. Az evangélikus sajtószövetség 
látogatott konferenciát tartott

Klagenfurt. Dr. Thomas Pál segéd- 
lelkészi meghívást kapott.

Insbruck. Az ev. egyházközség 50 éves 
jubileumát üli.

Voralbergben Schmiedt Valentin dom- 
bachi lelkészt feldkirchi lelkésszé válasz
tották.

Kiel. Dr. Baumgartner helyében tanár
nak meghívták dr. Tú Rendtoiff Breetzból.

Hannover. A Diakonisszaház egykori 
vezetője Lohmann Gusztáv lelkész meghalt.

Drezda. Az itteni Diakonisszaház uj 
vezetője Ranft Albrecht Mihály lelkész lett. 
Ranft lelkész egy thűringiai lelkészcsalád 
sarja, mely család közei 300 esztendeig 
szolgálja az Urat hűséggel. — A drezdai 
első városi missiói lelkészi állásra meg
választatott Luthardt Ernő lelkész Nied- 
ronbói.

Florenz. Ev. iskolát építettek.
Velence. Ev. ovódát nyitottak.
Milano. Szép ünnepség keretében ik

tatták be az uj evang. lelkész Römer O.-t 
állásába.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Elvégeztetett. Az idő betelt, sáfárko
dását híven betöltötte, útját megfutotta. Mi 
pedig elárvult gyermekei mélyen szomoro
dott szívvel adjuk értésére minden a mi 
Házunk jó Embereinek, hogy lehullott a 
mi fejünk ékes koronája, mert édes sze
retett anyánk: özv. Rácz Mátyásné szül. 
Rihner Terézia, volt sárvári tanító özvegye 
életének 85-ik évében, 1926. március 12-én 
d. e. 9 órakor örökre lehunyta jóságos 
szemeit. Temetése 1926 március hó I4-én 
d. u. 4 órakor a sárvári aírkertben a csa
ládi sírbolt kápolnájában, az ág. hitv. ev. 
egyház hite és szertartása szerint történt.

Sárvár, 1926. március hó 12-én.
Áldott legyen emléke!
Gyula, Pista, Lajos fiai. Róza, Erzsi, 

Emma leányai.

Ú J D O N S Á G O K .

Benedek János meghalt. Benedek Já
nos nemzetgyűlési képviselő hosszas szen
vedés után meghalt. Benne a liberális po
litikai küzdelmeknek egy régi alakja költö
zött el.

Tilos a leventék foglalkoztatása 
istentisztelet idején. Több helyről fel
panaszolták, hogy a leventeegyesületeket 
vasárnap délelőtt hivatalosan foglalkoztatják

és ezzel az ifjúságot elvonják az istentisz
telettől. Az Országos Testnevelési Tanács 
ezirányu rendelete kivételes esetektől elte
kintve megtiltja a leventéknek vasár- és 
ünnepnapokon a délelőtti istentisztelet ideje 
alattvaló foglalkoztatását, egyben elrendeli, 
hogy az oktatók a leventéket az istentisz
teleten va’ó megjelenésre is kötelezzék.

Félárú jegy a t ■. nyészál lat vásár láto
gatóinak. Budapestre féláru vasúti jegy 
kapható a MÁV. összes vonalaira a Feisö- 
dunántúü Mezőgazdasági Kamaránál az 
országos tenyészállatvásárra. Az igazolvány 
érvényes március hó 15 tői március hó 
25-ig. Ára 8 ezer korona. Ugyanott a házi 
túzhelyberendezési kiállításra március hó 
9-től március hó 25-ig érvényes. Délivasuti 
vonalra szóló féláru igazolvány ára 20 ezer 
korona.

A  huszonnyolcadik gyermek. Egy
Payer nevű nagykanizsai házaspárnak most 
született a huszonnyolcadik gyermeke. Ér
dekes, hogy a házaspár valamennyi gyer
meke életben van. I yen esetről eddig még 
az eddigi szakirodalom sem számolt be, s 
valósággal természeti csoda a huszonnyolc 
gyermek. Vájjon mivel jutalmazná Payer 
mamát a francia állam, ahol már hat gyer
mek után is jutalmat adnak?

A prédikáció hatása a la tt levágta 
kezét egy baptista. Joan Romane nevű 
ötvenkéteves bukaresti feifi levágta bal
kezét. Mikor tettének okát megkérdezték 
tőle, kijelentette, hogy egy baptista prédi
kátor olyan meggyőző erővel magyarázta 
el neki, hogy le kell vágni azt a testrészt, 
amivel a vétkét elkövetik, hogy ő végre
hajtotta a cselekedetet.

Spanyoljárvány Newyorkban. Az ál
landóan változó időjárás folytan Newyork
ban spanyo'nátha es influenza lépett fel. 
Az elmúlt héten összesen haromszázhatvan- 
e ^en  haltak meg.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ara egy negyedévre
30.000 korona.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer- 
mcklap. Szerkeszti Gaal Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
8zentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

6 és 9 éves gyermekeim mellé intelli
gensebb perfekt német lányt keresek, aki 
a házi munkákban is segédkezne. Jó bá
násmód biztosítva. Ajánlatok: Ev. lelkészi 
hivatal Kötcse, Somogy m küldendők, t - s

„Erdőöri állást keresek. Beszélek ma
gyarul és németül. — Cim a kiadóhiva
talban.“ 1-4

Horváth Lajos Beled
4-io Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.
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Akar ingyen egy jő  tanácsot?
Hozasson próbakópen csak egy drb.

^  k a s z á t .  S
Ez a legújabb vívmány a kasza- 
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelőt bárom 
szőri kikalapálás után is készsé- 
===== gesen kicserélem. =  

Kapható kizárólag:

S A L B E R  K Á R O L Y
kereskedésében 1—20 

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

2 éves kis fiam mellé pusztára 
keresek magyar gyermek-kertész
nőt. — Csak éves bizonyítvánnyal 
jelentkezzenek. — Jó bánásmód 
biztosítva.

Farkas Dénesné Mezőőrs.
Via Kisbér. 3—5

Egészséges, ügyes mindenes leányt, 
vagy gyermektelen özvegyet keresek 
szakácsnő mellé azonnali belépésre. 
Bér megegyezés szerint. — Cím: 
Evang. lelkészi hivatal Ózd (Borsod 
megye). 2-3

Házikisasszonyl keresek, ki néniéiül tud, 
kis háztartásunkban segédkezik s felsőruha 
varráshoz is ért. Nagyon jó bánásmódban 
részesül. Cím : Gyenes Dezsőné Budapest, 
1., Szittya ucca 4. 2 - 3

Keresek
mindenféleképpen m e g b í z h a t ó ,  
igénytelen, nyugdíjas, de munka
bíró házaspárt, ki csepregi járás 
egy községében lévő középbirto
kunkon, tekintettel csak nyári ott- 
1_3 tartózkodásunkra, a

g o n d n o k i
állást elfoglalná, a ház- és kert
körüli munkát hozzáértéssel vé
gezné — Javadalmazás megálla
podás szerint. — Cím váleszbélyeg 

ellenében a kiadóhivatalban.

Felsőbb iskolát végzett intelligens 
űrileány gyermek mellé állást keres 
azonnal, legkésőbb március 15 éré 
levelet aközölt címre:

B ó k a  I réné  Sopron, Ujteleki u. 
8. szám. 3—3

Főszámvevő özvegye, perfekt magyar
német, gyermekek mellé ajánlkozik, házi 
teendőkben is segít, szerény igényei mellett 
jó bánásmódra reflektál. 4—5

Oyón. Özv. W antschura Jánosné.

Földbirtokos házaspár keres intel
ligensebb gondozót, aki a háztartás
hoz teljes önállósággal ért. Ajánlatok: 
Evang. lelkészi hivatal Zalaegerszeg.

Rendkívül ügyes bognár-segéd, kiváló 
munkaerő, szerény feltételek mellett mun
kát keres. Címe: Evang. lelkészi hivatalban 
S z e k s z á r d  (Tolna m ) 1—e

t l l l l l l l l l l l l t t l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l iiiiiiiiiiiiiiiiiiim m m iiH

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor VADDTMT7D féle valódi 
a világhírű K tt i lD lf l l ia  szegedi, é- 
de8-nemes paprikakülöniegesség. mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V«, Vb és 
Via kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb Uztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
9—10 Karbiner Péter Szeged.

I

i

Már most
gondoskodjunk hiterősítés napjára konfirmációi ajándékról.

B i b l i a  é s  é n e k e s k ö n y v  n é l k ü l  nem konfirm andus a konfirmandus.
Legértékesebb konfirmációi ajándék a jó könyv.

KIS TIVADAR könyvkereskedése PÁPA Fő-ucca 21. ajánlja az alant felsoroltakat:
— Árak p e n g ő b e n . — Korona—pengő átszámítás 1926. évi naptárral —•16.

Emléklap a hiterősités napjára, fehér papíron, kék
nyom ással...................................................................— 08

Em’éklap 32X42 cm. többszínű díszes kivitel, kép
pel, finom pap íron ....................................................—'96

Evang konfirmandusok kátéja, RJfay S. . . . —64
Evangélikus öntudat. Konfirm. tankönyv, II. kiadás,

Túróczy Z o l t á n .............................................. — 80

„Lelki vezér“
imakönyv. Irta Gyurátz Ferenc. X. kiadás.

Díszes vászonkötésben..................................................... 4-50
Párnázott vászonkötésben, tokban . . . .  8-40
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban 14-—
Bibliai képeslapok 36 féle szép kép (Copping festőművész képei után) egy egy drb. —’16. Bibliai fali mondások. „Ko
szorú“ füzetek. O'csó traktátusok nagy választékban. — Ünnepeink. Irta dr. Vass Vince. Vasárnap, Nagypéntek, Husvét, 
Áldozó csütörtök, Pünkösd, egy-egy drb. — 08. — 100 kép a bibliából. Leinweber festőművész színes képei, albumalak 8'40.

— Régi használt könyveket saját könyvkötészetemben olcsón beköttetek.
Konfirmáció alkalmával legszebb ajándék a hitoktató lelkipásztornak: Útmutató bibliakörök vezetésére (Dr. Vass 
Vince) 1.10. — Vasárnapi imádságok a templomban. Kötve. (Czeglédy S.) 6 —. — Hétköznapi írnák reggeli és esti 
istenitiszteleten a templomban. Kötve. (Gyurátz F.) 8 —. — Útmutató a gyülekezeti fegyelmezés gyakorlására. (Forgács 
Gy.) — 80. — Gyülekezeti igehirdetés elmélete. (Dr. Ravasz László) 499 lap. Kötve 17 —. — Balmisszió és cura 
pastoralis kézikönyve 832 lap (Forgács Gy ) Kölve 24—. — Egyházi beszédek kiváló Íróktól nagy választékban, be

kötve is megrendelhetők. — Vígasztalások könyve. Baldauf-Mesterházy P70.

„Szoros kapu — keskeny ut“
elmélkedések és imádságok fiatal leányok számára.

Irta Czeglédy Sándorné Kósa Margit. II. bővített kiadás.
Díszes vászonköíésben.......................................3 —
Párnázott vászonkötés, t o k b a n ........................4 60
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban 11 —

Evangélikus énekeskönyv.
Félvászonkötésbcn.............................................. 4 48
Díszes vászonkötésben, t o k k a l ........................5 60
Párnázott vászonkötés, t o k k a l ....................... 11 20
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban 24 —

Nyomatott Wellisch Béla villam&xemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XVII. évfolyam. 1926. március 26. 13. szám.

Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban. 

Laptulajdonoa:
i  D BD áot& ll L o t f ie r - S iS r e t s S o
iz  Omágoi LaUier-SiSret- 

•6* hivatalén lapja.

Kóxíratot, előfizetési dijak 
4e rekUmáolók a 

HAKANGSZO azorkeaatő-
kiadóhívatalának 

SzíatgoUhárdra (Vaavm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evaug. lelkész 

és tanító.
Megjelenni minden yasirnap.

9

Te a halált, óh Jézus, csak azért szenveded, 
H ogy m egszerezd m inékünk, az örök életet.

Saarkesstó-Uadóhlratal: 
S Z E N T O O T T H Á R D . 

Vas vármegye.

FlékkladóhlTatal 
,Luther-Társaság" könyv

kereskedése Badepest, 
VIII., Szentkirályl-u. öl/».

1 „HARAXGSZO“ 
előfizetési á ra : az első
negyedévre 16.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lO'/a-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

R Golgotha keresztje.
Ezsaiás 53 .6 . „Mind

nyájan eltévelyedtünk . . .  
de az Űr mindnyájunk 
vétkét öreá vetette.“

Újra itt van a szomorú emléke
ket hordozó nagyhét . . . Míg nap
jai egymás után leperegnek, zarán
dokoljunk el lélekben a Golgothára, 
arra a hegyre, amely minden he
gyek között a legfenségesebb . . . 
Golgotha. . .  a magasságát tekintve 
talán nefti is lehet hegynek nevezni, 
csak egy alacsony dombhajlásnak, 
de azért szédítőbb magasságba 
mégsem nyúlik fel a földkerekség 
egyetlen hegyorma sem! Golgotha... 
tetejéről a Krisztus keresztje inte
get a messze távolba minden or
szág népének s a világ minden 
lakójának s ez a kereszt emeli a fel
hők magasságába azt az alacsony 
dombot, a Golgothát . . . Akárhol 
éljünk, akárhol vívjuk a nemes 
harcot, a keresztet mindig magunk 
előtt látjuk, mert magasságával a 
világ fölé emelkedik. A teremtés 
hajnalától kezdve, egészen az utolsó 
időkig a keresztes Golgotha marad 
világunk legmagasabb oromzata, 
íme a csodás kereszt: mindenütt 
és mindenkoron látható! . . .

A legcsodálatosabb pedig az, 
hogy a kereszt világít az éjszaká
ban ; körvonalait földi életünk leg
sötétebb napjain látjuk a legéle
sebben. A babilóniai fogság keser
ves igáját hordozó népnek, Izrael 
népének, egyik kegyes embere 
börtönének azt az ablakát, amely 
Jeruzsálem-felé nézett, mindig nyit
va tartotta, hogy szabadon tekint
hessen „a szent város“ felé és bé
kesség, reménység szálljon szí
vére . . . Amikor a fájdalom meg
sebez, s az életterhe fáraszt, ami
kor a kínlódások betegágyán síny
lődünk, szobánk ablakán keresztül 
a Golgotha keresztjére nézzünk,

feléje szálljon a sóhajtásunk: „Krisz
tus ártatlan bárány, ki miértünk 
megholtál!“ . . .  és a mi szívünknek 
panasza is csendesedjék el Isten
ben, Istenben, aki segedelmet ad ...

De a szenvedések éjszakájánál 
is feketébb, sötétebb az az idő, 
amikor bűneink megismerése, s a 
gyötrő önvád támad fel ellenünk. . .  
Ám a Krisztus keresztjéről ilyen
kor is drága világosság hull a bűn
bánó ember szívére, a Golgotha 
keresztje a bűnbánat fekete kár
pitján is átragyog, szólván a vigasz
talás beszédét: „Viselvén bűnein
ket, megváltottál minket, irgalmazz 
nékünk, óh Jézus, óh Jézus 1“ . . .

Már csak néhány nap választ 
el bennünket Megváltónk halálá
nak emlékünnepétől, a gyászos 
Nagypéntektől. Mi evangélikus ke
resztyének ezt a napot a legna
gyobb komolyság és meghatottság 
közt üljük meg. Az ünnep jelentő
ségét emeli csak, hogy a híveink 
e napon nemcsak testben, de lélek
ben is óhajtanak megtisztúlni, s 
ezért e napon a legtömegesebben 
járulnak az Úr asztalához, hogy a 
Megváltóval együtt haljanak meg 
a bűnnek és vele föltámadhassa
nak egy új életnek. Az oltárfelől 
minden ilyen alkalomkor gyönyö
rűen hangzik felénk a komoly in
tés : „Aki méltatlanul eszik e ke
nyérből és iszik e pohárból, kár
hozatot eend és iand.“ Mégis, még
is, hány ember van, aki harago
sával ki nem békülve, méltatlanul 
él az Úrvacsorával s a megköny- 
nyebbülés, a bűntől való szabadu
lás helyett kárhozatot vészén. Van
nak azonban olyanak is, akik ezt 
megértve inkább nem gyónnak, 
mintsem ellenségeikkel kibékülje
nek. Ez pedig épúgy nem keresz-

Még egy nagy éjszakája van a 
földi életnek, amelyen át kell ver
gődni minden vándornak, s ez a 
halál éjszakája. Ekkor se feledjük 
a keresztet és annak szenvedőjét. . .  
Uram! a te golgothai kereszted 
életben s halálban örök menedé
künk ! . . .

„Midőn eljön halálom, 
Vigasztalóm te légy ;
Előttem képed álljon,
Amint halálra mégy.
Míg csak egyet lehellek,
Szívem benned remél,
Hitemmel átölellek,
Ki így h a l: él az, é l !“

Ámen.

tyénhez illő dolog, mint az előbbi, 
hisz ma vigadunk, holnap a sir zár
hat. S várhatjuk-e bűneink bocsána
tát odafön, ha mi itt lenn nem tudunk 
embertársainknak megbocsátani ?

Sokszor igen csekélységen össze
különböznek a házastársak, a test
vérek, a gyermekek a szüleikkel 
s viszont. Ilyenkor aztán tart a 
harag, nemcsak a nap lementéig, 
de sokaknál évekig. Sőt éltük al
konyáig is, várván a másik rész
ről a kibékülés indítását, míglen 
aztán egyiket vagy másikat el nem 
szólítja a halál. Jaj annak, aki így 
költözik el az élők sorából, de jaj 
annak az élőnek is, aki nem tud 
megbocsátani.

Azért atyámfiai, egymásnak meg
bocsássatok ! E nagy ünnepek elő- 
estélyén magatokba szálva, a béke 
olajágával szívetekben közeledjetek 
azokhoz, kik megbántottak titeket 
s csak azután az Úr asztalához. 
Csak így várhatjátok a Mindenható 
áldó és megbocsátó kegyelmét. 
Ünnepléstek is csak úgy lesz igazán 
boldog, ha szívetekben béke lakozik.

Zámolyi József.

Rtyámfiai, egymásnak megbocsássatok!
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Kurucok csillaga.*
Irta: Lampérth Géza.

Rákóczi hitvallása.
Rákóczi fejedelmi ősei, szépatyja, 

nagyatyja (I. és II. R. Qyörgy.) refor
mátusok voltak, még atyja (I. Rákóczi 
Ferenc) is annak született, de őt anyja, 
a jezsuiták hatása alá került Báthory 
Zsófia, visszatérítette a kath. egyházba 
s II. Rákóczi Ferenc már katolikus
nak született.

Buzgó katholikus volt, egyházának 
hű fia, nemcsak külsőleg, de lelke 
mélyéig vallásos. Buzgó hitének tanú
bizonysága az a gyönyörű imádság, 
melyet mindjárt a háború elején maga 
szerzett és kinyomatott >a végre, 
hogy a vitézlő magyar nép is az ő 
kegyelmes jó urát s fejedelmét a buzgó 
imádkozásban követni megtanuljam 
Minden nap, bárhol volt, bármerre 
járt is — nagy székesegyházban, 
kis falusi templomban vagy tábori 
kápolnában — el nem mulasztotta, 
hogy misét hallgasson. De amilyen 
híven ragaszkodott a maga hitéhez, 
olyan tiszteletben tartotta a másokét 
is. Biztosította a protestánsok vallás- 
szabadságát, amelyért nagy elődei, 
Bocskay, Bethlen és I. Rákóczi György 
küzdöttek. Tanácsában ott voltak a 
protestánsok is és a nemeslelkű feje
delem mindig >keresztyénszeretetre

*) Mutatóba Lampérth Géza Kurucok 
csillaga című most megjelent munkájából 
a fejedelem születésének 250 éves évfor
dulója alkalmából.

Rákóczi Ferenc 1676. márc. 27-én szüle
tett a Zemplén megyei Borsi községben.

Az elvett jót is nézd!
Irta: dr. Schlitt Gyula.

Ambrus gazda házából ajtócsapkodás
nak zaja hallatszik ki az uccára. Megvadult 
hangok pörögnek emberi nyelven ott bent. 
Néha egy jajkiáltás is elő merészel törni 
a félénk kebelből. Nagy baj lehet odabent.

A lelkész is megállt s fejét csóválva 
hallgatja az istentelen lármát. Be akar 
menni, de egy ajtócsapással kifordul Amb
rus gazda a szobából 8 nagy káromkodva 
kijön az ucca felé.

Mi baj Ambrus? Áll mindjárt elébe a 
lelkész.

Hej tisztelendő uram már nem lehet 
kibirni, megveszekedett maga az élet is, 
csak bajt s bajt rak szegény ember útjába, 
már élni se jó.

A lelkész észrevette azonnal, hogy nem 
lehet annyira égbekiáltó a baj a gazdag 
háznál, mint Ambrus gazda feldúlt kedélye 
következtetni engedné; az igazán sors
sújtotta szív nem káromkodik, hanem imád
kozik.

Aztán mi volna az a nagy baj Ambrus?
Még kimondani sem jó tisztelendő uram: 

Elhullott a legszebb darab állatom, egy 
kétéves üsző, olyan volt, mint az élet. Nem

Virágvasárnapi ének.
Dallama: Légy csendes szívvel.

Hozsánna Néked Názáreti,
Virággal hintve az útad, 
őrül a nép, óh mert szereti 
Azt, kit diadallal fo g a d . . .
Keblére ölel minden lélek, 
Dicsőségedre zeng az ének: 
Hozsánna Néked!

Kitárva várnak ölelésre 
A hódoló nép karjai;
Ma mindenki egymás testvére,
Ruháit Eléd rakja ki.
Derült az égbolt, mosolyg a nap, 
Üdv riad ma Betfagé alatt: 
Hozsánna Néked!

De nyugszik a nap s jő  az éjjel,
A világ alkonyba borul;
A nép mámora oszlik széjjel, 
Homlokán harag komorul. . .
Ah, ajkán már a szó: „feszítsd meg!“... 
És bár készül megölni téged: 
Hozsánna Néked!

Hozsánna Tenéked örökre,
Hozsánna Megváltó Jézus;
Bár ide köt a fö ld  göröngye,
S a szivünk szomorú és bús . .  . 
Jöhet ránk vész s a halál árnya, 
Lelkűnknek Te vagy égi szárnya: 
Hozsánna Néked!

Binóczi B. Gyula.

és kölcsönös türelemre« buzdította 
híveit, »nem helyeselhetvén, hogy a 
lelkiösmeret dolgában erőszak hasz- 
náltassék.« Mindenképen azon volt,

tudom, mi nyavalya ette? Elég a i hozzá 
elpusztult; az előbb vitte ki a dögtérre a 
vőm; a János.

Érhette volna annál nagyobb baj is ? 
Nem gondolja?

Erre Ambrus gazda felüti a fejét, mint 
a kinek útjába akarnak állni: No már en
nél nagyobb bajt csak nem kiván a tisz
telendő ú r?

Nem kívánok én mást csak jót, de ki 
tudja minek nézünk elébe? Mi vár még 
reánk ?

Mondom én, tisztelendő uram nem lehet 
már kibirni, szólt Ambrus gazda valamivel 
nyugodtabban.

Hát a búzatermés milyen volt? Fordítja 
a lelkész más felé a szót.

Az még megjárja, elég jó volt, abban 
nem panaszkodhatunk.

S a kukorica ? Úgy hallom az is jónak 
ígérkezik.

Ha nem jön közbe valami jég vagy más 
csapás, — szól Ambrus gazda — akkor 
azzal is meglehetünk elégedve.

Nem olyan rossz esztendő ez az idei, 
— viszi tovább a szót a lelkész.

Majd valahogy csak meg leszünk. Kenyér 
van, a hízókat fs beállítottuk, ha valami 
nem éri őket, majd csak megússzuk vala
hogy a telet. Egy kis eladni való jószág

hogy >a szép egyesség a hit s vallá
sok között megmaradjon.« Elrendelte, 
hogy a táborban mindenki vallása 
szerint gyakorolja az istentiszteletet. 
Emlékérmet is veretett annak példázá- 
sára, hogy katholikus és protestáns 
papok és hívek, egyaránt táplálják a 
hazaszeretet szent tüzét.« Ha valahol 
egyenetlenséget, vallási viszályt ta
pasztalt, melynek magvát szerinte 
mindig a gonosz veti a lelkekbe —  
kölcsönös szeretetre, türelemre, meg
értésre kért, intett minden magyart. 
»Micsoda hazafi volnék én, ha nem 
munkálkodnám hazámnak testi-lelki 
szabadságán? — írta a tiszántúli 
református püspöknek, mikor az egy
házai hódolatát bejelentette — Ke
gyelmetek megmaradása, vallásának 
szabadsága országunknak törvényén 
fundáltatott.« Nem csoda aztán, hogy 
a protestánsok, akik Rákóczi kuruc- 
táborának kilenctizedrészét tették, tel
jes bizalommal, hűséggel és szeretet
tel voltak a katholikus fejedelem iránt 
és még a legnyakasabb kálvinista sem 
zúgolódott, ha az állami ünnepeket 
kath. szertartás szerint ünnepelték 
meg. Egy volt az Istenük — a ma
gyarok Istene. S amint egy Istene 
van az égnek, úgy egy hazája van 
a földön minden magyarnak és mikor 
ez a haza, ennek élete, szabadsága 
forog veszélyben, akkor — egy Istene 
nevében I — egy szívvel-lélekkel kell 
harcba szállnia érette a haza minden 
hű fiának 1

Ez volt Rákóczi szent magyai 
hitvallása s életének, küzdelmének 
egyetlen nagy célja: hazájának és

is csak lesz, abból is pénzelünk. Olyan 
két tinóm van tisztelendő úr, hogy öröm 
rájuk nézni. Sajnálom őket eladni, de mii 
csináljak, a borjak is csak nőnek s ma
holnap nem lesz számukra helyem. De 
tessék bejönni, nézze meg tisztelendő úi 
ezt a két szép állatot, olyanok, mintha 
festették volna őket. Szinte felragyog Amb
rus gazdának arca a boldogságtól amint 
magasztalja javait. Bemennek.

Hát a régi gyomorbajával, hogy van 
Ambrus ?

Köszönöm kérdését tisztelendő úr, jól, 
már egy esztendeje, hogy nem érzek semmi 
fájdalmat Tudok enni is. Hál’ Isten, nincs 
semmi bajom. Odaértek az istállóhoz. Gyö
nyörű állatállománya volt Ambrus gazdának 
Egyik darab szebb, mint a másik. A lelkész 
dicsérő szavaira Ambrus gazda szinte hízni 
látszott.

A Pali hol van ? A másik vője ? — kérdi 
egyszerre a lelkész

Kint van a földön, szántja a tarlót. Jó 
gyerek az. Amióta nálunk van egy rossz 
szó még nem esett köztünk. Megáldott 
vele az Isten. Szeretjük, mintha tulajdon 
gyermekünk lenne. Aztán az a kicsike, az 
unokám! de drága egy csöpp I most kezd 
beszélni. Ha ebéd előtt elgagyogja oly 
édesen: .Jövel Jézus légy vendégünk, áldd
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népének szabadsága, boldogsága. Min
den kuruc katona tudta ezt, mert 
naprdl-nspra meggyőződött róla ve
zérének nemcsak szavaiból, de tet
teiből is.

Emléktábla leleplezés.
Kettős ünnepet ült a kemenesmagasi-i 

ev. gyülekezet március 14-én. Egyfelől a 
márciusi nagy napok emlékét újította fel, 
másfelől leleplezte az 51 hősi halottjának 
emlékére készíttetett templomi márvány
táblát. Az ünnepélyen, amely a délelőtti 
istentisztelet keretében folyt le, résztvett 
úgy a vármegye, mint járása képviseleté
ben PÓ8fay Gusztáv, celldömölki főszolga
bíró ; a helyi hatósági szervek, egyesületek, 
testületileg jelentek meg. Közének s Szabó 
István helyi lelkész oltári funkciója után 
Weiss Vilmos, kemeneshőgyészi lelkész, 
felemelő szószéki beszédet mondott a győ
zedelmes szenvedésről. A beszéd végén 
felhangzott az ünneplő sereg ajkán a him
nusz, majd Szabó István lelkész, ifj. egye
sületi elnök I. Kor. 1 3 . 13. versére épített 
ünnepi beszéde kapcsán, amelyben reámu
tatott arra, hogy a magyar golgothai kereszt 
tövén nyíló három virág: a hit, szeretet, 
remény, előhírnöke a várva-várt magyar 
tavasznak, — az emléktáblát leleplezte. A 
leleplezett emléktábla előtt elsőben Pósfay 
Gusztáv főszolgabíró áldozott az elesett 
hősök emlékének, lelkes beszédben tol
mácsolva a vármegye és a celldömölki 
járás érzelmét. A elméktáblát, amelyet az 
ifjúsági egyesület készíttetett, Molnár István, 
ifj, alelnök adta át Guóth Gábor, gyűl. 
felügyelőnek, aki meghatva vette át a 
leleplezett emlékművet. A programot sza
valatok és énekszámok egészítették ki. 
Szavaltak: Kastner Samu tanító, Sálgó 
Margit és Molnár Irma. Az énekszámokat, 
az ifj. egyesület szép aktuális karénekei 
tették ki, Kastner Samu karmester vezeté
sével. A lélekemelő ünnepélyt a Szózat 
zárta be. A művészi kivitelű fehér carrasai 
márványtábla, amely a templom falában az 
oltártól jobbra helyeztetett el, Meckle Béla 
soproni kőfaragómester műhelyében készült. 
Az ünnepi offertórium az árvízkárosultak 
javára 633.100 K-t eredményezett.

Hol az igaz-gyöngy?
Ott van, ott van! — kiáltja egy,
S  már fut, ujjong: mindjárt enyém! — 
Itt van, itt van! — rival rá száz —
És egy se éri el, — szegény!
Hol vant hol van ? ! Ki mondja meg ?
Kié vájjon az igaz. gyöngy ? ! . . .
Golgotán egy vércsepp felel:
Itt gyözetett le a göröngy!
E gyöngyért gyöngy a váltságdíj!
Bűnbánó szív, el ne feled:
Jézus vére tesz gazdaggá, —
Cserébe ad hát könnyedet!

KAKAS E. /ÓZSEF.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Egy hét útjai.
Márc. 29. Bevonulás Jeruzsálemben. 

Máté 21 . 1—9. Micsoda fenséges és dicső 
a Sión leánya királyának virágvasárnapi 
bevonulása. Parancsának engedelmesked
nek a tanítványok s a szamár gazdája egy
aránt. Az út porát virágszőnyeg s hívők 
ruhái takarja t el előtte. Hozsanna zeng 
az ajkakon. Ó l vonulj be szivembe is 
Dávidnak Fia, ki jöttél az Úrnak nevében. 
Örök hozsanát zeng néked szívem minden 
rezdülése.

Márc. 30. Leülés az utolsó vacsorához. 
Máté 26 . 17—29. A fenség 8 dicsőség tovább 
kiséri Jézust. A Mester üzen, s a tanítványok 
s a ház ura engedelmeskednek. Nem kér, 
fenséggel parancsol: „Nálad tartom meg a 
husvétot tanítványaimmal.“ Micsoda rette
gés nélküli fenséges méltósággal jelenti 
meg a tanítványoknak: „ti közületek egy 
elárul engemet.“ Semmi szemrehányás, 
semmi kérdőrevonás. Látod ragyogni Jézus 
homlokán fenséges dicsőségét? Tudja, hogy 
ott ül vele s ott márt egyszerre vele a 
tálba az áruló; tudja mi következik reá s 
mégsem magával törődik. Búcsúzik tanít
ványaitól s megajándékozza őket, általa 
megáldott s megtört kenyérrel s általa meg
áldott s mindnyájuknak nyújtott borral. 
Óh juttasd nékem is e szent ajándékod, 
megtört tested s kiontott véredet, mint 
bűntörlő újszövetség pecsétjét.

meg, amit adtai nékünk. Amen.“ Megtud
nám enni. Jöjjön be tisztelendő úr, nézze 
meg már azt a gyereket i s ; enni való egy 
kölyök, nem adnám semmiért.

Bemennek a szobába. Ambrusné asz- 
szony, a nagymama fogja a kis Palkót. Ez 
meg cseveg csicsereg, mint egy madárka, 
öreganyjának kisirt szemeit csókolgatja, 
mintha ártatlan csókjaival a szomorú fel
hőket akarná onnan elhajtani.

Mit szomorkodik Ambrusné asszonyom? 
Kérdi a lelkész.

Nagy a mi bánatunk tisztelendő uram, 
talán már elpanaszkodta az uram?

A kis Palkó közbegagyog: Nagy-pa-pa-a! 
S két kis karját Ambrus gazda felé nyújtja, 
mint két angyalszárnyacskát. Oda akar 
repülni öregapjához.

Ambrus karjára veszi a Palkót, meg
csókolja, szorítja, szorítja, mintha meg 
akarná fojtani.

A két öreg szemében csak úgy nevet a 
boldogság.

Benyit a postás, levelet hozott. Ambrus 
gazda feltépi 8 olvassa. Szinte kikerekedik 
az arca, amint olvassa, a nagy boldog

ságtól ; öröm ül arcába, szeméből az apá
nak büszkessége csillan élő. A Jancsi fiú 
írt, most kezdi a nyolcadik évét a főgim
náziumban.

Ez aztán az öröm, ez a gyerek tiszte
lendő úr! Kezd dicsekedni Ambrus gazda 
deákfiával. Ember lesz belőle, ha Isten is 
úgy akarja.

Ambrusné asszony szeme is felragyog, 
mint a vihar utána felhők mögül előbuvó nap.

S hogy tudja Ambrus uram, elbírni 
mind ezt a sok örömöt? Ezt a nagy 
istenáldást? Amerre csak mentem itt a 
portáján minden örömmel köszöntött, min
denünnen a jó Isten gazdag áldása nevetett 
rám. Hogy birja mind ezt el, mikor egy 
kis csapás alatt már össze akar roskadm? 
Hogy tudta ez a kis felhő annyira elsöté
títeni a maga nagy őrömét? A rossz mel
lett a jót is kell nézni! Nincs az a nagy 
csapás, melynek súlya alatt is nem volna 
kötelességünk a jó Istennek hálát adni, 
hogy oly nagyon megáldott minket.

Ambrus gazda restelkedve hajtotta le 
fejét s csak annyit suttogott: Köszönöm 
tisztelendő uram, köszönöm.

Márc. 31. Elvonulás az imádkozáshoz. 
Lukács 2 2 .39- 46. Még ott az Olajfák he
gyén, a Gecsemánékert sűrűi bokrai között 
a zöld csütörtöki éjszakán is felragyog a 
fenség és dicsőség. Mily fenséges imádság 
e z : „mindazáltal ne az én akaratom, ha
nem a tied legyen!“ Micsoda dicsőség az, 
elvonulva titkon imádkozni az Atyához, 
ki angyalát küldi le erősítvén őt. Micsoda 
ragyogás lehetett, mikor az éj sötétjéből 
előragyogtak a legfenségesebb drágagyön
gyök a búzgóságosan imádkozó Krisztus 
arcáról, mint nagy vércseppek, alá perme
tező verejtékcseppek s micsoda fenséggel 
szól az szüntelen elalvó tanítványokhoz a 
gyötrődések között is nyugodt lelkű Mester: 
„Mit alusztok? Keljetek fel és imádkoz
zatok, hogy kisértetbe ne essetek !“ Óh, 
hogy vádol engem is e szó, hányszor átú
szom ahelyett, hogy követnélek a nagy hét 
útjain I

Ápr. 1. Hurcoltatás a bírák elé. Máté 
2 6 .47-G8 , 2 7 .2. és 11—14. Nézz a megkö
tözött Jézusra, hogy ragyog arcán a fen
ség s dicsőség! Csak kérnie kellett volna 
az Atyát s adott volna mellé többet 12 
sereg angyalnál, hogy védjék meg min
denek ellen. De néki nem kell az. Méltó
sággal, egyedül lép az öt elfogni jött soka
ság elé s kemény szóval támad rájuk: 
„Mint valami latorra, úgy jöttetek fegyve
rekkel és fustélyokkal, hogy megfogjatok 
engem? Naponként nálatok ültem tanítván 
a templomban és nem fogtatok meg engem.* 
Nézd milyen fenséggel halad a gúnyoló, 
ütlegelő csőcselék élén a megkötözött Jézus 
s milyen dicsőség ragyogta őt körül, mikor 
kihallgató biráit dühbe hozza hallgatása, 
Ponciust feleletre sem méltatja s mint a 
bárány áll, tűrve a szemébe köpdösét, 
arcul csapást s bottal ütlegelést fenséges, 
néma, isteni nyugalommal. Óh mit szen
vedtél Te érettem Krisztus ártatlan Bárány.

Ápr. 2. Kereszthordozás a Golgothára. 
János 1 9 .17—30. A fájdalmak útja, a kereszt 
súlya sem tud árnyat borítani Krisztus 
fenséggel s dicsőséggel ragyogó arcára. 
Fenséggel s szerető gondoskodással ren
delkezik: „Imhol a te fiad!“ 8 „Imhol a 
te anyád!“ Fenséges méltósággal tűri hogy 
ruháját négy felé osszák s köntösére sor
sorsot, vessenek a vitézek. Dicsőséggel 
jelenti Atyjának: „Elvégeztetett!* Amit 
reám, bíztál, a munka végrehajtatott. Óh 
hála néked Jézus! Keresztfád tövéhez bo
rulva elfogadom a nékem is szerzett vált- 
ságot átszögezett kezeidből.

Ápr. 3. Leszállás a poklokra. I. Péter 
3 . 19- 22. Még a sir mélyén, a pokol tüz- 
lángján is keresztül ragyog a fenség és 
dicsőség a halált győző vitéz, a Krisztus 
arcán, ki megdöntötte a poklok kapuit. 
Micsoda fenséges és dicső ő  ott is, mikor 
„a tőmlöcben lévő „lelkeknek prédikált!“ 
Milyen dicsőséges Ő ott is, mikor onnan 
felszáll az Atyához, jobbjára ül s uralkodik 
az alája vetett angyalok, hatalmasságok és 
erők felett. Óh Uram I hol csodáljam job
ban fenségedet s dicsőségedet ? Ott lent-e, 
amikor győztél ? Vagy ott fent-e, ahol 
uralkodsz ?

Ápr. 4. Feltámadás a halálból. Máté 
28. í-e . A hosszú hét sokféle útja után a 
fenség és dicsőség vakító sugárözönében 
áll előttem, az, aki a feltámadás és az 
élet I Minden úgy történt, ahogyan meg
mondotta. Felépítette harmadnapra az Isten 
templomát. Jöjj I szenteld, szívemet is azzá 
s vegy benne lakást te magad. Légy szá
momra út, igazság és az élet, te az Elet 
Fejedelme, Jézus. Abaffy eynia.
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Horváth Sándor emlékezete.
Március hő 6-án temettük el Sze

rencsen Horváth Sándort, a miskolci 
evang. gimnázium egykori tanárát és 
igazgatóját 82 éves korában. A meg
boldogultnak élete, tanári működése 
egybeforrott a miskolci evang. gim
názium sorsával s annak utolsó tra
gikus felvonásával, ami ma is fájóan 
égető első sebe a miskolci egyház 
testének: a boldogult tanári működése 
idején Miskolcnak más 2 gimnáziuma 
szintén csonka volt, ma 3 fógimnázi 
urna van egyéb kiváló tanintézetekkel, 
a mienk azonban megszűnt, ezt a 
boldogult minden próféciája sem tudta 
megakadályozni, hiába harcolt a kis
hitűség ellen. Nagymultu, szép emlékű 
gimnáziumunk kedves és keresett 
gyűjtőhelye volt a Felvidék növen
dékeinek (Qömör, Liptő, Árva, Turóc, 
Zólyom, Hont), akiket ideküldöttek 
szüleik ezen színtiszta magyar városba 
zengzetes nyelvünket megtanulni s a 
magyar szellemet belehelni s ebben 
Horváth Sándor, mint a magyar nyelv 
és történelem tanára páratlan mester, 
hazafias próféta volt. 1868 ban vá
lasztatott meg rendes tanárnak, 1879- 
től a gimnázium megszűnéséig annak 
igazgatója. Tanári hivatása mellett, 
mint felszentelt lelkész teljesített ki
segítő szolgálatot a lelkész mellett. 
Miskolcról talán már kevesen emlé
keznek reája, bizonyára hálásan itten 
lakozó tanítványai. A gimnázium 
megszűnésével az egyház áldott em
lékű elnöksége — Zelenka, Radványi 
— gondoskodott elhelyezéséről, a 
Miskolci Takarékegylet, majd az en
nek örökébe lépett, a közgazdasági 
érdeket a szociális érzékkel mindig 
összeegyeztető, régi, jóhirü Miskolci 
Takarékpénztár szerencsi fiókjánál 
talált alkalmazást, — megvált a ka
tedrától és szószéktől, helyet foglalt 
a pénzkezelés publikánus asztalánál, 
betöltötte ezen tisztét is tisztesen, 
becsületesen, megbecsülve megbízói
tól, tiszteletben maradva a közönség 
részéről.

Családot nem alapított, de a bib
liai József módjára gondviselője lett 
elaggott édes atyjának, nővérének s 
a sors által zátonyra került testvére 
gyermekeinek. Ezek körében Horváth 
Sándor a ktilsőleg-látszólag kemény 
fejti, komoly lelkületű, egyenes, szi
gorú jellemű férfiú, lágyszívű, szülét 
istápoló gyermeknek, gyöngéd testvér
nek bizonyult, míglen szeretteit mind
mind kikisérte...

Midőn így magára maradt s a 
Miskolci Takarékpénztár által nyug

díjaztatok mint remete élt szerencsi 
magányában múltjának és emlékeinek, 
ekkor megint fordulat állott be életé
ben. Szerencsen megindult az egyházi 
élet, visszatért tehát első szerelméhez 
az egyházhoz s boldog volt, hogy 
most már minden idejét, érdeklődését 
az egyház szervezésének szentelhette.

Temetését Szerencs egész intelli
gens közönségének s a tállyai egyház 
nagy küldöttségének részvéte mellett 
Nemes Karoly hegyaljai főesperes, a 
boldogultnak a miskolci evang. gim
náziumban két éven át tanártársa és 
Zeman Zoltán tállyai lelkész végezte. 
A temetőben a papi megáldás után dr. 
Erőss János főorvos, egyházi felügyelő 
búcsúzott meghatott szavakban elór- 
zékenvülve a jó baráttól. Temetésén 
a Miskolci Takarékpénztár Balogh 
igazgatóval és Pollacsek Gyula fő 
tisztviselővel képveseltette magát s 
helyezett koszoi út gyásza jeléül a 
koporsóra.

A kommunizmus bukása után, 
tavasz elején, hegyaljai egyházme
gyénk Szerencsen tar tóttá szervezkedő 
gyűlését, milyen öröme volt, hogy 
az egyházak képviselőivel, régi isme
rősökkel találkozhatott, a meginduló 
egyházi életről értesülhetett; e sorok 
Írójának megmutatta akkor kezeit, 
tele voltak azok fagyási sebekkel, 
megmagyarázta, de hogy senki se 
hallja: az előző szigorú telet (öreg 
ember létére) fűtés nélkül húzta át. 
Ráismertem Horváth Sándorra, aki a 
panaszt, elégületlenséget, zúgolódást, 
követelődzést nem ismerte, holott ha 
szól, az egyház-anya bizonyára nyúj
tott volna segédkezet, de Horváth 
nem szólt, jelleméhez tartozott: min
denkinek szolgálni készségesen és 
senkinek terhére nem lenni.

Ez volt Horváth Sándor, emlékez
zék reá vissza Miskolc, melynek falai 
minekutána innét eltávozott, többé 
nem látták őt viszont

Síremlékére, ha majd lesz Szeren
csen, rá lehet vésni szomorú, kegye- 
letes emlékezetül: fűit Ilion, fuimus 
T roes... — s.

Pécs.
Magyarhoni evangélikus keresztyén 

anyaszentegyházunknak egyik fontos 
őtállója többek között a pécsi gyüle
kezet, melynek 1925-ik évről szóló 
jelentését most tette közzé a gyüle
kezet apostoli buzgőságú fáradhatlan 
lelkésze, Baldauf Gusztáv.

A jelentés mindenekelőtt kegyeletes 
szavakkal áldoz áldott emlékű Gyurátz 
Ferenc püspök emlékének. Megemlé

kezik a pécsi templom félszázados 
ünnepélyéről, a gyülekezet kebelében 
rendezett theologiai konferenciáról, 
majd örömmel állapítja meg, hogy a 
rendkívüli adóval való megterhelés 
mellett sem lanyhult el a hívek ön
kéntes adakozási kedve.

Egyházi adó címen az egyháztagok 
az 1925-ik év folyamán 61 millió 
631 ezer K áldozatot hoztak, önkén
tes adományok címén befolyt az egy
ház pénztárába 3 millió 978 ezer 
korona. Az egyházközségnek helyben 
összesen 753, vidéken 141 adózó tagja 
van. Legnagyobb adót fizetnek: Ná- 
dosy Elek, Visnya Ernő 2’5— 2*5 
miiíió koronát, Taizs József 1,400.000 
koronát, Quentell Ede 1,500.000 ko
ronát, dr. Bakay Jenő, Kriszt Sándor, 
Littke Jenő, Gerlach Ottó 1— 1 mil
lió koronát.

Keresztelés az 1925-ik év folyamán 
65 volt, konfirmáltatott 30, házasságot 
kötött 22 pár, temettek 5i esetben, 
kitért 5, hozzánk áttért 23, házasság- 
kötésnél reverzálist adtak egyházunk 
javára 7 esetben.

A különböző iskolákban 176 ev. 
növendék részesült hitoktatásban.

A gyülekezet kebelében rendkívül 
fontos kulturtevékenységet fejt ki dr. 
Bakay Lajos egyetemi tanár elnöklete 
alatt működő Evangélikus Társaság, 
nemkülönben dr. Felix Antal táblai 
elnök nejének vezetése alatt álló 
Evangélikus Diakonia. Ez utóbbinak 
pénztári forgalma az elmúlt esztendő
ben 19 millió 139 ezer korona volt.

„Mennyből jövök
most hozzátok.“

Bach János Sebestyén hírneves zen e
szerző születésének 231-ik évfordulója 

alkalm ából. 2

Németből fordította: Almásy Brúnó.
Az öreg tiszt mérgesen ütött bot

jával a padlóra.
»Ne mókázzék kend! Kend játszani 

fog s ezzel vége I Sok jót hallottam 
kendről és, mert nagy győzelmet 
arattam, nagy Tedeumot akarok hal
lani, oiyat, amilyen csak egy első
rendű zenésztől telik. Valami rend
kívüli legyen, mert az Úr Kesseldorf- 
nál szemmelláthatólag velünk volt.«

Bach ismét meghajtó magát:
»Majd más orgonistát állítok ma

gam helyett, tábornok úr.« '
Erre az öreget düh fogta el.
»Az ördögé kend? Ha ón azt 

mondom, hogy a kend játékát akarom 
hallani, akkor kend fog játszani 
Értette?
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Bach némán csóválta fejét.
»Engedelmet, tábornok űr 1 Ahhoz 

nem értek, hogy hazám leigázásakor 
Tedeumot játszani.«

»Ne mókázzék kend? Nekem fog 
Tedeumot játszani és nem a választó- 
fejedelemnek ! És hogy mi célból 
akarom hallani, az kendre nézve 
közömbös lehet.«

Erre Bach büszkén hátraszegte fejét.
»Nem lehet, tábornok drl
»Hallgasson kendi Mennykóadta I 

Húszezer fickónak parancsolok és 
Rusovszkyval végeztem — kenddel 
is végzek még I Idáig akarja-e vinni 
a dolgot?«

Bach szemei a dühtói villogtak.
»Tényleg, odáig viszem a dolgot. 

Én nem tartozom az ón húszezer 
fickója közé és nem engedem maga
mat kényszeríteni, s ha ön Tedeumot 
akar hallani, játszassa el azt a húsz
ezer fickójával — a magas városi 
tanács a templom kulcsait a győzőtől 
nem fogja megtagadhatni I«

Erre az idegen tisztnek minden 
vére az arcába futott s homlokán 
megdagadtak az erek. Most Bach 
közvetlen közelébe állott s kabátját 
fogta meg.

»Tudja-e kend, hogy hatalmamban 
áll kendet elfogatni ?<

Bach félelem nélkül szólt:
»Tudom. A győző erőszakai De, 

tábornok űr, Bach János Sebestyént 
nem lehet erőszakkal az orgonához 
kényszeríteni 1 És hazája legyőzőjének 
tiszteletére nem fog Tedeumot ját
szani I«

»Hát, nem akar?«
»Nem, tábornok űr 1 Lelkiismere

tem tiltja, hogy ilyen alkalomból ját
szani és az én büszkeségem, egy 
szabad művész büszkesége, nem ismer 
kényszert I«

Az öreg tiszt ismét mérgesen ütött 
le botjával.

»Fecsegni tud, mint egy könyv. 
De én nem a fecsegését akarom 
hallani, hanem a játékát! És meg 
fogom kendnek mutatni, hogy akara
tomnak érvényt is tudok szerezni — 
még van módom hozzá, hogy akara- 
toskodó kántorokat és muzsikusokat 
Hiedelemre tanítsak.«

És dühtől eltelve, köszönés nélkül 
hagyta el a tábornok a mester házát.

Bach mélyet lélegzett.
»Bach János Sebestyén senkitől 

sem fogad el ilyen bánásmódot, ha 
mindjárt százezer fickónak paran
csol isi«

Azután gondolataiba mélyedre sé
tált szobájában fel s alá. Szép kará
csonyi ünnepekre lehet kilátás, ha a

tábornok beváltja szavát és őt illemre 
tanítja. És hogy a tábornok komolyan 
vette a dolgot, azt Bach annak feldúlt 
arcvonásaiból olvashatta ki De meg
mutatta néki. hogy nem ijed meg az 
erőszaktól. Hát csak jöjjenek 1

(Folyt. köjtJ

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  hétrÓ fK
A magyar katholicizmus egyik hc£ 

talmas kultúrintézménye a Szent-Istvin 
Társulat most tartotta 74-dik köz
gyűlését, amelyen felolvasták Csernodi 
bibornok hercegprímásnak a közgyű
lés megnyitójára készült beszédét, 
minthogy a prímást betegsége ezúttal 
akadályozta a megjelenésben.

Az érdekes megnyitó beszédnek 
tulajdonképeni témája a pápa quas 
Primas kezdetű körlevelének fejtege
tése volt. Ebben a pápa hibáztatja, 
hogy a katholikusok nem foglalják 
el kielégítő arányban a vezető állá
sokat. A modern kor legfőbb tévedése 
és betegsége a laicizmus, vagyis 
K r is z tu s  k ir á ly s á g á n a k  e lvesz
tése  a  kö zé le tb e n . A laicizmus

Önvédelemmel hoznak kapcsolatba. 
A mézeskalácsos voltaképpen nem is 
a vagyonát védelmezte, hanem fel
gerjedt bosszúból megtorló intézkedé
seket tett. Önbíráskodást engedett meg 
magának, ami nemcsak szükségtelen, 
haaeiQkirfvóan jogellenes is volt.

IS ftl& r i KRÓNI KA.
j y v ^ m je tg y ű lé s  miután a többség meg
írni» itT i frankvita lezárását kérő indít

ványt, véget vetett a frankvitának. — Újab
ban az anyagbeszerzési központ felállítása 
tartja izgalomban az ellenzéket. — A nem
zetgyűlés csütörtöki nap folyamán kezdte 
meg húsvéti szünidejét. — Ünnepi keretek 
között nyitották meg a XXXV. tenyészállat
vásárt és gépkiállítást. A kormányzó is 
megjelent a kiállításon és uradalma részére 
2 yorskhire tenyészállatot vett Mesterházy 
Ernő, a dunántúli ev. egyházkerületi fel
ügyelő nagygeresdi állattenyésztéséből. Az 
állatvásárt legutóbb megtekintette a rajna 
vidéki gazdák ktí'döttsége is.

Az új cseh kormány elnöke Cserni lett.
Németországban szivszélhűdésben hir

telen meghalt Schultze Artúr, aki ellen a 
magyarországi frankhamisításban való ré
szesség miatt megindították az eljárást. — 
Németországot nem vették fel a népszövet
ségbe.

Észtországban megünnepelték március 
15-ét.

egyik neme a Marx-féle szociálizmus. 
Célja laicizálni az egyént, a családot, 
a társadalmat és az államot.

Más szóval vissza a Krisztushoz, 
az örök királyhoz; az ő oltalma, ki
rálysága alá helyezzük magunkat, 
családunkat, társadalmunkat, orszá
gunkat.

Ig e n  a  R e g n u m  C h r is t ia n u m  
o lta lm a  a lá  !

EGYRÖL- MÁS RÓL.

A hágai bíróság Jankovicsot 3 évi, 
Marsovszkyt és Mankovicsot 2—2 évi fog
házbüntetésre ítélték a hamis frankok for- 
galombahozásáért.

A francia kormány bemutatkozása a 
kamarában rendkívül izgatott volt Malvy 
miniszter beszéde közben elájult.

Az angol Lyde professzor levelet írt 
az egyik angol lapban Magyarország meg
csonkításának orvoslásáról. Aránylag cse
kély határkiigazítások — úgymond — visz- 
szaadnák Magyarországnak a tiz millió 
magyarságból lekapcsolt két millió magyar
ságot és három olyan vidéket, amelyre fel
tétlen szüksége van. — Baldwin és a Walesi 
herceg ellen bfizbomba merényletet követ-

A  m in d e n n a p i  életből.
Kisgyerekkel szemben nincs 

jogos önvédelem. Egy 6 esztendős, 
vézna, fejletlen, rosszul táplált kis 
gyerek a búcsún az egyik mézeskalá- 
csostól egy kis csomag mézeskalácsot 
lopott, de a vásári árus észrevette. 
A kis gyereket földhözvágta, meg
rugdosta, ütlegelte, ügy, hogy a fiúnak 
eltörött az egyik lába és több mint 
egy hónapon át gyógykezelésre szorult. 
A kitűzött bűnügyi fótárgyaláson a 
mézeskalácson azt vitatta, hogy jogos 
védelemben cselekedett, mert a gyer
mekkel szemben a vagyonát védel
mezte. A Kúria most kimondotta, 
hogy ilyen esetben jogos önvédelem
ről nem lehet szó. A szembenálló 
okok és erők aránytalansága szembe
ötlő és téves felfogás az, hogy egy 
csekélységet a legnagyobb joggal, az

tek el.
A görög köztársaság elnöke lemondott.
jap án  fővárosában, Tokióban tűzvész 

támadt, mely három órán belül 600 házat 
semmisített meg.

Az am erikai elnök atyja, Coolidge 
meghalt.

6 és 9 éves gyermekeim mellé intelli
gensebb perfekt német lányt keresek, aki 
a házi munkákban is segédkezne. Jó bá
násmód biztositva. Ajánlatok : Ev. lelkészi 
hivatal Kötcse, Somogy m. küldendők. 2-3

„Erdőöri állást keresek. Beszélek ma
gyarul és németül. — Cim a kiadóhiva
talban.“ 2—«

Egészséges, ügyes mindenes leányt, 
vagy gyermektelen özvegyet keresek 
szakácsnő mellé azonnali belépésre. 
Bér megegyezés szerint. — Cím: 
Evang. lelkészi hivatal Ózd (Borsod 
megye). 3 - 3
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Ep. Filip. 2 .5 —7/- 

Az igazi felmagasztattatásnak első lépcső 
foka a megalázkodás. Ezt mutatja Meg
váltónk élete is a mai igékben. Annak 
okáért az az indulat legyen bennünk, 
mely volt a Krisztus Jézusban. Ez záloga 
felmagasztaltatásunknak.

K a p j Béla ,,Az Úr olta lm á
ban“ cím ű történelm i elbeszé- 
lése elhagyta a sajtót. A  kiadó- 
hivatal m egkezdte a m ű  expe
diá lásá t.

A kik  a  könyvre igén yt ta r ta 
nak, jelen tsék  be ezt az illetékes 
lelkészt, tan ító i hivatalnál, vagy  
egy levelezőlapon a H arangszó  
kiadóhivatalánál Szentgotthárd  
( Vas m .)

Az egyébként is csinos k iá l
lítá sú  könyv ezúttal ren dkívü l 
kedves a ján dék leend a húsvéti 
ünnepek alkalm ából. A ra  a 
H arangszó előfizetőinek 34.000  
korona.

Egyházkerületi törvényszéki ülés. A 
dunántúli ev. egyházkerületi törvényszék 
márc. 24-én Sopronban Kapi Béla püspök 
és Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő 
elnöklete alatt ülést tartott.

Raffay püspök Csepelen. Raffay püs
pök Csepelen meglátogatta csepeli híveit 
s az ottani egyházi elöljáróságot és az 
ott megtartott vallásos estély keretében 
felvilágosító előadásban szólt a csepeli 
munkáshíveihez.

Pénzügyi bizottsági ülés. A dunántúli 
ev. egybázkerületi pénzügyi bizottság márc.
24-én Sopronban szentmártoni Radó Lajos 
elnöklete alatt ülésezett.

Kovács Sándor dr. egyetemi tanár 
előadásai. Fáradhatatlanul járja a városo
kat és falvakat Kovács Sándor dr. egyetemi 
tanár és tart mindenfelé előadásokat. így 
március 14-én Nemeskérett, 21-én Szom
bathelyen, 25-én Keszthelyen tartott elő
adást. 28-án pedig a székesfehérvári gyü
lekezett körében jelenik meg előadás tar
tására.

A szarvasi öreg diákok. Az alföldi 
evangélikusok iskolavárosának a kollégiumá
ról, illetve ev. főgimnáziumáról, régi hires 
Szarvas városnak a diákjai is megalakítot
ták tudvalevőleg a „Szarvasi öreg diákok 
szövetségét“. Ezek az öreg diákok Buda
pesten most bensőséges, baráti összejöve
telt tartottak. A legöregebb szarvasi öreg
diák, a nyolcvanötéves Raksányi Kálmán, 
irsai ny. főjegyző is megjelent ezen az 
összejövetelen. Benka Gyulának, a szarvasi 
gimnázium egykor nagynevű igazgatójának 
az emlékezetet Raffay Sándor ev. püspök ele
venítette fel; felhívta a táisakat, hogy a kiváló 
magyar oktató emlékének megörökitéséről 
méltólag gondoskodjanak. Saskó Samu mos
tani igazgató, Gombos Lajos, Kemény Fe
renc, Ádám Gusztáv szóltak még a kérdés
hez, Gyökőssy Endre, Benka emlékének

szentelt költeményt olvasott fel. Szontagh 
Tamás dr. összetartásra búzditotta az 
öregdiákokat. A szövetség elnöke Bartóky 
József dr., társelnökei Raffay püspök és 
Szontagh Tamás lettek.

A szombathelyi Protestáns Kör és a 
Diákszövetség március 15-én vallásos és 
hazafias ünnepélyt rendezett a templomban, 
amelyen közreműködtek: a dalosegyesület, 
Jánossy Andor, Nemes Valdemár, Fülöp 
Zoltán, Rácz Ernő. Az ünnepi beszédet 
Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész tartotta. 
Az oltári szolgálatot Takó István s.-lelkész 
és Kovács István vallástanár végezték.

A körmendi ev. egyházi énekkar és 
ifjúsági egyesület március 14-én este 6 
órakor a gyülekezeti ház nagytermében 
tartotta szabadság-ünnepét a következő 
műsorral: 1. H iszek eg y ..., előadta a 
vegyeskar zenekar kísérettel. 2. Szegedy: 
„A magyar Etna“, szavalta Orbán Ilona. 
3. Ünnepi beszéd, mondotta Sárkány Fe
renc, az Ifj. Egy. elnöke. 4. Bihari: „Ber
csényi nótája“, előadta a műkedvelő zene
kar. 5. Hasmat: „Magyar népdalok“, éne
kelte a vegyeskar. 6. Alföldi L .: „Czinka 
Panna“, melodráma, előadta G. Diószeghy 
Mózes, hegedűn kísérte Farkas J., zongorán 
Somogyi Béla. 7. Himnusz, közének. Az 
ünnepélyen a nagyterem zsúfolásig megtelt, 
részt vett azon a katonai parancsnokság, 
vámőrség és városi és járási hivatalok 
vezetősége is. A zenekart és vegyeskaro
kat Somogyi Béla igazgató-tanító vezényelte. 
Az ünnepély után az ünneplő egyesületek 120 
terítékes társasvacsorát rendeztek Hacker 
János vendéglőjében, melyen az ünnepi 
felköszöntőt Zongor Béla esperes tartotta, 
a gyülekezeti férfikar pedig irredenta da
lokat adott elő.

Salgótarjánban minden böjti vasárnap 
d. u. tartott böjti esték során február 28-án 
Farkas Győző debreceni lelkész tartott 
hatalmas előadást a szép számmal egybe- 
gyült közönség előtt, amelynek során a 
Nyugat tanítása cím alatt mély gondolatok
kal fejtegette a Nyugaton erősen fejlett 
nacionalizmus példáját. A nagy figyelemmel 
hallgatott előadás keretében Vadászy Ber
talan orgonaszólója, Kralovánszky Zoltán 
és Szkladányi hegedúduettje, Fridnch Anna, 
Tuba Ilonka szavalata és dr. Csengődy L. 
lelkész kezdő- és záróimája mélyítette az 
áhítatot.

Gyászhír. Kárpáti János gyóni ev. taní
tónak neje váratlanul elhunyt. Vele a gondot 
és küzdelmet hangtalanul tűrő, beteg fér
jének és gyengélkedő anyjának, valamint 
két árvájának hűséges anyja szállt sirba.

Szeged. Az evangélikusok március Idu
sát templomi ünnepség keretében ünnepel
ték meg. Közének után megnyitó beszédet 
tartott Fodor Jenő, a L. Sz. alelnöke. Bernát 
Magda hazafias dalt énekelt hegedűkiséret- 
tel. Tátrai Károly lelkész emlékbeszédet 
tartott a nagy nap jelentőségéről, melyet 
követett Falus István színművész Talpra 
Magyar szavalata. Révfy: Bús magyarok 
imádsága c. szerzeményét énekelte Bernát 
Magda Zelenka Róbert hegedűkíséretével. 
Ugyancsak Zelenka Róbert Bach egyik mű
vét adta elő hegedűn Országh József or- 
gonakiséretével. Paraszkay Gyula, az Egye
temi L. Sz. elnöke zárószavai végeztével 
a templomot az utolsó helyig megtöltő 
tömeg a Himnuszt énekelte el nagy lelke
sedéssel.

A téti ev. gyülekezet böjt 3-ik vasárnap
ján vallásos estélyt tartott, melyen Kiss

Íolán, Csete I., Káldi Irén szavalatokkal; 
üss Margit tanítónő és Szabó István tanító

énekszámokkal működtek közre. Kovácsics 
Géza ev. lelkész „A mi gyülekezetünk“ c. 
tartott érdeklődéssel hallgatott előadást. 
Offertórium 171.000 K, részben a Harang
szó, részben iskolás gyermekek jutalmazá
sára. Január 17-én a lelkész a presbyterek- 
nek tartott előadást „Egyházunk helyzete 
az állammal és róm. kath. egyházzal szem
ben*. Febr. 21-én a felnőtteknek tartatott 
előadás a Bibliáról s annak jelentőségéről.

Az ev. ifjúsági egylet március 14-én 
hazafias ünnepélyt rendezett, melyen Ková
csics Géza ev. lelkész tartotta az ünnepi 
beszédet. Szavaltak Kiss Jolán, Kiss Gyula 
és Hujber Annus. Színre került „Szent 
bokréta* c. egyfelvonásos színmű Csete I. 
rendezésével.

Újcsanálos hazafias ünnepe. Március 
15-én emelkedett hangú, lelkes ünnepélyben 
vett részt a megjelentek nagy serege. Az 
ünnepély a templomban kezdődött, ahol 
Tavaszy Zoltán evang. lelkész izzó lelke
sedéssel tartott hatalmas beszédet. Majd 
az iskolában folytatódott az ünnepély, me
lyen Krajecz András, Balázs Albert, Zsuggel 
Margit, Valdner Bőske, Munkácsi József 
szavaltak. Nagy Pál tanító beszéde nyomán 
sokan könnyeztek, majd a könnyeket letö
rölvén, nagy lelkesedéssel teltek meg és a 
nagy elhatározás ott égett kicsiny és nagy 
szemében.

Kéty. Március 15-e, a magyar szabad
ság születésnapjának évfordulója, a temp
lomban ünnepeltetett meg a következő 
Programm szerint: 1. Közének. 2. Nemzeti 
dal, szavalta Juszt Henrik. 3. Katonadal, 
szavalta Butter Henrik. 4. R. Schumann: 
„Élj őseink hazája“, énekelte Gönye D. 
karnagy vezetésével a gyülekezeti dalárda.
5. Üzenet Erdélyből, szavalta Keil János.
6. Hazám, szavalta Stein Henrik. 7. „Fel 
barátim a csatára“, énekelte a  gyermekkar. 
8. A magyar néphez, szavalt Winekher 
János. 9. Szózat, szavalta Nier János. 10. 
„isten áld meg, védd hazánkat“, énekelte 
a gyermekkar. 11. A helyi lelkész ünnepi 
beszéde a 145. zsolt. 1—7. v. alapján. 12. 
Alkalmi ima. 13. Közénk. 14. Himnusz.

Gyékényes. Szépen sikerült március 
15-iki ünnepséget rendezett az énekkar f. 
hó 14-én este az iskolában. Az ünnepség 
két részből állott. Az első rész népies szín
darabból és népdalokból, a második pedig 
hazafias színdarabból és énekekből a követ
kező műsorral: Miszel Ferenc tanító rövid 
üdvözlő szavai után „Csillag ragyog, hold
világ van* c. négyszólamú népdalt énekelte 
az énekkar. Utána „Pataki Diák“ c. egy
felvonásos színdarab következett. Szereplők 
voltak: Balázs József, Kiss József, Kovács 
József, Imre Sándor és Dervalics Ilonka. 
Az első rész Petőfinek „Befordultam a 
konyhára“ c. négyszólamú énekével végző
dött. Ezután következett az ünnepségnek 
hazafias része, mely'Miszel Ferenc tanítónak 
alkalmi felolvasásával kezdődött, mely után 
a férfikar „A románnak fekete szakálla* c. 
éneket énekelte. Hazafias rész magva a 
„Csonka Honvéd“ c. háromfelvonásos szín
darab volt, melyet: Ritser József, Dervalics 
Kálmán, Rituper András, Kiss János, Lőrincz 
Ilonka, Kercsmár Katalin, Török Katalin és 
Török Juliska szereplők játszottak. A szín
darabot „Imádkozzunk a hazáért“ c. ének 
követte, mely után Balázs József Petőfinek 
„Élet-halál* c. költeményét szavalta. Az 
ünnepségnek Himnusszal történt befejezése 
után megállapítást nyert, hogy az estély 
jövedelme 1,469.000 K, mely az ifjúsági 
könyvtár gyarapítására fordittatik.
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Patvarc. A márciusi nagy napok em
lékét méltó keretek között ünnepelték meg 
Patvancon is március 14-én. A hazafias 
ünnepélyen részt vett az egész falu. Sok 
szép szavalat és ének egészitette ki az 
ünnepi keretet, melyen meleg érzéstől át
hatott beszéd hangzott el.

Leventeavaläs Békéscsabán. A Békés
csabához tartozó telekgerendási tanyai 
iskolában ötvenkilenc leventét avattak fel. 
A leventékhez Oazsó Pál evangélikus lel
kész intézett buzdító beszédet.

Budapest. Szuchovszky Gyula evang. 
vallástanár s vezetése alatt álló ifjúság 
március 26-án sikerült kultúrestélyt ren
dezett. Előadást dr. Varsányi Mátyás lelkész 
tartott, mig záróbeszédet S? uchovszky Gyula 
vallástanár mondott. Az estélyen közremű
ködtek: Tomcsányi Klári, Horcsák I., Lénárt 
L., Vajda M., Mikolik Lenke, Gyura Erzsé
bet, Hajnal Istvánné, Schwébler Ferenc, 
Novomeszky Gusztáv, Kirnbauer Béla, Bá
rány János és Bálint Jolán.

Gyűjtési engedély. A belügyminiszter 
megengedte, hogy a szarvasi ág. ev. egyház- 
község az árvaházának felépítéséhez szük
séges anyagi eszközök részbeni megszer
zése céljából hat hónapon át az ország 
egész területén pénzbeli adományokat gyűjt- 
hessen.

Csőnge. Szép ünnepség keretében ün
nepelte meg március 15-ikét az Evang. 
Ifjúsági Egyesület nagy számú hazafias 
érzésű közönséggel egyetemben. Az ünnep
séget különösen ifj. Balogh János, Bognár 
Pál és Balogh Károly szavalatai tették 
lelkessé Mély benyomást keltett az Egye
sület férfikarának Szabó Dezső II. sorszámú 
tanító vezetésével előadott énekszámai és 
Hajas Dénes kántortanító történelmi meg
emlékezésekben gazdag ünnepi beszéde.

Vérteskethelyen március 15-ét Szakái 
Mihály, Csonka Dezső, Csonka Ferenc, 
Szőllosi Ferenc szavalataikkal, Csonka 
Eszter, Csonka Mariska, Csonka Dezső, 
Csonka Zoltán, Selmeczi István, Takács 
András és Takács Mihály pedig Csite K .: 
„Szent bokréta“-jának szinreadásával tették 
emlékezetessé. 342 ezer korona adomány
ból 100 ezer koronát a Harangszó fenn
tartására, 100 ezer koronát az Eötvös-alap- 
nak küldetek, 142 ezer koronát iskolai fel
szerelésekre fordítottak.

Szentgotthárd. Azoknak, akik szeretik 
az Úr házában való lakozást, ismét egy 
kedves, csendes, meghitt órában volt ré
szük Judika vasárnapján, amikor a gálya
rabok emlékére volt vallásos estély a temp
lomban, mely közénekkel, imádsággal, szent 
ige olvasással vette kezdetét. Ezután Timár 
János „Térj magadhoz drága Sión* szóló
éneke emelte magasba a lelkeket, majd 
Berger Lajos segédlelkész alapos történelmi 
tanulmányra valló, megható emlékezése a 
gályarabokról következett. Hutflesz Endre 
szép orgonajátéka után Belső Károly fő- 
gimn. tanuló Medgyasszay Vince: Ének a 
gályarabokról című költeményét adta elő 
nagy hatással. A vegyeskar gyönyörű kar
éneke után imával és közénekkel nyert 
befejezést a kegyeletes ünnepség.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Németországban az elmúlt 1925. évben 

a keresztyén szeretet munka lényeges ha
ladást mutat fel. Az elmúlt év tavaszán az 
evangélikus egyház belmissziója 35 nagyobb 
épületet és ezzel kapcsolatban kiterjedő 
intézményeket alapított a jelenlegi nyomor

enyhítésére. A belmissziói intézmények kö
zül kettő százéves, 19 hetvenőtéves, 18 
intézmény pedig 50 éves jubileumát érte 
meg.

A német ifjúsági egyesületek birodalmi 
vezetősége felszólítást intézett a hozzátar
tozó 4023 egyesületben levő sok százezer 
tagjához, hogy a német evangélikus ifjúság 
a legerőteljesebb küzdelmet indítsa meg a 
keresztyén vasárnapért.

A német szociál isták vezérlapja, a val
lásellenesnek ismert Vorwärts elismerő cik
ket irt egy német evangélikus fogház lelkész 
munkájáról.

Magyar reform átus papságot szer
veztek Franciaországban, a francia pro
testáns egyház a Franciaországban élő 
magyar református véreink számára magyar 
lelkészi állást szervezett, amelyre Csekme 
Ádám lelkészt hivta meg.

Az Amerikai Egyesült Lutheránus 
Egyház (United Lutheran Church) most 
megjelent 1926-iki Évkönyve szerint ennek 
az egyháznak az Egyesült-Államokban és 
Kanadában 35 egyházkerületben van 2983 
lelkésze, 2643 anyagyülekezete, 3829 gyü
lekezete, 1,238 009 megkeresztelt tagja, akik 
közül 856.180 megkonfirmált tag s akik 
közül az úrvacsorával élt 645.836. A meg
előző évvel szemben a gyarapodás: 59 lel
kész, 77 anyagyülekezet, 17 gyülekezet, 36 
ezer 608 keresztelés, 16.901 konfirmálás és 
12.652 gyónó. A vasárnapi iskolák szám a: 
39.515, a tanulók száma 571.737. Az ösz- 
szes bevétel 18,379.097 dollár, tehát egy- 
egy tagra esik átlag 21 dollár (1,470.000 K).

Japán 60 millió lakósa közül a keresz
tyének száma 255 000 lélek. Ebből 120.000 
protestáns, 75 000 római batholikus és 15 
ezer orthodox katholikus.

Ú J D O N S Á G O K .
Mikszáth Kálmán emléke. A Mikszáth 

Kálmán Emlékbizottság, amely a nagy író 
emlékét méltó emlékművel óhajtja megörö
kíteni — Szász Károly elnöklésével rendező
bizottságot, majd a főváros és a vidék 
társadalmának vezető embereiből országos 
nagvbizottságot választott.

Negyvenkét milliós cserkészalapít
vány. A debreceni református kollégium 
főgimnáziumának ezelőtt 17 évvel végzett 
növendékei hálájuk jeléül a debreceni ref. 
főgimnázium 172. sz. Erő cserkészcsapat 
javára 42 milliós alapítványt tettek.

Nyolc nap a Kossuth-nótáért. A nyit- 
rai törvényszék Faigei János durodi gazdát, 
aki a Kossuth-nótát huzattá, nyolc napi 
fogházra Ítélte. Nyolc napot kapott Jónás 
Rudi cigányprímás is.

Nő, mint felelős szerkesztő. A gömöri 
evangélikus egyházmegye megtiltotta Szka- 
los Emil rozsnyói lelkésznek, hogy a Rozs
nyói Hírlapot szerkessze. Szkalos most a 
szerkesztést feleségének, a Madame San 
Géné néven ismert felvidéki Írónőnek adta 
át. Szkalos Emilné az első női felelős 
szerkesztő a Felvidéken.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.

Macskahus — nagyban. Szenzációs 
eset tartja izgalomban Kisenev város lakos
ságát. Négy mészárost tartóztattak le, akik 
hónapok óta , rendszeresen mérték ki a 
macskahust. És pedig nagyban.

Széméremsértő tánc m iatt elítéltek 
egy leányt. Jakab Bertát szeméremsértö 
tánc miatt egymillió korona pénzbüntetésre 
ítéltek, de a végrehajtást háromévi próba
időre fölfüggesztették.

Lengyelország hazaszállítja Bem tá 
bornok hamvait. Bem tábornok halálának 
75 éves évfordulója alkalmából a tábornok 
szülővárosa, a lengyelországi Tarnow már
cius 14-én ünnepélyt rendezett a város 
nagy szülöttjének emlékére. Egyúttal bizott
ság alakult, melynek feladata szélesebbkörü 
akció kifejtése a tábornok hamvainak haza- 
szállítása érdekében. Tervbevették azt is, 
hogy szobrot állítanak Bemnek s e célból 
egész Lengyelországban gyűjtést indítanak.

Bruszilov tábornok halála. Bruszilov 
tábornok hetvenhárom éves korában tüdő
gyulladásban meghalt.

Heves földrengés Rhodos szigetén. 
Rhodos szigetén heves földrengés volt. 
Hetven ház elpusztult, egy ember meghalt, 
egy ember súlyosan megsebesült.

Tibetben 300 em bert m észároltak le 
— a villany miatt. Tibetben lemészároltak 
egy háromszáztagú csoportot, amely villa
mos fölszerelést szállított abból a célból, 
hogy Lhasszában, a szent városban, hol a 
dalai láma székel, villanytelepet állítsanak föl.

M agyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányu]ság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Szentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Március 24. Gabonaárak: Búza 375— 

377, rozs 220—225, árpa 230, köles 190, 
zab 250, tengeri 175—180, korpa 165 ezer 
K métermázsánként.

Valuták : Dollár 71.450, Schilling 10049, 
Német márka 16971, Cseh korona 2115, 
Dinár 1255, Lei 305, Lira 2875, Frank 2560, 
Angol font 346.575.

Női divatkalapok készítése, át
alakítása és vasalása legjutá- 
nyosabbao. — Legújabb tavaszi 
modellek. — Nyári anyagban 
i- 5  nagy választék.
Özv. Königné, Körössy Rózsika
»Ó -E - Szentgotthárd,

Széli Káimán-tér 14.
Kranyecz-ház.

A d a tn i a Hangsad [eltartására!
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Keresek egy szakácsnőt, ki a barom
fiakat is ellátja, falusi háztartásba 3 tagú 
családhoz április 1-ére; ajánlatot dr. Theo- 
dorovits Döméné, Felcsút (Fejérmegye) 
címre kérek. 1—2

Rendkívül ügyes bognár-segéd, kiváló 
munkaerő, szerény feltételek mellett mun
kát keres. Címe: Evang. lelkészi hivatalban 
S z e k s z á r d  (Tolna m.) 2— 6

Házvezetőnek ajánlkozik, összes házi 
teendők elvégzésére vállalkozik őzv. Hor
váth Józsefné Pápa, Kígyó ucca 13. 2 - 5

Új Testámentom
Károlyi Gáspár nyomán

az eredeti görög szövegből fordította, 
bevezetéssel és szótarral ellátta
Dr. Masznyik Endre.

A mű megrendelhető a szerzőnél is 
Ercsi, (Fehér m.) 4 - 2 0

A fűzött példány ára (szállítással együtt) 
90, vászonkötésü 120, bőrkötésű 170 

ezer korona.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
2-10 kézelő tisztítás.

H irdessen a „ H a r a n g s z ó “ -ban.

Házikisasszonyt kereBek, ki németül tud, 
kis háztartásunkban segédkezik s felsőruha 
varráshoz is ért. Nagyon jó bánásmódban 
részesül. C ím : Gyenes Dezsőné Budapest, 
I., Szittya ucca 4. s_ 3

A kar ingyen egy jő  tan ácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

e « ' e S a < V
^  k a s z á t .  S

Ez a legújabb vívmány a kasza- 
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelőt három
szori kikalapálás után is készsé- 
'■■■«-mui1 gesen kicserélem. = =  

Kapható kizárólag:

S A L B E R  K Á R O L Y
kereskedésében 2 - 2 0  

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Vályi Nagy Géza:

Magyar m l  -  magyar s z it a
Versek. III. kiadás. — Á ra: 2-5 pengő.

Káj ma élni
Új versek — Ára : 3 pengő.

s — 20

■  ■

I

I

Már most
gondoskodjunk hiterősítés napjára konfirmációi ajándékról.

B i b l i a  éS é n e k e s k ö n y v  n é l k ü l  nem konfirm andus a konfirmandus.
Legértékesebb konfirmációi ajándék a jó könyv.

KIS TIVADAR könyvkereskedése PÁPA Fő-ucca 21. ajánlja az alant felsoroltakat:
— Á rak p e n g ő b e n .— Korona—pengő átszámítás 1926. évi naptárral —-16.

Emléklap a hiterősités napjára, fehér papíron, kék
nyom ással...................................................... —’08

Emléklap 32x42 cm. többszínű díszes kivitel, kép
pel, finom papíron . . . . . . .  — 96

Evang konfirmandusok kátéja, Raffay S. . . . — 64
Evangélikus öntudat. Konfirm. tankönyv, II. kiadás,

Túróczy Z o l t á n ..............................................— 80

„Lelki vezér“
imakönyv. Irta Gyurátz Ferenc. X. kiadás.

Díszes vászonkötésben.........................................4*50
Párnázott vászonkötésben, tokban . . . .  8-40
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban 14-—

„Szoros kapu — keskeny ut“
elmélkedések és imádságok fiatal leányok számára.

Irta Czeglédy Sándorné Kósa Margit. II. bővített kiadás.
Díszes vászonkötésben..............................................3‘—
Párnázott vászonkötés, t o k b a n ...............................4'60
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban l l -—

Evangélikus énekeskönyv.
Félvászonkötésben......................................................
Díszes vászonkötésben, t o k k a l ...............................
Párnázott vászonkötés, t o k k a l ...............................
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban

448
5-60

11-20
24-—

Ko-Bibliai képeslapok 36 féle szép kép (Copping festőművész képei után) egy-egv drb. —’16. Bibliai fali mondások „ 
szorú“ füzetek. Olcsó traktátusok nagy választékban. — Ünnepeink. Irta dr. Vass Vince. Vasárnap, Nagypéntek, Husvét, 
Áldozó csütörtök, Pünkösd, egy-egy drb. —-08. — 100 kép a bibliából. Leinweber festőművész színes képei, albumalak 8-40.

— Régi használt könyveket saját könyvkötészetemben olcsón beköttetek.
Konfirmáció alkalmával legszebb ajándék a hitoktató lelkipásztornak: Útmutató bibliakörök vezetésére (Dr. Vass 
Vince) 1.10. — Vasárnapi imádságok a templomban. Kötve. (Czeglédy S.) 6 —. — Hétköznapi imák reggeli és esti 
istenitiszteleten a templomban. Kötve. (Gyurátz F.) 8 —. — Útmutató a gyülekezeti fegyelmezés gyakorlására. (Forgács 
Gy.) — 80. — Gyülekezeti igehirdetés elmélete. (Dr. Ravasz László) 499 lap. Kötve 17 —. — Belmisszió és cura 
pastoralis kézikönyve 832 lap (Forgács Gy.) Kötve 24 —. — Egyházi beszédek kiváló íróktól nagy választékban, be

kötve is megrendelhetők. — Vigasztalások könyve. Baldauf-Mesterházy 1-70.

Nyomatott Wellisch Béla vUlamüxemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Jézus szivünk örökre á ld , 
R o g y  m eggyőzted a bűnt, halált .

Surkentt-H adóhiratal:
SZENTOOTTHÄRD.

Vas vármegye.

Flókkladóhlratal 
.Luther-Társaság" könyv

kereskedése Budapest,
Vili., Szontkirályi-u. 51/a.

A „IIARANGSZO*4 
előfizetési á ra : az első 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
107«-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

„Jézus é l!“. . .
Márk ev. 16.«. „Ne fél

jetek ! A názáreti Jézust 
keresitek, aki megfeszltte- 
te t t ; feltámadott, nincsen 
i t t ; íme a hely, ahová őt 
helyezők.“

Tavaszi napsugár ragyogja be 
a világot. . .  Nos, amilyen bizonyos 
az, hogy egy sok millió sugarat 
szóró, fényes nap ragyog az ég
boltozaton — még ha a kiégett, 
vak szemek nem látják is azt, ép
pen olyan bizonyos, hogy az Ur 
feltámadott, a Krisztus él, akár 
hiszik ezt az emberek, akár nem ! 
De az is szent bizonyosság, hogy 
áldott husvétot ünnepelni, a feltá
madás nagy napját megszentelni 
csak azok tudják, akiket „az izek
nek és a velőknek megoszlásáig“ 
áthat a húsvéti híradás: Jézus é l ! 
. . . Azt mondhatom, hogy ez a két 
szó a mi diadalmas keresztyén hi
tünknek . fundámentuma, egyedüli 
talapzata.

Halottaiból feltámadott az Ú r!... 
És higyjétek el, nem is lehet ez 
másként. Az, aki önmagát adta 
érettünk, aki a szeretet parancsára 
bűnös testvérei javáért leszállt a 
sír borzalmai közé, aki ezt tette, 
az nem lehet az örök-halál marta
léka, az nem lehet a koporsó örö
kös lakója, — annak élni kell, 
valóban élni kell itt a földön, s 
élni, uralkodni kell az örökkévaló
ságban, mint a mi Urunk. „Jézus 
Krisztus tegnap és ma ugyanaz és 
mindörökké ugyanaz marad!“ A 
keresztyén hitnek kétezer éves szent 
temploma mozdíthatatlanul ezen a 
húsvéti örömüzeneten, ezen a kő
sziklán nyugszik: Jézus é l! . . .

Ma különösképpen boldog öröm
mel kell ezt hirdetni, bizonyságot 
téve arról, hogy a húsvéti öröm a 
legkeresztyénibb öröm! Orgonák 
zúgása, tömött templompadsorok

éneke egy hitvallássá forrósodjék: 
Jézus él, láthatatlan köntösében itt 
jár közöttünk, személyesen, való
ságban itt van most is az ő gyüle
kezetében ! . . . A megfáradtak és 
a megterheltek szomorú csapata 
ma is hozzá s elibe járulhat, néki 
ma is van hatalma nyugodalmat 
adni . . . „Veletek vagyok minden 
napon“. . . hangzott Ígérete, s Ő 
ma is felveszi a bűnösök ügyét, 
vigasztalva simítja végig a könnyes 
arcot, erőtelen gyengéknek ad új 
erőt, remegő szívekben reménysé
get gyújt, lecsendesíti a lelkiismeret 
viharát, meghallgatja az imádsá
got — mert él és uralkodik mind
örökké ! . . .

Egy óriási fatörzs keresztmet
szetét láttam, rajta körbe futó gyű
rűs vonalakat, a fa életéveinek 
redőit. Mikor emberi kéz talán 
Amerika egyik őserdejében leta
rolta e fát, közel kétezer éves volt. 
Közepén egy pont: a fa születési 
éve, Jézus születése előtt talán a 
huszadik év, s a legkülső gyűrű, 
az utolsó redő, Jézus születése után 
az 1910. esztendőt jelezte. A fa
törzs keresztmetszete kétezer évet 
mutatott.

Húsvét ünnepe nem adja-e meg 
az emberi lélek keresztmetszetét?

Az én lelkem: halhatatlanságra 
elhívott egyéni lélek. De nem ér- 
zem-e meg sejtelemszerüen önma
gámban az emberiség lélek-hullám- 
zását? Egy végtelen fejlődés kör
vonalait, gyűrüzetét, — a letűnt 
korok nemzedékeinek lélek-redő- 
zetét? Nem vagyok-e egy több 
évezredes lélek-növekedés végső 
gyűrüzete, utolsó redője ? Egy több 
ezeréves, egymásba kapcsoló lélek-

Ne szégyeneljük a mi hitünket, 
sőt inkább szent dacossággal kiált
suk bele a világba: Krisztus fel
támadott, diadalmaskodott! . . .  Hisz 
jól tudjuk, hogy a keresztyénség 
ellenségei, milyen erőszakos elszánt
sággal támadnak a húsvéti öröm
hírre, hogy eltiporják azt, ámde 
ugy-e azt is tudjuk, hogy a mi hi
tünk meggyőzi a világot! . .  . 
„Örvendetes hír jött ma angyalszárnyon, 
Minden ajakról szent zsolozsma szálljon ; 
Édes zengéssel töltse be a tájat —
Az Úr feltámadt!
Fel Isten népe az igazért, jóért!
Fel áldozatra az el nem múlóért 1 
Az igaz é le t: az igének élte,
Élj s halj te é rte !“

Amen.

lánc végső szeme? Ahogy a fa
törzsön minden gyűrű egy előbbire 
s ezeken át a születési kezdő pontra 
u talt: nem utal-e az én lelkem is 
távoli idők ködös homályán át egy 
végtelenbe vesző távoli pontra ? 
Az Isten kezéből kikerült első 
lélekre ?

Nagypénteken homályos érzések 
leptek meg. Nem hordom-e magam
ban az elmúlt Éden tűnt boldog
ságának visszafájó tudatát ? Az 
angyal kétélű kardjának az első 
emberpárra emelt villanását ? Kain 
megbélyegzett homlokának perzselő 
jelét? Jákobnak az Istennel való 
nehéz, homályos küzdelmét? Péter 
tagadását? Judás árulásának sötét 
bornlatát ?

Dante érces, komor és megkö
vült vonásait látva a flórenciek azt 
mondták: a Poklot járta meg e 
férfiú, azért oly sötét ez az arc. 
A Poklot megjárt lélek sötét voná
sait érzem nagypénteken magam
ban. Ám Dante a Pokol tölcséré-

Húsvét.
I r ta : Kutas Kálmán.
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bői kijutva lá tta : feléje fehér an
gyalszárny hajt csónakot, hogy ezen 
őt az égbe vezető hegyi út lábához 
vezesse. Húsvétkor kiérek a, gyöt- 
relmes érzések poklából Jézus meg
nyílt koporsójához s a mellette álló 
angyal szól hozzám : nézzek a sírba 
s ezen át az égbe vezető út felé 
kövessem.

A kétezer éves fa továbbgyűrii- 
zése megszűnt. De nem gyűrüz- 
nek-e azért körülötte tovább is az 
eljövendő évek, újabb korok, nagy, 
beláthatatlan horizontjának, látó
határának körvonalai? A fa nem 
érez. Á fa nem tudja ezt. De a 
lélek érez s tudja, hogy végtelen
ségbe vesző horizont veszi körül 
s Jézus feltámadásán át a halha
tatlanságba tekint. Húsvét a vég
telen horizont ünnepe.

A lélek kettős tükör, amelyik a 
nagypéntek és a húsvét határmes- 
gyéjén áll. A tükör egyik síkja a 
múlt felé fordúl, s elmúlt korok 
bűneinek képét mutatja: évezre
dekét, az enyémben mindenkiét és 
minden bűnt. A másik síkja a vég
telen felé néz, s a feltámadást, a 
lélek tisztulásának mérhetetlen le
hetőségeit, az örökkévalóságot veri 
vissza.

Nagypéntek a bűn Pokla felé 
irányítja tekintetemet, — a húsvét 
a lélek Paradicsoma felé. Az le- 
horgasztja a bűnterhelt főt, — ez 
felemeli a bűntől megtisztult lelket. 
Az megaláz, — ez felmagasztosít. 
Az halálról, — ez örökkévalóság
ról zeng.

Keresztyén lélek: érezd meg ezt! 
Emberi szem lásd meg ma, hogy

Szanatóriumban.
Irta: Qujás Tivadar.

Most gondolt először életében a ha
lálra . . .

Úgy érezte, mintha legyőzhetetlen ha
talom vinné egy feneketlen és végtelen, 
hideg, sötét szakadék felé, hová biztosan, 
rövidesen lezuhan; hiába minden emberi 
erőlködés, szeretők szeretete, orvosok tu
dománya.

Három hónappal ezelőtt jött a szana
tóriumba, lázmentesen, aránylag jó erőben 
csupán egy kis köhögéssel és most három 
hónap múlva lázasan, vért köhögve fekszik 
a kórágyon. A gondos ápolás, lelkiismere
tes orvosi gondozás dacára napról-napra 
betegebb lesz. Hiába biztatják: nem tud 
rajta segiteni emberi tudomány. A rettene
tes, sötét, hideg halál . . .  A halál. . .

Az egyik közös kórteremben most egye
dül fekvő fiatal egyetemi hallgatót kínoz
ták e gondolatok. A halálfélelem borzon
gatta . . .

De nyílott az ajtó s nagy zsivajjal jött 
be a többi beteg is, kik mivel könnyebb

fölötted a szellemi élet örök napja, 
az isteni szeretet fénylő ege ragyog.

Lelkem Nagypénteken fekete 
vizű zuhatag volt, — ma vágyfo
lyam és hitfolyam, amely a hal
hatatlanságba torkol. Ma Jézus sír
jába tekintve az örökkévalóság tá
volságába látok. Az ő széthullt 
koporsóján a múlandóság szétmálik 
s Jézus előttem megy Galileába. 
Hol van ez? Az én szívemben is. 
Ma érzem, hogy Péterrel, Jakabbal 
és Jánossal a „nagy hegy “-re me
gyek fel, amelyen a mai ünnep az 
én lelkem számára is akar egy 
hajlékot építeni, ahonnan én, bűnös 
és múlandó ember, a halhatatlan
ság és örökkévalóság végtelensé
gébe tekintek. Ma az örökkévalóság 
pitvarában vagyok s ott várom az 
én Uramat, hogy lelkemet a hal
hatatlanság palotájába behívja.

Feltámadás.
Nehéz kővel zárták le sírját, 
Hamisság pecsétté le azt.
A bűn fiait őrnek hívták 
S velük őrt állt a dac, harag.
A részvéten nevetett a gúny,
Átkot mondott a gyűlölet.
. . . Kétely gondja égett a hamun 
Rémitni bűnös sziveket.

Benn a sírban csak a test feküdt, 
Igéző ajka néma volt 
Áldott szivére, mely csak könnyüt 
Törült elébb, most csend hajolt.
. . .  Az élet lángja végsőt lobbant 
A gyásszal fedett Golgothán, 
Megtört Bárányként megroppant 
S pár hű szív sirató csupán.

betegek voltak a fekvőcsarnokban „kúráz- 
tak“ eddig.

„Tudja mi az újság ? — szólott az egyik, 
betegünkhöz. — Estére átjön a szomszéd 
pavilonból egy pap s valamiféle előadást, 
beszédet fog tartani itt a mi szobánkban.“

Estére valóban átjött a Jelzett pap — ki 
könnyebb betegségére ugyané szanatórium
ban keresett gyógyulást — s esti áhitat 
keretében nyugtató, erösitő beszédet mon
dott

Így beszélt: „Az élet ezernyi gondja, 
baja között mireánk még egy külön gond 
nehezedik, a legnagyobb: a betegség, mely 
leköt és pusztulással fenyeget. . .  Úgy sze
retnénk, élni piros pozsgás erős egészség
ben, küzdeni, harcolni, örülni . . .  ott künt 
az élet porondján munkálkodni szeretteink
ért, hazánkért, embertársainkért, Isten dicső
ségéért . . .  És mi úgy érezzük magunkat, 
mintha börtönben lennénk. Orvosaink, ápo
lóink minden erejükkel, minden szeretetük- 
kel igyekeznek kellemessé tenni e helyei 
és mégis úgy vagyunk, mint börtönben: 
amikor legszínesebb álmunk után tárjuk 
ki fáradt karunkat, korlátokba ütközünk, 
köhögésbe fulladt sóhajjal esünk vissza 
kórágyunkra. . .  A betegség rabjai vagyunk.

Sápadt ajka egy végsőt rebeg 
Atyám bocsássad meg nekik . . . 
Diadalt üvölt lenn a sereg:
— Megöltük a Názáretit!
. . .  Barlangba zárták, hitték a fény, 
Az eszme zárul le vele,
De élt a hívőknél a remény:
— Lesz feltámadás reggele!

S  ki teremtett fényes világot,
Rétet, napfényt, szivei, mosolyt,
Ú j fényt adott kioltott lángnak: 
Feltámadott ime a holt.
Bűn szikláját igazság ver le,
Megfut messze a gyű lö let. . .
— Újra él az ige, az eszme 
Újra világot szeretet.

Jézusom győzelmed hajnalán 
Ébreszd a meghalt szíveket,
Járjanak fény — vagy bánat útján 
Téged bátran kövessenek.
Szent hit áraszd el szerte-széjjel 
Az igét mely olyan csodás:
— Földi éltedre szállhat éjjel 
De eljön a Feltámadás.

Buti Sándor.

Ne féljetek.
Irta: Dr. Scholtz Oszkár.

Ez a bátorító, könnyeket száritó 
s reménységet keltő szózat hang
zott el husvét hajnalán a Megváltó 
sírboltjában. És ma is, erre, egye
dül erre a hitben fogant s hitet te
remtő csendes vigasztalásra van 
szükségük a Máriáknak.

Mert nagy, kelleténél nagyobb 
félelmet látunk mindenütt, a hol 
csak Krisztus nevében folyik a 
munka. Félnek a kicsiny gytileke-
S mi úgy szeretnénk e börtönből kitörni, 
oly igen várjuk a börtönt felnyitó békés 
életet. . .

És ha törhetetlen életakarással, rendít
hetetlen hittel várjuk az Életet, akkor nem 
is várunk hiába I Akkor nyerünk Életet, 
minden szenvedésen, minden nyomorúsá
gon, minden betegségen, minden halálon 
diadalt vevő Életet. . .  Életet, mely béké
sen mosolyog a halál szemébe, Életet, mely 
felemel bennünket minden földi múlandó
ságon, Életet, a Lélek, a Szellem életet — 
ha hiszünk, ha leborulva a halál Legyőzője 
előtt Mártával együtt valljuk: Igen Uram, 
én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus . . .

Aki a Krisztusban él, akiben a Krisztus 
él az egészséges a betegágyon is, él ha 
meghal i s : azé az Élet I . .  .*

A betegek mind mélyen megvoltak hatva, 
de különösen a mi fekvő betegünk volt 
hálás az igékért. Már nem remegett, nem 
félt a jövőtől. . .  Annak a rettenetes sza
kadéknak eddig sötétbe veszett túlsó partja 
világosodni kezdett s az innenső parton 
hol előbb nem látott semmi menekvést 
most ott látta a szakadékot átívelő Hidat, 
rajta a gloriás igét: „Én vagyok a feltá
madás és az élet.*
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zetek, mert a mostani nehéz idők, 
az egyre növekedő anyagi terhek 
az ő erős hitüket is próbára teszik. 
De félnek a nagy, erős egyházak 
is, mert növekedik a felelősségük 
s az elgyengült, hervadó testvérek
nek segítségért esdeklő tekintete 
előtt lesütött szemekkel kénytele
nek bevallani, hogy bár sokan van
nak, az evangélium mérlegén ke
veset nyomnak; nagy erőt, milliár- 
dokat képviselnek, de hitük gyenge 
fényű, pislogó mécsesével a szent 
sírboltot még csak be sem világít
hatják. Félnek az Egyház vezérei, 
mert számontartják a vaggonszámra 
leírt „behajthatlan“ egyházi járu
lékokat és el-elgondolkodnak azon, 
hogy hány, de hány helyen épül
hetne fel már a Luther egyházának 
szerény, de csak véges bástyákra, 
sorsjátékokra alapozott temploma, 
ha minden, evangélikusnak anya
könyvezett egyén elindulna, leg
alább ma, Husvét hajnalán. Jézus 
nyomába. És félnek, nagyon félnek 
a magukra hagyott, fegyvertelen 
testvérek, mert az aklot farkasok 
környékezik s a gályarabok kisza
badítását soha el nem felejtő, meg 
nem bocsátó Kolonicsok már sok
szorosítják az új, aláírásra váró 
térítvényeket.

Pedig sem a múltban nem volt, 
sem a jelenben nincsen okunk a 
félelemre. Az a fehér ruhába öl
tözött ifjú, ki ma hozzánk is szól, 
nem a sötét végnek, hanem a vi
lágosságnak fia volt. Azé a vilá
gosságé, amely csak 12 szál gyer- 
tyát gyújtott meg s amely mégis 
két ezredév óta világítja be már 
az emberiség éjszakáját.

Ne féljetek tehát, evangélikus 
testvéreim. Azt a templomot és azt 
az iskolát, melynek érdemeit egye
bek között az analfabéták, a bör
tönviselt emberek és a törvényte
len gyermekek csekély arányszáma 
is csak öregbíti, sem részvétlenség
gel, sem új adóterhekkel, sem pe
dig reverzálisokkal elnémítani, be
zárni, lakatlanná tenni nem lehet. 
A mi templomunk, a mi iskolánk 
marad ami volt: a világosságnak 
hajléka, mely irányt mutat a sö
tétben botorkálóknak s amely a 
lutheránus családi kör felszított kan
dalójával, a feltámadott Krisztus 
megáldott kenyerével várja, hívo
gatja a földi vándorlások fagyos- 
kodó, éhes utasait.

És ne féljetek, főleg ti ne félje
tek, ti Máriák, Salomék és Magda
lénák, ti Jézust sírató, Jézust ke-

Ez az élet
Néha-néha diadalmas Élet,
Máskor széthulló halott vagyok;
Néha döngö léptekkel előzőm az Időt, 
Máskor felettem járnak, halkan, a napok.

Néha az öklöm Botond-buzogány,
Réstiitök vele minden kapun;
Máskor alázatosan az útfélre állok 
Alamizsnát kérni, mint koldus a falun.

Van, hogy dalolok; vidám a dalom, 
Jókedvűn, hangosan kacagok,
Majd ismét sírásra rángódik az ajkam 
S  tépik a csendet fájón fakadó sóhajok.

Tudat alatt is tudom, hogy vagyok,
Mert mindent látok és akarok,
Bennem él néha az örök, teremtő tavasz! 
Máskor magamat takaró sirdomb vagyok.

Ez az élet! Ez az örök ember:
Cselekvő és leláncolt Erő,
Álomtalan álom; bénán is örök akaró, 
Mélységbe hulló, de mindig feltörő!

SZABÓ GÁBOR.

reső s a feltámadott Jézust meg 
is találó evangélikus leányok, asz- 
szonyok. Mert ma, a csüggedésnek, 
a félelmeknek kínzó töprengései 
között elsősorban a ti csendes szí
veitekre, a ti csókjaitokra, drága 
keneteitekre, könnyeitekre és csüg- 
gedetlen, Krisztust sem életében, 
sem halálában el nem hagyó tör- 
hetetlenségtekre van szüksége egy
házunknak.

Egyedül ti, akik szemtanúi vol
tatok a feltámadásnak, csak ti tá
maszthatjátok fel a halott eklézsiá
kat.

Egyedül — ti, kik láttátok a fe
hér ruhába öltözött ifjút, — ti öltöz
tethetitek fel egyházunk jövő re
ménységét, az ifjú nemzedéket, a 
lelki és erkölcsi tisztaságnak fehér 
ruhájába. Egyedül ti, — kik hallot
tátok a bátorító szózatot, csak ti osz
lathatjátok el azt a félelmet, mely 
kebleinket ma betölti. Ne féljetek! 
Ez legyen az evangélikus társada
lom húsvéti, jelszava. Ezzel bátorít
suk egymást ha csüggedünk s ezzel 
a jelszóval menjünk az után, a ki 
előttünk megyen: a megfeszített, 
de feltámadott Názáreti Jézus után.

Húsvétkor.
Irta : Dr. Csengődy Lajos.

Ezen az ünnepen vagyunk a 
legközelebb Krisztushoz. Aki levet
kőzte az emberruhát és a maga 
őseredeti fenségében lép húsvét 
hajnalán elénk.

Riadtan néz rá a földi ember. 
Aki egy-egy élet hosszú tapaszta
latain keresztül megszokta, hogy 
ne lásson. Semmit azokból a dol
gokból, amiket úgy is nevez, hogy 
„érzékfeletti.“ S ezekből nem látva 
semmit, nyugodtan veti bele magát 
az élet árjába és „minden“ meg
engedett és megnem engedett esz
közzel tör egyéni céljainak déli
bábjai felé.

Am húsvétkor megriasztja va
lami. Egy jelenés. Egy híradás. 
Mely onnan túlról jő. Az örök 
csend országán túlról. A temetők 
félredobbanl hantjai alól. Jő a je
lenés. Talán nem is más, mint csak 
jelenés. így védekezik első meg
lepetésében az ember. Talán csak 
a felcsigázott képzelet, rajongó 
fantázia világában létezik. És ká
romláshoz szokott ajkak sorától 
kezdve a legmagasabb kathedrai 
bölcseségek hirdetőiig terjed a hir, 
a felfogás, a meggyőződés: csak 
jelenés . . . csak álom . . . húsvét 
története.

Nem bántja ez a Mestert. Ez 
se, mint annyi más, amit e földtől 
kapott. Mintahogy nem bántotta őt 
lelke mélyén a testi élet során el
szenvedett megneinértés, rágalom, 
gúny, szidalom, ostoroztatás, arcul- 
köpdösés, töviskoszorú, kereszt, — 
úgy nem bántja őt a mai emberek 
vélekedése sem. Hisz túl-van már 
mindenen, ami hozzá érhetne innen. 
Nagy művét, a megváltást elvé
gezte már. Csak az utolsó pecsét 
hiányzott még arról. S ezt az Isten 
ütötte rá művére húsvét hajnalán. 
Azóta minden emberi vélekedés, 
akarás, támadás, üldözés felett állva 
munkálkodik mindezek ellenére is. 
Köztünk is.

Épen ezért riasztó a húsvéti me
mento. Hát talán mégis ? . . . Mégis 
lehet valami túl a síron is ?

Riadással, közönnyel nem tö
rődve hangzik a húsvéti evangéli
um : az Úr feltámadott.

Mint egy Istentől jövő áldott 
balzsamos visszhang e mai világ, 
e mai élet tengernyi istentelensé- 
gének az égbekiáltására. Hogy egy
ben megnyugtassa, megvigasztalja, 
megerősítse azokat hitükben, kik
nek nincs már más segítségük, 
menedékük, oltalmuk a világgo
noszság tombolásával szemben, 
mint az utolsó: a Feltámadott.

Gyííjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a .Harangszó4 fentartására.
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Ä belmisszió szolgálatában.
I r ta : Győry Lóránd ny. miniszter.

Ha az ember a megtisztelő szíves 
bizalom folytán többízben meghí
vást nyer, hogy vidéki egyháztár
sadalmi szervezeteink különböző 
összejövetelein egy-egy félórányi 
türelmet kérhessen az elmondan- 
dókra, bizonyos tapasztalatokra tesz 
szert. Ezeket — habár csak egyes 
ember tapasztalatai is, — helyes 
és illő, hogy a fővárosi ember, szem 
előtt tartsa. Egy-két ilyen tapasz
talati tényt elmondok s azt is meg
mondom: miért?

Ha már az a kitüntetés ér vala
kit, hogy laikus ember létére a 
templomi oltár mellett az Istenházá
ban, avagy iskola és tornatermek
ben rendezett vallásos estélyeken 
vagy egyebütt (talán egészen vilá
gias színezetű műsoros estélyeken) 
szabad előadást avagy felolvasást 
tartson: ’szerintem az első célja az 
kell, hogy legyen, hogy ezért a 
megtiszteltetésért köszönettel tarto
zik. A fővárosi előadó nem szabad, 
hogy hézagpótlóként viselkedjék. 
Csupán a vendégjogot szabad kér
nie. Előadása, szabadon, kétségte
lenül jobban érdekli a közönséget, 
mint a felolvasás, hiszen az arcnak 
a papírlapokba való temetkezése, a 
rendszerint monoton hanghordozás 
gyakran a legszebb téma értékét 
is elveszi.

Fontos ennek a tapasztalati tény
nek ismerete azért is, mert vala
mennyiünknek, kik az élet delén 
túl vagyunk, ebben a munkakörben 
is csak egy kötelességünk lehet. 
Úgy cselekedni e részben is, hogy 
ifjú előadók, lelkes fiatalság vegye 
át majd mihamarabb azt a szerepet, 
melyet a közönség szíves bizodalma 
ma még részben reánk ruház. Sok 
helyütt szerény magam igazán 
örömmel és boldogan látom, hogy 
különösen a leányegyletekben, ifjú
sági evangélikus szövetségekben és 
körökben valósággal nemes verseny 
támadt már. És megnyugvással 
állapítható meg, mily szerencsésen 
egyesítik az ifjú szónokok fiatalsá
guk üdeségét azzal a megfontolás
sal, mely a tapasztalt korúakat kell, 
hogy jellemezze. Ezt meg is kell 
őrizniök mindenkor! Az előadások 
tartására nézve végtelenül fontos 
a hely és a közönség tisztelete, 
ahol és amelynek az előadó beszél. 
Már csupán azért is, hogy az ily 
alkalmakkor (akárcsak a templomi

Csendes ó ra . . .
Lehajtom fejem keresztedre 
És elnémul bánatom,
Érzem közel vagy most hozzám, 
Simítod lágyan homlokom.

Áldó kezed érintésére 
A lelkem újra föleszmél 
S én alvajáró, álmok álmodója 
Felébredek, már tudom mi a cél. . .

Keresni Téged, mindig Téged, 
Örömben, búban egyaránt,
Már itt a földön egyesülni Véled 
S akkor a világ gőgje mitse bánt. . .

„Színes álmoknak bohó kergetője 
Múlandó kincset nyújt e világ Néked, 
Egyedül mi boldogíthat Téged,
Úgy is tudod, csak Én nálam leled. “

. . . így szól az Üdvözítő hozzám, 
Lágyan simítva homlokom,
Fejemet én szent ölére hajtván, 
Térdre hullva imádkozom . . .

Óh meghitt, drága, csendes óra, 
Kincsen megvált’ni ilyet nem lehet: 
Áldott légy Üdvöm, Jézusom,
. . .  Lelked érinté telkemet. . .

E csodás, szép találkozásban 
Fájó lelkem meggyógyuló,
Csak ismétlődj meg életemben 
Te drága, Te szent, csendes óra . . .

TÓTH MARGIT.

szolgálatkor) egyháztárs adalmunk 
minden rétege, sőt lehetőleg minden 
korcsoportja jelen lehessen és ne 
fáradtan, érdektelenül hallgassa az 
előadót, — igen szorosan alkalmaz
kodni kell annak, sőt az illető vidéki 
hely közviszonyainak igényeihez 
és körülményeihez is. Épen azért,
— ami egyébként szintén elemi 
kötelesség, — elengedhetetlen, hogy 
a fővárosi előadó előzetesen kikérje 
az egyházközség lelkészének szíves 
véleményét, hogy inkább ez, avagy 
inkább az a tárgy lenne-e rokon
szenvesebb a közönségnek? Sze
rény nézetem szerint ez annyival 
fontosabb, mert midőn a Luther- 
Szövetség munkája nem vetélkedni 
kíván a lelkészi kar munkájával,
— csupán egyháztársadalmi téren, 
a lelkészi kar odaadó hű szolgála
tában, a belmisszió érdekeit óhajtja, 
minden keresztény embert meg
illető kötelességérzettel szolgálni: 
igen céljatévesztett lehet, ha a világi 
előadó oly térre téved, amelyre 
theologiai előképzettség nélkül lép
nie nem szabad.

Hiszen a mai kor élete szociális 
bajainak javítása érdekében is, 
sajnos, még mindig annyi mélységes 
tárgyat biztosít egy laikus előadó
nak, hogy azt, átgondolt s átérzett 
és mentői több, a történelemből s 
az élet szörnyű forgatagából merí
tett példák helyénvaló idézésével, 
valóban a belmisszió szolgálatába 
állíthatja.

Végül, ha csak lehetséges, egész 
éven át iparkodjék a fővárosi elő
adó (természetesen nem mesterkél
ten) a felnőtt és a serdülő, valamint 
a gyermekiélekre egyaránt vigasztaló- 
lag ható s az Isten örök kegyelmét 
minden viszonyok közt bizonyító 
közvetlenséggel fordulni hallgató
ságához.

Hiszen az a sokszor elannyira 
jólétben élőnek tartott s hiresztelt 
vidéki hittestvér és közönség is 
annyit szenvedett az utóbbi évek
ben, hogy semmiképen sem a fő
városi ember könnyen Ígérgető 
szavával, de az igazán jó testvér 
őszinte szeretetével kell hozzá for
dulnunk.

Magyar nagypéntek.
Véresre vert a homlokod magyar, 

te szenvedő hőse a történelemnek. 
Jöttek ellenségeid és töviskoszorút 
fontak a fejedre. Jöttek rosszakaróid 
és megcsonkították végtagjaidat. Aki
ket szíveden melengettél, akikre rá
pazaroltad a szeretetedet, a pénzedet, 
akiknek a legszebb iskolákat, legpom
pásabb középületeket emelted, a leg
jobb vasutakat építetted, azok támad
tak ellened egy őrült órában s te 
felnyögtél a haldokló, a törszurásoktól 
vérző Cézárral: te is fiam Brútusz ? 
te is Bánátnak szerbje, te is erdélyi 
román, te is felvidéki tőt, sőt te is 
nyugatmagyarországi német testvér? 
Óh a Judások, a Krisztuseladők, a 
hazaárulők nem fogynak el soha a 
világtörténelemben. Akiket sértett hiú- 
ság gyötör, mert nem juthattak a leg
elsők közé: nem ők a vezetők, a 
hangadók, odapártolnak a haza ellen
ségeihez és lesznek megismétlődő 
Corlolánok, Ocskay brigadérosok, a 
nemzet mérhetetlen kárára, amidőn 
erejüket gyűlölségben fecsérlik el al
kotó tevékenység helyett. Akik szél
sőséges politikai eszméiknek nem 
bírnak kellő számú híveket toborozni, 
kifutnak külföldre s onnan eregetik 
biztos fedezékből a rágalom nyilait 
a bölcsőjüket ringató édes- anyaország 
felé. Akik más érvényesülési lehető
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séget nem találtak, odaálltak egy-egy 
nemzetiség élére, felszították a túlzó 
követelések lángját, noha a Kárpátok 
koszorúján belül a nemzetiségek em
berül élhettek a jogszabta szabadság 
keretén belül, csak a féktelen álmok 
és merész követelések szabadosságá
ban nem. Szenvedő Anya, gyászos 
Hungária így jutottál el a Golgotára. 
Reád borították a nagypénteket messze 
mitőlünk >a daloló város« mellett a 
trianoni kastélyban. Ott törölték el a 
magyarság életjogát, ott vették sem
mibe ezeréves történelmünknek dicső
ségét. Mint Jézus, a szent ártatlan, 
a szenvedések Hőse, valahogy úgy 
jártál én népem, te is. És mégis, 
noha sötétek a felhők, borongók az 
éjszakák, noha a csüggedés ólomsúlya 
nehéz, mégis reménykedünk. Nagy
péntek után mindig jön a Husvét. 
Három n a p ... évet avagy évtizedet 
jelentsen bár a várakozás, de elkö
vetkezik a sírból való felkelés, mint 
ahogy a telet a tavasz, a borúlátót 
a derű váltja fel. ó  fázó emberek, 
didergő lelkek érzitek-e, hogy a tavaszi 
langy levegőben az élet szellője len
gedezik ? ó  higyjetek és bízzatok 1 
Higyjetek a feltámadásban, mint hitt 
Sympson tanár, a feltaláló, aki sír
kövére íratta: »Én élek, mégis élek«. 
Csüggetek fejek emelkedjetek fel és 
hajtogassátok a költővel:

„Hitünk irthatlan: drága dallal, 
Diadallal győz igazunk.
Egyszer majd szép piros hajnallal, 
Ciháit fajtám, feltámadunk.“

Tátrai Károly.

A supplicatió és 
a Theol. Otthon.
Irta : dr. Deák János.

Szükségesnek tartom, hogy er
ről a kérdésről a „Harangszó“ 
kedves olvasóközönsége előtt né
hány szót szóljak; meg kell ezt 
tennem már csak azért is, mert 
innen is — onnan is érkezett hoz
zám olyan hír, mely egyenesen 
megkíván néhány felvilágosító szót.

Azzal kell kezdenem, amit kü
lönben a „Harangszó“ igen tisztelt 
olvasói valószínűleg amúgy is tud
nak, hogy olyan értelemben vett 
supplicatiót, országos jellegű gyűj
tést, amilyet a boldog béke idején 
rendeztek évről-évre evangélikus 
intézeteink, — a háború óta nem 
tartunk. Legalább is a Theol. Ott
hon számára nem. Abban az idő
ben azonban, midőn az egyetemes 
egyház theol. akadémiája még Buda

pesten működött, lassanként szo
kásba jött a supplicatiónak egy 
másik módja, a szeretetadomány- 
gyűjtés. Ez pedig abban állott, hogy 
alkalmatos időben a tanév idején 
is, de később főleg a nyári vaká
cióban, egy-egy theologus meglá
togatott egy vagy több gyülekezetét, 
ahol azután a vasárnapi istentisz
telet keretében elmondott egy pré
dikációt, melynek befejeztével ada
kozásra hívta fel a gyülekezet tag
jait. Az adományok összegyűjtését 
azután rendszerint az illető theolo
gus végezte el. Az ilyen módon 
kapott szeretetadományokból láttuk el 
theologusainkat reggelivel, ezekből 
telt ki sokszor a mensai étkezést ki
egészítő vacsora is, sőt az ilyen ado
mányokból jutott nem egyszer még 
más segélyre is. El se tudom gon
dolni, hogy mi lett volna theol. 
ifjúságunkból, ha az egyes gyüle
kezetek hívei, nagyrabecsült lel
készeikkel együtt meg nem hall
gatták volna akkor a Theol. Otthon 
kérő szózatát! S nagyfá idra  köte
leztek mindnyájunkat azok, akik az 
ifjúságunk ügyét felkarolták.

Amikor 1923-ban az állami theol. 
fakultás megkezdte működését s 
egyetemes egyházunk úgy határozta, 
hogy mellette fönn óhajtja tartani 
a Theol. Otthont is, természetszerű
leg szóba került a szeretetadomá- 
nyok gyűjtése is. Nyilvánvaló dolog 
volt, hogy ezt az immár bevált 
szokást nem szabad abba hagynunk, 
ha csak nem akarjuk az ifjúság 
segélyzésének az ügyét komoly ve
szélyeknek kitenni. Itt azonban egy 
kis bökkenő volt az, hogy a du
nántúli egyházkerület már régeb
ben megszüntette a supplicátió 
intézményét; könnyen megtörtén
hetett volna tehát az, hogy a Sop
ronban levő Theol. Otthon számára, 
melyet az egyetemes egyház tart 
fönn, mindenütt gyűjtenek, csak 
épen a dunántúli egyházkerületben 
nem. Azonban ezt a kis „bökkenőt“ 
hamar megszüntette a dunántúli 
egyházkerület, midőn az elnökség 
javaslatára kimondotta, hogy a Theol. 
Otthonra szóló adomány-gyűjtést az 
egyházkerület összes gyülekezetében 
megengedi, illetve a supplicatiót meg
szüntető határozatát legalább is a 
Theol. Otthonra vonatkozólag fel

függeszti, hatályon kívül helyezi.
Ez a magyarázata annak, hogy 

theologusaink közül többen megje
lentek az 1924., majd az 1925. év 
nyarán a dunántúli egyházkerület 
több gyülekezetében is, ahol szin

tén jelentékeny adományokat gyűj
töttek össze szegénysorsú theolo
gusaink támogatására. Mert azt 
talán mondanom sem kell, hogy ez 
volt mindig a cél: megkönnyíteni 
szegénysorsú theologusainknak ne
héz gondjaik elvisélését. Ezt az 
által igyekeztünk elérni, hogy ne
kik ingyen vagy legalább olcsó 
lakást adtunk s időről-időre étkezési 
segéllyel is támogattuk őket.

A supplicatiónak ezt a módját, 
amelyet föntebb említettünk, nemcsak 
hogy nem akarjuk tehát megszüntetni, 
de, ha lehet ezzel a kifejezéssel él
nem, a jövőben még jobban ki akar
juk építeni. Mert igen sok hasznát 
láttuk ennek már eddig is, kárát 
pedig — bizonyos vagyok a felől — 
nem vallja senki, egyetlen gyülekezet 
sem. Mert az a kifogás, illetve ellen
vetés, hogy ez terhet jelent a hívek 
számára, nem állhat meg már csak 
azért sem, hogy híveink körében is 
gyűjtenek, amúgy is sokféle célra, 
mely egyházi életünkkel nincs kap
csolatban. Ha tehát mi nem is 
gyűjtetnénk theologusaink által, ez 
által a gyűjtés „terhétől“ nem sza
badíthatnánk meg híveinket. Leg- 
felebb az lenne az eredmény, hogy 
saját híveink épen csak a mi szá
munkra nem gyűjtenek! Ez pedig, 
úgy-e nem lenne helyes. De még 
ha némi terhet is jelentene a lel
késznevelés céljaira való gyűjtés
nek ez a módja, — viszont köz
vetlen és közvetett jótékony hatása 
oly nagy, hogy ez a kis tehertétel 
igazán számba se jöhet komolyan. 
Hogy melyek ezek a jótékony ha
tások, arról talán majd máskor 
irok bővebben, itt most csak annyit, 
hogy a jótékony hatás mutatkozik 
mindkét oldalon: az illető gyüle
kezetnek és a theologusoknak az 
életében egyaránt.

Majd ha azért a jelen tanév 
végén megjelennek theologusaink 
az egyes gyülekezetekben, kérjük: 
fogadják őket szívesen. Ahol még 
nem jártak volna, ott mint új ven
dégeket, ahol pedig már megfor- 
dúltak, mint régi ismerősök. Szent 
küldetésben járnak ők szerte az 
országban. Az 1926. év nyara pe
dig kiváló fontosságot nyer theo
logusaink életében az által, hogy 
ekkor majd — ha Isten is úgy akarja 
— a Theol. Otthon építésére még 
hiányzó összeget fogják összegyűjteni.

Hogy mennyi hiányzik még az 
építkezésre szükséges összegből, 
arról most nem szólunk, inkább az 
adományokat szeretnék nyugtázni
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A protestantizmus 
kincse.

Dr. Kovács Sándor egyet, tanár 
szombathelyi előadásából.

A szombathelyi protestáns gyü
lekezet a gályarabok kiszabadulá
sának 250-ik évfordulóján a prot. 
templomban március 21-én egy 
egész napot betöltő emlékünnepet 
tartott. A délelőtti istentiszteleten 
dr. Kovács Sándor egyetemi tanár 
prédikált. Az este 6 órakor tartott 
vallásos estélyen ugyancsak dr. 
Kovács Sándor tartott előadást a 
gályarabokról. Az előadás gondo
latmenete a következő volt:

A XVII. század a vallási harcok 
klasszikus kora. A westfáliai béke
kötés két felé osztotta a vallási 
harcokat. Az első időszakban a 
történelmileg megalakult egyházak: 
a katholicizmus és a protestantiz
mus küzdenek vallási világnézetük 
diadaláért. A westfáliai béke után 
az állam és a,királyi hatalom álla
nak szemben a vallási kisebbsé
gekkel, vagy eltérő irányzatokkal. 
A földesúri jogot az anyagi téreken 
kívül kiterjesztik a lelkiismeret és 
a vallási szabadság területére is. 
Ennek az irányzatnak igazi fészke 
Franciaország, ahonnan a Habs
burgok ezt szolgailag lemásolták. 
Magyarországon a vallási üldözést 
nemzeti és faji üldözés élesítette 
ki. A cél a protestantizmusnak 
vezetőitől való megfosztása, a ha
talmi ok a Wesselényi-féle szövet
kezés felfedezése, az eszköz a 
pozsonyi rendkívüli törvényszék, 
amely hatalmi szempontokból min
den törvénykezési jog ellenére ítél
kezett a protestáns lelki tanítók 
felett. A kor szelleme kedvezett az 
ily törekvéseknek, mert még a 
családokba is behatolt a vallási 
gyűlölet és türelmetlenség szelleme. 
— Részletesen ismertette az idézés 
és eljárás lefolyását, az állhatato
saknak elhurcolását, gályákra el
adását és kiszabadulását. Az anyagi 
hatalom érvényesült a lelki erők 
ellen és a gálya symboluma lett a 
vallásüldözéseknek a golgotái ke
resztfa, a nérói fáklyák, középkori 
máglyák sora után. A gályarabok 
vértanusága nagy erkölcsi kincse a 
protestantizmusnak, amelyről meg
feledkezni nem szabad. Igazi hősök 
voltak, akik hitüket minden meg
próbáltatások között megtartották.

jj Könnyes lett a szemünk, amikor 
a történettudós alaposságával és a
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testvér szeretetével felépített be
széd hatása alatt megelevenedtek 
lelkűnkben a régmúlt események 
és egy akarattal felállva hódoltunk 
a martyrok emlékezetének, amikor 
a nevük elhangzott templomunk
ban. A nagy értékű, lelkeket gaz
dagító előadás egy örökzöld levél 
abból a koszorúból, amely evan
gélikus gyülekezeteink március 
2 1 -én odatettek a gályarabok is
merős, avagy ismeretlen sírjára. 
Az ünnepély keretében szerepeltek 
még Nagy János joghallgató, Né
meth Lajos postatiszt szavalatok
kal és Schöck Gyula ev. püspöki 
másodlelkész szólóénekekkel, ame
lyeket László Miklósné úrasszony 
művészi készséggel kísért orgonán. 
Legyen áldás a mi elmúlott ünne
pünkön. Azok a lángok, amelyeket 
újra élesztett, lobogjanak mindig 
magasabbra, hadd lássék meg min
dig teljesebben a mi örökkévaló 
Istenünknek dicsősége.

„Isten rendíthetlen 
várunk!“

A zord jelen mezejérül 
Visszaszáll a képzelet,

Lelkünk ködös, fagyos dérül 
Száll, borong a múlt felett;

Véle száll az emlékezet 
S négy századdal visszavezet,

Hol először szólt az ének:
Igaz hitnek szent dala,

S Isten az ö hű népének 
Békét nyújtott általa,

Mi is békét ettől várunk:
„Isten rendíthetlen v á ru n k !“

A vártemplom ajtajához 
Jő egy ifjú szerzetes,

Kalapácsot és írást hoz,
Vajh ki ö és mit keres ?

S  mintha négyet üt az óra,
Négyet ütött az ajtóra,

Szegezvén az írást rája : 
Templom csendje felriad,

A szent egyház orgonája 
Felelve rá hangot ad,

Ha ellenség előtt állunk:
„Isten rendíthetlen v á ru n k !“

Szentegyházból a hős-ének 
Hangja messze kihatott :

Szive döbben várnépének 
Látva amaz iratot,

Mert hisz ami ebből támad:
Nem pénzért lesz bűnbocsánat,

De az Isten kegyelméből 
S  szent Fiának érdemén,

A megtört szív újra épül,
Éled újra a remény,

Ha a bűnnel szembeszállunk: 
„Isten rendíthetlen várunk!“

S mint harang ha vészre kondul 
Es az ég zeng rémesen,

Száll az ének a váron túl 
Völgyön, bércen, fenyvesen;

Világ s benne egyre többen 
Maga Róma is megdöbben: 

Emberképü bálványának 
Trónja recseg, már inog... 

Szolgái cselt újra hánynak,
Hada újra víni fog,

De rabjává mi nem válunk:
„Isten rendíthetlen várunk!“

E hős-ének hangjainál 
Mi megvívjuk az eget,

A világ bár kincset kínál.
Vagy pokollal fenyeget; 

Szenvedjünk bár, ázzunk-Jázzunk, 
Evangéliumi szent egyházunk’

El nem hagyjuk, el nem adjuk, 
Mint tiszta hit otthonát,

Részül öröm, jólét, vagy jut 
ínség, — nyugtot bizton ád, 

Kincsért tőle el nem válunk:
„Isten rendíthetlen várunk!“

Zengje tehát szivünk, ajkunk 
E hősi dalt, éneket,

Ha béke lesz velünk, rajtunk,
Vagy ha új harc fenyeget; 

Lángtengerré ha válik át 
S  pokollá az egész világ,

S minden ördög szembe szállna,
A tért el kell hagynia 

Mienk lesz a hősi pálma:
Velünk Isten szent fia ...

Eget, üdvöt tőle várunk:
„Isten rendíthetlen várunk!“

GAfDÁCS PÁL.

Az első lépés.
Egy ifjúsági egyesületben a játék

óra ideje alatt malmozott a lelkész 
az egyik szabó tanonccal. A 13 éves 
fiú a malom-játékban mindenkit le
győzött s amikor ki-becsukós mal
maival diadalát ezúttal is biztosra 
vette: fölényesen odaszóit: kérem, 
nem volt jó az első lépés, azzal tet
szett elhibázni az egészet... Játék 
után a lelkész elmondotta az epizódot, 
figyelmeztetve a jelenlevőket az első 
lépés fontosságára. Ha az első lépés 
rossz, csak nehezen, gyakran soha 
sem lehet többé helyrehozni . . .  Az 
első lépés, fontos milyen társaságba 
visz . . .  ha könnyelmű, hazug, le
nyűgöz minket is és hamar tőrbe csal. 
Elaltatja lelkiismeretünket s megfertőzi 
egész életünket. Boldog, ki idejében 
észre veszi még s igyekszik az ilyen 
környezetből m enekülni...

Legyünk készek mindig példát adni, 
első lépésünkkel is Csonkamagyar- 
ország 52%-ának! Ennyi jelenleg az 
ipari és a földmunkások száma. Egy
házunkra, hazánkra, saját életünkre 
nincs fontosabb lépés, mint ennek az 
52°/0-nak, — amely szám csak emel
kedni fog, — a megmentése! Helyes 
nevelés még mindent jóvá tehet. . .

Jézus Krisztus is munkásokra épí
tette anyaszentegyházát I A reformáció 
is ennek köszöni nagyszerű vívmá
nyait I Szuchovszky Gyula.
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A házasság a  szivek szövetsége  
és a le lk ek  közössége.

I r ta : Javornitzky Dezső.
Az egyes családi szentélyek 

oltártfizének szalmatűzként való 
gyors elhamvadása, vagy a gyenge 
világosságot és semmi melegséget 
sem nyújtó pislogása rendszerint 
annak szomorú következménye, 
hogy ott a családalapítók a keser
ves csalódás és kiábrándulás kö
vetkeztében képtelenné váltak a 
tűz élesztésére és ápolására.

Ezen házastársak, egybekelésük 
előtt, nagy mulasztást követtek el. 
Nem fontolták meg ez életbevágó 
igen-igen komoly lépésnek óriási 
jelentőségét. A jelen múló gyönyö
rei között megfeledkeztek a jövendő 
boldog életet biztosító feltételek 
szátnbavevéséről és meggyőződé
séről. A szem megpillantotta a tes
tet s a vágy, a szenvedély által 
keletkezett szerelem hamar lángra 
lobbantotta az amúgy is gyúlékony 
szíveket. Létrejött az a házasság, 
mely laza kapcsolatánál fogva nem 
életképes, mert nélkülözi a házas
feleket magasztos célkitűzésekre, 
nemes elhatározásokra serkentő, 
az életüknek értéket adó erőt. 
Azt az erőt, melynek hatalma az 
egymást megértő szíveknek meg
ingathatatlan szövetségében és az 
együttérző telkeknek a sírig, sőt 
azon túli időre is terjedő közössé
gében rejlik.

Mennyi és mennyi boldog, erős 
nemzedéket nevelő család lenne, 
ha a házasulandók, de különösen 
azoknak hozzátartozói a jövendő
beli élettársnak alapos megismerése 
után határoznának. Hiszen a családi 
bajok és kellemetlenségek megelő
zése érdekében az első lépés nem 
is lehet más, mint az élet nehéz 
küzdelmeihez szükséges készségek
kel rendelkező, egészséges testű és 
egészséges lelkű házastársnak a 
kiválasztása.

Az a sok-sok siralmas botrányok
kal telt és elválással végződő csa
ládi élet — melyekről elszomoro
dott szívvel veszünk itt is ott is 
tudomást — arra inti, arra figyel
mezteti a házasulandókat és azok 
hozzátartozóit, hogy legyenek óva
tosak, körültekintők, ne csak a szív, 
de az ész szavára is hallgatók.

Vigyázzatok! A házastársak kö
zötti nagy kor-, társadalmi-, sőt 
sokszor a vagyoni különbség is a 
megértésnek, az együttérzésnek az

Nagypénteken. . .
Isten volt s mikor már a földön 
A nyomor, bűn majd az égig hágott, 
Ember lett azért, hogy megváltsa 
S üdvözítse ezt a rút világot.

Szivében szeretet,
Vigasztalás szava;
Arcán szent ihlet és 
A fején glória

Bolygó lelkek útja, igazság kútfeje,
A benne bízóknak élete, ereje.

És hogy igazáról tegyen bizonyságot, 
Szenvedett mint ember és tűrt, mint egy isten: 
Üdvöt biztosítva annak aki hisz benne;
Ki arcul csapdosta, annak megbocsátott. . .  

S  meghalt a kereszten 
Ama Nagypénteken.

*

Fejedelem volt és amikor 
Felsírt hozzá népének keserve,

gurucz lett és fegyvert ragadott, 
sí jogért elszánt küzdelemre.

Szivében szent eszmény 
A magyar szabadság,
Hős karjában erő,
Szemében bátorság.

S merre leng-lobogott büszke lobogója.
„A hazáért, szabadságért“ zúgott riadója.
Benne népe vágya, lelke testesült meg, 
Egyetlen célja volt hona boldogsága,
Érte mi áldozat sem volt neki drága —
S hogy hitét fenntartsa árva, hontalan lett. 

S  meghalt idegenben 
Egy bús Nagypénteken*

Rábai Zsigmond. 
* II. Rákóczi Ferenc fejedelen 1735. április 8-án 

Nagypénteken halt meg Rodostóban.

akadálya és a békétlenségnek, a 
boldogtalanságnak a baktériuma. 
A vágyakat és szenvedélyeket fé
kező, józan ész azt súgja, hogy az 
egyik, vagy a másik félnek a csa
ládjában előforduló és megállapít
ható iszákosság, a vérbaj, a köny- 
nyelműségre, kicsapongásra való 
hajlam öröklődik s ez a szomorú 
örökség a szépen meginduló családi 
életet rövidesen pokollá változtatja: 
a szeretetet felváltja a gyűlölet, az 
egyetértést a széthúzás, a türelmet 
a türelmetlenség, a figyelmességet 
a kíméletlenség, a kedvességet a 
durvaság. A családi szentély oltár- 
tűze gondozatlan, mert nincs — 
aki, nincs — ami azt élessze. Az 
oltár romba dől és a romok között 
ott fetrengnek a megfertőzött vérű 
és elgyengített testű és megméte
lyezett lelkű szerencsétlen áldoza
tok: a gyerekek.

Ez a rettenetes kép lebegjen az 
illetékes tényezők lelki szemei előtt, 
mikor döntés előtt állanak, mert 
jobb félni, mint később a borzal
mas látványtól megijedni.

I l i

Nem lehet és nem szabad a 
családapításnál az érzelmek szug- 
gesztív hatása alatt elhirtelenkedve 
és elhamarkodva cselekedniök, mi
kor a szívek szövetsége, a lelkek 
közössége egy egész életre szóló 
boldogság megteremtése céljából 
létesül.

Kettős gyász.
Súlyos veszteség érte az elmúlt 

hetekben a tokaji kis egyházunkat, 
amennyiben egy napon, márc. 17-én 
két vezető embere dőlt ki az egyház 
ügyéért harcolók sorából: R o t h f u d i s  
E v a n g .  J á n o s  gyógyszerész, tb. egy
házfelügyelő és cserneki és tarkeői 
D e s s e w f f y  G é z a  ny. ezredes, kir. ka
marás, a tolcsvai fiókegyházközség 
felügyelője. Előbbi több, mint harminc 
éven át tevékenykedett igazi buzgó- 
sággal, lelkes áldozatkészséggel egy
háza magasztos ügyéért. Lapunknak 
kezdettől fogva megértő támogatója, 
buzgó olvasója volt s hosszú beteg
sége alatt erősítette lelkét a bibliai 
kalauz elmélkedéseivel és különböző 
cikkeinkkel. — Utóbbi rövidebb ideig 
munkálkodott az Úr szőllőjében, de 
ez idő alatt lelkes támogatója volt 
egyházunk minden ügyének. Tokaji 
kis egyházunk, amelyben minden tagra 
fokozott kötelességteljesítés vár, na
gyon fogja érezni hiányukat. Előbbit 
a tokaji evangélikus templomból, utób
bit a tolcsvai kúriából temették el. 
A gyászoló egyházközség mindkettő 
ravatalára koszorút helyezett. Kegye
lettel őrizzük emlékezetüket.

A kuruckor költészete.
Irta: Vakarcs Kálmán.

Hazánk történetében, amelyben a 
költő szerint, majd rabló mongol 
nyila zúgott felettünk, majd töröktől 
rabigát vállainkra vettünk, alig volt 
hazafiasságban és szenvedésekben 
tipikusabb korszak, mint a kuruckor, 
amely 1672-től a szatmári békéig, 
1711-ig tart. Ezen idő alatt valóban 
két ellenség között egy hazáért hul
latta nemes vérét a magyar nemzet, 
amelynek élén Thököly Imre, majd
II. Rákóczi Perenc állottak. Zászlóik 
alá sorakoztak a felkelők, akik Istenért, 
szabadságért harcoltak, éltek és hal
tak. Ezeket a felkelőket nevezték k u -  
r u c o k n a k . Nevük származásra nézve 
eltérőek a vélemények. Némelyek 
szerint a kuruc-szó törökeredetű s 
fö l k e lő t ,  i n s u r g e n s - t  jelent. Mások
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szerint a kereszt szótól, a latin erux- 
tól kapták a délceg kurucok a nevü
ket. mert sok keresztet, csapást, szen
vedést kellett nekik a hadjáratok bor
zalmai között eltürniók. Vannak sokan, 
akik tréfás fejtegéssel törekszenek 
megmagyarázni a név származását, de 
bárhogyan származtassuk is e szót, 
ma a kurucfogalom csakis bátor, 
vitéz, igazi, valódi, telivérü és szen
vedésekkel bátran szembenéző ma
gyart jelent. A kurucok ellenfele a 
császárpárti, a királypárti, másszó
val: a labanc volt. E név a német- 
érzületű katonának, a kuruc halálos 
ellenségének volt az epitheton or- 
nánsa. Valószínűleg a »lafanc« szó
ból származik, amely tompost, ron
gyost jelentett. Más magyarázat sze
rint a »Lauf Hanz!« (»Fuss János!«) 
felkiáltás összevonásából ered. Egyéb
iránt a kuruc szemében a »labanc« 
fogalom gyávaságot, hazafiatlanságot, 
kétszínűséget jelzett.

A jó kurucok, akik Thököly és
11. Rákóczi Ferenc (pártján) lobogói 
alatt harcoltak, nemcsak a németek 
ellen, hanem a velük tartó magyarok, 
illetőleg labancok ellen is, ügy vág
ták az ellenséget, mint a mezőn a 
kaszás a rendet s vérük hullásával 
pecsételték meg nemes ügyüket, haza
szeretetüket. Nagy megpróbáltatáso
kon mennek keresztül szegény jó 
katonák, különösen akkor, amikor 
a 1708. treccséni szerencsétlen üt
közet után lehanyatlik a kurucok 
szerencsecsillaga A majtényi síkon 
lerakják az annyi győzelemben végig
hordozott dicső fegyvereket. Szomorú 
fináléja volt a nagy szerencsétlen
ségnek a szatmári békekötés. Aüg 
van a világtörténelemben olyan kor
szak, mint a knruckor, amely a haza
szeretetnek, hazáért való lelkesedés
nek ragyogóbb példáit tudná felmu
tatni. Azonkívül ez a misztikus és 
fenomenális korszak annyi sok szép 
éneket, dalt is termelt, amelyekben 
a vitéz kuruc szívének érzelmeit 
öltötte ki. Az egyes táborokban az 
események vérzivatarai, majd a búj 
dosás keserveitől sajtolt keserű köny- 
nyek fakasztják a költészetnek cso
dálatos virágait: a különböző dalokat, 
énekeket, amelyek úgy teremtek, mint 
a mezők virágai, amelyeknek magvát 
senki sem vetette el. Annyi szép köl
tészeti virágot hajtott ez a dicső és 
küzdelmes korszak, hogyha a történet 
nem is tartotta volna fent e heroikus 
időnek a magasztos emlékét, a kuruc- 
költeményekból, amelyekben a nem
zet lelke szól hozzánk, teljesen meg 
tudnák alkotni magunknak a kuruc- 
világ képét. . .

A Thököly- és Rákóczi-felkelések 
alatt keletkezett költészet, amely ka
tonaköltészetnek is nevezhető, mert 
a katonaélet szolgáltatja hozzá az 
anyagot, nem áll izoláltan, hanem 
annak a népköltészeti gyökérnek az 
egyik hajtása, amely már a mohácsi 
vész után is, egészen a kuruckorig 
sarjadzott és élt a magyar népköl
tészet termékeny talajában. E régebbi 
hajtások a végvárakban vitézkedő 
katonák kalandos életéből és vitézi 
tetteiből, vallásos és hazafias érzel
meiből kapták a vegetációhoz szük
séges éltető erőt A végvárak olyan 
határvonalak mellett emelkednek, 
amelyek a magyar területet elválasz
tották a török hódoltságtól. A ma
gyar részen lévő várakban portyáz- 
tak a magyar katonák, az u n. vég
beli vitézek, akik megakadályozták a 
török tovább terjeszkedését, továbbá 
a török rablásának is útját állták. 
Ezekből a végvári vitézekből, akik a 
török és német ellen egyaránt küz
denek, lesznek később a Thököly és 
Rákóczi Ferenc híres kurucai. Ezen 
végvári vitézek énekköltészetének 
egyenes leszármazottjának tekiathstö 
a kurucköltészet, amely a lírai vagy 
érzelmi és epikai vagy elbeszélő fajra 
osztható A lírai nembe tartoznak a 
kuruc lelkivilágát: örömét, bánatát, 
reményét, az ellenség iránti haragját, 
gyűlöletét kifejező költemények, az 
epikai vagy elbeszélő fajhoz pedig 
azokat a költői termékeket sorozzuk, 
amelyekben csaták, egyes vezérek 
hősi tettei vannak dícsőitve és a 
hősiesség koszorújával vannak övez
ve. Az érzelmi költemények egyik 
csoportjába tartoznak azok a művek, 
amelyekben a múlt dicsősége, a jelen 
szerencsétlensége: a nemzet pusztu
lása és elkeseredése jut kifejezésre; 
egyszóval a nemzeti fájdalom szólal 
meg bennük. A második csoportban 
a kurucnak a keserű gúnyja és hu
mora tör elő A kuruc ugyanis hu
morba fojtja fájó érzelmeit, majd meg 
a labancot figurázza ki s lompos, 
darulábú, szarkaorrú, görbehátú, jel 
zővel illeti őt. Ámbár a labanc sem 
marad adós a kuruccal szemben a 
gúnyolódás terén, különösen akkor, 
amikor a kurucok szerencséje alá- 
hanyatlott. De a kuruc a kuruc ellen 
is gúnydalban fakad ki, így pl.: a 
székely kuruc szemére veti a magyar 
alföldi kurucnak, hogy többet ád a 
nyalka ruhára, mint a haza szent 
ügyére. A székely kurucnak nem 
kellett a kurta mente, prémes csákó, 
díszes nyakravaló, hanem elég volt 
neki a kurta kozsók is és fődolog 
volt előtte a nemzet sorsa és jövője.

A szoYjetparadicsom és a bot.
Trotzky Riewben nagy előadást 

tartott a kommunizmus áldásairól. A 
beszéd után felszólították a hallgató
ságot, hogy adják elő esetleges ész
revételeiket. Senki sem mert jelent
kezni, csak egy Epinoff nevű munkás. 
Felment az emelvényre s magával 
vitte csontfogantyus és szöges végű 
botját is. »Elvtársak! — mondotta s 
magasra emelte botját — ime ez 
Oroszország képe a forradalomban. 
A forradalom előtt felül voltak az 
urak. Ezt jelképezi a finom csontfo- 
gantyu. Legalul voltak a gonosztevők. 
Ezt jelenti a vashegy a bot alján. A 
közepén voltunk mi munkások és pa
rasztok.« — Ekkor megfordította a 
botot és igy folytatta beszédét: —  
»Most fordítva van : alul vannak az 
urak, felül vannak a gazemberek, mi 
pedig ott vagyunk, ahol voltunk.« 
Egy hét múlva Epinoff munkást be
vonultatták a vöröshadseregbe. Újab
ban pedig már azt a hirt hozta felőle 
a táviró, hogy egy másik hasonló 
igazmondása miatt, halálra Ítélték és 
agyonlőtték mint ellenforradalmárt.

1926. április 4.

„Mennyből jövök
most hozzátok.“

B ach János Sebestyén hírneves zene
szerző  születésének 231-ik évfordulója 

alkalmából. 3

Németből fordította: Almásy Brúnó.
Most hirtelen nyílik az ajtó s a 

legnagyobb izgalomban Schettler ta
nácsos lépett be.

»Az Isten szerelméért, Bach mes
ter. mit csinált kend ?! Az Isten 
irgalmazzon nekünk, de különösen 
kendnek. A dessaui fejedelmet sértette 
meg halálosan! Ma reggel egy ma
roknyi katonával jött be váratlanul 
a városba. Mindnyájan Dresdennél 
lenni gondoltuk öt. És most itt van, 
mint a vihar és maga megsértette 1 
Elfogatja magát — katonái minden 
pillanatban itt lehetnek — meneküljön, 
mester, meneküljön, míg ideje van! 
Kocsim itt áll az ajtó előtt — kiviszi 
a városból«. —

»Ez gyávaság volna!« — kiált 
Bach büszkén.

»A hatalmasnak bosszúja és erő
szaka elöl menekülni nem gyávaság, 
kedves mester I Csak okos dolog. 
Hallgasson meg I A magdeburgi és 
spandaui kazamaták mélyek és ned
vesek. Teljes joggal utasította vissza 
a fejedelem parancsát — nem tart
hatunk hálaadó istentiszteletet a mi
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legyőzőnk tiszteletére. De ez az Öreg 
nyakas ezt nem érti; ó magában csak 
a lázadót, csak a makacs ellenséget 
látja. Meneküljön, mester, menekül
jön 1 Mért tenné ki magát ilyen ve
szedelemnek ?«

Bach habozva állt.
A tanácsos hevesebben szólt.
>T0bbet tartozunk a világnak an

nál, hogy büszkeségét bebizonyítsa 
és azt, hogy nem fél a hatalmasoktól. 
Mi ismerjük és szeretjük is a maga 
géniuszát. Tar'sa meg ezt a szá
munkra és nyugalmasabb idők beáll
táig hagyja el a várost! Meneküljön, 
mester U

Gondolkodva mondá Bach I
»Nem mondom, hogy nincs igaza

— belátom« —
»Akkor hát, gyorsan előre! Itt van 

fogja ezt az erszényt« —
Ebben a pillanatban a nagy robaj 

jal kinyílt ajtón nevetve, örömrival- 
gással tört be egy sereg 8 —12 éves 
fiú és leány.

»Bach bácsi 1 Bach bácsi!«
Bámulva tekintett a tanácsos a 

kántort körüllármázó gyermekseregre.
»Hát, Bach bácsi, minket már 

teljesen elfelejtettél« — kérdé, Bach- 
hoz simulva egy kis leányka. — 
»Hát már nem tudod, hogy most 
velünk a templomban énekelni és 
orgonálni akartad: »Mennyből jövök 
most hozzátok?« Hiszen még nem 
tudjuk jól 1 És most már olyan régen 
ülünk a templomban és várunk rád
— és te nem jöttél el — és olyan 
hideg van. Egészen megfeledkeztél 
rólunk, Bach bácsi I«

Szeretettel cirógatta meg a kántor 
kedvencének szőke fejecskéjét és fáj
dalmasan mondá:

»Igen, rólatok teljesen megfeled
keztem.«

»De, Bach bácsi, az mégsem járjál 
Még nem tudjuk jól az éneket és te 
megígérted, hogy meg fogjuk tanulni. 
És te olyan szépen játszol hozzá az 
orgonán «

Ekkor a tanácsos Bach és a gyer
mekek kOzé lépett. »Az Istenért, Bach 
ne késleltesse magát a gyermekek 
által) Utazzék el!<

De a kis leányka erősen megfogva 
Bach kezét, nem eresztette azt el.

»Nem, neked nem szabad elmen
ned, Bach bácsi! Velünk kell éne
kelned és orgonálnod Megígérted 
nékünk I« És bizalomteljes mosollyal 
emelte Bach felé a fejecskéjét, bol
dogan nézve reá. »A Jézuskát nem 
szabad ám várakoztatni.«

Örömtől csillogó szemmel tekintett 
szét Bach a gyereksergen s mondá:

»Nem, gyermekem, a Jézuskát nem 
szabad megvárakoztatni. Menjünk! 
Engedelmével, tanácsos úr — lát
hatja, a kötelességem szólít I«

Schettler elállotta az útját.
»Elment az esze, mester?«
Bach csendesen mosolygott.
»Egy kissé, mint mindenki-é, aki 

szent Cicellének szolgál.«
»Hát igazán a vesztébe akar ro

hanni ?<
»Van még igazság!«
»Igen, de nehéz a járása és las

san csúszik ide 1 Erre akar várni ?<
Most Bach felemelte büszke fejét 

és győzelembiztos mosoly játszott 
nemes arcvonásain.

»Bevárom, ki teszi rám a kezét, 
ha engem ezek a gyermekek és az 
én szent művészetem védelmeznek. 
Gyertek, kis énekeseim I«

És, a kis leánykától vezetve, a 
többi gyermek kíséretében, elhagyta 
a házat. Kint, a ház ajtaja előtt ál
lott a tanácsos kocsija, a belefogott 
két fekete türelmetlenül kapálódzott 
a hóban. Ám, hiába vártak — János, 
Sebestyén mester nem ült a kocsiba. 
Barátságosan intett az öreg kocsis
nak és kicsi seregével a Tamás
templom felé haladt.

A kis menet felett valami titok
zatos ünnepélyesség lebegett úgy, 
hogy az emberek egymást kérdve 
állottak meg. »Mi történik itt? Gye 
rünk, nézzük meg, mit jelent ez a 
látványosság 1«

Többen a gyermekek menetéhez 
szegődtek s mire a Tamástemplomig 
értek, a tOmeg már százakra sza
porodott. Bach mester pedig a gyer
mekekkel a karzat lépcsőin haladt 
fel. Az orgonához érve, meghökkent, 
a gyermekek pedig félve húzódtak 
vissza.

Egy porosz katona épen kinyitotta 
az orgonát s a játszáshoz készült 
ülni. Bach nyugodtan lépett hozzá.

»Kicsoda maga?«
»A porosz király katonája vagyok 

s fiatal éveimben orgonálni tanultam I«
»Mit csinál itt maga?«
»Uramnak, dessaui fejedelemnek 

parancsából vagyok itt: Tedeumot 
kell Játszanom és a katonazene is 
azonnal itt lesz, a fejedelem és kí
sérete is minden pillanatban meg
jelenhetik I A templom kántora, Bach 
János Sebestyén megtagadta az or- 
gonajátékot — kOzben el is fogták 
már «

Mosolyogva feleié Bach:
»Tévedés van a dologban, kedves 

barátom! Bach János, Sebestyén 
maga előtt áll.«

Erre a katona álmélkodás és cso
dálatteljes arccal felugrott az orgo
nától.

»Maga az — — «
»Igen, Bach János, Sebestyén, a 

lipcsei tanács bizalmából a Tamás
templom kántora.«

Lázasan kapott a másik Bach 
kezéhez:

»Mester! Hódolattal hajlok meg 
maga előtt — jöjjön, foglalja el he
lyét! Méltóbbat nem illet ez a hely.«

»Ismer engem?« — kérdé Bach 
álmélkodva.

»Ki ne ismerné magát, aki német 
földön orgonán játszik ? Ismerem 
műveit, játszom is azokat. A dessaui 
fejedelem gyakran hallgatta orgona
játékomat és szerencsés voltam ke
gyét elnyerhetni — és a kesseldorfi 
győzelem után Tedeumot akart hal
lani. Ekkor mondtam neki, hogy 
Leipzigban volna egy, akihez fogható 
nincs — ezt hallgassa meg. Tovább 
utaztában így állapodott meg itt. 
Magának kellene előtte játszania s 
most megtudtam, hogy a fejedelem 
dühös magára. — Bocsáson meg, 
mester, nem az én hibám 1 Én jót 
akartam.«

Anélkül, hogy a sietve beszélőt 
egy szótaggal is megakadályozhatta 
volna beszédében, hallgatott Bach, 
azután barátságosan fogadta el a 
feléje nyújtott jobbot. »Tudom, bará
tom, maga jót akart. Nem haragszom 
magára És most, ha úgy akarja —  
eresszen a helyemre! A zenészek 
már jönnek.«

Tiszteletteljesen engedte át a ka
tona Bachnak helyét.

»Egy Tedeumot, mester!« — sut
togta a katona. — »Egy Tedeumot 
és a fejedelem mindent megbocsát 
magának.«

Mosolyogva intett Bach a fejével.
»Igen, egy Tedeumot I De mást, 

mint aminőt maga vár. Azt a Te
deumot, amellyel« — a hallgató 
gyermekseregre mutatva — »az én 
kedveseimnek adósa vagyok.«

Eközben a katonazenekar csende
sen Bach mögött helyet foglalt.

»Tudjátok fújni a »Mennyből jövök 
most hozzátok« dallamát?« — kérdé 
a kántor.

»Hogyne!« hangzott a felelet.
»Úgy hát, jól figyeljetek« — mondá 

Bach mester és parancsszóként hang
zott el ajkáról: »Jól vigyázzatok és 
ha én a dallamba kezdek, kísérjétek 
a trombitákkal 1 Értitek ?<

»Értjük I«
Ekkor nehéz léptek hallatszottak 

a lépcsőről.



»A fejedelem l< — szólt halkan 
a katona.

Bach gyorsan a gyermekek felé 
fordult.

»És ti is jól vigyázzatok I Amint a 
dallamot halljátok, énekeljétek velem.*

És most belefogott az előjáték 
első akkordjába.

Közvetlenül mögötte állott a des- 
saui fejedelem.

»Hiszen ez a teremtettéző I* — 
mondta. »Hogyan jön ez ide? Hiszen 
már régen fogva kellene lennie.*

De tovább nem feleselhetett. A 
zsúfolásig megtelt templom hajójából 
egy harsány hang szólt:

»Leipzigben csendet kérnek, ha 
Bach János Sebestyén mester orgo
nái.*

Hevesen nyúlt a dessaui a kardja 
után. Sötét szemei szikrákat szórtak.

(Folyt, köv.)
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Husvét után  . . .  I.
Ápr. 5. 1. Kor. 15. í—s. Miért felejtkezel 

meg róla ? Mi könnyebb, mint felejteni ? 
Alig pár éves volt a korinthusi gyülekezet 
h már elhalványult benne a feltámadás 
hite. De vannak, akik ebben a felejtésben 
(ül tesznek a korinthusi gyülekezeten. Néni 
kell pár év, rögtön husvét után, már a 
másnapján megfelejtkeznek róla Lépj ösz- 
izeköttetésbe az Írásokkal, tanulmányozd 
azok életét, akik a feltámadott Jézusban 
előtted hittek s nem fogsz megfeledkezni 
a husvétról, mindjárt husvét után.

Ápr. 6 I. Kor. 15.9—n. Hogy tettél 
,’iivővé ? Ha megbágyad benned a húsvéti 
Hit, szállj perbe önmagaddal. Ha valamely 
ponton hiány van lelki életed ágazataiban, 
íem mutat-e arra. hogy már a gyökérnél 
valami baj van! Hogy lettél hívővé ? Kell, 
tőgy ezt világosan lássad s hogy meghall

gasd erre vonatkozólag is a bibliádat.
Ápr. 7. I. Kor. 15. is—u Központba a 

i eltámadással! A feltámadás hite nem a 
temető uccájára, nem a temetőkapú be- 
iranyozására, nem a sírkövek megékesité- 

: éré való. Nem is szabad arról Krisztus 
nélkül gondolkodnom. Az Ö feltámadása 
íz enyémmel, az én feltámadásom az Övé
vel kell, hogy szorosan összefüggjön. Kü
lönben önző és hivságos kaland lesz a 
hitem. Nem származik belőle erő s ahelyett, 
hogy mindjobban hozzáfűzne, mindjobban 
eltávolít Tőle.

Ápr. 8. I. Kor. 1 5 .17— so. Mi az igazi 
ok ? Annak is, ha valaki nem tud hinni a 
feltámadásban, annak is, ha ez a hit háttérbe 
szorul, a bűn az oka. Nem bízol az Isten 
igéjében, nem engedsz a szivedben jelent
kező megmozdulásoknak, nagyon ragasz
kodsz a föld szerelméhez; nem akarod 
magad Isten kezébe adni, nagyon el vagy 
telve önmagaddal, nem akarsz megszente- 
lődni, — azért felejtkezel meg oly könnyen 
róla. Igen — és ez rettenetes állapot! Nem 
ment meg tőle az sem, hogv a gyászjelen
téseidre ki kellett írnod: „Viszontlátásra!“

Ápr. 9. I. Kor. 1 5 .21—2«. Az első állo
mástól az utolsóig. Annyi formájában áll 
előtted a halál, elképzelhetetlen számodra,

Húsvéti diadal.
Hol van. Halál, a te fullánkod? 
Nem veszed észre és nem látod,
Hogy földi testét bár megszúrtad: 
Nem árthatál mégsem az Úrnak?!

Mióta ember él, azóta 
Csak egyre megy a gyászos nóta: 
Akik születnek, mind meghalnak, —  
Csak Rajta, Rajta nincs hatalmad.

Kárpit szakad, a föld megindul, 
Sziklák repednek, s néma sirbul 
A holtak csöndesen kikelnek, 
Sejtelmire n a g y -k ik e le tn e k !  . . .

Szivünk fölérez és megrendül. . . 
Ébreszt, ébreszt mi bűneinkből 
Sejtelme nagy, szent diadalnak: — 
— Halál, mirajtunk sincs hatalmad!

Petrovic8 Pál.
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hogy ne azé legyen az utolsó szó. Csen
desedj azonban csak jobban el! Akkor meg 
fogod látni, hogy a halál semmivel seni 
elképzelhetőbb a feltámadásnál. Csak kezd 
el az első állomásnál 1 Ott, ahol a bűn 
nyomán a halál bejött a világba. Aztán 
hagyd, hogy a Lélek megmutassa a te 
bűnödet s elvihessen a Keresztrefeszftetthez. 
A Kereszjrefeszltett elvisz majd a Feltáma- 
dotthoz. így vitetvén magadat mind tovább- 
tovább, elérkezel az utolsó állomásig s 
bepillantasz abba az időbe, amikor nemcsak 
megvalósul a feltámadás, de eltöröltetik 
végkép a halál.

Ápr. 10. I. Kor. 15.27—28. A teljesség 
ideje. Még nincs itt. De már is hozzájárul 
ahnoz, hogy a feltámadás hited teljes legyen. 
Tudod, mikor lesz ez? Akkor hogyha meg
világosodik előtted, hogy a feltámadás nem 
a te érdeked csupán, hanem teljesülése 
Isten dicső vágyainak. Amikor a Fiú min
dent beszámol Néki s kezdődik egy új lét, 
dicsőségesebb minden elképzelhetőnél; de 
amelynek te ép úgy tagja lehetsz, mint az 
első teremtésnek.

Ápr. 11. I. Kor. 15.29. A keresztség 
vasárnapja. Ezt a keresztséget Pál sohasem 
tanította, de joggal csodálkozott el azon, 
hogy valaki hirtelen elhunyt hozzátartozója 
helyett megkeresztelkedett s amellett a fel
támadás hitében nem hitt Ma is történnek 
ehhez hasonló furcsaságok s joggal kérdez
hetné az apostol: miért dicsekesznek meg
keresztelt voltukkal olyanok, kik a bibliai 
feltámadásban nem hisznek. Nem lenne-e 
jó minden évben egy vásárnapot szentelni 
a keresztségről való megemlékezésnek. Va
lamikor a husvét utáni első vasárnapon 
történt az újonnan megkeresztelteknek a 
gyülekezetbe való bevezetése. Használd fel 
e napot s vizsgáld meg magad a keresztvíz
tükrében. dánra A ladár.

Egy ároni családról.
De egyszer már igazán meg kell emlé

keznem az én kedves Irma húgomról, aki 
a világnak a legkardosabb asszonya, de a 
legáldottabb szivü is. És amellett a leg
boldogabb teremtése is az Istennek. Minden

nap ünnepet ül. Én ilyet még nem is láttam.
Nem jegyez ez fel magának semmit. 

Mégis minden napját örömhírrel kezdi: 
ma van az évfordulója . . .  aztán percnyi 
pontossággal elmondja a családnak vala
melyik régi vagy újabb örvendetes ese
ményét, aminek épen az évfordulója van. 
Neki mindennapra esik egy.

Hiszen azon nincsen semmi csodálkozni 
való, ha az ura, meg a gyerekei, meg a 
testvérei születési napját tartja nyilván 
figyelemteljes szeretettel. Hanem hogy még 
negyediziglen is valamennyi rokonságát 
megörvendezteti, ha egyébbel nem, hát leg
alább egy sor nyájas jó kívánsággal, ami
től felmelegszik a legderesebb szív is, de 
ha az ideje, meg a távolság engedi ünneplő 
ruhába öltöztetett gyerekeivel és egv pár 
szál virággal maga is elfárad köszöntőbe: 
ilyen emlékező tehetséget nem láttam sehol. 
És a családi összetartozandóságnak ezt a 
szinte vallásos szertartásu ápolását is csak 
odalent a déli szlávok, a horvátok, a szer- 
bek között és itt nálunk csak az ebben a 
tekintetben irigylésre méltó zsidók közt 
láttam még ezidáig.

Az Isten 4z élőknek Istene és az én 
Irma húgomnak egyformán élnek azok, akik 
még itt járnak közöttünk és azok, akik már 
elmentek rég. Az ünnepi megemlékezés 
kijár egyformán mindenkinek a maga napján. 
Néhány szál virág a feléje táruló kézbe, 
néhány szál virág a néma sirra. |

Azon már rég nem álmélkodom, ha 
azzal fogad, hogy ma van a Czékus szu
perintendens születésnapja, vagy Horváth 
Sándoré a pesti papé, vagy a soproni 
Haffner Lajosé, a budai Bauhoffer bátyáé. 
Ezek utóvégre gyerekéveinkben még itt 
jártak közöttünk eleven emlékezetükkel.

Hanem, hogy a minap azzal fogadott, 
hogy ma százhetven éve született az ér- 
délyi Nagysajón Czóbel Samu, aki 1784-ben 
lett Kalaznón pap, odalent Tolnában, már 
csak nem állhattam meg, hogy ennyi ke
gyeletet nyom nélkül hagyják elvirágzani. 
Csokorba kötöm. Leteszem a csokrot egy 
összefonódott ároni családfa tövébe. Mert 
látom, hogy sok érdemes embernek teszek 
vele örömöt. Bizonyosan lesznek, akik 
jelentkeznek, hogy kiegészítsék az én hú
gom emlékezését.

Az említett nagysajói Czóbel Sámuelnek, 
az 1812-ben elhalt kalaznói lelkésznek a 
feleségétől, Lutsch Johanna Reginától való 
Johanna Regina lánya Horváth Pál (1779— 
1846) vései, majd varsádi lelkésznek lett 
a felesége. A nagygeresdi Horváth Ádám 
és Takács Julia fiáé. A pesti Horváth Sán
dor és a téthi Horváth Sámuel papoknak 
a nagybátyjáé.

Horváth Pál varsádi lelkésznek Johanna 
Henriette lánya Kirnbauer Mihály kesző- 
hidegkúti papnak a felesége. Ennek a fiai 
voltak Kirnbauer Sándor vágódi és Kirn
bauer Gusztáv kanizsai lelkészek.

Kirnbauer Sándorné pedig Kirnbauer 
Gyula menhárti lelkész. A kivel azután 
elérkeztünk őt papi nemzedéken át a ma 
élő nemzedékhez. Hogy ebből sarjadzott-e 
az apák szolgálatára elhivatást érző ivadék, 
az majd elválik. Gyerek van. Neki is, a 
testvéreinek is.

Kirnbauer Sándor vágódi lelkész házas
sága révén egy még jobban elágozott ároni 
családdal fonódott össze Czóbel Sámuel 
papi nemzetsége.

Ez a soproni tekintélyes vaskereskedő 
Schneider Gottlieb János családja. Schnei
der Gottlieb Jánosnak volt a lánya Vilma, 
Bauhoffer Györgynek, Mária Dorottya fő

1926. április 4
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hercegnő udvari papjának, a budai papnak 
a felesége. És fia Schneider Károly a 
bátaapátii pap.

Bauhoffernek Vilma lánya volt a fele
sége Czékus István rozsnyói szuperinten
densnek. István fia — Bánhegyi István — 
somorjai pap, később békési tanfelügyelő 
volt.

Czékus Istvánnak Emilia lánya Kemény 
Lajos osgyáni lelkész felesége, Erzsébet 
lánya Túróczy Pál ózdi lelkész felesége.

Schneider Károlynak Hermin lánya 
Haffner Lajos soproni, Emma lánya Kirn- 
bauer Sándor vágódi lelkész felesége. Am
annak fia Haffner Vilmos inagyarbólyi, 
majd mekényesi lelkész, emezé a már em
lített Kirnbauer Gyula menhárti pap.

Kernénv Lajos fia a pesti fasori lelkész 
Kemény Lajos, Túróczy Pálé pedig a 
Harangszó „Olvassuk a Bibliát!“ rovatának 
a vezetője, a kiváló szónok — és ne ez 
legyen a legnagyobb dicséret rája I — ózdi 
p a p : Túróczy Zoltán.

E körül a sok pap körül e sorok írójá
hoz vérségi kötelék szerint mások közelebb 
állnak, papi erényekben mindannyian tel
jesek, de a legnagyobb várakozással az 
utolsónak pályája elé néz

A Schneiderek hallgatag, tudományba 
mélyedő, magába vonult józan szerénysége, 
a Bauhofferok tevékeny karitása, a Czé- 
kusok lélekkel teljes szervező képessége 
és a Túróczyak lángnyelve mindmegannyi 
tálentoni, isteni adomány. Ennek a terhét 
ö viseli. A számadástételt tőle várjuk. Az 
apák erényének kalászba szökkenését az 
ő lelkében: a száz papok ivadékáéban.

És nemcsak őtőle várjuk, hanem a csa
ládnak az Úr szolgálatában álló minden 
tagjától, hogy a szétszórt paplakokban 
felcseperedő legeslegújabb nemzedékből 
kikerül, majd mindenütt egy-egy Sámuel 
az oltár tüzének ápolására. Hálából az 
apák, az egyház és az Isten iránt, amiért 
ezeknek a papházaknak egyikét-másikát 
annyira elárasztotta gyerekáldással ebben 
a mai cgykés világban. A melyben ez a 
tanítás és ez a bizonyságtétel: a gverek- 
áldás.

Az én Irma húgomnak ez a családi 
együvétartozás érzéséből fakadt. figyelmes 
megnyilatkozása távolról jött. És vannak 
hangok, amelyek minél távolabbról pereg
nek felénk, annál melegebben érintik — 
tudom — a szívet. ImniGRiUngen Mihály.

Debrecen.
Az evangélikus egyházi életnek 

gyönyörű megmozdulásáról, állandó 
egészséges fejlődéséről ád számot 
Parkas Győzőnek, ennek a papi hiva
tásának magaslatán álló lelkipásztor
nak évi jelentése a decreceni evan
gélikus egyházról.

Nincs az egyházi életnek olyan 
megnyilvánulása, mely kikerülte volna 
az ő gondos lelkipásztor! figyelmét. 
Az 1925-ik év folyamán 593 család
nál tett látogatást. Mindenüvé magával 
vitte imádkozó lelkét, rajongó egyház- 
szeretetét. »Természetes — Írja, hogy 
csaknem mindig előzetes bejelentés 
nélkül kopogtattam be az otthonokba. 
Sok kellemes és áldott élményben

volt részem, de meg kell emlékeznem 
ennek ellenkezőjéről is. Látogatási 
naplóm jegyzet rovatában sok helyen 
a következők olvashatók: nem ismert, 
közönyös, istentagadó, temlomba nem 
jár, cinikus, templomban 15—20 
éve nem volt, bibliája, énekeskönyve 
nincs. Az ilyen lesújtó jegyzetek 
azonban hál’ Istennek csak kevés 
rovatban fordulnak elő.«

A debreceni gyülekezet kb. 1800 
létekből áll. Látni tehát, hogy a kál
vinista Rómában, ahol a katolikus 
gyülekezet is 20 000 lelket számlál, 
a mi egyházunk nagyon is kicsi, 
mindazonáltal tiszteletreméltó pozíciót 
foglal el Debrecenben. Tiszta evan
gélikus házaspár 32 él itt A többi 
mind vegyes.

A gyülekezet az elmúlt évben gyö
nyörű orgonát emelt Isten dicsőségére 
194 millió korona értékben.

Figyelmet érdemelnek a gyülekezet 
kebelében lévő munkásistentiszteletek, 
amelyeket a ref. lelkésztársakkal fel
váltva tartanak, a bibliaórák, a gyer- 
mekistentiszteletek, vasárnapi iskola, 
szülői értekezletek. Elemi népiskolája 
3 tanerős. Az egyház az elmúlt évben 
24 árvát segélyezett

Született összesen 23, konfirmálta
tok 20 gyermek. Hozzánk áttért 1. 
Meghaltak 26. Az Úr szent vacsoráját 
613 an vették. Az ev. templomban 
házasságot 11 pár kötött. A vegyes
házasok közül javunkra 4, kárunkra 
3 adott reverzálist. A református 
testvéregyházzal hallgatólagosan meg
egyezés jött létre arra nézve, hogy 
egymástól reverzálist nem vesznek. 
Van az egyháznak virágzó Luther- 
Szövetsége, vegyeskara, ifjúsági egye
sülete. Az 1925-iki adományok vég
összege az adón kívül 196 millió. — 
Evangélikusok le a kalappal a deb
receni gyülekezet előtt I

K O R K É P E K .

K a rc o la to k  a  h étrő l.
Fontos kérdés napjainkban, hogy 

mi történjék a magyar ifjúsággal, ha 
tanulmányait befejezte. Vájjon ki és 
mi biztosítja számukra a jövőt? Ami
kor végzett mérnökeink kétharmad 
része nem talál idehaza elhelyezkedést, 
okleveles gazdáink ezrei vannak állás 
nélkül. Az orvosi pálya túlzsúfolt, 
egyetemeink jogi fakultásainak pedig 
legalább öt esztendei szünetelésre volna 
szükségük, hogy a már kész diplomás 
emberek úgy, ahogyan elhelyezked
hessenek . . .  Ez a kérdés foglalkoz
tatja többek között Balogh Elemért,

a Hangya vezérigazgatóját is, egyik 
fővárosi lapban megjelent: „A magyar 
ifjúságról“ írt cikkben. „Ifjúságiink
nak feltétlenül — írja — azért a 
reális tudományokat kell kultiválniok, 
azokat, amelyeknek elsajátítása után a 
diploma nem köti őket a hazai rög
höz . . .  A s z á r n y , amely nélkül 
rajok kibocsátása cl nem képzelhető: 
a n y e lv tu d á s  . . . Minden magyar 
diák jelszavává szeretnők tenni ezt a 
jó  tanácsot: ta n u ljo n  m e g  le g 
a lá b b  egy  v i lá g n y e lv e t . tö k é le 
te se n .“

Mi ezt a szárnyat még egy jó  
tanáccsal szeretnők megerősíteni s 
közelebbről minden magyar evangéli
kus ifjúnak jelszavává tenni, hogy így 
minden magyar evangélikus ifjú 
azután a nagyvilágban csakugyan 
becsülettel megállhassa helyét: ig y e 
k e zzé k  n a p -n a p  u tá n  e g y -e g y  
c sen d es  fo h á szb a n  k é r n i  a z  I s 
t e n t :  Teremts bennem tiszta szívet 
óh Isten s az erős lelket újítsd meg 
én bennem! Igen, ne feledkezzék meg 
a mindennapi imádságról. Az ima 
erősít!

e g y r O l - m A s r ö l .

A m in d e n n a p i  életből.
Mit nem foglalhat le az adó- 

végrehajtó ? A mostani tömeges és 
szigorú adóbehajtás aktuálissá teszi 
azt a kérdést, mit nem szabad lefog
lalni az adóvégrehajtónak sem, ami
kor adóhátralék fejében zálogot az 
adózónál.

A közadók kezelésére vonatkozó 
szabályok hivatalos összeállítása —  
1925. évi 600. P. M. számú rendelet 
— tartalmaz erre nézve rendelkezé
seket.

Az adós beleegyezésével sem fog
lalhatók le:

az istentiszteletre, házi ájtatosságra 
szánt tárgyak, istentiszteletre szolgáló 
helyiségek szerelvényei, imakönyvek, 
sírok és sírboltok felszerelése, vala
mint az adós és háznépének temeté
séhez közvetlenül szükséges tárgyak,

a vallási ereklyék, családi arcképek 
és mindezek foglalatai és keretei, ha 
állaguk sérelme nélkül el nem választ
hatók,

rendjelek, érdempénzek s egyéb 
díszjelek,

közszolgálat vagy hivatás teljesí
téséhez szükséges egyenruha, vallási 
szertartást teljesítők előírt ruházata,

hivatalos, intézeti vagy üzleti pe
csétnyomók, bélyegzők, irományok, 
könyvek,
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köx- és magántisztviselőknek, szel
lemi szabad foglalkozásoknak és 
szülésznőknek hivatásuk gyakorlásá
hoz szükséges könyvei, iratai, mintái, 
műszerei, segédeszközei,

a fegyveres erőhOz és állami őr
szolgálathoz tartozók fegyvere, felsze
relése, szerszámai, műszerei, kocsija, 
lova, ha a szolgálattal Összefügg, 

a kereset folytatásához és a sze
mélyes biztonsághoz szükséges fegy
verek,

a*gyógyszertár üzemének folytatá
sához szükséges berendezés, munka- 
szerek, tartályok és gyógyszerkészlet, 

kOzkórházak, kOzgyógyintézetek és 
közkórházi jelleggel felruházott ma
gánkórházak és magángyógyintézetek 
felszerelése,

mezőgazdáknál legfeljebb 12 ka
taszteri hold szántó műveléséhez 
szükséges vetőmag, igavonó jószág 
(ennek félévi takarmánya, szalmája 
és alomja), gazdasági eszkOzOk és 
trágya,

kisiparosoknál, kézműveseknél és 
hasonlóknál a keresetük folytatásához 
szükséges szerszámok, eszkOzOk, mű
szerek, állatok (félévi takarmánnyal 
és a feldolgozható anyagkészlet 500 
aranykoronaérték erejéig,

az adós és háznépének háztartá
sához szükséges házi és konyhabútor, 
edény, varrógép, főző- és evőeszköz, 
kályha, tűzhely, a ruházkodáshoz 
szükséges tárgyak, a szükséges ágy- 
és fehérnemű,

az adós és háznépének betegsége 
vagy testi fogyatkozása folytán szük- 
séges gyógy- és egyéb szerek és 
segédeszközök,

ugyanazok iskolakOnyvei és tan
szerei,

egy havi időtartamra szükséges 
élelmi-, tüzelő- és világftószerek, 

az adós készpénzéből, annyi ameny- 
nyi a legközelebbi lakbér fizetésére 
szükséges (ha a foglalás a lakbér 
esedékessége előtt legfeljebb két héttel 
történik), alkalmazottaknál pedig any- 
nyi, amennyi a le nem foglalható 
járandóságokból a legközelebbi fize
tési napig terjedő időre esik, végül 

azok a részvénytársasági és szövet
kezeti alapok, amelyeket külOn tOrvény 
mentesít a foglalás alól.

Megjegyezzük még, hogy a kéznél 
levő tárgyak kOzül elsősorban azokat 
kell lefoglalni, amelyeket az adós 
maga jelöl ki erre a célra és ha ezek 
kOnnyen pénzzé tehetők s értékük a 
hátralék Összegét biztosítja, a fogla
lásban a kijelölt tárgyakon túlmenői 
tilos.

A zálogolásért a hátralék 6 szá
zalékát, árverésért további 10 száza
lékát kell a behajtási illeték fejében 
fizetni.

Az árverés megtartására egy ízben 
és legfeljebb hat hétre halasztás ad
ható. Ezt a m. kir. adóhivatalnál, 500 
aranykorona értéket meg nem haladó 
hátralékra nézve a városi adóhivatal 
vezetőjénél lehet kérni.

A m. kir. adóhivatal teendőit Buda
pesten a székesfővárosi kerületi adó
felügyelőhelyettesek gyakorolják.

HETI  KRÓNI KA.
A népjóléti miniszter legutóbb kilátásba 

helyezte a lakások felszabadulását. A fő
város nemzetgyűlési képviselői küldöttség
gel jelentek meg most a miniszter előtt és 
kérték, hogy a lakások felszabadításának 
tervét halassza el. A miniszter azt vála
szolta, hogy a kormány még nem foglalt 
állást a felszabadítás ügyében. Egyénileg 
az az álláspontja, hogy a lakások felsza
badítása határidejének félévi kitolásáról 
lehetne esetleg szó. — Az agrár párt Gaál 
Gaszton yezetése alatt megkezdte Zalavár- 
megyében'H szervezkedést. — Budapesten a 
Rókuskórház kápolnájában az oltár előtt 
agyonlőtte magát Burzala Gyula jegyző. — 
A főváros lakosságát egyébként is napok 
óta egy artistanő borzalmas meggyilkolása 
tartja izgalomban.

Az osztrák köztársaság kormánya 
művészek, Írók és tudósok kitüntetésére 
becsületrendet alapít, melynek legmagasabb 
fokozata pálmaággal kivarrott zöld frakk 
viselésére jogosítja a tulajdonost.

A szerb szkupsztinában Nincsics kül
ügyminisztert erősen támadták a római útja 
miatt.

A román parlamentet feloszlatták. Bra- 
tianu kormány lemondott. — A resicai vas- 
műveknél kitört a sztrájk. 6500 munkás 
sztrájkol.

A német birodalmi elnök kihallgatáson 
fogadta Ramek osztrák kancellárt, — A 
belügyminiszter ellen merényletet terveztek.

Franciaországban a frank ismét ka
tasztrofálisan zuhan. — A francia rendőrség 
Nizzában olasz pénzhamisítókat fogott el.

Szovjet-Oroszország új 5 és 7 kopekes 
bélyegeket bocsátott ki, amelyeken az orosz 
feliraton kívül esperantó nyelvű szöveg is van.

Kínában egy millió dollár jutalmat tűz
tek ki a nemzeti hadsereg vezérének fejére.

Abd-El-Krim haditanácsot tartott, ame
lyen elhatározták, hogy az ellenségeskedé
seket újból megkezdik. Két benszülött osz
tag már meg is kezdte az előnyomulást 
Dzsebel felé.

Az amerikai szenátus ratifikálta a Ma
gyarországgal kötött kereskedelmi és kon
zuli szerződést.

Horváth Lajos Beled
5-io  Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

H A R A N G S Z Ó .

Húsvétvasárnapfán.
Ep. I. Korinth. 5 . e—8.

Csak úgy ünnepelünk áldott és boldog 
húsvéti ünnepeket, ha Jézus feltám adása 
szám unkra új életnek kezdetévé lesz.
Hiszen Krisztus, a mi húsvéti bárányunk 
azért áldoztatott meg, hogy levessük a 
rosszaságot és gonoszságot; tisztaságban 
és igazságban éljünk.

M u n katársainkn ak, olvasó- 
közönségünknek Isten tő l m eg
á ldo tt boldog húsvéti ünnepe
k e t kívánunk.

A z ú j évnegyed alkalm ából 
lapu n k  m ai szám ához, kivétel 
n élkü l csekklapot m ellékeltünk  
azon célból:

1 . hogy azok. akiknek évne- 
gyedes előfizetése le járt, az elő- 
fizetést szíves szeretettel m eg
ú jíta n i szívesked jen ek;

2. akik hátralékban vannak  
s eddig  talán csak  feledékeny- 
ségböl nem k ü ld ték  be, nem csak  
az elm últ negyedévi, de az 
1925 . évi e lőfizetési d íja t sem , 
a húsvéti szent ünnepek a lkal
m ából, am ennyiben an yag i ere- 
jü k  engedi s le lk iism eretü k  is  
tiltakozik  az ellen, hogy az ő 
előfizetési d íju k a t a szegény  
özvegyek és nem es lelküek ado- 
m ányából, a Lruther-Szövetség 
pénztárából fedezzük, az igazán  
szegények r ovására ,  —  ezú ttal 
hátralékukat ren dezn i el ne  
m u lasszan ak;

3. akiknek p ed ig  előfizetésük 
rendben, azoknak egyszerűen  
azért m ellékeltük a csekklapot, 
hogy a kórházakba és szórvá- 
nyokba szegény híveinknek  
küldendő in gyen  példán yok  fe 
dezésére, am ennyiben  a szívük  
is  úgy d ik tá lja , n ém i adom á- 
nyokat küldeni kegyeskedjenek.

Személyi hír. Báró Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, ki 
közel három hetet Olaszországban töltött 
s Rómában meglátogatta az ev. egyház 
vezetőségét, az ev. templomban tartott 
istentiszteleten részt vett, Budapestre visz- 
szaérkezett. Megérkezése alkalmából sze
retettel köszöntjük idehaza!

Kapi püspök előadásai. Kapi Béla 
dunántúli püspök gyülekezetének templo
mában, Szombathelyen rendkívül nagy ér
deklődés mellett tartotta meg ez idén is a



nagybeti alkalmatossággal .Bűn“, „Szenve
dés“, „Halál*, „Élet* címen előadásait.

Püspöki egyházlátogatás. Raffay Sán
dor dr. bányakerületi püspök április hó 
folyamán a tápiószelei és irsai egyházakban, 
május hó folyamán a békéscsabai és kör
nyékbeli gyülekezetekben tart kanonika 
vizitációt. A szeretve tisztelt püspököt egy
házlátogatása alkalmából az érdekelt gyü
lekezetek szeretettel várják. Raffay püspök 
kíséretében ez alkalommal ott lesznek: 
Sárkány Béla egyházkerületi egyházi és 
dr. Scholtz Oszkár egyházkerületi világi 
főjegyzők, nemkülönben Bezzeg Sámuel 
püspöki titkár.

Antal Qéza re!, püspök egyházláto
gató körútja Baranyában. Antal Qéza 
református püspök egyházlátogató körútra 
készül Somogyba. Április U-én kezdi meg 
látogatásait a Belsősomogyi Ref. Egyház
megyében. A püspöki körút május 3-ig 
eltart. Az egyházak nagyban készülődnek 
Antal püspök méltó fogadtatására. Ilyen 
püspöki látogatás ezelőtt 30 évvel volt ae 
egyházmegyében.

Sopron. A gályarabok emlékezetére 
rendkivül megható ünnepséget rendezett a 
Hanzmann Károly lelkész vezetése alatt 
álló ev. ifjúsági egyesület, melynek köz
pontjában Payr Sándor egyetemi tanár fel
olvasása állott. A theologusok énekkára a 
Térj magadhoz drága Sión és Erős várun
kat énekelte. Sokoray Miklós III. évf. 
theol. hallgató Baja Mihály „Magyar gálya- 
rabok* cimü költeményét szavalta el nagy 
hatással. Meghatók voltak a felolvasás 
közé beszött Sikter András theologus szóló 
énekei.

Krug Lajos kitüntetése. A Magyar 
Tudományos Akadémia március 16-án tar
tott összes ülésén egyhangú határozattal 
és első helyen Krug Lajos igazgató-tanitót, 
a dunántúli egyházkerületi és az országos 
ev. tanító egyesület köztiszteletnek örvendő 
elnökét tüntette ki két milliós jutalamdijá- 
nak odaítélésével. Az ország tanítói, fele- 
kezetre való tekintet nélkül a szereteknek 
számtalan jeleivel árasztják el kitüntetett 
vezérüket. A tanítóság ezen kimagasló 
alakját, akiknek elévtilethetetlen érdemeit az 
egyházépítés körül egyháza is hálásan el
ismeri : szívünk egész melegével köszöntjük.

Kondoros. A gyülekezet virágvasárnap
ján sikerült vallásos estélyt rendezett, me
lyen az előadást dr. Scholtz Oszkár tartotta.

Felügyelőválasztás. A budapesti Deák
téli egyház márc. 21-én tartott rendes évi 
közgyűlésén Tolnay Kornélt választotta meg 
egyházfelügyelőjének. — Az egyházközség 
pénztári forgalma az elmúlt évben másfél 
milliárd volt.

Lemondott gyülekezeti felügyelő. 
Mayer Károly nyug. kir. járásbiró, a szent
gotthárdi missziói egyháznak életre hivója 
s mindvégig lelkes felügyelője, — tekintettel 
arra a körülményre, hogy „távol esvén a 
gyülekezet belső lelki életétől*, — felügyelői 
állásáról lemondott. A márc. 25-én tartott 
közgyűlés, fájó érzettel vette tudomásul a 
felügyelő lemondását, az egyház alapítása 
körül szerzett érdemeit jegyzőkönyvében 
megörökíteni elhatározta és őt tisztelete, 
szeretete és hálája jeléül tiszteletbeli fel
ügyelőjének választotta meg.

Salgótarjánban böjt I. vasárnapján 
böjti estélyre jöttek össze az evangélikusok, 
amikor közének után Simko Irén szavalt, 
majd Röder Alfréd orgonaszólója után és 
egy hármas énektrio után dr. Csengődy 
Lajos tartott előadást a baglyasi bánya
szerencsétlenség metafizikájáról, azután
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Sajgál Olga szavalata és Vertich Anna és 
Déman Gusztáv hegedüduettje után Szlovák 
Pál oltári szolgálata fejezte be az ünnep
séget. — Böjt III. vasárnapján tartott vallá
sos estélyen Szlovák Pál hitoktató tartott 
felolvasást a Törvény és evangéliom címmel. 
Közreműködtek még Holies Sárika, Oszif- 
csin Kató és Móric Lili énekkel, Kvopka 
István orgonával, Deman Anna és Telmányi 
Erzsébet és P.tay István szavalattal és a 
lelkész. Böjt IV. vasárnapján Kuthy Dezső 
egyetemes egyházi főtitkár gyönyörködtette 
a böjti közönséget nagyhatású és mélyen- 
szántó, de egyben lelkesítő előadással. A 
templomi közönség mély áhítattal hallgatta 
fejtegetését. Mellette közreműködtek még 
Csincsik Gyula, Dianuska Mariska, Vi- 
8zovszky János szavalattal, Röder Alfréd 
orgonaszólóval, Vertich Antal és Déman 
Gusztáv hegedűn és a lelkész. — Böjt V. 
vasárnapján dr. Halyák Zoltán adóhivatali 
főnök tartott előadást a Nemzetek élete 
címmel az ev. egyház vallásos estélyén. 
Alapos tanulmányát hálásan fogadta az est 
szépszámú közönsége. Kívüle szerepeltek 
még dr. Csengődy Lajos, Szlovák Pál, 
Csarba Ilonka, Mauler Lujzika, Röder Alf
réd. Verttch Antal, Déman Gusztáv és Ko
vács Aladár.

A sárvári evang. egyházközségben a f. 
évben a leányegylet febr. 6-án, majd ismé
telten febr. 21-én a Korona-szálló nagy
termében igen nagy sikerrel színdarabot 
adtak elő. A mintegy 8 millió korona tiszta 
bevételt a leányegylet egy művészi színpad 
beszerzésére fordította.

Február 28-iki vallásos estélyen közre
működtek: Trombitás Margit, Remete Kál
mán, a leányénekkar. Az est központjában 
Varga József lelkész felolvasása: A vasár
napról és annak megszenteléséről állott.

A gályarabok emlékünnepén szavaltak: 
Bognár Sári és Szabó Károly. Szólót éne
keit Koczor Kálmán hegedű- és Varga 
Endre orgonakísérete mellett Varga Endre 
áll. tanító. Hegedűszólót játszott Imre Lajos 
kórházi gondnok. Az emlékbeszédet Varga 
József lelkész tartotta.

Köszönet. A kecskeméti egyház nemes 
gondolkodásának szép jelét adta 3 milliós 
adományával, mellyel a küzködő, lelkészlak 
nélküli gyóni egyháznak sietett segítségére. 
Amíg a testvéri kéz ilyen nemes szeretetét 
érezzük, nyomasztó helyzetünkben sem 
csüggedünk el.

M ély tisztelettel és szeretet
tel felkérem  a lelkészt és tan ító i 
hivatalokat, hogy K a p j B é la : 
„A z Ur oltalm ában“ könyvre  
szóló előfizetési felhívásokat 
visszajiü ldeni szíveskedjenek.

A „Harangszó könyvtár“
szerkesztősége és kiadóhivatala.

A budapesti evangélikus egyetemi hall
gatók „Luther-Otthon* internátusának ifjú
sága március 15-én benső ünnepséggel 
áldozott az 1848-as nagy idők nagy ifjúsá
gának. Az ünnepség a „Luther-Otthon* 
dísztermében a Himnusszal nyílt meg. Ez 
után Piri Lajos 1. é. orvostanhallgató és 
Teltsch László III. é. orvostanhallgató Papp- 
Váry Elemérné—Dohnányi Ernő melodrá
máját a „Nemzeti Imát* adták elő. Piri 
Lajos igaz átérzésü, megrázó erejű szava
latának méltó keretet adott Teltsch László 
művészi zongora kísérete. A nagyhatású
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szám után Kulcsár Barna I. é. jog- és 
államtudománykari hallgató tartotta meg 
tartalmas gondolatokban gazdag, mélyre- 
szántó és lendületes ünnepi beszédét, mely 
mély nyomokat hagyott az ünneplő közön
ség lelkületében. Kulcsár Barna nagysikerű 
előadását Pásztory Gyula II. é. gépész- 
mérnök hallgató zongora száma követte. 
Pásztory Gyula Liszt II. rapszódiáját inter
pretálta komoly és sokat ígérő művészettel. 
Az ünnepségről, mely a Szózattal ért véget, 
azzal a megnyugtató és felemelő érzéssel 
távoztunk, hogy a „Luther-Otthon*-i evan
gélikus ifjúság méltó letéteményese és 
szellemi örököse a 48-as ifjúságnak.

A rábcakapi gyülekezet márc. 21-én a 
gályarabok emlékére vallásos estét tartott. 
Helybeli lelkész a gályarabokról tartott fel
olvasást, melyet a hívek figyelmes érdekkel 
hallgattak. A helybeli ifjúsági egylet tagjai 
közül hatásosan, szépen szavaltak Andorka 
Gyula, Buti József és Varga Kálmán. A 
gyermekkar a helybeli tanító vezetésével a 
gólyarabok énekét énekelte. A lelkész imá
jával végződött a vallásos est, melyen a 
kedvezőtlen idő dacára is szép számmal 
gyűltek egybe az áhítatos hivek.

A kissomlyói gyülekezet fIlláiban a tél 
folyamán a következő sorrendben és időben 
tartattak vallásos esték: február 7-én Bor- 
gátán, február 14-én Káldon, február 28-án 
Dukán, március 7-én Jánosházán, már
cius 14-én Egyházashetyén. Az estélyek 
középpontja mindig Tompa Mihály lelkész 
vallásos tárgyú felolvasása, illetve előadása 
volt, mely kiegészítődött a helyi ifjúság 
karénekeivel és szavalatokkal. — János
házán ugyanakkor úrvacsoraosztás is volt, 
mellyel a kis gyülekezet nagy része élt. 
— Az ünnepélyek offertóriumai a soproni 
theol. Otthonra közel félmillió koronát, a 
külmisszióra pedig közel 100000 koronát 
eredményezett.

Cslk József volt bobai tanító, — ki 
jelenleg Bükön élvezi a jól megérdemelt 
nyugalmat, — néhai szülei emlékére, — 
kik kissomlyói lakosok voltak, — 50 pengő 
alapítványt lett a kissomlyói templomra. Az 
új pénznemben egy nyugalmazott tanító 
nyitja meg az alapítványt tevők sorozatát. 
Az ő példája szolgáljon buzdításul a többi 
híveknek is arra, miként örökítsék meg leg
méltóbban hozzátartozóik emlékét I

A nemescsói ev. gyülekezet március 
21-én vallásos estély keretében ünnepelte 
meg a gályarabok emlékezetét. Gerencsér 
Zsigmond lelkész buzgó imája s irásma- 
gyarázata után sikerült alkalmi szavalatokat 
adtak e lő : Schlögl Ilona, Prácser Eszti, 
Szabó Sándor és Kulcsár Pál. Alkalmi fel
olvasást tartott a gályarabokról Badics Á. 
tanító. A dalárda szépen adta elő a „Térj 
magadhoz drága Sion“ és „Ne csüggedj el 
kicsiny sereg“ kezdetű karénekeket a tanító 
vezetésével. Az iskolás és ismétlő leánykák 
pedig a „Semmit ne bánkódjál* és „óh 
hogy adhassak hálákat“ kezdetű szép éne
keket. Az offertórium 108.0C0 K volt.

Ugyancsak szép ünnepség volt a ne
mescsói gyülekezet körében március 15-én 
is. Régi szokáshoz híven, külön ünnepség 
volt felnőttek s külön a gyermekek számára. 
A felnőttek 14-én este ünnepelték a sza
badság e magasztos napját. A dalárda a 
következő karokat adta e lő : Szózat, Halld 
imánkat égnek ura, Te vagy a legény. . . ,  
Nesze hajdú . . .  Kuruc nótákat. Szépen, 
hatásosan szavalt Kajtár Ida és Perger J., 
továbbá Polák János és Komjáthy Gyula. 
Majd Csite Károly „Szent bokréta* cimü 
irredenta darabjának előadása következett
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a következő szereplőkkel: Kajtár Gyula, 
Sztrokay Gyula, Perger Fánika, Takács 1., 
Komjáthy János, Perger István, Szabó István 
és Kulcsár Pál, Komjáthy Lajos, Perger E., 
Polák János leventék közreműködésével. 
A darabban levő szóló énekszámokat Sztro
kay Gyula énekelte. Az érdeklődés oly 
nagy volt, hogy kétszeri előadás mellett is 
szűknek bizonyult az iskola. — A gyerme
kek számára 15-én volt ünnepély hatásos 
szavalatokkal és énekekkel. Gerencsér Zs. 
lelkész úgy a felnőttek, mint a gyermekek 
ünnepélyén nagyhatású beszéddel méltatta 
a nap jelentőségét. Az ünnepélyeken jelen 
volt gróf Niczky Ferencné is családjával 
együtt, követvén boldogult édesatyja, Weöres 
István példáját, aki az ilyen ünnepélyekről 
soha nem hiányzott s mindig gyönyörű 
szónoklatokat tartott.

A csikvándi ifjúsági egyesület a böjti 
időszakban három vallásos ünnepélyt tar
tott; a két első alkalommal a gyülekezeti 
lelkész a Szentirást ismertette, az ifjúsági 
egyesület tagjai közül viszont szavaltak: 
Kovács Lidia, Tamás Mária, Tóth József 
és Nagy Miklós. Március 21-én pedig a

Sályarabok emlékének áldoztunk: Orbán 
ános tanító Bihari Kálmánnak „A gályarab“ 

c. költeményét szavalta, mig a gyülekezeti 
lelkész a gályarabok szenvedésével kapcso
latosan az akkori vallási és politikai viszo
nyokat ismertette. Az ünnepélyeken Orbán 
János tanító vezetésével, szép énekszámok
kal szerepelt az ifjúsági énekkar is. — 
Megünnepelte az ifjúsági egyesület március 
15-ét i s ; amikor is Kozma Lidia és Kulcsár 
József szavalt, Horváth Béla lelkész ünnepi 
beszédet mondott az ifjúsági énekkar pedig 
ez alkalommal is szép énekszámokkal 
emelte az ünnepi hangulatot.

Alszopor leányegyházközség iskolájának 
tanulói márc. 14-én d u. áldoztak a 48-as 
idők dicsőséges emlékének a piros-fehér- 
zöld szalagokkal feldíszített tanteremben. 
Az ünnepély a Szózat éneklésével kezdő
dött. Ünnepi beszédet Nagy Lajos tanító 
mondott. Szavaltak Ágoston J. és Tóth Gy. 
Hajba J., Horváth J. és Szopory J. a há- 
romszólamú gyermekkar pedig a „Nemzeti 
dal“, „Tavasz elmúlt. . . “, „Van egy or
s z á g . . .“, „Kárpáti fenyőből...“ és „Csak 
magyarok legyünk . . . "  c. hazafias, illetve 
irredenta dalokat énekelte. A szépen sike
rült ünnepély a magyar Hiszekegy hang
jaival végződött.

Márc. 21-én a gályarabok felszabadítá
sának 250 éves évfordulója alkalmával em
lékünnepélyt rendezett a leányegyházközság, 
hogy a hitükért mérhetetlen nagy kínokat 
szenvedett gályarabok példáját az élő nem
zedék elé állítva ezzel az egyház iránti 
szeretetet fejlessze, erősítse s a megdicsőüít 
mártírok emlékére a kegyelet virágaiból 
font koszorúját elhelyezze. Az ünnepély a 
380. ének 1—2. versének éneklésével és 
imával kezdődött. Alkalmi beszédet Gőcze 
Gyula nemeskéri lelkész mondott Bögöthy 
Erzsi és Mesterházy István, továbbá Fördős 
Ida és Nagy Ferenc VI oszt. el. isk. tanu
lók szavaltak. Az iskolai gyermekkar kettő; 
az Ifj. Egyl. és a gyermekek vegyeskara 
egy: és a férfikar egy koráit, illetve alkalmi 
éneket énekelt a tanító vezetésével. A lelkész 
befejező imája s a 262. ének 8. versének 
éneklésével véget ért ünnepély után Bögöthy 
E. és Fördős A. 70 300 K-t gyűjtöttek or
gonaalapra. Sajnálatos, hogy a kellemetlen 
zord idő miatt a lélekemelő ünnepélyen a 
szomszédos fiókegyházközségekből nem 
tudtak az egyháztagok a szokott régi szám
mal megjelenni.

A zalaistvándl ev. ifj. egyesület és 
énekkar márc. hó 14-én szép ünnepély ke
retében adózott az 1848-iki márciusi nagy 
napok emlékének a következő progammal: 
Himnusz; A tavasz (szavalat); Bús ma
gyarok imádkoznak (előadta az énekkar); 
Talpra magyar, 1 felv. színmű (az egyesü
leti tagok közreműködésével); Nemzeti dal 
(előadta az énekkar); A 48-as honvédek 
(szavalat); Édes anyám ablakára (karének); 
Végül a tanító rövid beszédben vázolt a 
múlt ifjainak példáját a jelenlegi ifjúságnak, 
lelkűkre kötve, hogy azok példáit követve, 
készek legyenek, úgy a haza, egyház, vala
mint az emberiség jólétéért fáradhatatlanul 
s önzetlenül munkálkodni. Mind az ének
kari, mind a színműben szereplők dicséret
tel feleltek meg feladatuknak, s méltán ki
érdemelték a szép számmal egybegyűlt 
hallgatóság tettszését. A Szózat éneklésé
vel ért véget az ünnepély.

A szegedi Egyetemi Luther-Szövetség 
március 21-én Szarvason a polgári leány
iskola tornatermében estélyt rendezett. Ifj. 
Paraszkay Gyula az E. L.-Sz. elnöke meg
nyitó beszéde után dr. Weiss Tivadar irre
denta dalokat énekelt, majd Végvári verse
ket szavalt nagy hatással. Dózsa Aranka 
Vörösmarty-Erney: Szép Ilonka c. melo
drámát adta elő. Paulovits Tibor zongora 
számait, Pöschi Margit énekszámait sok
szoros taps kisérte. Tátrai Károly szegedi h. 
lelkész, aki délelőtt az új templomban az 
Igét hirdette, bibliamagyarázatot tartott. A 
szarvasi közönség nagy érdeklődést tanú
sított és nagyon megelégedett volt a szegedi 
szereplőkkel, viszont a szereplők jóleső 
érzéssel gondolnak vissza a szarvasi hit
testvérek körében eltöltött kedves órákra.

Kéty. Március első vasárnapján az 50 
tagot számláló evang. nőegylet sikerült 
vallásos estélyt rendezeit, amely bizonyára 
mély nyomokat hagyott úgy a szereplők, 
mint a hallgatóság lelkében. Az ünnepélyt 
Gönye dr. karnagy vezetésével a nőegyleti 
énekkar nyitotta meg, előadván Tersteegen: 
„Imádom a szeretet hatalmát“ c. gyönyörű 
énekét. Lelkész alkalmi imája után Würzl 
Henrikné Spitta: „Keresztyén közösség 
áldása“ c. alkalomszerű versét szavalta 
hatásosan. Hartmann Jánosné Hey: „Gon
dolj a szegényre“ c. költeményét adta elő 
érzéssel. Özv. Dőring Frigyesné egy meg
ható elbeszélés felolvasásával bilincselte 
le a hallgatóságot. Petermann Jánosné 
Knapp: „Édesanya a ravatalon“ c. költe
ményének előadásával könnyebig megha
totta a közönséget. Petz Györgyné Sturm: 
„Talán nem is él az Isten?“ c. nagyhatású 
példázatát mutatta be ügyes előadásban. 
Majd a nőegyleti énekkar énekelte a Titanic 
elsülyedése óta oly szomorú nevezetességű, 
de örök szépségű „Közelebb Hozzád, Uram, 
mindf közelebb“ kezdetű koráit. Még két 
szép Spitta-költemény került előadásra, az 
egyiket (Türelem) Merkl Jánosné, a mási
kat (Légy csendes szívvel) Weiss Jánosné 
szavalta kellő hangsúlyozással. Záróima 
után az egész, még az iskola folyosóját is 
megtöltő közönség a „Jézusomat nem ha
gyom“ kezdetű koráit énekelte. A nőegylet, 
tekintetettel a nagy érdeklődésre, legkö
zelebbi vallásos estélyét a templomban 
fogja megtartani.

Az uraiujfalui ev. gyülekezet márc. 
21-én este 7 órakor tartott vallásos ünne
pélyén áldozott a gályarabok emlékének. 
Az ünnepélyen Rónai B. Gyula helyi lelkész 
felolvasása, a Rózsa Lajos tanító vezetése 
álló női és férfi kar énekszámai, Papp Gizi, 
Horváth Irma, Rózsa Sári, Bélák Sándor

segédlelkész szavalatai erősitették a szivek
ben a hitbúzgóságot és egyházszeretetet. 
Az offertórium a 4 dunántúli gályarab em
léktáblájára küldetett el.

Szentgotthárd. Folyó évi rendes köz
gyűlését március 25-én tartotta. Ez alka
lommal Obetkó István főgimn. tanár fel
ügyelő-helyettes „Egyházunk helyzete" cím
mel rendkívül értékes és tanulságos előadást 
tartott a kögyűlésen megjelenteknek. A köz
gyűlés meleg köszönetét szavazott a lelki- 
ismeretes sáfárkodásért: Berke Elek fő
gondnoknak, Löffler Mátyás gondnoknak és 
ifj. Luthár Lajos pénztárosnak.

Rábafüzes. Számadó közgyűlését márc. 
14-én tartotta. E kis leányegyház Hutflesz 
Endre tanítónak kitartó lelki vezetése mel
lett, évről-évre mind kézzel foghatóbb ta
núbizonyságát adja lelki megújhodásának.

Csönge. A gályarabok szabadulásának 
250-ik évfordulója alkalmával március 
21-én tartott vallásosest keretében Bókkon 
Dávid presbyter megkapó felolvasást, helyi 
lelkész pedig előadást tartott egyházunk 
vértanú-lelkészeiről és tanitóiról. A kegye- 
letes emlékünnepet Balogh |ános szavalata 
(„Gályarab lelkész imája“ Soós Miklóstól), 
lelkész imája és közének zárta be. Az 
offertórium teljes összegét: 138.000 K-t a 
gyülekezet a gályarabok emléktáblájának 
felállítására ajánlotta fel. — Az Ev. Ifjúsági 
Egyesület saját céljaira tartott offertórium- 
mal április hó 1-én, nagycsütörtökön val
lásosestélyt rendezett, mely alkalommal az 
Egyesület férfikara „Jézus sebeidnek mélye" 
c. karéneket énekelte, Balogh |ános, az 
egyesület elnöke „A 30 ezüst pénz“-t sza
valta, lelkész pedig „Barabbás vagy Krisz
tus“ címen tartott vallásos előadást A 
vallásosest lelkész imájával és gyülekezeti 
közénekkel ért véget.

Vakok b ib liá jára  adományoztak: N. 
N. Pápa 50 ezer K-t, özv. Tóth Sándorné, 
özv. Tóth Gyuláné, Czipott Ilona Szent
gotthárd 25—25 ezer koronát.

A soproni evang. tanítóképző-intézet 
„Kapi Gyula'1 Ifj. Belmissziói Egyesülete 
f. hó 20-án vallásos estélyt tartott a követ
kező műsorral: Közének. 174. í—s. v. Or
gonán kísérte Kristóf Kálmán V. é. n. 
Luther: „A német istentisztelet rendje.“ 
Ismertette Várallyay |ános vallástanár. Éne
kelt Czuppon Béla V. é. n. Szavalt Serbach 
András IV. é. n. Az egy. énekkarra pedig 
Kapi: Mi Atyánk. . .  c. karát adta elő Glatz 
Lajos V. é. n. orgonakíséretével. A kart 
Hamar Gyula igazgató vezette. Az estély 
közénekkel ért véget (174.3.) mély nyomo
kat hagyva a hallgatóság lelkében.

Új fiókegyház. Bicske nagyközség evan
gélikusai fiókegyházzá tömörültek. Gond
noknak Steiner Mátyás buzgó egyháztagot 
választották meg. A csabdi-i anyagyülekezet 
lelkésze minden hónap első vasárnapján 
kiszáli hozzájuk és a ref. elemi iskola egyik 
tantermében istentiszteletet tart. A fiók
egyház oszlopos tagjai: Göllner Károly 
takarékpénztári vezérigazgató, Böngérffy 
Géza áll. polg. isk. igazgató, Szkok Pál 
gőzmalomtulajdonos, Göllner Aurél gyógy
szerész és Flakker Sándor kereskedő ároni 
házból származó, jóságos lelkű feleségével. 
A kezdet most még kicsiny, de megvan a 
remény, hogy a mustármag idővel terebé
lyes fává növekedik.

Rendkívül ügyes bognár-segéd, kiváló 
munkaerő, szerény feltételek mellett mun
kát keres. Cime: Évang. lelkészi hivatalban 
S z e k s z á r d  (Tolna m.) 3—e
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KÜLFÖLDI  HÍREK.
A német országos egyházi tanács márc.

4—5-én taitott ülésének legfontosabb tárgya 
az osztrák evangélikus és református egy
házaknak a német egyházi szövetséghez 
való csatlakozásuk kérelme volt; az egyházi 
tanács az ajánlatot nagy örömmel fogadta 
és felhatalmazta a vezetőséget, hogy a 
tárgyalásokat e tekintetben lefolytathassa. 
Elfogadták továbbá a következő külföldi 
egyházak csatlakozását is : Kobe (japánban) 
Jeruzsálem, Osló (Krisztiánja), Oenf, Mad
rid, Barcelona, továbbá nagyszámú dél
nyugat afrikai egyházét is. Ezenkívül fog
lalkozott a tanács a stockholmi világkon
ferencia eredményeivel, egy birodalmi isko
lai törvény sürgetésével, a konfirmandusok 
oktatásával és a falusi nép főiskolai moz
galommal.

Leningrádban (Szentpétervár) nem rég 
előadták Bach János Sebestyénnek H-moll 
ünnepi miséjét a Szent Péter templomban.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Bácz Kálmán és neje úgy a 

maguk, valamint gyermekeik István, Kálmán, 
László, Gizella és János, szintúgy nagyapja 
Sass József és az összes rokonság nevében, 
fájdalomtól megtört szívvel, de Isten aka
ratában megnyugodva jelentik, hogy a felejt
hetetlen gyermek, szerető testvér, unoka és 
rokon Bácz Lajos szigorló orvos hosszas 
szenvedés után, f. hó 19-én, életének 25-ik 
évében visszaadta Teremtőjének halhatatlan 
lelkét. Utolsó útjára vasárnap, 21-én d. u. 
fél 4 órakor kisértük a kőbányai uj közte
mető halottasházából, az ág. hitv. evang. 
egyház szertartása szerint. Budapest—Kő
szeg, 1925 március hó. Emléke szivünkben 
örökké élni fog.

Ú J D O N S Á G O K .
Emléktáblával jelölik meg Papp- 

Váryné pécsi lakóházát. A nemzeti 
„Hiszekegy“ ihletett szerzőjét, az azóta 
elhunyt Papp-Váry Elemérnet sok kedves 
kapcsolat fűzte Pécs városához, ahol férje 
tanára volt a honvédhadapródiskolának. 
Mindegy két éven át a Makár-ucca 61 sz. 
házban laktak. A pécsi jótékony nöegylet 
választmányi ülésén Cseh Józsefné indít
ványára elhatározták, hogy ezt a házat 
emléktáblával jelölik meg. A kiadásokat a 
nőegylet vállalja magára.

II. Vilmos Luganóban. A párisi lapok 
értesülése szerint Vilmos volt császárnak 
az a szándéka, hogy Hollandiából Svájcba 
tegye át székhelyét. A volt császár épen 
ezert tárgyalásokat is folytat egy Lugano 
melletti kastély megvétele iránt.

Békéscsaba háromszózőtvenmilliót 
szavazott meg az árvízkárosultaknak. 
Békécsaba városa az árvízkárosultak javára 
350 millió koronát szavazott meg.

Orosházai tenyészszarvasm arha-kl- 
á llitás és bikavásár. A Tiszántúli Mező
gazdasági Kamara Orosházán kiállítást 
és bikavásárt rendezett. A kiállítás, amely 
az erkölcsi sikeren kívül fontos anyagi 
eredményt is felmutatott, bizonyítéka a 
békésmegyei gazdatársadalom fejlett tenyé
szetének. Eladásra került bikák átlagára 
tízmillió korona volt.

Válási járvány Miskolcon. A mai er
kölcsökre jellemző, hogy a házasságtörések 
és egyéb okok miatt egyébként is sűrű

válások száma egyre nő. Kiveszett a házas
ságokból az etikai alap. Á legtöbb házas
ság anyagi érdekekre alapozott s ha ezzel 
nem nyernek kielégülést, felborul a házas
ság. A házasságok felbontását legtöbbször 
hűtlen elhagyás elmén kérik. Így van ez 
más vidéken is. Az elmúlt évben Miskolcon 
208 esetben bontottak fel házasságokat.

Villanyt és telefont vezettek be egy 
tőzsdeügynök sírboltjába. Sheets tőzsde
ügynök sírboltjába, az elhunyt kívánságára, 
telefont és villanvvilágitást vezettek be. 
Sheets azért kívánta mindezt, mert attól 
félt, hogy tetszhalott lesz és biztosítani 
akarta magát, hogy beszélni tudjon a kül
világgal.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Az Én Lljságom a legelterjedtebb gyer

meklap, amelyet 36 esztendővel ezelőtt 
Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb regé
nyek, versek, mesék, apró történetek, játékok 
stb. gondoskodnak az apró, 4—10 éves 
gyermekek szórakoztatásáról. Gegus Ida ad 
útbaigazítást az apró gyermekek tanitgatá- 
saihoz. Könnyű, világos stílusban megirt 
kis versikék, mesék, köszöntők, ha felolvas
suk a még olvasni nem tudó kis babának, 
játszva megtanulja. 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 szü
lőknek és az iskolának a gyermeknevelés
ben. A lap negyedévi előfizetési ára 25.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy 
út 16.

Magyar Lányok fiatal leányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Az 
új évfolyamban két regény folytatódik, Gaál 
Mózes „A kenyér“, Altay Margit „Leány
sors“. Tutsek Anna folytatja „Évike feljegy
zéseit*. Ezenkívül szebbnél szebb regényt, 
elbeszélést, novellát, verset, társadalmi és 
ismeretterjesztő cikket közöl. Előfizetési 
ára negyedévre 30.000 korona A Magyar 
Lányok előfizetői Vi évi 20.000 koronáért 
szerezhetik meg a Százszorszép könyveket, 
melyet Tutsek Anna a Magyar Lányok 
szerkesztője irányit. Mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy út 16.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezreket értékelnek. — 
Bartesch János Paloznak 10, dr. Karner 

F Károly Sopron 10. Kovács Imre Marcali 
10, Győrből: Vajda Sándor 4, Hujber János 
4, Ritter Frigyesné 4, Macher Elek 4. Mo
gyorósi József 10, László István 4, Ekker 
Lajosné 26, Kovács Ilona Bánszállás 10, 
Szombathelyről: Sajtó offert. 183, Winkler 
Lajos 4, Borbély József 4, özv. Bel Ion
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Sándorné 20, Sarkady Károly 10, Nltschin- 
ger Lajos Pilis 4, Csapó Mihály Nádasd 45, 
özv. Bobay Ignácné Boba 4, Obetkó Lajosné 
Rákoskeresztúr 50, özv. Mód Györgyné 
Pápa 4, f. Gyurátz Róza Gór 2, Coriary 
István Ráró 10. Rausz József Aszód 10, 
Balogh Kálmán Deszk 20, Ev. Egyház Tokaj 
50, Sárvárról: Róth János 10, Sümegi István 
4, Pauer Imre 10, Mezőtúrról: Pallus And
rás 4, Beer Jenő 9, Schlezák István 3, 
ó. Tóth József Nagyszokoly 25, Szilvásy 
István Farád 4, Péter Lajos Zalameggyes
4, Szűcs Károly Balatonkövesd 30, Szenteh 
István Tab 40, Pázmány Gyuláné Tóváros 
40, Budapestről: Kenessey Sarolta 50, 
Nádossy Kálmán 30, Kálma Pál 4, özv. 
Nátó Andrásné 4, Szakács József 4, özv. 
Csonka Józsefné 4, Asbóth Lászlóné 5, 
Kozma Gabriella 20. Petz Maliid 20, dr. 
Szigethy Lajos 100, Remport Lajos Keme- 
nessömjén 5, Ózdról: özv. Zajácz Jánosné
5, Rembeczky Antalné 5, Rausz Vilmos 
Bánréve 5, Lócsról: ifj Reiber Lajos 5, 
Hörényi Olga 4, özv. Zsitkovszky l.-né 
Sopron 4, Miskolcról: Bartkó Sándor 4, 
özv. Takács Józsefné 10, Tétről: Szép 
Sándor 10, Nagy Márton 20, Nemes Sándor 
8, Nagy Antal 5, Magócs István Irsa 4, 
Offertórium Csönge 100, Hanzsér Pál Alsó
ság 4, Körmendről: Blickle Sándor 4, 
Sárkány Ferenc 4, id. Göndös Mátyásné 
Nagyszénás 25, Galáth Gusztáv Heréd 26, 
Szemerei György Lajoskomárom 4, Király 
Elek Nagyköcsk 4, Juszt Józsa Bánk 10, 
Schwartz Emilné Németujvár 50, Somló- 
szőllős: Komjáthy Gyula 40, Somogyi Ká
roly 20, Balog Lajos Rákoskeresztúr 20, 
Péczelről: Jamriska Lajos 2, Huszarik János 
2, Bakai Aladár 2, Farkas Jánosné 4, Sig- 
ray István Pilisvörösvár 6, Szegedről: 
Karbiner Péter 40, Szabó Gábor 10, özv. 
Kekezovics Istvánná 2, II. iskola Szergény 
4, Zongor Lajo3 Nagysimonyi 10, Czéh 
András Szilasbalhás 30, Egyed Kálmán 
Bodorfa 40, Napv Károly Ziré 10, Rákos
palotáról : Nagy Ferencné 10, Haffner Géza 
10, Kristó Sándor Vedresháza 4, Zsebük 
Ferenc Újszeged 4, Madár Gyula Kisbarát- 
hegy 5, Töltéstaváról: Bősze Mihályné 20, 
Bősze János 10, dr. Kneffel József Túra 50, 
Cziniel József Gyömrő 6, dr. Neun János 
Dombóvár 7, Kovács József Czakóháza 4, 
Kutas János Gasztony 10, Tompos Anna 
Jobaháza 10, Papp Sándor Felsőmesteri 6, 
Horváth Józsefné Tárnokréti 10, Horváth 
János Iván 4, Paulik Jánosné Kiskőrös 5, 
Röder Blanka Siklós 4, Rácz Albertné Esz
tergom 10, Ev. egyház Orimagyarósd 15, 
Németh Jánosné Magyarkeresztur 10, Sza
kács Dénesné Celldömölk 3, Csákó Pál 
Farmos 10 ezer K.

Felelős szerkesztő és k iadó : CZIPOTT QÉZA 
d zen tg o tth árd , Vasvárm egy«. 

Szerkesz tő tá rs: NÉMETH KÁROLY. 
K éziratokat nem adunk  v issza.

Piac.
Március 30. Gabonaárak: Búza 375— 

377, rozs 220-225. árpa 230, köles 190, 
zab 250, tengeri 175—180, korpa 165 ezer 
K métermázsánként.

Valuták: Dollár 71.450, Schilling 10049, 
Német márka 16971, Cseh korona 2115, 
Dinár 1255, Lei 305, Lira 2875, Frank 2560, 
Angol font 346575.

Házvezetőnek ajánlkozik, összes házi 
teendők elvégzésére vállalkozik özv. Hor
váth Józsefné Pápa, Kigyó ucca 13. s-5
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Evangélikus hittestvéreink figyelmét fel
hívjuk 1—3

Paulik Já n o s :

„Konfirmációs em lékkönyv“ -éré,
amely az evangélikus serdü'ő ifjak és haja- 
donok számára a legjobb és legmaradan
dóbb konfirmációi ajándék marad.

A könyv szerzőjét az a fóelv vezérelte, 
hogy olyan könyvet adjon a kor firmáit 
ifjúság kezébe, amelyben többször felcseng
jen a konfirmáció ünnepies hangja; meg
erősítést nyerjen általa szívében az evan
gélikus öntudat s azonkívül az ifjú szív 
valláserkölcsi tekmtetben többfelől építőleg 
érintessék, hogy így az emlékköny későbbi 
éveiben is hasznos útmutatója tanácsadója 
lehessen.

A rendkivül gazdag tartalommal bíró 
könyv 316 oldalra terjed és békebeli pa
píron ízléses félvászonkötésben 84.000, 
egészvászonkötésben 100.000 koronáért. 
Postaköltség 4000 korona. Megrendelhető: 
a Luther T ársaság  könyvkereskedésé
ben, Budapesten. VIII. Szentkirályi-ucca 
51. szám.

Ugyanott minden evangélikus ima- és 
énekeskönyv kapható, falimondások és kon
firmációi emléklapok nagy választékban.

Kérjen Bibliákról árjegyzéket!

6 és 9 éves gyermekeim mellé intelli
gensebb perfekt német lányt keresek, aki 
a házi munkákban is segédkezne Jó bá
násmód biztosítva. Ajánlatok: Ev. lelkészi 
hivatal Kötcse, Somogy m. küldendők, s -s

Ifjúsági regény
Lorántfy Zsuzsánna leánykorából.
Megjelent „A pataki vár gyöngye“ elmen 
Kecskeméten Viktor Gabriella dr. ifjúsági 
regénye, mely Loránify Zsuzsánna gyer
mek- és leánykorát és a korabeli egyház
történeti eseményeket mutatja be. A csinos 
kiállítású könyvnek, melyet címlapján a 
sárospataki vár művészi rajza díszít, ára 
65.000 K. Kapható: a Luther T ársaság  
könyvkereskedésében, Budapesten. V ili.

Szentkirályi-ucca 51. sz. 1 - 5

Akar ingyen egy jó  tan ácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

e
t f V e s 9 o

<9
Vk a s z á t .

Ez a legújabb vívmány a kasza
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelőt három 
szőri kikalapálás után is készsé- 
.7=  gesen kicserélem. ===== 

Kapható kizárólag:

S A L B E R  K Á R O L Y
kereskedésében s - 2 0  

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Női divatkalapok készítése, át
alakítása és vasalása legjutá- 
nyosabban. — Legújabb tavaszi 
modellek. — Nyári anyagban 
5 - 5  nagy választék.
Özv. Königné, Körössy Rózsika
■m p .  Szentgotthárd,

Széli Kálmán-tér 14.
Kranyecz-ház.

Keresek egy szakácsnét, ki a barom
fiakat is ellátja, falusi háztartásba 3 tagú 
családhoz április 1-ére; ajánlatot dr. Theo- 
dorovits Döméné, Felcsút (Fejérmegye) 
cfmre kérek. 2— 2

»Erdőőri állást keresek. Beszélek ma 
gyárul és németül. — Cím a kiadóhiva
talban.“ 3_4 I

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor V&DPTNÜD féle valódi 
a világhírű H ftiU J lH liil szegedi, é- 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V«, Vs és 
1/1« kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
ló—10 Karbiner Péter Szeged.

I

I

Már most
gondoskodjunk hiterősités napjára konfirmációi ajándékról.

B i b l i a  é s  é n e k e s k ö n y y  n é l k ü l  nem konfirm andus a konfirmandus.
Legértékesebb konfirmációi ajándék a jó könyv.

KIS TIVADAR könyvkereskedése PÁPA Fő-ucca 21. ajánlja az alant felsoroltakat:
— Á r a k  p e n g ő b e n . — Korona—pengő átszám ítás 1926. évi nap tárral —*16.

Emléklap a hiterősités napjára, fehér papíron, kék
nyom ással......................................................—'08

Em’éklap 32x42 cm. többszínű díszes kivitel, kép
pel, finom pap íron .............................................. — 96

Evang konfirmandusok kátéja, Raffay S. . . . — 64
Evangélikus öntudat. Konfirm. tankönyv, II. kiadás,

Túróczy Z o l t á n .......................................—'80

„Lelki vezér“
imakönyv. Irta Gyurátz Ferenc. X. kiadás.

Diszes vászonkötésben.............................................. 4 50
Párnázott vászonkötésben, tokban . . . .  8-40
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban 14-—

„Szoros kapu — keskeny ut“
elmélkedések és imádságok fiatal leányok számára.

Irta Czeglédy Sándorné Kósa Margit. II. bővített kiadás.
Díszes vászonkötésben..................................................... 3 —
Párnázott vászonkötés, t o k b a n .......................................4 60
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban 11 —

Evangélikus énekeskönyv.
Félvászonkötésben......................................................
Díszes vászonkötésben, t o k k a l ...............................
Párnázott vászonkötés, t o k k a l ...............................
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban

448
5-60

11-20
24-—

Ko-Bibliai képeslapok 36 féle szép kép (Copping fistőmüvá_sz képei után) egy-egv drb. —-16. Bibliai fali mondások „ 
szorú“ füzetek. Olcsó traktátusok nagy választékban. — Ünnepeink. Irta dr. Vass Vince. Vasárnap, Nagypéntek, Husvét, 
Áldozó csütörtök, Pünkösd, egy-egy drb. —-08. — 100 kép a  bibliából. Leinweber festőművész színes képei, albumalak 8-40.

— Régi használt könyveket saját könyvkötészetemben olcsón beköttetek.
Konfirmáció alkalmával legszebb ajándék  a hitoktató lelkipásztornak: Útmutató bibliakörök vezetésére (Dr. Vass 
Vince) 1.10. — Vasárnapi im ádságok a templomban. Kötve. (Czeglédy S.) 6 —. — Hétköznapi imák reggeli és esti 
istenitiszteleten a templomban. Kötve. (Gyurátz F.) 8 —. — Útmutató a gyülekezeti fegyelmezés gyakorlására . (Forgács 
Gy.) — 80. — Gyülekezeti igehirdetés elmélete. (Dr. Ravasz László) 499 lap. Kötve 17—. — B Em isszió és cura 
pastoralis kézikönyve 832 lap (Forgács Gy.) Kötve 24—. — Egyházi beszédek kiváló íróktól nagy választékban, be

kötve is megrendelhetők. — Vigasztalások könyve. B ddauf-Mesterházy 1'70.

Nyomatott Waüisch Béla viUamOiemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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és tanító.
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Az Úr Jézus fe ltám adott 
És nékünk életet adott.

Saorksutő-ktadóhlrital:
sz e n t g o t t h Ar d .

Vas vármegye.

FlókklodíUTatal 
.Luther-TArsasAg* kSnyr- 

kereskedése Bedapest,
Vm., SientklrAlyl-u. 51/».

A „HARANG8Z0“ 
elófizetéal ára : a második 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre S0.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10V»-o» kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; os utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

„ .. .én is vele!“
Márk ev. 16. ?. Menjetek 

el, mondjátok meg a tanít
ványoknak és Péternek, hogy 
a feltámadott Krisztus előt
tetek megyen Qalileába; ott 
meglátjátok őt, amint meg
mondotta néktek.“

A hűsvét nagy ünnepe előtt, 
jaj, de szomorú szombatja lehetett 
Péternek, ennek a forró szívű ta
nítványnak ! . . . Levert, összetört 
lelkét a Krisztus-tagadás rettenetes 
bűne égette . . . szégyenében talán 
kétségbeesve hívta a halált . . .  De 
íme mi történik! — Amint felhaj- 
nalodik a húsvét ünnepe, a békes
ség Fejedelmének legelső köszön
tése az elbukott tanítvány-felé száll, 
és a feltámadott Krisztus újra ke
gyelmes szemekkel tekint reá . . . 
Péter szívében a metsző fájdalom 
helyett mondhatatlan öröm ver fész
ket : megint van megtartó Királya, 
akinek őriző kegyelme rajta is 
megpihen! . . . Péter egyike azok
nak az embereknek, akiket a sírból 
Feltámadott egészen új emberekké 
alakított át, s éppen ezért Péter 
írta a legszebb húsvéti öröméneket, 
amely így hangzik: „Áldott az Is
ten és a mi Urunk Jézus Krisztus
nak Atyja, aki az ő nagy irgalmas
sága szerint újonnan szült minket 
élő reménységre Jézus Krisztusnak 
a halálból való feltámadása által!“ 
Péter húsvéti ünneplése ebből a 
boldog tapasztalásból áll: „Jézus 
él — én is ve le ! . . .“

„Én is vele ! . . . “ Nem lehetne 
ez a mi húsvéti örömünk és boldog 
tapasztalásunk is? . . .  A feltámadás 
csodáját nem tudnánk átélni, ta
pasztalni a saját szívünkben, a sa
ját élesünkben ? Nem lehetne a mi 
elesett emberünkből feltámadnia a 
Krisztus egy örvendező, megtért 
szívű tanítványának ? — Mert tud

juk-e, hogy az, akinek a szívét 
még mindig leverik a sorvasztó 
aggodalmak, s akinek a szeme vi
gasztalan könnyhullatások forrása, 
az még nem szólhat a húsvét örö
mével: „Jézus él — én is vele . . . “ 
hanem csak az, akinek a lelkét ez 
a boldogító bizonyosság szövi á t : 
Krisztus az én vigasztalóm, üdvöm, 
bátorságom! . . .

„Jézus él — én is vele!“ Az 
sem szólhat így, aki még mindig 
a bűnös kívánságok sírjában nyug
szik, hanem csak az, aki a bűnök 
koporsójából már feltámadott egy 
új élet hajnalára, az Isten-fiak új 
életének boldog reggelére ! . . .

A Mester útja a betlehemi já
szoltól a golgothai keresztfáig tükre 
az emberi társadalom örökké válto
zatlan lélektanának s mindig visz- 
szatérő évezredes bűneinek.

A Megváltó végigjárja az em
beriség nagy kórtermeit: egyik be
tegtől a másikhoz lép s szavai 
nyomán egy-egy fájó sóhajtás hal
kul el, egy-egy könny törlődik le 
a szenvedő arcokról.

S a dohosszagú betegszobá iba 
beáramlik egy új világnézet üdítő 
tiszta levegője. Egy új világnézeté, 
melynek jelszava: szeretet.

Krisztus szereti az embert s új 
parancsolatot ád neki, hogy egy
mást is szeressék. S a legnagyobb, 
a mindent körülölelő s átfogó sze
retet: az Isten, aki „úgy szerette 
e világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.“

Ä dolgozni, alkotni tudó embe
rek milliói, mint egy óriási gépezet

Igazi húsvéti örömöt érezni csak 
így lehet; ez a valódi húsvéti ün
neplés, amely nemcsak két tavaszi 
napot ölel át, de betölt egy egész 
életet s nem fogy el ajkunkról a 
nagy győzödelmi himnusz:

„Jézus é l ! Én is vele,
Hol van, őh halál hatalmad ?
Jézus é l ! Sír éjjele 
Csak új reggelig takarhat.
Ott leszek, hol Uram van,
Ez az én bizodalmám,
Jézus é l ! Oh nincs kétség :
Nem szakaszthat el őtőle 
Sem magasság, sem mélység,
Sem szerencse, sem bűn tőre. 
ő  erőm és oltalmán:
Ez az ón bizodalmám !* .

Amen.

mindmegannyi csavarja, szorgos 
munkában fáradva népesítik be a 
földet. A dolgozók, a maguk külön- 
külön bajait, örömeit élők között 
ott lebeg egy láthatatlan erő, a 
mindnyáját egy családdá olvasztó 
nagy, örök szeretet.

Ez a Krisztus világa..
Jézus szereti az embert s mert 

szereti mindig köztük van, állan
dóan emberek veszik körül. A 
betlehemi jászolnál még csak egy 
néhányan állanak: egyszerű pósz- 
toremberek és napkeletről jött böl
csek. Valamit remélnek, valami na
gyot várnak a betlehemi gyermek
től. Később már tömegek kísérik. 
Sok ezren. Ezek már a kitárt, sze
gény üres lelkűket tartják elébe, 
hogy kapjanak; hogy lelkűkbe 
hintse a vigasz, a megigazulás 
reményének alamizsnáit.

Végül a golgothai kereszt alatt 
is tömeg szorong. Eljöttek talán a 
koldusok, a csonkabonkák, a bél- 
poklosok, a lelki betegek is, akik

R Mester szeretete.
I r ta . Dr. Ajkay István.



a jóltevő iránti hideg közönyt vagy 
talán éppen vérszomjas „Feszítsd 
meg“-et hoztak cserébe magukkal.

A golgothai kereszt óta — a 
most már ide s tova két évezredes 
útján — sok állomást hagyott maga 
mögött az emberiség. Nemzetek 
dőltek porba, újak emelkedtek a 
a hatalom magaslatába, közben 
majdnem céltudatos tervszerűség
gel oltja be magát a társadalom a 
kultúra szérumával a morál eldur
vulása, az állati elem előrenyomu
lása ellen.

Már-már úgy látszott az ember 
szellemi életének előtérbe nyomu
lásával a régitől merőben külön
böző új faj kinemesítése vált lehe
tővé, midőn az ebbeli feltevést 
rombadöntötték az utóbbi évtizedek 
nagy tragédiái.

A huszadik század embere egy
szerre levetkőzi a kultúra pompás 
öltözetét s a krisztusi morál sutba 
dobásával az évezredes ősök tog- 
csattogtatásával veti magát áldoza
tára.

S miközben háborúk dúlnak s 
nemzetek életét igyekszik megfoj
tani a győzők vérszomjas bosszú
vágya, a társadalom s annak egyé
nei ontják magukból az erkölcsi 
sülyedésnek, demoralizálódásnak 
szennyes iszapját, hogy beléfojtsák 
még azon kevesek számát, akik 
tiszta lélekkel járják az erények s 
becsület útját.

Az ember újra az aki volt. A 
Krisztus eljövetelének szükséges
ségét érző, váró s amellett a Krisz
tust mindig ezerszer és ezerszer 
megfeszítő ember.

Mert sokan állanak ma is a bet
lehemi jászolnál, de mégtöbben 
zúgják a golgothai kereszt alatt a 
„Feszítsd meg“ szörnyű jelszavát.

S ahogy tudósok keresik, kutat
ják, boncolják a szociális bomlás 
végső okát, hangjukon átcsendül 
a vigasztalanság, reménytelenség.

És elszorult szívvel kérdezzük 
mi is önmagunktól: hát van-e ví
gasztalás, van-e bátorító szó, amely 
az Isten képére teremtett ember 
újra feltámadását ígérné? Van.

A keresztről letekintő Krisztus arca 
a z!

Nincs ezen az arcon semmi ha
rag, avagy a fizikai fájdalom okozta 
kínok kifejezése, hanem csak valami 
méla szomorúság és végtelen sze
retet.

Az apának a hálátlan gyermek 
feletti szomorúsága és féltő szere- 
tete. Mert a Mester a keresztfán is
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Az illat csak illat...
A z illat csak illat, 
az álom csak álem . . . 
új életre kelünk 
majd a másoilágen.

Reményt, csillaghullást 
többé sehsem lesn e; 
álstaadunk lassan 
az anyaföld testbe.

Szebb lesz ett az élet, 
békésebb, csendesebb, 
minden földi ̂ gyarló 
ember ett pi£en meg.

Nem lesz ett csalódás, 
fájdalom, siralom, 
minden jajt eltakar 
egy kicsi sírhalem.

Kapcsándy Sándor.

szereti az embert: a „Hozsánnát“ 
kiáltót s a halálthozót egyaránt. 
Imádkozik é rte : „Atyám bocsásd 
meg nékik mert nem tudják mit 
cselekszenek.“

Ebben az egyetlen egy mondat
ban tömörül össze egy új, szebb, 
jobb jövő minden ígérete. Mert 
minden elmúlik, minden égignyúló fa  
ledől, minden kő elporlad, csak a 
Mester szeretete örökkévaló és soha 
el nem múló!

A Mesteré, aki a világ romlását 
jelentő sok-sok bűnös embert mind 
szereti s előbb utóbb a világ leg
nagyobb hatalmával, a szeretettel 
magához emeli.

És a bűnösökből megnemesült 
lelkek, s a megnemesült lelkekből 
egészséges, új társadalom körvo
nalai domborodnak ki a vallás vi
lágosságánál.

Istengyalázókból új hitvallók, 
kik bátor szívvel vallják:

„ Sem magasság, sem mélység, sem 
semmi más teremtmény nem szaícaszt- 
hat el minket az Istennek szerelmétől, 
mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisz
tusban. “

K apj B é la : A z Úr oltalmá
ban. Ára m a m ég 34 ezer K . 
Megrendelhető a Harangszó  
kiadóhivatalánál Szentgotth árd  
('Vas m.)

Gregersen Lujza
Szentgotthárdon.

A szentgotthárdi missziói egyház 
a húsvét ünnepeiben évről-évre az 
ünnep első napján egy vallásos 
kulturest keretében gyűjti össze 
a megszentelt boltívek alá, az anya- 
szentegyház buzgó tagjait. Az el
múlt évben Jánossy Gábor Vas
vármegye árvaszékének, a szom
bathelyi protestánskörnek elnöke 
volt az est ünnepi előadója, ez 
idén Gregersen Lujza a magyar 
protestáns nők országos szövet
ségének főtitkára Budapestről je
lent meg készséges lélekkel, magyar 
evangélikus Sionunk e nyugati 
végvárában, hogy megnyissa ajkait 
szólásra, hogy ékes beszédével, 
gondolatainak gazdagságával és 
megkapó képeinek sokaságával 
magával ragadja a hallgatóságot s 
megnyerje a nyugati végeken is 
a női lelkeket az egyetemes evan- 
géliomi munka számára.

Gregersen Lujza lebilincselő elő - 
adásában mesterien rajzolta meg 
a női lelket, varázsolta hallgatósága 
lelki szemei elé a Biblia nőalakjait 
vonultatta fel a magyar nagy asz- 
szonyokat, a nemzet angyalait s 
font utoljára koszorút az örök élet 
mezejéről szedett virágokból, kö
zelebbről a szentgotthárdi missziói 
egyház nagyasszonyának, haló po
raiban is áldott emlékű özv. Desits 
Gyuláné alakja köré, aki nemcsak 
áldozatkészségével, egyházszerete- 
tével, hanem mindenekelőtt imád- 
ságos leikével lön követendő példa 
a gyülekezetben.

Könnybe lábadtak a szemek 
mindenfelé a zsúfolt templomban, 
amikor előadása végén életének 
két nevezetes élményéről beszélt, 
hogy lett lélekben magyarrá (Gre
gersen származására norvég. Szerk.) 
s hogy lett igazán hivő evangélikus 
keresztyénné.

Az ünnepi előadáshoz méltó 
volt a keret. Áhítatot keltő, lelket 
vidámitó az ünnepi kar éneke, 
Berger Lajos segédlelkész vezeté
sében, ki egy évi lankadatlan mun
kásságának édes gyümölcseit él
vezhette e napon. Nem különben 
bájosan kedves a duett Kiss Ilonka, 
Kiss Elvira, Löffler Giziké és Lang 
Ella előadásában. Rendkívül Itatásos 
s a maga nemében szintén töké
letes valami: Sokoray Vilma mű
vészi szavalata, ki Erdélyi Zoltán:

í$26. április l i .
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„Földön járó angyalok“ című köl
teményét adta élőt*

Az estélyen, amely közénekkel, 
imádsággal, szentíge hallgatásával 
vette kezdetét s ugyancsak imád
sággal és közénekkel nyert befe- 
fejezést, ott volt a gyülekezet 
apraja-nagyja. Ott láttuk többek 
között: gróf BUlow Vilmost, gróf 
Btilow Vilmosnét, dr. Varga Gábor- 
nét, gróf Zedtwitz Ferencéket, a 
presbyteriumot teljes számban, de 
ott voltak mindenekelőtt a gyüle
kezet lelkes asszonyai, lányai, akik
nek lelkében minden bizonnyal 
termékeny talajra talált a húsvét- 
vasárnapján egy Gregersen Lujza 
által elhintett mag.

Lelkészegyesületi 
konferencia Szarvason.

A magyarhoni evangélikus lelkész
egyesület f. évi tavaszi konferenciáját 
április 27— 29. napjain Szarvason 
tartja.

A konferencia 27 én Úrvacsorá
val veszi kezdetét, fél 10 órakor 
Paulik János az egyesületi elnök 
megnyitja. Előadást Kapi Béla dunán
túli püspök, Tűrdczy Zoltán ózdi, 
Bartos Pál szarvasi lelkészek és 
Kuthy Dezső egyetemes ügyvezető 
tartanak Este 6 órakor vallásos es
tély lesz a nagy templomban, külön 
programra szerint, melyen a meg
nyitót Paulik János elnök, nyíregy
házi lelkész, az ünnepi beszédet Ge- 
duly Henrik, a tiszai egyházkerület 
püspöke tartja.

Április 28~án írásmagyarázatot 
Sárkány Béla kecskeméti esperes, 
lelkészegyesületi alelnök tartja. Elő
adást tartanak: Raffay Sándor bánya
kerületi püspök, dr. Häadel Vilmos 
és dr. Deák János egyetemi tanárok 
és Duszik Lajos miskolci lelkész. 
Délután 6 órakor istentisztelet, me
lyen Túróczy Zoltán ózdi lelkész 
prédikál.

Április 29 én Marcsek János tokai 
lelkész tart irásmagyarázatot, míg 
Németh Károly lébenyi esperes, lel
készegyesületi alelnök az evangélikus 
sajtóról értekezik. Előadók ezen a 
napon dr. Deák János egyet, tanár, 
Zsiray Lajos nagyvázsonyi lelkész 
és az elnök, Paulik János, aki a 
Masznyik Endre-féle új biblia fordí
tást ismerteti.

A konferenciára mindenkit testvéri 
szeretettel szívesen látnak. Elszállá
solásról a szarvasi egyház gondos

kodik. Akik utazási kedvezményre 
igényt tartanak, forduljanak azonnal 
levélben az egyesület titkárához: dr. 
Varsányi Mátyás budapesti lelkész,
I. Verbőczi u. 28. A konferencia 
idejére szóló ellátás körülbelül 150 
ezer koronába kerül.

Mi a magunk részéröl előre is a 
konferenciára a jő Istennek gazdag 
áldását kérjük!

Tés.
A tési evangélikus egyházközség, 

1925. évi évkönyvét bűzgó félkészé
nek, Görög Ernőnek szerkesztésében 
tette közzé. Az évkönyv kiemelkedő 
pontját a gyülekezet történetéből kö
zölt III. rész képezi. Eszerint a tési 
gyülekezet már 1587-ben fennállott. 
A templom építését 1785-ben kezdték 
meg. A templom építéséhez szükséges 
telkül Varga János, a mostani Varga 
családnak egyik ősapja ajánlotta fel 
jobbágytelkét a régi imaházért és 
telekért. A templom építését annak ide
jén nagyban késleltette az akkor püspök 
földesúr, Nagy Ignác Excellenciája, 
ügy. hogy csak 1786-ban tudták tető 
alá hozni a templomot. Rendkívül 
érdekes az 1786 bői származó lel- 
készi díjlevél is, melyben ez á ll: 
» . . . szénát nem adhatunk in Natura, 
szokott vetéssel se szolgálhatunk, 
megfosztván bennünket mind föld
jeinktől s’ rétünktől Földes Úrunk . . .  « 
Köztudomású dolog, hogy a tési 
gyülekezet tagjai szegény jobbágyok 
voltak. 1789-ben azután megvették 
az egykori imaházuk közelében levő 
pásztorházat 50 ezüst forintért Nagy 
Ignác püspöktől. Ez a ház alakíttatott 
át iskolává és tanító lakká. Ugyan
ekkor szereztek a hívek két haran
got és az első orgonát. 1864-ben 
épült fel a mai szentegyház. Az 
1835—36-ban fellépett betegség az 
amúgy is kevés számú gyülekezetét 
18 5 -tel megfogyasztotta.

A tési gyülekezetben az 1925. év 
folyamán született 14 gyermek, meg
haltak 8, konfirmáltatott 9, házas
ságot kötött 4 pár.

A gyülekezett aranyköcyvében fel
jegyezve találjuk Pulay Gábor, a 
gyülekezet volt lelkésze és neje tíz
milliós adományát, Teke László, Bo
gár Pál, Szolgai István, Borbás Ju
lianna, Matyiák Mihály adományait. 
A gyülekezet a kerületi gyámintézet
től félmillió, a Gusztáv Adolf Egylet
től egy millió, az egyetemes egyház
tól négy millió korona segélyt kapott. 
A nőegylet céljaira adakoztak egyesek

1.332.000 K-t; ifjúsági egylet céljaira
2.750.000 K-t.

Az évkönyvben »Mit köszönhetünk 
a reformációnak?« címmel egy rövid 
értekezést találunk még, amely rend
kívül talpra esetten, röviden össze
foglalva mutat rá a protestantizmus 
nagy jelentőségére hazánkban.

Á jő Istennek megáldó kegyelme 
nyugodjon meg továbbra is a tési 
gyülekezeten.

„Mennyből jövök
most hozzátok.“

Bach János Sebestyén hírneves zene
szerző születésének 231-ik évfordulója 

alkalmából. «
Németből fordította: Almásy Brúnó.

Minden mást semmivé tett a 
Bach mester ujjai alatt hatalmas 
akkordokban felhangzó régi kedves 
gyermekéneknek: »Mennyből jövök 
most hozzátok« dallama. Egy, a gyer
mekeknek és a zenekarnak szánt fej- 
bólintás és íme, végig hangzott az 
ének a templomon :

„Mennyből jövök most hozzátok,

{ó hirt mondok, jer, halljátok, 
loldog örömöt hirdetek,

Méltán repes ma szívetek 1

Dicsőség néked, Istenünk,
Hogy fiadat küldéd nekünk 1 
Erről zeng az angyalsereg,
Szivünk szent őröm tölti meg.“

Diadalmas örvendezéssel hangzott 
a gyermekek éneke, örömtől átha- 
tottan szállt égfelé a templom hajó
jából az idősebbek ajkáról az ének, 
hatalmas harsogással szóltak a trom
biták és harsonák és közvetlen a 
háta mögött hallott a nagy orgonista 
egy mély férfihangot áhitatosan éne
kelni :

„Dicsőség néked, Istenünk,
Hogy fiadat küldéd nekünk.
Erről zeng az angyalsereg,
Szivünk szent öröm tölti meg.*

És János, Sebestyén mester is
merte ezt a mély hangot. Még min
dig a fülében csengett a haragos szó :

>Ne mókázzék!«
Az ének végeztével a nagy kán

tor egy utójátékot csalt ki az orgoná
ból, ahogyan azt csak ő volt képes. 
Bámulat csillogott a dessauinak sze
méből, amidőn a hangok csodás 
tömörségét hallotta. A lágyan halk 
pianőtől a harsogó fortéig — az 
összes változatokon át — mindegyre 
hatalmasabban szólt az orgona, mig 
végre egy erőteljes, felséges Hallelujá- 
ban törtek ki a hangok: »Dicsőség,
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dicséret és magasztalás néked, Űrünk, 
örökkön örökké I« És most, még egy 
intés a gyermekek és a zenekar felé 
és a karácsonyi ének elsó verse még- 
egyszer véglgharsogott a templomon.

Azután elhallgatott minden. Mély
séges csend mindenütt. Elfogódottság 
jelei minden arcon. Mindenütt össze
kulcsolt kezek. Itt ott könny a sze
mekben.

János, Sebestyén mester, lassan 
felemelkedve helyéről, a fejedelem 
elé lépett.

»Figyelmességed foglya vagyok. 
Amint hallom, keresett engem.*

A fejedelem szétfonta kezeit, s 
még mindig a csodálat hatása alatt 
tette azokat a büszkén és szerényen 
előtte álló Bach vállaira. Azután a 
kövek között folyó patak szakgatott 
mormolásához hasonlóan szállt el 
ajkáról a szó:

»Semmirekellő gazembernek kel
lene annak lennie, aki kendhez hozzá 
merne nyúlni. Tedeumot ugyan nem 
játszott nekem, azt vettem észre, — 
de az égi angyalokat engedte halla
nom és olyan zenét, mint a kendé, 
soha életemben nem hallottam még. 
És, tudja mit ? Kendet elfogni — nem 
képes senki « S a gyermekekre mu
tatva: »Akit ilyen kedves angyalsereg 
vesz körül, az emberi kéz számára 
sérthetetlen.«

S meg fogva Bach kezét, erősen 
megszorító azt.

»Köszönöm kegyelmességednek jó
indulatú szavait — szólt a kántor.

»Ne mókázzon I« — vágott közbe 
a fejedelem. »Tudja mit? Porosz 
gránátussá nem tehetem, mert a harc
hoz már nem elég fiatal. Udvari 
kántorom sem lehetne, mert kemény 
nyaka vau s e miatt naponként haj- 
bakapnánk, de meghívom, hogy mint 
jó barát látogasson meg Dessauban, 
amikor csak kedve kerekedik és ha 
kedve lesz az orgonán játszani s 
ezzel füleimet kedves csemegében 
részesíteni, szívesen látom, isten 
hozza. Ne felejtse ezt el és ne rója 
bünül egy a parancsoláshoz szokott 
öreg harcosnak, hogy keményen 
akart vele bánni. Ilyen ördög adta 
fickónak, mint kend, nincs ember, 
aki parancsolhasson, mert az ilyenek 
egy nagyobb Úr parancsa alatt álla
nak. Ezt tapasztaltam. És most, Bach 
János Sebestyén mester, Isten vele!

Még egy szívélyes kézszorítás s 
a kesseldorfi győző katonai kísére
tével eltávozott. És magasra emelt 
fővel, a gyermekek és az ujjongó 
néptömeg kíséretében tért haza Bach 
János Sebestyén mester, minden lé

pésében egy, az ellene agyarkodó 
ellenségét erőteljesen legyőző büszke
hős. (Vége.)

A gyermek.
E romlott világban nyög az erény árván, 
Kacag a ravaszság, győz a gonosz ármány, 
Gyermekeknél van csak szívnek tisztasága, 
Nekik van ígérve az Isten országa!

A gyermek a mennyből földre szállott angyal, 
Kinek mosolygása felderít, vigasztal,
A kiért édesebb küzdeni, dolgozni, 
Lemondani, tűrni, szenvedni, áldozni!

A kertnek a virág, égnek csillag fénye,
A háznak a gyermek legszebb ékessége, 
Nem az arany, ezüst múló csillogása,
A gyermek az élet legnagyobb áldása.

Ház, hol nincsen gyermek, elhagyott temető, 
Nincsen ottan remény, nincsen cél. jövendő, 
Nem hal az meg soha, neve él, fenmarad, 
Akit hálás gyermek emleget, áld, sirat!

Szentantalfai NAGY LAJOS.

OLVAS S UK A B I B L I Á T !
Husvét után . . .  II.

Ápr. 12. I. Kor. 1 5 .30—32. Miért kímé
led magad ? Aki a feltámadásban hisz, nem 
szabad annak kímélnie magát. Aki fél a 
szenvedésektől, azt árulja el, hogy a földön 
keresi a mennyországot. Nálad tán még 
nincs is annyira a dolog, hogy elszántad 
volna magad az Úr Jézus követésére, de 
van valakid, akire haragszol, mert az O 
követésében nem kíméli magát. Mi lett 
volna a keresztyénségből, ha mindenki csak 
úgy kímélte volna magát, mint te. Az ön- 
kimélet a legnagyobb rablás s a feltáma
dással szemben a legnagyobb ellenmondás.

Ápr. 13 I. Kor. 1 5 .33—34. Hisz-e bará
tod a feltámadásban ? Ugy-e, ezzel nem 
szoktál törődni? Lehet, hogy van köztük, 
aki nem hisz: s te nem gondoltál arra, 
hogy segíts neki. Lehet, hogy egy sincs 
köztük, aki hisz s te nem ijedtél meg, hogy 
„a madarat tolláról, embert barátairól is
merhetni meg”. Lehetséges-e ilyen körül
mények közt, hogy te hiszel a feltámadás
ban ? Oh, gondolj ma különöskép a ba
rátaidra !

Ápr. 14. 1. Kor. 15 . 35—30. Biblikus 
feltámadás. Vannak, akiknek igen gyerekes 
fogalmaik vannak a feltámadásról. Mint a 
mohamedánok, azt gór dolják, hogy az em
ber folytatni fogja a maga érzéki életét 
ottan. Ez a hajlam sokkal elterjedtebb ben
nük, semhogy egyszei ű felvilágosításra sza
baddá lehetnénk. Csak Isten igéje nyerhet 
meg bennünket a tiszta feltámadás-hit 
számára S akinek eddig a gyerekes s mél
tatlan felfogási mód volt a feltámadáshitnél 
a fő akadálya, az most új bepillantást nyer 
a bu'.aszem életéből a biblikus feltáma
dásba.

Ápr. 15 I. Kor, 1 5 .40—44. Feltámadás 
után. Vannak, akik a feltámadást úgy tani - 
jak, hogy az ember beolvad a nagy min- 
denségbe, elveszti egyéni létét s minden 
felelősségét Isten igéje is beszél arról, ami 
a feltámadás folytán elveszti létét mi ben
nünk. Megszűnik sok minden abból is, 
amit most sokan egyéni életük nélkülözhe

tetlen elemének tartanak. Az is igaz, hogy 
sokkal egybeolvadtabb lesz a közösségünk 
az Atyával de nem szűnik meg személyi
ségünk : Istennek az a hozzánk fűzött 
gondolata, melyért időknek előtte titokzatos 
szeretettel megformált. Hogy is szűnhetnék 
meg, mikor ő  dicsőség edényének teremtett 
8 eddigelé rajtunk a célzott dicsőség úgy 
el ékfel enittetett.

Ápr. 16. I. Kor 1 5 . 45—50. Milyen lesz 
a mennyei orcád? Egész sereg kéidés van 
a feltámadás körül, melyeknek még nincs 
itt az ideje. Csak azt ne gondold, hogy a 
mienk is ezek közé tartozik. Milyen lesz a 
mennyei orcád? — ennek a kérdésnek 
már itt az ideje. Csak azt ne hidd, hogy 
akárhogy élhetsz, a mostani nem hat ki az 
ekkorira! A mennyei orcák közt is van 
különbség. S kinél-kinél a mennyei orca s 
a mostaniénak hordozása között igen erős 
lesz az összefüggés. Óh vajha ne érhetne 
ebben egykor súlyos, nagyon súlyos meg
lepetés 1

Ápr. 17. I. Kor. 1 5 .51—55. A halál ha
lála. Amiről itt szó van, sok bibliától el
szokott keresztyénre nézve úgy hangzik, 
mint 2 mesék meséje. Azoknak, akik akkor 
élnek, mikor a feltámadott Jézus visszajön, 
nem kell már meghalniok. Hogy ujjongott 
Pál apostol ezen 1 Nem szűnhetett meg 
Jézus halálával egészen a halál. De akkor 
megszűnik. Akkor már csak egyet kell el
szenvednünk : ez az elváltozás. De ez már 
nem halál. Végkép nyilván leszen, hogy a 
golgothai kereszten elvégeztetett a halál 
halála.

Ápr. 18. 1. Kor. 15.56—ss. Addig i s ! . . ,  
Mit csináljunk a jövő husvétig ? Mivel fog
lalkozzunk addig is, míg mindez bekövet
kezik? Annyi bántó, annyi zavaró, a meny- 
nyei orcánk dicsőségét apasztó dolog jöhet 
közbe. A halál m3g mulatja fulánkját s a 
bűn, igen a bűn is. Tudod mit? Menjünk 
mindennel a feltámadott Jézushoz! Ő dia
dalt vett nemcsak a végállomásokon, hanem 
az összes közbeesőkön is. S mennél többet 
élsz a diadallal, melyet Ö vett a Qolgothán 
s az arimathiai József sírjában, annál fé
nyesebb lesz az orcád addig is itt lenn s 
azután ott fenn az örök husvét után.

Gáncs Aladár.

Német gazdaiíjak Budapesten.
A Magyar Gazdaszövetség csere

akciója lévén a Halié-környéki német 
gazdaiíjak érkeztek Budapestre. Ez a 
diákcsapat októberig marad Magyar- 
országon- és tagjait azon gazdacsalá
doknál szállásolják el, akiknek fiai az 
elmúlt héten utaztak el Németország
ba, ugyanazokhoz a német családok
hoz, akiknek fiait most itt Magyar- 
országon októberig vendégül látják. 
A német gazdaifjak Győry Lóránd 
nyugalmazott föidmivelésügyi minisz
ter, a gazdaszövetség igazgatójának 
vezetésével tisztelegtek Mayer János 
föidmivelésügyi miniszter és Schandi 
Károly f ö  dmívelésügyi államtitkárnál. 
Tiszteletükre a föidmivelésügyi mi 
niszteriumban ebéd volt. A vendégek 
két napot töltöttek Budapesten, mely 
idő alatt megnézték a város nevese-



1926. április 11. HARANOSZO. 125

tességeit, azután elmennek beosztott 
helyeikre. A Magyar Gazdaszövetség 
ezévi második cserecsoportja április
ban indul Németországba, ahol az 
elosztási központ Mönchen lesz.

40 éves lelkészi jubileum.
Fenyves Ede mencshelyi lelkész, kiér

demelt esperes március hó 26-án töltötte 
be lelkészi működésének 40 ik esztendejét, 
mely alkalommal lélekemelő egyházi ünne
pély keretében ünnepelte az egyházközség 
szeretett lelkipásztorát.

A templomot teljesen megtöltötte a hí
veknek és tisztelőinek az ünnepélyen meg
jelent sokasága.

Az ünnepi beszédet Zsiray Lajos nagy
vázsonyi lelkész tartotta, a mély gondola
tokkal ékesített beszéd maradandó emléket 
vésett a szivekbe.

Az egyházi beszéd után Nagy Lajos a 
zalai egyházmegye esperese az egyházmegye 
nevében üdvözölte, méltatva a nevezett hosz- 
szú lelkészi pályáján kifejtett vallásos, 
hazafias, önzetlen és buzgó tevékenységét 
s átadta az egyhm. lelkész és tanítói kar 
által ajándékozott dlszbibiiát.

Dr. Berzsenyi Jenő a zalai evang. egy
házmegye felügyelője lelkes beszédben 
üdvözölte

Kovács Sándor tanítóegyleti elnök az 
egyhm. tanítói karának soha el nem mu'ó 
szeretetét s nagyrabecsülését tolmácsolta. 
Az olvasókör nevében Bereczky Géza ev. 
tanító egy dlszkötéses „Világostól Trianon
ig“ című művet adott at. Az iskolás gyer
mekek gyönyörű ibolyacsokorral kedves
kedtek szeretett lelkészüknek.

Az üdvözlések után Nagy Lajos esperes 
felolvasta Kapi Béla püspök, dr. Horváth 
Lajos Veszprém vármegye alispánja, Szo- 
kolszky Rezső kir. tanfelügyelő, Magyary 
Miklós tb. esperes, Finke Józsefnek sib. a 
jubilánshoz intézett meleghangú leveleit. 
A testvér ref. egyház szeretetét Moharos 
ref. tanító tolmácsolta.

Az ünnepély végeztével a jubiláló lelkész 
tiszteletére bankett volt, melyen számos 
felköszöntő hangzott el.

A jubiláló lelkész az üdvözlésekre külön- 
külön meleg szeretettel válaszolt.

A Fenyves Edét üdvözlők sorából azon
ban nem maradhatnak el a Harangszó 
szerkesztősége, munkatársai, olvasóközön
sége sem, akik mindenkor nagy örömmel 
veszik, olvassák Fenyves Ede szebbnél- 
szebb munkáit, aki a Harangszónak kez
dettől fogva egyik ragyogó tollú munkatársa. 
Fogadja azért tőlünk is, e helyütt legjobb 
áldáskivánásainkat, szeretetteljes üdvözle
tünket.

Ad multo8 annos!

—  Ifjúsági regény 
Lorántffy Zsuzsanna leánykorából
Megjelent ,A pataki vár gyöngye* elmen 
Kecskeméten Viktor Gabriella dr. ifjúsági 
regénye, mely Loránify Zsuzsánna gyer
mek- és leánykorát és a korabeli egyház
történeti eseményeket mutatja be. A csinos 
kiállítású könyvnek, melyet címlapján a 
sárospataki vár művészi rajza díszít, ára
65.000 K. Kapható: a  Luther Társaság 
könyvkereskedésében, Budapesten. Vili.

Szentkirályi-ucca 51. sz. 2 - 5

K O R K É P E K .

K arcolatok a hétről.
Gonosz ma a világ, azért vérzik 

cl annyi szív, azért torzul el nap-nap 
után annyi élet. De nem csak, hogy 
gonosz ez a világ, de a szószoros 
értelemben: bolond. V a ló sá g o s c ir 
k u sz  n a p ja in k b a n  a v ilá g , mely 
mindentől csak látványosságot keres és 
vár. Látványosságot a templomban. 
Még az istentiszteletben is az élve
zetet keresi. A vallást nem átélni, de 
átélvezni akarja. Erre vall a napi 
lapok következő rövid híradása is:

„ A losangelesi Wiltshire kongregá- 
cionista templomban Dyer lelkész 
tanácsára jazzband fogja helyettesí
teni az orgonát. Az elöljáróság nézete 
szerint a mostani egyházi zene elűzi 
a hívőket, míg a ja zz  muzsika vonzza 
és szellemileg felemeli őket.“

EGYRÖL- MÄS RÖL.

A m in den n api életből.
M egölte a villanylám pa árama.

Budapesten a Kiscelli űt 19. számú 
házban Haszmann György 27 éves 
borbély vigyázatlanul fogta meg a 
lakásában lévő villanyvezetéket, mire 
a villanyáram megölte. Holtestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe szál
lították. Haszmann borbély tragikus 
halála újabb figyelmeztetés a közön
ségnek arra, hogy a közönséges 
világítdáram is halálos veszedelme
ket rejt magában, ha vigyázatlanul 
bánnak vele. Az aránylag alacsony- 
feszQltségü, rendes körülmények közt 
majdaem veszélytelen világítdáram 
bizonyos körülmények összetalálko
zása esetén nagyon könnyen okozhat 
halált és ezek a körülmények egy
kettőre előállhatnak, ha vigyázatlan 
laikusok babrálnak a villanyos be
rendezésekkel. Rossz szigetelés esetén 
— az emberi test maga jd vezető, 
különösen ha nedves kézzel fogjuk 
meg a vezetéket — a 110 voltos 
áram is elég ahhoz, hogy pillanatok 
alatt megölje az embert.

HETI  KRÓNI KA.
A magyar politikában egyelőre szél

csend van. — Bethlen miniszterelnöknek 
az u. n. titkos társaságok ellen irányuló 
bejelentése úgylátszik megmozdulásra kény- 
szerítette a különböző társulatokat, melyek
nek közös vezetősége a húsvéti ünnepek 
előtt még fontos megbeszéléseket tartott. 
— A frankhamisítási bűnperben már meg
kezdték az előkészületeket az április végen 
kezdődő főtárgyalásra. — Lovászy Márton,

aki eddig emigrációban élt, visszatért Bu
dapestre.

A szerb kormány lemondott. Pasics 
bukása nagy izgalmat váltott ki egész Jugo
szláviában.

Csehország gazdasági háborút kezdett 
a lengyelekkel.

Görögország elnököt választ. Lapunk 
zártáig eddig 12 kerületben Pangalos vá
lasztatta magát elnökké.

Az olasz fascists párt szakit a német
ellenes politikával. — Egyébként Olaszor
szágban megszüntetik a kis jegybankokat.

Párisban megalakult az orosz mene
kültek világkongresszusa. — A magyar 
diákok itt Rákóczi-ünnepre készülnek. — 
A francia kormány győzelemre vitte a sza
nálási adójavaslatokat.

HA R A N GS Z Ö.

Húsvét u. I. vasárnapon.
Ep. I. János 5 . 4—10.

A húsvéti győzelem visszhangja csendül 
fel a mi epistolánkban. Jézus legyőzte a 
világot; de legyőzi a világot az is, aki hi
szi, hogy Jézus az Isten fia és az a győ
zelem, amely legyőzte a világot, a mi 
hitünk. _____

A k iadóhivata l tisztelettel 
k éri as elöjisetési d íjakn ak sz í
ves beküldését.

Áthelyezés. Kapi Béla dunántúli püs
pök Lang János ágfalvai segédlelkészt, 
ugyanilyen minőségben Kalaznóra helyezte. 
Ágfalvára pedig Augustin Gyulát disponálta 
segédlelkészül.

A szentantalfai evang. egyházközség
ben nagypénteken vallásos estély kereté
ben tartották meg magas színvonalú mű
sorral a gálvarabok megszabadulásának 
emlékezetét. Gyönyörű szavalatokkal mű
ködtek közre: Sólyom Ilonka, Fazekas 
Etelka és Csabi József egyetemi tanuló. 
Nagy Lajos esperes ünnepi beszéddel ra
gadta magával a közönséget és Fenyves 
Ede mencshelyi lelkész Zsédenyi István, 
gályarab életrajzát olvasta fel, közben a 
gyermekkar összhangzatos, szép karénekkel 
rezegtette meg a sziveket. A gondos be
tanítás Fazekas János tanitó érdeme A 
begyült offertoriumot az alsódörgicsei Zsé- 
denyi-emléktáblára ajánlották fel, melyet 
még ez év folyamán állítanak fel és lep
leznek le szélesebb keretű ünnepélyek kí
séretében.

M árványtáblával örökítik meg a sá
rospataki gályarabok emlékét. A főis
kola a gályarabok felszabadulásának 250- 
edik évfordulóján díszes emléktáblával 
örökíti meg a főiskola gályarabjainak em
lékét. A márványtáblát október 31-én fog
ják leleplezni.

A Protestáns egyetemi és főiskolai 
hallgatók Bethlen Gábor Köre rendkívüli 
közgyűlésén a következő tisztikart válasz
totta meg: Elnök: Enyedy Zoltán. Irodalmi 
elnök: Piri Lajos. Belmissziói alelnök: 
Bede Gyula. Segélyügyi alelnök: Molnár 
István. Pénzügyi alelnöki: Karsayj Zoltán. 
Főtitkár: Szallay László. Főpénztáros: 
Vincze László. Főjegyző: Herdy Béla. 
Ellenőr: Háry György. Főkönyvtáros : Kiss 
Béla. Levéltáros: Szombathy Károly, I. 
titkár: Horváth Gusztáv. II. titkár: Sztrókay 
Kálmán. Pénztáros: Filiszár János. Jegyzők:
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Szekér Zoltán és Kucsera György. Könyv
tárosok: Bak S. Mihály és Pólus Károly. 
Háznagyok: Simon András, Nagy László 
és Jeney Béla.

Kapolcson gazdag műsorú, sikerült val
lásos estélyt tartottak márc. 28-án. Az ünnepi 
beszédet Magyary Miklós lelkész, tb. esperes 
mondotta. Közreműködtek az estélyen: 
Hegyi Lina, Szabó Irma, Vörös István, 
Gyurcsek Irén. Dobosi Lina, Töreki Bözsi, 
Szabó Lajos, Vörös Margit, Tauz László, 
Orbán Sándor, Szabó Jenő, Sándor Jolán 
és Kovács Gyula. Az estély közénekkel 
kezdődött, a lelkész imájával és a Himnusz 
eléneklésével nyert befejezést. Az estély 
offertóriumát 53.550 K-t a Theol. Otthon-ra 
fordítják.

Jubiláló nőegylet. A zalaszentgróti 
evang. nőegylet most ünnepeli fennállásé-1 
nak 50 éves évfordulóját, mely alkalommal 
jótékonysági alapja javára ápr. 5-én mü- 
kedvelőelőadást rendezett. Színre került 
Mikszáth K .: vén gazember“ című
színműve.

Kalaznó. Virágvasárnapján szép számú 
hallgatóság részvételével ünnepelte meg a 
gyülekezet a gályarabok kiszabadulásának 
emlékünnepét. Az ünnepi felolvasást Grosz 
János kistormási lelkész tartotta. Szavala
tok, iskolás gyermekek és a férfidalkör 
énekszámai egészítették ki az ünnepi pro- 
grammot. Énekkel és imával kezdődött és 
nyert befejezést a kegyeletes ünnepség.

A sárvári evang. nőegylet febr. 14-én 
tartotta közgyűlését Mórotz Lajosné elnök
lete mellett. A titkári jelentés után követ
kezett a számadás előterjesztése, mely 
szerint bevétel volt 2,240.807 K, kiadás 
2,232.865 K, pénztári maradvány 8002 K. 
Az egylet vagyona 3,937.375 K. A nőegylet 
elhatározta, hogy ezután az oltárt maga 
fogja kezelni és díszíteni. Továbbá a temp
lomban a villanyvilágítást kibővittete és az 
oltáron a gyertyatartókra is villanyégőket 
szereltetett fel mintegy 700.000 K értékben.

Börcs. Isten és egyház iránt érzett 
háláját, szive indítását és a szentirás sza
vait követve, — követésre méltó példát 
adott minden egyházát szerető evangélikus
nak, Haás Mártonné, született Győrik Esz
ter, a börcsi leányegyház buzgó tagja, aki 
házasságának 50-ik évfordulója alkalmával 
imaházul is szolgáló iskolai helyiségünk 
kivilágítására 8 gyeityatartóval ellátott 2 
millió 500.000 K értékű csillárt ajándékozott. 
A csillár márc. 7-én lett átadva rendelteté
sének, mely alkalommal Pálmai Lajos tb. 
esperes elismerő szavai után az adományo
zóra és adományára Isten gazdag áldását 
kérte. — Világítson az ő példája a telkekbe 
és értsék meg többen is az írás szavát II. 
Kor. 9, 7 : „Ki-ki amint elgondolja szivé
ben’ úgy cselekedjék ; nem szomorúságból, 
vagy kényszerítésből, mert a jókedvű ada
kozót szereti az Isten*.. .

Az ajkai evang. ifjúsági egyesület 
március 27-ikén a lelkész neje rendezésé
vel vallásos kultúrestélyt tartott. Sipos 
Eszter, Sipos János, Varga József, Vajda 
Kálmán, Waller Ilus, Rózsás Mariska Papp 
Lenke, Rózsás Jolán, Vecsei Eszter, Fülöp 
Irma ügyes alakításával színre került Novák 
Rezsóné: „Mária Magdaléna“ c. Krisztus 
korából való 3 felvonasos szfnjátéka, mely
ből művészi értékkel emelkedett ki Méhelij 
Babuci alakítása. Az estély központját dr. 
Varsányi Mátyás budai ev. lelkész előadása 
képezte. Kedves, vonzó keretet adott a 
programnak Somogyi Ilus konferálása, 
Kiss Jolán, Rózsás Vilma, Kovács Jolán 
meleg, vallásos érzéstől áthatott szavalata

és a 3 különböző újszövetségi jelenetet 
ábrázoló és a villanyvilágításban kápráza
tos fénnyel csillogó előkép. Másnap, márc.
28-án a délelőtti istentiszteleten ugyancsak 
dr. Varsányi Mátyás beszélt. Este Ihász 
Mihály kertai lelkész értékes irásmagyará- 
zata, Somogyi Károly somlószőllősi lelkész 
tartalmas történeti dolgozatának felol
vasása ragadta meg a gályarabok emlékére 
rendezett vallásos estély ünnepi közönsé
gének szívét-lelkét. A helyi lelkész imája, 
a lelkész nejének, valamint a h. tanítónak 
szóló éneke, Kiss Jolán lelkes szavalata 
egészítette ki az estély műsorát. Az offer- 
tórium 208.000 K-t juttatott a dunántúli 
gályarab lelkészek emléktáblája alapjára.

Kővágóőrs. Böjt 5. vasárnapján szépen 
sikerült vallásos estély volt a kővágóörsi 
ősi ev. templomban. A műsoron szerepeltek 
az ifjúság és gyermekek énekkara Ziermann 
Lajos tanító vezetésével, aki maga is adott 
elő egy szóló éneket nagy hatással. A helyi 
lelkész szabad előadást tartott a „Protes
tantizmus és a magyar szabadság harcok“ 
cimen. Az estélyen közreműködött a zalai 
egyházmegye új esperese, Nagy Lajos an- 
talfai lelkész, aki szebbnél-szebb költe
ményeit olvasta fel óriási hatást keltve.

A dombóvári gyülekezet márc. 21-én 
vallásos estély keretében áldozott a gálya
rabok emlékének. A gályarabok szenve
déseiről Hoffmann Ernő h. lelkész tartott 
előadást, Reidinger Erzsi (Teleki ú.) és 
Willingdorfer Mária szavaltak, a középis
kolai tanuló ifjúság a „Jézus szenvedésed
ről“, a leánykar pedig „Térj magadhoz 
drága Sion“ c. énekeket énekelte Bauer 
H. kántor harmonium kísérete mellett. A 
dunántúli gályarab lelkészek emléktáblája 
javára 100 000 K offertorium folyt be. — 
Március 28-án az esti órákban lelkész 
„A biblia az élet könyve“ címen tartott 
előadást az egybegyűlt híveknek.

A veszprémi evangélikus templomban, 
mint a Dunántúl valamennyi evangélikus 
templomában, március 21-én ünnepelték 
meg a gályarab lelkészek kiszabadulásának 
250. évfordulóját. Az este 6 órakor kezdődő 
liturgikus szertartás után dr. Porubszky 
Elemérné kiváló előadással szavalta el 
Lampérth Géza „A gályarab“ ,'c. hatásos 
költeményét, majd Hering János lelkész 
mély benyomást keltő, léleknemesltő elő
adást tartott a gályarabokról, akiknek tör
ténetét is ismertette s példának állította 
őket oda, hogyan kell erős lélekkel viselni 
a keresztet. Szavai közben vitéz Mészáros 
István, Gálos Gyula kántortanitó orgona
kísérete mellett, a gályarabok énekét éne
kelte el csengő tenorján, finom színezéssel. 
Ezt még Farkas Géza keresk. isk. tanuló 
szép alkalmi szavalata, majd ismét a litur
gikus szertartás követte. A kis templomot 
egészen megtöltötte a közönség, köztük a 
testvér református egyház elöljárósága és 
tagjai.

Protestáns Irodalm i Társaság. Ez évi 
közgyűlését Ravasz püspök elnöklete alatt 
Budapesten a Ráday könyvtár termében 
tartotta. Zsinka J. szerkesztő-titkár szép 
jelentéséből kiderült, hogy a társaságnak 
van 1410 tagja, anyagi és erkölcsi tekintet
ben sikeres estélyeket rendezett a nagyobb 
vidéki városokban, a jövőben az egyház
történeti források összegyűjtésére törekszik. 
Bevétele volt 389, kiadása 369, maradványa 
19 millió. Államsegélyben kapott 54 milliót. 
Tőkevagyona 44 millió. Választmányi tago
kul ref. részről Muraközy Gy. Dézsi L. és 
Zsigmond J., részünkről: Melich J. és Do- 
manooszky S. választatott A titkári jelentés

hálás kegyelettel áldozott Csengey G , Gyu- 
rátz F. és Zsilinszky M. emlékének. A tár
saság főbizományosa a budapesti Bethlen- 
nyomda. Csereviszonyban van a francia 
prot. történeti társulattal. Az estélyek vidéki 
szervezésén kívül a f. évben rádió előadá
sokat is rendez. A Protestáns Szemle vál
tozatos és korszerű tartalommal Zsinka 
gondos szerkesztésében pontosan jelenik 
meg minden hó elején. Örömmel és biztató 
megnyugvással nézzük a Társaság jövendő 
fejlődésének. <sz. m.)

Kaposvár. Megalakult az evangélikus 
ifusági egyesület, mely a Dunántúli Luther 
Szövetség irányítása alatt fog álla.ii. A hús
véti ünnepek alkalmával „Erős várunk“ 
címmel Schulze Ernő szerkesztésében lapot 
adott ki, melyet az egyházadófizető tagjai 
ingyen kapták.

Nagy evangélizáló konferencia Buda
pesten. A Bethánia-Egylet ápr. 10—13-ig 
igen nagymértü konferenciát rendez. Apr.
10-én, szombaton este 6 órakor nyilvános 
szeretetvendégség a skót misszió (VI., 
Vörösmarty ucca 51.) nagytermében, ame
lyen id. Szabó Aladár dr. budapesti ref. 
lelkész tart bibliamagyarázatot és Szűcs 
Ernő főreáliskolai tanár beszél ilyen cimen: 
Ég és föld összetalálkozása. Április 11-én 
a Kálvin-térí templomban Vass Vince dr. 
pápai ref. theol. tanár, ugyanakkor a József
városi ref. istentiszteleten Vargha Tamás 
kunszentmiklÓ8i ref. lelkész, a Fasori ref. 
templomban Szabó Imre ref. lelkész éB 
11 órakor a Fasori ev. templomban Moli- 
torisz János ostffyasszonyfai ev. lelkész 
beszél. Délután fél 4 órakor a konferencia 
megnyitása a ref. theologia nagytermében 
(IX., Ráday ucca 28.) id. Szabó Aladár dr. 
előadása: Jöjjetek énhozzám. Este fél 6 
órakor vallásos estély a Kálvin-téri ref. 
templomban, amelyen Nyáry Pál pécsi ref. 
lelkész beszél e tárgyról: Mindnyájan, 
akik megfáradtatok és megterheltettetek. 
Ezt a vallásos estélyt talán a rádió is 
továbbítani fogja. Április 12-én, d. e. fél 9 
órakor bibliakör; tárgya: Az Úr Jézus és 
a samáriai asszony. 10 órakor református 
gyűlés a Luther-Otthon imaházában (VIII., 
Oilői-út 24 ), amelyen Csűrös István ref. 
vallástanár tart előadást Méliusz Juhász 
Péterről és Czeglédy Sándor győri ref. 
egyházkerületi főjegyző ismertet gyöngy
szemeket Kálvin Institúcióiból. Ugyanekkor 
a Kér. Ifj. Egyesület termében (VIII., Fhg. 
Sándor ucca 28.) evangélikus gyűlés, ame
lyen báró Podmaniczky Pál tart előadást 
Bárány evang. püspökről és Rimár Jenő 
ev. vallástanár Luther Kis-Kátéjának szép
ségeit ismerteti. D. u. 4 órakor a ref. theol. 
nagytermében a főtárgy folytatása. Túróczy 
Zoltán ózdi ev. lelkész: És én megnyu- 
gosztlak titeket. Viktor János dr. budapesti 
ref. theol. tanár: Vegyétek fel az én igá
mat. Április 13-án reggel fél 9 órakor 
bibliakör; amelynek tárgya: Az Úr Jézus 
és Zakeus. 10 órakor nyilvános konferencia 
a Luther-Otthon nagytermébe (VIII., Üllői 
út 24.) Sallay István pécsi ref. vallástanár: 
Bibliaköri munka. Br. Podmaniczky Pál: 
Mit jelent a misszió a keresztyén ember 
számára. Délután 1 órakor közös fényké
pezés a nemzeti muzeum lépcsőjén. D. u. 
4 órakor Vargha Tamás kunszentmiklósi 
ref. lelkész előadása: Tanuljatok meg tő
lem, hogy én szelíd és alázatos szivű 
vagyok. Útána zárószó és morzsaszedes. 
A konferencia összes résztvevői 20—30 
bibliakörbe osztatnak be, melyek legna
gyobb részt lelkészek vezetése alatt állanak.
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KÜLFÖLDI  HÍREK.
A keleti ortodox egyház zsinata. Az

orthodoxegyházak ökuméniai zsinatát a 
Szentháromság ünnepe körül az Athoshegyi 
kolostorban tartják meg. A zsinat külön
böző fontos reformokkal fog foglalkozni, 
Így tárgyalásra kerül a naptár kérdése és 
a lelkészek második házasságának ügye is. 
Szó lesz azoknak a tárgyalásoknak a lehe
tőségéről is, amelyek az anglikán egyház
zal való viszony közelebbi megteremtését 
célozzák. A római katolikus egyház meg
figyelőt fog kiküldeni a zsinatra.

Ném etországban 1926. január 1-iki ki
mutatás szerint 1,108.845 rádió felvevő 
készülék volt használatban, melynek majd-* 
nem fele, 481.013 magára Berlinre esett; 
Ha egy készülékre átlag két hallgatót szá
mítunk, ez azt jelenti, hogy a fővárosban 
minden negyedik ember rádió-hallgató.

A berlini orosz zsidók egyesületében 
előadást tartottak arról, hogy az antisze
mitizmus Oroszországban az eddigieket 
felülmúló mértéket öltött, ami logikus kö
vetkezménye az ottani rendszernek. Az elő
adó szerint Moszkva nemcsak az oroszor
szági, hanem az egész világ antiszemitiz
musának a középpontja. Azonban — úgy
mond az előadó — az egyes zsidókommi- 
nisták gaztettei, akik maguk a legvadabb 
antiszemiták, az egész orosz népet a zsidók 
ellen lázitották.

Meister nürnbergi szemináriumi igazgató 
a német evang. ifjúsági mozgalom ered
ményét a következőképen jellemzi: ,Az 
igazságosságra és egyenességre, szerény
ségre és egyszerűségre, a választott hivatás 
komoly felfogására, a kötelességek teljesí
tésére való nevelés, haladásra való törekvés 
és vágy a mai világ megújulására. Az ilyen 
gyümölcsök, csak örömmel tölthetik el a 
sziveket .*

Hogy milyen lelkiismeretlenül űzik az 
Argentiniába való kivándorlás propagandá
ját, arra nézve jellemző, hogy az ottani 
német szövetségnél az 1925. év folyamán 
24 566 egyén keresett munkát.

c s a l á d i  É r t e s í t ő .
Eljegyzés. Rásó Mártát eljegyezte dr. 

Plenczher Sándor Budapest, 1926. már
cius hó.

Ú J D O N S Á G O K .
Egyesületbe töm örülnek a hadiköl- 

csönkötvény-tulajdonosok. A hadiköl- 
csönkötvénytulajdonosok gyűlést tartottak, 
amelyen Horváth Kálmán elnök indítványára 
elhatározták, hogy érdekeik megvédésére 
egyesületet alakítanak és kérni fogják a 
kormánytól kötvényeiknek pengő névértékű 
kötvényekre való kicserélését.

Jézus és Mózes szárm azása. Az új
pesti járásbíróság annakidején egymillió 
korona pénzbüntetésre Ítélte vallás elleni 
kihágás címén dr. Kágyi Aladár ügyvédet, 
aki az újpesti EME tavalyi márciusi ünne
pélyén Jézus és Mózes származásával fog
lalkozva tett néhány, az ügyészség által 
inkriminált megjegyzést. A pestvidéki tör
vényszék helybenhagyta ezt az ítéletet és 
így a vádlott felülvizsgálati kérelmet ter
jesztett elő a Táblához. Á királyi ítélőtábla 
megerősítette az alsóbiróságok ítéletét.

Nemesített vetőmagvak terjesztése. 
A földmívelésügyi minisztériumban érte

kezlet volt a nemesített vetőmagvak minél 
szélesebb körbeni elterjesztése ügyében. Az 
értekezlet elhatározta, hogy az egyes mező- 
gazdasági kamarák a földmívelésügyi mi
nisztérium támogatásával már a közeljövő
ben megkezdik a nemesített vetőmagvak 
terjesztését.

Villanytelep készül a balatonvidéki 
bazaltbányák körül. Nemestördemic, Ba
dacsony községek életrevaló eszmével fog
lalkoznak. A terv az, hogy a községek kö
zelében folyó Eger patak vizét villamos 
központi hajtására használják fel és ebből 
látnák cl az említett községeket elektromos 
árammal.

Nagykikindán százhúsz gim názistát 
kicsaptak az iskolából. A nagykikindai 
gimnázium vezetősége százhúsz'diákot ki
csapott. A szerb közoktatásügyi miniszter 
ugyanis nemrégiben elrendelte, hogy azokat 
a tanulókat, akik három tantárgyból intőt 
kaptak, el kell távolítani az iskolából.

Az oroszok cseh vállalatokat vásá
rolnak. Megállapítást nyert, hogy Orosz
ország újabban nagy vásárlásokat akar 
eszközölni a cseheknél, nemrégiben is orosz 
kereskedők jártak Csehországban, ahol na
gyobb gyári objektumok megvételéről tár
gyaltak.

Négyszáztizenkllenc vasúti baleset 
volt a múlt évben Szerbiában. Hivatalos 
kimutatás szerint az elmúlt évben összesen 
419 vasúti szerencsétlenség történt. A bal
esetek következtében összesen 117 ember 
halt meg, 72 súlyos, 286 pedig könnyebb 
sérüléseket szenvedett.

Svájc lakossága. Svájc lakossága 3 
millió 880.320 lélek, akik közül 402.385 
külföldi. A lakosság nemzetiség szerint így 
oszlik meg: német 2,750.622, francia 824.320, 
rétóromán 42940, olasz 238544. Zsidó 
mindössze 20.979 él a kis államban.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

M agyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harongszó terjesztésére és fenntar

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

Szentgotthárdról: özv. Ernst Samuné 100, 
Knausz József 50, Kurz Ferenc 30, özv. 
Tóth Sándorné 25, özv. Tóth Gyuláné 25, 
Pável József 25, Löffler Giziké 100, Mala- 
sits Kálmán 50, Leibinger Imréné 30, Né
meth József Zsida 20, Kollár Ferenc Zsida 
20, Földváry Valéria öttevény 40, Gregersen 
Lujza Budapest 100, Orgonaavatási offert. 
Meszlen 156 3, Gál Ferenc Nádasd 4, Pápá
ról : Schneller Karolin 1Ö, László István 6, 
Horváth István 20, Hetyésy Lajos Mester
háza 4, Vajda Sándor Celldömölk 10, 
Győrből: Weller Dániel 4, Kovács Mihály 
4, Horváth Irma 4, Csermák Gusztáv 40, 
Hoffmann Károly Belecska 5, Szombathely
ről : Hollósy József 10, Herczeg Ferenc 90, 
Gohér Mihályné Kiskőrös 20, Győrffy Elek 
Boba 4, Egyházközség Bakonybánk 50, 
Felpécről: Győrffy Béláné 20, Pölöskey 
Miklósné 20, Bakó Samuné 10, Falaky Jó- 
zsefné 5, Boross Gyula Körmend 4, Mészá

ros Lajos Répcelak 20, dr. Kapp Viktor 
Gyönk 16, Offertórium Rábcakapi 85, Vas- 
váry Gyuláné Veszprém 4, Bóka Károlyné 
Sopron 4, Kovács Imre Rábaszentmihály 
10, Leányegylet Tét 50, Offertórium Patvarc 
40, Babolcsay Kálmánná Kemenesmagasi.4, 
Hollós Ida Budapest 20, Nagy Károly Új
pest 60, Tárnokrétiből: Gazdakör 53, offert. 
7, Erős Gyula Nagysimonyi 10, F. Takács 
Sándor Sikátor 4, Buthy Sándor Jutás 5, 
Dombóvárról: Keres László 5, Milosevics 
Antalné 5, id. Reidinger István 5, Reidinger 
Konrád 5, Szollár Mihály 10, Hoffmann 
Ernő 10, Gáspár István Patvarc 40, Offer
tórium Vérteskethely 100, Zámolyi József 
Moson 10, Pesterzsébetről: özv. Csonka 
Józsefné 4, Asbóth Lászlóné 5, Kovács 
György Mezőtúr 4, Egyházközség Farád 
252-25, Simán Ferenc Aranyod 4, Biszkup 
Ferenc Mezőberény 10, Kiss Sándor Ajka 
20, dr. Berzsenyi Jenő Keszthely 4, Kőszeg
ről : Glatz Frigyes 10, Lauringer Jánosné 4, 
Bakó Béla Felsőrajk 54, Nagy Lajos Szent- 
antalfa 4, Nőegylet Hegyfalu 50, Franz 
Grabenhofer Lackenbach 10, Péczhi András 
Győr 3, Török Imre Lajo3 Sárvár 30, Ta
nítói hiv. Hács 4, ifj. Mesterházy József 
Szombathely* 4, özv. Skrabák Gézáné Vesz
prém 4 ezer koronát.

Felelás seerkesztá és k iadó : CZIPOTT OÉZA 
8zentgotthárd, Vasvármegy«. 

Szerkesztő társ: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk  v issza.

Piac.
Április 7. Gabonaárak: Búza 380— 

390, rozs 220-230, arpa 230, köles 190, 
zab 250, tengeri 180—185, korpa 165 ezer 
K métermázsánként.

Valuták: Dollár 71.400, Schilling 10084, 
Német márka 16980, Cseh korona 2115, 
Dinár 1255, Lei 300, Lira 2875, Frank 2560, 
Angol font 346.900.

Luther köpeny,
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, zefírek, 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, nikkelezése vagy rezezése.
Az Ecclesia R.-T. oltárépítőüzem e 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épít és 
restaurai oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 9—12

Házvezetőnek ajánlkozik, összes házi 
teendők elvégzésére vállalkozik özv. Hor
váth Józsefné Pápa, Kígyó ucca 13. 4-5
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Vályi Nagy Géza:

Magyar sá v tó l -  magyar szívhez
Versek. III. kiadás. — Á ra: 2 5 pengő.

Paij mn élni
Új versek — Ár a : 3 pengő.

4-20

Akar ingyen egy jó  tanácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

et c v e s a 0
<9

V^  k a s z á t .
Ez a legújabb vívmány a kasza
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelőt három 
szőri kikalapálás után is készsé-
—«----  gesen kicserélem. =====

Kapható kizárólag:

SA L B E R  KÁROLY
kereskedésében 4 — 20 

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női , férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
3 -10  kézelő tisztítás.

Csúcs Erzsébet, IV. polgárit végzett, 
varrni is tudó 16 éves evang. hajadon, 1 
gyermekhez, evang, családhoz, inkább vi
dékre alkalmaztatást keres. Érdeklődés : 
„Szirák, Nógrád vármegye, Nagykastély“ 
küldendő. 1—2

Rendkívül ügyes bognár-segéd, kiváló 
munkaerő, szerény feltételek mellett mun
kát keres. Címe: Evang. lelkészi hivatalban 
S z e k s z á r d  (Tolna m.) 4—6

„Erdőőri állást keresek. Beszélek ma
gyarul és németül. — Cím a kiadóhiva
talban.“ 4—4

Minden evangélikus testvérünk szí
ves figyelmébe ajánljuk az alanti 

időszerű olvasmányokat:

Dr. Antal Géza: A gályarabsza-
badltó Ruyter Mihály. . . 7.000 

Borsos István: A gályarabok tör
ténete ..................................  25.200

Fenyves Ede: Zsedényi István
a gályarab................................. 7.000

Hörk József: Die evang. Märtyrer-
Familie. K eczer........................7.000

Krupec István: Az iilavai hitvalló 3.500 
Dr. Masznyik E ndre: Novák

M árton...................................... 3.500
Rácz: A pozsonyi vértörvényszék

áldozatai I/II...........................  45.000

3—3 Kaphatók:
L u t h e r - T á r s a s á g

könyvkereskedésében
Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 51/a.

Hirdessen a „ H a r a n g s z ó “ -ban.

Olcsó, de értékes hasznos, 
szórakoztató, 

tanító jó könyvek
ajánl ja  K I S  T I V A D A R  k ö n y v k i a d ó  PAPA.  F ő - u e e a  21.

Árak Pengő- fillérben. A lapittatott 1864. évben.
Kurucok csillaga. II. Rákóczi Ferenc 

élete és szabadságharca. (Szüle
tésének harmadfélszázados évfor
dulójára.) Előadás és szavalatok 
ünnepélyekre (Lampérth G ) . . 1 —

Mikor a bibliák megszólalnak. . .  el
beszélő költem. (Br. Podmar.iczky) —'72 

A hazugság — hazugság, elbeszélé
sek (B aksay)..................................— 68

Patkós Péter nehéz éjszakája (Tiidy) — 68 
Gazdag Bodolai halála (Tildyné). . —‘12 
Csimbok a buzásveremben (Tiidy) . — 17 
A Tóth család esetei (Tiidy) . . . —'28 
Erzsiké álma, iskolai mese (Benkő) —'40 
Az Úr gondot visel (Csűrös) . . .  120
A koldus fia (Balogh Margit). . . — 64 
Ágota megbocsát (Csite K ) . . . —'96 
Figurás atyafiak, vidám tört. (Csite) —’80 
Magasan repül a daru (Csite) . . — 96 
Rozika a kis majorosleány tört. (Csite) — 40 
Aki híven kereskedett (Farkas G.) . — 32 
Patikárusék bibliája (Kapi B.) . . —-40
Megpróbáltatások útja (Fenyves E.) —-40 
Behorpadt sirok (Fenyves E.). . . —’40 
3 pápai diák kalandozásai a Balato

non és a Bakonyban, sok képpel,
bekötve........................................... 51—

A pataki vár gyöngye, regény (Viktor 
G ábriellé).......................................5 20

Bartóky József könyvei: 
Piros rózsák, 10 elb. . 4.50 
M écsvilág, 12 elbeszélés 4'— 
Szivárvány, 15 elb. . . 4 60 
Őszi esték, 19 elbeszélés 4 —  
Télben, 15 elbeszélés . 4-— 
Magyar fabulák . . . 4 —

Konfirmációi Emlékkönyv.
Összeállította Paulik János. 

320 oldal, sok képpel, finom pa
píron, szép, erős kötésben 6 72 P.

Báró Podmaniczky Pál könyvei:
Megnyílt szemek, 11 tört. el

beszélés képekkel . . . .  2 80
Vihar, 10 tört. elb. képekkel 2 80 
Beszélgetések, előadásra al

kalmas vall. párbeszédek . — 56 
Kis emb. nagy dolgai, apró 

tört. a falusi gyerm. életéből —-56

Az ördög bibliája (Paulik J .) . . . 
Hűért hazáért, tört. regény (Gagyhy) 
Az én tűzhelyem az én boldogságom

(Pröhle H . ) ..................................
Evangélikus öntudat (Túróczy) . .
Lelki dolgok (Viktor J .) ....................
Jézus önarcképei (Viktor J ) . . .
Uj élet (Kapi B . ) .............................
Az én vallásom a Krisztus vallása

(Kapi B . ) .......................................
Krisztus a modern szellemi életben

(Pfenningsdorf).............................
Zarándok útja a jelenvaló világból az 

eljövendöbe, 8 szép színes képpel 
Ugyanaz, 8 szines, 8 fekete képpel,

bekötve............................................
Isten nélkül a világban, elbeszélés

(Roy K . ) .......................................
Meséskönyv, irta Ella néni. . . . 
Kis emberek könyvecskéje, mesék,

versek, é n e k e k .............................
Melyik volt előbb: a tyuk vagy a tojás ? 
Reformáció, költemények gyűjtemé

nye (Majba V . ) .............................
Miért égette el Luther a pápa iratait? 
A mi nekünk fáj 1 (Geduly H.) . . 
Szabó Miska ballépése. Ostffy Mihály

Hogya kaszaházban, A rágalom, 
lett Gyuriból jó tanuló .

Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztárt üres befizetési lapok, melyeken 25210 számú csekkszámlára a 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADAR könyv-, papír- és irószerkereskedéséhez PÁPA, Fő-ucca 21

-•4 0
168

-•5 6
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- 4 8

1-12

280

240

4 —

—•73 
—  68

—•56
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—•58
—•24
-•1 2

-•2 4
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szám.

Nyomatott Wslüscb Béla vi51amflsem3 könyvnyomdájában Szenfgottháidon.



XVII. évfolyam. 1926. április 18. 16. szám.

Alapította
K A  P I  B É L A

1010-ban.

Laptulajdonol:
i  D m i i t t l t  L n t b e r - S i ív a t s í !
k* Országon Luther-Sröret 

ség hlratales lapja.

Fédrátok, elófisotéal dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ ssorkosztó-
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

Az Úr énnékem őriző pásztorom , 
A zért sem m iben m eg nem  fogyatkozom .

Surkeaxtö-kladóhlTatal:
S Z E N T O O T T H Á R D .

Vas vármegye.

Flókkiadőhlratal 
„Luther-Társaság" könyv- 

kereskedése Budapest,
Vili., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HABAXGSZO“ 
előfizetési ára : a második 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10’/.-oa kedvezmény. 

Amerikába egész érre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

Pásztorunk a Jézus.
Zsoltár 23 . i—6.

„Az Úr az én pásztorom; nem 
szűkölködöm!“. . . Ünnepi órákon, 
vagy a földi vándorlás szomorú 
napjain hány embernek szívébe 
vitt már áldást, megnyugovást ez 
a régi-régi zsoltár! . .  . Csodálatos 
gazdagságából hányán nyertek már 
felüdülést s hányán merítettek már 
belőle „élő-vizet“, mint fáradt lel
kűknek enyhülést hozó italát! . . .

Zsoltára ez az ige a kicsi gyer
mekeknek, a Krisztus szelid bárány- 
káinak, akiknek homlokára hull a 
keresztvíz harmata, hogy azután 
felcsendüljön a gyermekajkak di
csérete: „Csendes vizekhez terelget 
engemet“. . .

Zsoltára ez az ige az ifjúság 
növekedő seregének, amely a kon
firmáció napján kilép az életküzdel
mek harcterére ezzel a jelszóval: 
„Az igazság ösvényein vezet engem 
az ő nevéért“. . .

Azután hány fiatal pár hajtott 
már térdet az esküvő oltáránál 
ennek a régi zsoltárnak biztató 
hangjára: „Bizonyára jóságod és 
kegyelmed követnek engem életein 
minden napján s az Ur házában 
lakozom hosszú ideig“. . .

Mikor már bűneinket bánva és 
siratva megállunk a kegyelem terí
tett asztalánál, nem hallja-e lelkünk 
a reményt hozó üzenetet: „Asztalt 
terítesz nékem az én ellenségeim 
e lő tt. . . csordultig van a poha
ram“. . .

A lázálmokkal vívódó beteg is 
meríthet e zsoltár gazdagságából: 
„Még ha a halál árnyékának völ
gyében járok is, nem félek a go
nosztól, mert te velem vagy“. . .

Azok pedig, akik csendesen el
aludtak a Jézus Krisztusban, azok 
megértik az ige örök igazságát:

„Füves mezőkön nyugtat meg en
gemet . . .“

íme az élet felé tipegő gyermek
től kezdve egészen a halál vánkosán 
pihenő ősz, öreg emberig, minden 
Krisztusban hívő egy hatalmas 
karba tömörül, amelynek dicsérete 
az egek magasságáig csap: „Az 
Úr az én pásztorom!“. . .

És az bizonyos: felségesebben 
nem lehet a Jézus szeretetét és 
hűségét magasztalni, mélyebben és 
igazabban nem lehet a hívő lélek-

Régi, sokszor hallott igazság az, 
hogy egy gyülekezet hitéletének 
fokmérője, buzgóságának majdnem 
csalhatatlan mutatója: a templom
látogatás. Amint a testszervezetben 
csak az a vér éltet és elevenít, 
ami örökösen a szívből indul ki és 
körfutása után ismét oda is tér 
vissza, éppen így a gyülekezet igazi 
tagjai, éltetői és megtartói — a nagy 
Isten kegyelme után — azok a 
hívek, akik az életküzdelmek útjára 
örökösen a templomból indulnak 
ki, és a hétköznapok megörlő gond
jai ^özül ismét odatérnek vissza 
erőr kapni, megújulni,. . . mert a 
tern] m a gyülekezet szíve! Nos, 
min levesebb vér szalad keresz
tül .. ~/íven, annál gyengébb, be
tegeseim, pusztulásra szántabb az 
egész testszervezet — minél keve
sebb lélek fordul meg a templom 
oltára körül, a gyülekezet szívében, 
annál gyengébb, sorvadóbb, ezer
nyi pusztító betegségre hajlóbb az 
egész gyülekezet. . .  Ebben a tekin
tetben a magunk gyülekezetéről 
annyit mondhatok, hogy amilyen 
örvendetes látvány számomra a 
szószékre léptemkor az, hogy né-

nek, az Istenben bízó és Istenben 
örvendező szívnek boldogságát ki
fejezni, mint ezzel a rövid, régi 
zsoltárverssel: „Az Úr az én pász
torom, nem szűkölködöm!“. . . 
„Pásztorunk a Jézus, hozzá tartozunk,
Hű ölébe rejtve, félni nincs okunk, 
Bárhova vezessen, csak kövessük Ot, 
Járva pusztaságot, harmatos mezöt. 
Pásztorunk a Jézus, karja fegyverünk, 
Jönne bár a farkas, mit sem árt nekünk, 
A halál völgyében, szívünk nem remeg, 
Tudjuk, a halált is Jézus győzte meg.“

Ámen.

hány ismerős arcot állandóan ma
gam előtt látok vasárnapról-vasár- 
napra, éppen olyan megdöbbentően 
szomorú, hogy ezek a hűséges 
templomlátogatók igazán csak né- 
hányan vannak! Sajnos, hogy min
den szépítgotés nélkül, az igazságot 
így kell kimondani: gyülekezetünk 
tagjainak 95%-a csak olyan evan
gélikus, akiknek lelke esztendőn
ként csak kétszer-háromszor szom
jazik meg az evangéliom „élő-vi
zére“, s akkor is kitudja csak rpi- 
é rt! ? Ne siessünk tovább! Gondol
juk csak át mégegyszer is: 95% 
evangélikus atyánkfiainak évenként 
csak kétszer-háromszor lépi át a 
templom küszöbét, és nem merném 
összeszámlálni azokat, akik az ú. n. 
„nagy ünnepeinken“ sem éreznek 
valami belső, lelki kényszerítést, 
valami ellenállhatatlan vonzást az 
új harang hivogatására . . .

Néha visszajönnek a régi emlé
kek, és eszembejut, hogy négy 
évvel ezelőtt, amidőn a gyülekezet 
egyhangú bizalomnyilvánítására, 
hívására, ide jöttem őrállóul, milyen 
megtelt padsorok hallgatták a prédi
kációt, úgy tetszett akkor, mintha

Részlet egy lelkész évi jelentéséből.
I. Templomlátogatás. Istentiszteletek.
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egy örökös pünkösd lenne, mely 
egy gyülekezetét akar kivirágoz- 
tatni gazdag gyümölcstermésre. . . 
Ám a virágok lehullottak még mi
előtt beporzódtak volna! . . . A lel
kek megunták a templombajárást 
még mielőtt mély szántás után az 
ige magvai gyökeret verhettek 
volna . . .  Es vájjon miért mara- 
doztak el a hívek, a lelkek? Hisz 
az igehirdetés ma is a régi lélek
kel és lelkesedéssel szól, sőt talán 
emelkedett, mélyült; ismeretekkel 
és élettapasztalatokkal gazdagodott, 
s a kereső lélek talán nem megy 
üresen haza otthonába . . .  Hol van 
hát a hiba ? . . . Oda mutatok a mi 
evangélikus híveinknek arra az 
általánosan ismert hibájára, téves 
gondolkozására, hogy t. i. sohasem 
azt vizsgálják mit hallanak, hanem 
csak azt keresik hogyan szól hoz
zájuk a beszéd. Szokatlan, idegen 
hangra felfigyelnek a tekintetek, 
ha még olyan hiábavalóságot, ha 
még olyan semmiséget szólna is, 
a megszokott hang pedig elveszíti 
vonzó erejét, még ha arany igaz
ságok csengése szól is belőle . . . 
Ez a sors éri az evangélikus lel
kész legmagasztosabb munkáját: a 
templomi prédikációt is. A meg
szokott, jól ismert hang miatt a 
sokaság megveti a legszentebb va
lamit az örök Istennek örök igéjét.. . 
megveti pedig azért, mert beteg, 
sorvadó lelke nem kívánja már 
„az élet kenyerét . . . "  Pedig azt a 
prédikációt, míg abból az Isten 
beszéde szól, mindig érdemes meg
hallgatni, még akkor is, ha a prédi
kátor hangja nem cseng is már

Elesett hőseink 
emlékére.

Gyászkönnyeket síró szemeink előtt, 
Libbenjen fel a múlt setét csipkefátyla: 
Amely évekkel ezelőtt lehullott,
A világháború véres színpadára.
A búsemlékü, messze harcterekre 
Gondolatunk szárnya repítsen el minket. 
A szomorú hadak, szomorú útján,
Keressük fel sírját meghalt hőseinknek.
A véráztatta s gránátturta földön,
Nem halljuk az ágyuk dübörgő ércszavát, 
Nem kattog gépfegyver, — csend ül a tájon... 
S a sirhalmokat is, a csend karolja át,
A kimohosult, csendes sírok felett: 
Szélvészrázta lombok gyászéneke csendül. 
Ösmagyar puszták keserves sírása,
Zokog ki a zúgó, vágtató vizekből.
Sok száz bokornak, száz meg száz virága, 
A sírokra hinti minden illatát. . .
Messze távolból, — az édes hon felől: 
Magyar hársak gyászos sírása csuklik át.

fiatalos üdeséggel, még akkor is, 
ha csendben, halkan, fáradtan 
mondja is az ember szava: „Ke
gyelem néktek és békesség . . .“ 
Akik ezt megértik és a templom
ban nem az ember szavára, de az 
Isten üzenetére kiváncsiak, azok a 
hűséges templomlátogatók, a győ
zelmes kicsi sereg; akik pedig nem 
értik meg, akik a külső, emberi 
hangot figyelik a belső, isteni hang 
helyett, azokért hiába jönne akár 
minden vasárnapra új prédikátor 
rövidesen ezt a nagy változatos
ságot is megunnák, mert nékik 
egyenesen az Isten igéje nem kell... 
Jaj, nálunk ez a nagy sereg, a 95%! 
így lettek a gályarabok utódaiból, 
a wormsi Luther maradékaiból a 
szánalmas megalkuvás, sőt elalku- 
vás emberei!

De ez a szomorú közönyösség 
engemet, a gyülekezet lelkészét, 
csak részben hangolt le, részben 
annál szívósabb munkára serken
tett. Az elmúlt 1925. évben dél
előtti és délutáni istentiszteletet 
tartottam 92-t, ifjúsági istentiszte
letet 18-at, az ádventi és a böjti 
időszakban 11 könyörgést, vallásos 
estet 9-et, pünkösdkor két temető
ben 2 emlékünnepet hősi halottaink 
emlékezetére, összesen tehát 132 
alkalommal hirdettem Isten igéjét. 
Ha még ehhez hozzávesszük, hogy 
14 koporsó mellé elvittem a szo- 
morkodók számára a feltámadás 
könnyszárító üzenetét, kitűnik, hogy 
— a kisebb funkciókat nem is szá
mítva — egyenletesen elosztva az 
1925. év majdnem minden második 
napjára esik egy-egy igehirdetés.

Szállnak a hangok búsan, elfogódva,
És mind-mind, fájó szivük közepébe vág. . .  
A vadviráglepte, csendes sírokra:
Lágyan és ölelőn le-lehajlik az ág.
Lágyan, ölelőn, — csak úgy gondolatban, — 
Boruljunk le mi is, egy-egy sir halomra. . .  
És ti, megpihent, megdicsőült hősök, 
Jöjjetek el velünk kicsi templomunkba I . . .  

*

. . .  Halhatatlanná dicsőült nevetek, 
Dicsfényben csillogó márványba van vésve. 
Dicső nevetek, — kicsi templomunkból, 
Kiáltva szálljon ki, a bús magyar éjbe!

Itt vagytok köztünk, — bár messze mentetek!... 
Vissza hozott a nagy kegyelet és hála.
Itt vagytok köztünk, kicsi templomunkban, 
Megőrzi nevetek a szép márványtábla!
Dicső nevetek, olvassák el gyakran,
A hálás utódok, a késő unokák.
Olvassák el és foglalják imába,
S  tanulják meg híven szeretni a hazái I
Tanulják meg: van hajnala az éjnek,
A sötétbe omló nagy élet útakon.

Míg egyik szavammal az Örökké
valót áldom a munkámhoz erőt 
adó gazdag kegyelméért, a másik
kal imádkozva sóhajtja el a lelkem: 
vajha a magvetés után kalásztermő 
áldott mezőkké válnának a szívek!...

II. Konfirmáció.

A reám bízott talentumok mér
téke szerint nagy súlyt fektettem 
a konfirmációi oktatásra. A kon
firmandusok seregét úgy tekintem, 
mint egy harctéren küzdő sereg 
„utánpótlását“, mely mindig új 
erőt visz a vérző, megfáradt csa
pat ritkuló soraiba . . .  És tudom, 
hogy talán egy egész élet célki
tűzése, iránya, felemelkedése vagy 
elkorcsosodása függ attól, mit fogad 
magába a gyermeklélek abban az 
időben, amikor átlépünk a kőből 
épített iskolából az élet-iskolájába. 
Talán egy egész jövendő szépsége, 
virága, egy lélek boldogsága, gaz
dagsága dől el abban az órában, 
amidőn a konfirmáció oltáránál el
hangzik az eskü szava: „Akár élek, 
akár halok, én e hithez hű mara
dok ! . . . "  Az 1925. évben 32 nö
vendéket konfirmáltam, akikkel 36 
alkalommal 2—3 órát foglalkoztam; 
az ünnepélyes konfirmációt Szent- 
háromság vasárnapján, június 7-én 
tartottuk meg.

Az előző években már megkon
firmált, s az ú. n. ismétlő-iskolai 
növendékeket, három év óta a 
böjti időszakban hetenként egy 
délutánon az egész gyülekezet te
rületéről, tehát a filiákból is, újra 
összegyűjtöm. Lelkűkben újra meg
fényesítem a mi hitünknek igaz-

Halál a lemondás, — hit, remény az Élet... 
És tanulják meg, hogy a gyöngy és könny

rokon ! . . .

A trianoni setét magyar éjben:
Hős nevetek legyen, a fénytgyújtó sugár! 
Legyen fáklya! . . .  a nagypénteki gyászban, 
Majdha a magyarra új lét húsvétja vár!...
Mert lesz még magyar húsvét, feltámadás! 
Ámbár Trianon félig sírba takart. . .
A nagyvilág szeme még látni fog ja . 
Kárpátok ormára feltörni a magyart! .  . .
Kárpátok ormán leng még magyar zászló! 
S hirdeti, hogy élünk, hirdeti, hogy vagyunk; 
Hiába fed be, a sir setét éje, . . .
Ezer halálból is, újra feltámadunk! . . .

*
. . .I tt vagytok köztünk, . . .  s mindörökké

éltek:
Mert aki a honért h a l . . .  ha meghal is é l . .. 
Itt vagytok köztünk. . .  s haló porotokból, 
Nagymagyarország, szép remény vírága kél! ..

GYŐRIK GYÖRGY.
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ságait, amelyeket a feledés — sok
szor jaj de hamar — meghomá- 
lyosit, Virágvasárnapján pedig kö
zösen úrvacsoráztattam őket. A 
magam részéről igen fontosnak 
tartom és jó reménységgel nézem 
a megkonfirmált ifjúság ezen böjti 
óráit, mert meggyőződésem az, hogy 
aki nem ismeri egyházunk tiszta 
igazságait, az nem is szeretheti az 
igazság egyházát . . . Végtelenül 
sajnálom, hogy ezen jó igyekeze
tem, s a gyülekezet szebb jövőjé
ért fáradó munkám, több szülőnél 
nem talál megértésre és gyerme
keik gyakori visszatartásával gá
tolnak a jobb jövendő építgetésé- 
ben . . .  J a j ! csak azután meg ne 
ismétlődjék nálunk is az a tragédia, 
amely nem is olyan sok esztendeje, 
Franciaországban játszódott le, s 
amelyet ily cím alatt olvastam: 
„Megélt vallás nélkül!“ . . .  Egy 
jómódú francia kereskedő felesége, 
lelkészének arra a kérdésére : miért 
nem küldi el fiát pontosan a val
lásórára, — így felelt: „Van ne
künk egy igen jól menő üzletünk; 
megél az én fiam vallás nélkül!“ . . .  
Alig múlt el tíz esztendő e köny- 
nyelmü kijelentés után, az a fiú 
saját édesanyját gyilkolta meg a 
mielőbbi örökségért . . .  Az édes
anya véres holtteste s az anya
gyilkos fiú bitófája örök felelet, 
szívfacsaró válasz a rra : Ki él meg 
vallás nélkül! ? . . . —

A szombathelyi gyüle
kezet nagy hete.

Emlékezetes, felejthetetlen nagy
hete volt ez évben is a szombat- 
helyi protestáns híveknek és annak 
a figyelő, mélységes vallásos áhí
tatba merült óriási közönségnek, 
amely — más vallásfelekezetbeliek
ből is — szorongásig megtöltötte 
virágvasárnaptól nagycsütörtökig 
minden este 6 órakor a szombat- 
helyi templomot. Kapi Béla püspök 
tartott négy nagyheti világnézeti 
előadást, olyan általános, minden 
gondolkodó, minden művelt embert 
érdeklő kérdésekről, mint a bűn, 
a szenvedés, a halál és az élet. 
A materializmus, utilitarizmus s a 
pogány etika nagy és pregnáns 
vonásokban való szemléltetése után 
vallási alapon beszélt a bűn termé
szetéről, az emberi lélek előtt tátongó 
örvényekről, honnan a golgotái 
kereszthez vezető megváltás és hit

Legszebb istentisztelet.
Ne zúgílédjál, édes feleségem, 

l?®9y nem rneheftél már, templomba, régen; 
S  fogy ilyen hányt-retett életmód mellett 
Elftárheziít búgend gyötörte lelked! . . .

Ne zúgolódjál édes feleségem,
Begy nem mehettél már, templomba, régen: 
Életed annyi ter$e, gondja mellett 
El nem kárhozhat a te tiszta lelked! —

Templom az a kicsi szoba neked, 
Bel ápolsz egy apát, ki nagy beteg! . .  . 
S  ápolni napról-napra beteget:
Magában egy-egy istentisztelet!

Petrovics Pál.

emeli fel az embert az Istenhez. 
És a szenvedés, az élet és a halál 
problémájának boncolgatása, meg
magyarázása azzal a világos ok
fejtéssel, azokkal a gyönyörű bib
liából és életből vett példákkal, ami 
a püspök minden megnyilatkozását 
feledhetetlenné, maradandó hatá
súvá teszik, olyan mélységes im
presszióval voltak a négy előadást 
áhítatos figyelemmel és látható 
meghatottsággal hallgató óriási kö
zönségre, hogy egyértelmüleg nyil
vánult meg nemcsak a gyülekezet 
tagjai, de a nagy főpap csodálatos 
fejtegetéseit hallgató egész közön
ség körében az a kívánság, hogy 
ezeket a filozófiai mélységgel, the- 
ologiai alapossággal és költői for
mában elmondott fejtegetéseit ösz- 
szegyűjtve könyvalakban is olvas
hassák a maguk épülésére és Isten 
országának terjesztésére a hívők 
tízezrei.

OL VAS S UK A B I B L I Á T !
Húsvét u'án.

Ápr. 19. Zárt ajtók. János 2 0 . 19» Ha 
még nem tudsz arról, hogy Jézus feltáma
dott, szíved ajtóit zárva tartod. Azért nem 
költözhet belé az Úr feltámadásának teljes 
dicsőségében, mert ő csak kitárt és meg- 
üresített szívben foglal helyet. Vájjon mi 
tartja zárva szived ajtaját? Tudatlanság? 
nem ismered a feltámadás valóságát ? Hi
tetlenség ? A bűn szeretete ? A sátán aka
rata? Óh tárd ki azt Üdvözítőd, feltáma
dott, élő Krisztusod előtt, ki maga a Fel
támadás és az Élet!

Ápr. 20. Félelem. János 2 0 . 19b. A féle
lem is még feltámadás előtti állapot. Amíg 
csak a nagypéntekről tudsz, csak a halált 
ismered, addig félsz és rettegsz, mert sötét, 
nagypéntek déli éjszaka borul a szívedre. 
De amikor elkövetkezett a feltámadás s 
megismerted a húsvét örömét, elmúlik

minden félelem, tovaszáll minden rettegés. 
Vájjon nagypéntek van még mindig a szí
vedben, vagy már húsvéti feltámadás diadal
éneke visszhangzik benne?

Ápr. 21. Békesség. |ános 2 0 . 19c. Hiába 
a nagypéntek félelme, ha jön a húsvét! 
Hiába a zárt ajtó, nem állja útját a fel
támadásnak. Elmúlik a rettegés, ha megáll 
közöttünk, előttünk, velünk szemben a fel
támadott Jézus s szól szelíd hangján : „Bé
kesség néktekl" Abban a percben, amikor 
Jézus szívedbe lép, kiűz onnan szentséges 
jelenléte minden rettegést s a feltámadás 
békességével tölti meg lelkedet.

Ápr. 22. Öröm. |ános 2 0 . 20. Milyen 
boldog, öröm látni az Úrat 1 Látni érettünk 
való szenvedéseinek nyomait; kezeit s 
tudni azt, hogy nincs minékünk immár 
többé semmi kárhoztatásunk, mert íme 
előttünk áll a feltámadott Krisztus, akit 
ime láthatunk is s aki elénk tárt sebei árán 
megváltott minket a mi bűneinktől s azok 
büntetésétől. Ne engedd búsongani remény
telen csüggedésben szived nagypéntek miatt, 
örvendj a feltámadott Krisztusnak I

Ápr. 23. Küldetés. János 2 0 .21. Az öröm 
forrása nemcsak az, hogy láthatod a fel
támadott Úrat. Fokozása az örömnek, hogy 
dolgozhatsz is úgy, miként dolgozott s 
dolgozik szüntelenül Úrad, Krisztusod. 
Ugyanarra a munkára küld el tégedet, 
amire Őt küldte el az Atya. Nincs ennél 
szentebb munkatér! Vájjon tudod-e úgy 
teljesíteni küldetésedet, mint ahogyan tel
jesítette azt Elküldőd? Meg tudsz-e halni 
a bűnnek s fel tudsz-e támadni új életre ?

Ápr. 24. Megtöltetés Szentlélekkel. János 
2 0 . 2 2 .  A feladat nehézsége, a küldetés 
nagysága csak addig tölthet el aggodalom
mal a siker felöl, mfg nem ismered a hús
véti örömöt. Ha már előtted állott, szólott 
hozzád és munkára küldött a „Békesség 
Fejedelme*, a feltámadott Jézus, akkor nem 
lehet csüggedned, mert lehelletére Szent
lélek árad beléd s ez ad erőt a küldetés 
elvégezéséhez.

Ápr. 25. Eredmény. I. Korinthus 15 . m. 
Egyedül a feltámadás bizonyossága az, 
ami nem tesz hiábavalóvá életet, munkát 
és hitet e földön. Egyedül ez teheti ered
ményessé az Úr országa építésének érde
kében végzett munkádat s ez jutalmazza 
meg sikerrel hitedet. Ha csak nagypéntek 
lett volna húsvét nélkül, hinnél-e a Jézus
ról való prédikálásnak ? De volt húsvét s 
ez a szent bizonyosság ad erőt a Róla 
való eredményes prédikálásra s a Benne, 
mint bűneinktől való Megváltónkba vetett 
hitre. AbafTy OyuU.

Küldöttség Kapi püspöknél.
Vasvármegye kulturegyesületének választ

mánya f. hó 8-án délután adta át Kapi 
Béla ev. püspöknek az egyesület tisztelet
beli tagjává választásáról szóló iratot. 
Ujváry Ede kulturegyesületi alelnök Szom
bathely h. polgármestere szólott a püspök
höz az egyesület nevében és tolmácsolta 
az egyesület háláját, köszönetét és szere- 
tetét volt elnöke iránt és azt kívánta, hogy 
ez az Egyesület szabályzata szerinti leg
nagyobb megbecsülés láncszem legyen, 
mely ezután is összeköti volt elnökét az 
Egyesülettel.

Kapi püspök azzal kezdte válaszát, hogy 
a földi értékeknek mindig a lélek ad valódi 
értéket. Nem a legdrágább gyűrű a leg
kedvesebb, hanem az a vékonyra kopott,
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kicsiny aranygyűrű, mely valamikor édes
anyánk kezén csillogott. Díszesen kötött, 
művésziesen illusztrált könyvnél drágább 
szívünknek az a kopott táblája, foszladozó 
régi imádságoskönyv, melyre valamikor 
édesatyánk kulcsolta imádságra kezét. A 
kulluregyesület tiszteleti tagsági oklevelé
ben megérzi a kulturegyesület szíve dobo
gását. Az egyesület ezzel a tagsági válasz
tással lezárja együttes munkálkodásukat. 
Búcsuzásul nyújtja kezét, melyet ő igaz 
barátsággal elfogad. Bizonyára nem irányult 
volna feléje a kulturegyesület bizodalma, 
ha munkájával, egyéniségével, lelkűidével 
és egész mentalitásával nem szolgálná azt 
az igazi és teljes kultúrát, melyre a nem
zetnek feltétlenül szüksége van. Mert az 
igazi kultúra nemcsak a fej kultúrája, ha
nem a szív és élet ku'turája: az igazi 
ember eszményi kultusza. Biztosítja a 
kulturegyesületet arról, hogy mindenkor 
hűséges munkása lesz ennek a kul'urpro- 
grammnak. Kéri az egyesület alelnökét: 
tolmácsolja hálás köszönetét a kulluregye- 
sületnél s egyszersmind biztosítsa arról, 
hogy mindenkor igazi érdeklődéssel kiséri 
az egyesület munkásságát s mindig lesz 
szívében egy őszinte imádság a ku’tur- 
egyesület nemes törekvéseiért.

A kulturegyesületi választmány jelenlévő 
tagjai meleg helyesléssel fogadták a püs
pök szavait, majd barátságos beszélgetés 
után vettek búcsút volt elnöküktől.

KORKÉP EK.

K arcolatok a hétről.
Rákosi Jenő, a magyar újságírás 

büszkesége hétröl-hétre megszólal töb
bek között az Uj Idők című szépiro
dalmi lapban is az olvasó közönség 
nagy lelki gyönyörködtetésére. E lap 
folyó évi 14-iki számában Husvét 
címmel írja a következőket:

„ A kereszténységet egy szegény 
ácsember fia és tanítványai: szegény 
halászemberek vívták ki, nem haddal 
és háborúval és fejedelmi hatalommal, 
hanem lemondással, alázatossággal, 
szegénységgel és hittel.

Igen, amikor már a szegénység és 
a hit győztek az isteni erővel, mely 
hitökben lakozott, akkor jöttek a ha
talmasok is és kezükbe ragadták a 
keresztet. De ő bennük több volt a 
pompa, mint a szegénység, több az 
önzés, mint a lemondás, több a hival
kodás, mint az áhítat és több a kép
mutatás, mint a hit. “ 

így van ez ma is!
A zért volt és van szükség a 

reform ációra.

Dr. Masznyik Endre:

Új Testé mentőm.
A mű megrendelhető a szerzőnél is 

Ercsi, (Fehér m.)
A fűzött példány ára (szállítással együtt) 90, 
vászonkötésü 120, bőrkötésű 170 ezer kor.

A zorványi vár ura.
Irta : Szombath Ernő. t

Az 1675-ik év május 26-án a 
kora reggeli órákban két lovas 
vágtatott az erdőn keresztül húzódó 
kocsiuton. Az egyik elől lovagolt 
szép fekete paripán, a másik pár 
lépéssel hátrább követte. Az elől 
haladó Zorványi Gáspár volt, az 
iványi vár ura. Ereje teljében levő 
férfi. Haja még koromfekete, arca 
is egész barna s bozontos szemöl
dökei alól fekete szúrós tekintetű 
szemek villoglak elő. Büszkén ülte 
meg a lovat s szemeit időnkint 
kutatólag jártatta körül az erdő fái 
között.

A mögötte lovagló alak a csat
lósa volt. Már idősebb férfi lehetett, 
mert a lovat is görnyedten ülte 
meg. A vállán átvetve egy zsinórra 
kötött kürt lógott s az oldalán egy 
hosszú kard fityegett.

Zorványi Gáspár hátrafordult a 
nyeregben.

— Korán van még Ambrus. Nem 
látni egy teremtett lelket se.

A csatlós ránézett az urára. Az
után tekintetét az égre vetette.

— Most kel a nap. Bizony, elég 
korán van még.

Zorványi a ló vékonyába vágta 
a sarkantyúját s a ló neki iramo
dott. A csatlós követte.

A sima egyenes ut most kétfelé 
ágazott. Az egyik ment egyenesen 
tovább az erdő mentén, a másik 
balfelé kanyarodott s az felvezetett 
a zorványi várba.

Gáspár úr erre az útra tért át. 
S alig egy negyedóra múlva az ut 
emelkedni kezdett s most már te- 
kervényesen haladt felfelé. Itt már 
csak lépést lehetett tartani.

Amint egy tisztásra értek, hirte
len előbukkant a nap s mosolyogva 
szórta szét sugarait s a harmat- 
cseppek mind megannyi gyöngy
szemek ragyogtak a fényes nap
sugárban. A fák lombjai között 
megélénkült a dalos sereg és han
gos dallal lett tele a levegő. Meg
élénkült a táj, a szunnyadó termé
szet ébredni kezdett.

Zorványi Gáspár tekintetét a nap 
felé fordította, aztán szemére húzta 
a kalpagját és magába merült gon
dolatokkal bízta magát a lovára.

Egyszerre arra rezzent fel, hogy 
a ló ijedten horkant fel s oldalt ugrott.

Egy töpörödött vén cigányasz- 
szony állott előtte és alamizsna 
után nyújtotta a kezét.

— Egy kis picukát kérek, nem- 
zetes uram.

Gáspár úr sötét szeme megvil
lant. Egy pénzdarabot vetett oda 
az asszonynak s parancsoló hangon 
szólt rá.

— Nesze, te vén boszorka. Az
tán tisztulj az utamból!

S azzal hirtelen lehajolt a lóról 
s halkan súgta feléje:

— Várj meg itt, lehet, hogy 
szükségem lesz rád.

Az asszony hálálkodva kapta fel 
a pénzt s egy alig észrevehető 
fejbólintás után eltűnt az utat sze
gélyező sűrű bokrok között.

Félóra múlva ott voltak a vár 
előtt.

Szép helyen feküdt. Egy hegy 
ormán. Három oldalról magas bás
tyafal környezte. A bástya alatt 
széles és mély árok húzódott. A 
negyedik oldala meg meredeken 
ereszkedett a Vágra, ez oldalról 
csak a madár kerülhetett be a várba.

Gáspár úr megállott a kapu előtt 
s intett a csatlósának.

Ez szájához illesztette a kürtöt 
és belefujt.

Nyomban rá a kapu fölött ki
nyílott egy ablak s azon egy fej 
tűnt elő.

Gáspár úr felkiáltott.
— Ereszd le a h idat!
A kapus megismerte az érkezőt.
— Nem lehet, nemzetes uram.
Gáspár urat elfogta a düh.
— Micsoda? Hogy nem lehet? 

Parancsolom, hogy azonnal ereszd 
le!

A kapus feje meg se moccant 
az ablakban.

— Nem szabad, uram.
Gáspár úr azt hitte, menten

szétpattan.
— Miért nem szabad, te zsivány?
— Mert az a parancsom, hogy 

nemzetes uramat ne eresszem be.
Gáspár úr fekete arca még feke

tébb lett. Minden vér a fejébe 
szaladt. Szinte szédült dühében. 
Belekapaszkodott a ló sörényébe, 
nehogy leforduljon róla. Pár perc 
kellett hozzá, míg újra megszólal
hatott.

— Hát te, izé, eredj az uradhoz 
és mondd meg neki, hogy én, az 
öccse akarok vele beszélni. Meg
értetted ?

— Meg.
— Hát akkor lódulj és itt légy 

egy-kettőre!
A fej eltűnt az ablakból. Gáspár 

úr meg kigombolta a dolmányát,
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mert fulladozott. Aztán a csatlósá
hoz fordult.

— Látod Ambrus, a testvérem 
még csak látni sem akar!

A csatlós megcsóválta a fejét.
— Tudtam, hogy így lesz, ámbár 

még sem hittem volna igazán. Nagy 
kár volt idejönnünk. Most aztán 
szégyenszemre mehetünk oda visz- 
sza, ahonnan jöttünk.

A fej újra megjelent az ablakban.
— Már eresztem a hidat nem- 

zetes uram.
S csakugyan, a hid kezdett las

san ereszkedni. Nemsokára rácsa
pódott az árok túlsó felén leásott 
cölöpökre, kinyílt a kapu s Gáspár 
is belovagolt kísérőjével a vár ud
varába. Leugrott a lováról, odadobta 
a kantárt a csatlósának s aztán 
öles léptekkel rótta a lépcsőket s 
egy-kettőre betoppant egy nagy 
terembe. Ott megállt, hogy lélek- 
zetet vegyen s körülnézett.

Ismerős képek lógtak a falon. 
Az ősei néztek le rá s Gáspár úr 
hirtelen úgy érezte, hogy azok 
mindegyike szemrehányó tekintetet 
vet rá.

— Ej, mit, dörmögte maga elé 
s azzal az egyik ajtónak tartott, 
hogy tovább menjen.

Amint megfogta az ajtó kilincsét, 
az hirtelen kinyílott s a küszöbön 
ott állott a bátyja, Zorványi Tiha
mér. A szeme villámokat szórt s a 
kezében korbács volt.

Gáspár úr ineghökkenve nézett 
a bátyjára s aztán egy lépést hát
rált. Zorványi előre lépett s az 
ajtót betette maga mögött. Aztán 
tetőtől talpig végignézte az Öccsét.

— Mi keresni valód van nálam ?
(Folyt, köv.)

Egy gyülekezet 
belmissziói életéből.

Az 1926 év elmúlt három hónapjában 
a tabi ev. gyülekezetben élénk belmissziói 
tevékenység folyt Az egyházépítés nagy 
célját szolgálta a délelőtti vasárnapi isten
tiszteleten kívül, a minden vasárnap dél
után a templomban tartott gyermekhten- 
tisztelet (liturgiával) s az iskolateremben 
ezt követó biblia olvasó óra ; nemkülönben 
a 11 káté magyarázati előidás a paran
csolatokról; két vallásosest s a szerdán 
esténként az ifjúsági egyletben tartott fel
olvasás a protestáns lelkületről. A vallásos 
eiöádásokat és felolvasásokat Gyarmathy 
Ferenc helyi lelkész tartotta, a vallásos 
estéken szereplő vegyeskart Takács Zoltán
II. tanító tanította be s vezette, a szavala
tok betanításában Vágola Pál ifjúsági egy
leti pénztárnok segédkezett. A hfvek öröm
mel mentek az istentiszteletekre, vallásos

estékre is, de különös előszeretettel visel
tettek a kátémagyarázatok s a protestáns- 
lelkületet fejtegető előadások iránt. A gyü
lekezet legmeghatóbb ünnepélye március 
28-án, virágvasárnap d. u. folyt le, amikor 
a gyülekezet 33 hősi halottjának nevét 
örökítette meg a templomfalában elhelye
zett emléktáblán Ez alkalomból a hivatalok, 
hatóságok képviselői, csendőrség, tűzoltó
ság is megjelentek s a község lakossága 
valláokülömbség nélkül oly nagy számban 
sereglett egybe, hogy a templom nem tudta 
befogadni a közönséget. A jól sikerült ün
nepély műsora a következő: 1. Közének.
2. Helyi lelkész avató beszéde. 3. Veeyes- 
kar. 4 Kadlicskó Bözsike szavalata. 5. Gyer
mekkar. 6. Zsolnai István szavalata. 7. 
Magyar-hiszekegy gyermekkartól. 8 Záró
ima, áldás. 9. Himnusz. Az ünnepély vé
geztével Vt órai harangozás a hősök tisz
teletére. Saját és más egyház céljaira ada
koztak egyesek : 5 millió korona összegben. 
Ezenkívül a húsvét ünnepekben egy hit
buzgó polgár egyháztag: id. Ajzért József 
2 millió koronás örök alapítványt tett oly 
célzattal, hogy annak évi kamatat, 4 az 
ev. vallástanban s erkölcsi magaviseletben 
kiváló, az Isten félelemben s a szülők s 
embertársak megbecsülésében például szol
gáló iskolásgyermek közö t osztassák ki. 
Megemlítésre méltó még a helyi nőegylet 
által rendezett karácsony est, melyre Schitt 
Gyula „Karácsony-est* című szinjátékát 
Szentes István gyülekezeti felügyelő taní
totta be, a rendezés munkájá pedig Szenteh 
Istvánná nőegyleti elnöknö vezette.

I R O D A L O M .

Az Urnák három lelkes szolgája 
a szórványban élő hittestvérek gon 
dozására egy beszédből, imából és 
énekből álló rendkívül tartalmas, 
értékes Húsvéti üdvözletét adott ki, 
olyant, amilyennek a megjelenését, 
kiadását mindenki már nehezen várta, 
aki nagy számban szórványban élő 
híveinknek lelki gondozását szívén 
viseli

A legközelebbi üdvözlet Pünkösdi 
üdvözlet címen fog megjelenni. Egy
háza pecsétjével ellátva minden lel
kész küldheti majdan szórványbeli 
híveinek.. Megrendeléseket a Pünkösdi 
üdvözletre elfogad Lelkészi Hivatal 
Tokaj.

Az Üdvözlet megindítása alkalmá
ból a három lelkészt meleg szeretet
tel üdvözöljük s vállalkozásukra a jó 
Istennek gazdag áldását kérjük.

Az eke mellől. Költemények. Irta: 
Kapcsándy Sándor. Pápa 1926. Pő- 
iskolai könyvnyomda.

Kapcsándy Sándor a nép egyszerű 
gyermeke, ki életét a szószoros ér
telmében az eke mellett éli le. Itt 
születtek meg lelkében a szebbnél- 
szebb dalok, versek, melyeket benne 
a haza, természet, szerelem, múlan
dóság s egyéb alkalmatosság inspi
rált s amelyeket most könyv alak
ban jelentetett meg. »Az eke mellől«

című verses kötet szerzőjének neve 
a »Harangszó« olvasó közönsége 
előtt sem ismeretlen írásai rokon
szenves egyéniségre vallanak. Eddig 
megjelent versei Ígéretes jövőre en
gednek következtetni.

A Protestáns Szem le áprilisi 
száma Zsinka Feienc szerkesztésében 
a következő gazdag tartalommal je
lent meg. Dr. Pröhle Károly : Galilea 
nagy napja. — Mályusz Elemér: A 
köznemesség küzdelme a társadalmi 
vezetőszerepért 1790-ben. — Szilágyi 
Dezső : Gyermekszimfónia. — Vargha 
Gyula: V. István halála. (Vers) — 
Krónika: Nagy Károly. A erdélyi 
magyarság gyásza.) Ravasz László. 
— A gályarabok. Zs. — Külföldi 
Szemle. — A stockholmi világkon
ferencia. Rácz Kálmán. — Kritikai 
Szemle: A M. P. I. T. tagsági díja 
(ezért a Szemle is jár): évenként 
10 a.-kor. (170.000), előfizetési díj 
félévre nem tagoknak 6 a.-korona 
(102 000).

e q y r ö l - m A s r ö l .

A m in den napi életből.
Törökországban nincs munka- 

alkalom. A Konstantinápolyi Magyar 
Egyesület aggódva látja, hogy Magyar- 
országból egyre tömegesebb szám
ban érkeznek munkakeresők Török
országba, a legtöbbjük minden anyagi 
erőforrás nélkül vár az esetleges 
munkára. Ha egyáltalában korlátolt 
számban akad is munka, az kizáró
lag a belső és déli Anatóliában 
található, az odavaló eljutás azonban 
mégegyszer annyiba kerül, mint az 
út Konstantinápolyig. Ezidőszerint 
mindenünnen teljes munkanélkülisé
get jelentenek az egyesületnek és a 
már régebben Törökországban tar
tózkodó magyarok nagy része is 
munka nélkül sínylődik. Óva inti az 
egyesület a magyar munkásságot 
attól, hogy Törökországban munkát 
keressen, mert jelenleg még egyálta
lában nincs munkaalkalom.

HETI  KRÓNI KA.
A pénzügyminisztérium 30%-ban álla

pította meg a magántisztviselők nyugdfj- 
valorizációjának minimumát. — Megjelent 
a felekezeti tanítók státus rendelete. Az 
1926. évi 25.000 számú rendelet szabályozza 
az illetményeket.tAz értékegység (1 q búza) 
pénztartalmát 348.0T0 K-ban állapítja meg 
a rendelet. — A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium I. B. osztályának vezetője P. 
Zadravetz István r. kath. tábori püspök 
ellen a szükségesnek mutatkozó fegyelmi
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eljárást az illetékes hatóságok részéröl 
folyamatba tétette. — A Kossuth-szobrot 
mégis csak a parlament előtt állítják fel. 
— A rendőrség őrizetbe vett egy gyermekes 
puccsterv kapcsán 6 fiatal embert, akik 
állítólag husvét vasárnapjára fegyveres be
törést terveztek a felvidékre. — Ferenc 
bajor királyi herceg egy hónapi tartózko
dásra Sárvárra érkezett. — Ünnepi keretek 
között hétfőn indították útnak a 100-ik 
gyermekvonatot.

Csehországban az u. n. hivatalnok
kormány helyzete mind válságosabb kezd 
lenni. Az illetékesek katonai diktatúrát ja
vasolnak.

A lengyelek 52 tagú bizottsága látoga
tott el Budapestre, annak természetes szép
ségeinek és gazdag kultúrintézményeinek 
látogatására.

Az új szerb miniszterelnök Uzunovics 
Miklós lett. — A szerb német párt egyesült 
a szerb parasztpárttal.

A román trónörökös visszatért Buka
restbe. Az új kormány kibékítette a királyt 
engedetlen fiával. — A kormány egyébként 
feloszlatta a törvényhatósági bizottságokat.

Görögországban az ellenforradalmat 
leverték. A vezetők repülőgépen elmenekül
tek ; a csapatok megadták magukat.

Az olasz miniszterelnök, Mussolini ellen, 
amikor a nemzetközi sebészkongresszusról 
távozott, egy nő, Miss Gibson merényletet 
követett el. Miss Gibson, nővére szerint, 
állandóan vallásos extázisba van. Az elmúlt 
évben állandóan kolostorban tartózkodott. 
Valószínű, hogy a nagy hét izgalmai követ
keztében romlottak meg teljesen idegei. 
Miss Gibson Írország lord kancellárjának 
a leánya. Kihallgatásakor igen hallgatagon 
viselkedett. Nem kommunista, úgymond, 
de szimpátiával viseltetik a bolsevizmus 
iránt. Családja, összes rokonsága őrültnek 
mondják.

Az orosz belügyi népbiztos ellen revol- 
veres merényletet követtek el.

A francia sajtó élesen bírálja az olasz 
miniszterelnök harcias beszédét és az olasz 
tengeri hadgyakorlatokat. — Malvin belügy
miniszter lemondott.

A marokkói béketárgyalások április
15-én kezdetüket vették.

Pekingben a felkelők államcsínnyel 
magukhoz ragadták a hatalmat. Az állam
csíny minden vérontás nélkül ment végbe.

A délam erikai szovjetügynökök beis
merték, hogy a Szovjet 180 millió frankot 
hamisított.

HARANGS ZÖ.

Húsvét u. II. vasárnapon.
Ep. I. Péter 2 .  21—25.

A mai epistolánkban előttünk állanak 
lelkünk pásztorának és vigyázójának, Krisz
tus Urunknak azon nyomdokai, melyeket 
például hagyott nekünk, hogy követhessük 
Öt. Nincs azért boldogitóbb, felemelöbb 
igyekezet, mint követni Öt, aki azért jö tt, 
hogy életünk legyen.

Lapunk m a i szám ában m eg
kezdtük Szombath Ernő bél
m un katársu nknak  A zo rvá n y i 
vár u ra  cím ű rendkívü l értékes  
történeti elbeszélését.

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő április 30-án

és május 1-én meglátogatja a bonyhádi 
evang. főgimnáziumot.

Személyi hir. Kapi Béla dunántúli 
püspök április 14— 17-ig a soproni líceum
ban és tanítóképzőben iskolalátogatásokat 
végzett.

/ /M in is z te r i  biztos. A kultuszminiszter 
'Mikola Sándor budapesti evang. iőgimn. 
tanárt, a pápai református kollégiumhoz 
a természettudományi tárgyak tanmeneté
nek felülbírálására, miniszteri biztosként 
kiküldötte.//

Szombathely. A gyermekek konfirmációi 
ünnepélyét az elmúlt vasárnap tartotta meg. 
Összesen 35 gyermeket konfirmáltak. Az 
ünnepi szertartást ezúttal is Kapi Béla 
püspök végezte.

A szombathelyi gyülekezet ez idei évi 
rendes közgyűlése alkalmával új presbité
riumot választott, akiknek ünnepélyes eskü 
tétele istentisztelet keretében április 25-én 
történik meg. Itt említjük meg, hogy a 
gyülekezet a templomot 7 millió korona 
költséggel újjá festeti.

Sopron. A gyülekezeti nőegylet kere
tében Králik Gusztávné elnöklete alatt 
leányegvlet alakult, mely első bulturestélyét 
április 24-én tartja. Az estélyen Kapi püs
pök tart előadást „A régi női ideálról a 
mai leányoknak* címmel.

Kitüntetés. A kormányzó őfőméltósága 
gróf Dégenfeld József tiszántúli egyház- 
kerületi főgondnokot, a magyar ref. egyház 
zsinatának és egyetemes konventjének ér
demekben gazdag világi elnökét sok évi 
szolgálatai elismeréséül a magyar polgári 
érdemrend I. osztályával tüntette ki.

Thébusz János és neje emlékének. 
Dr. Thébusz Béla fővárosi orvos, a soproni 
theologusok otthona céljaira eddigi ado
mányait a Harangszó utján újabb egy millió 
ötszázezer koronával gyarapította. A 3 
milliós alapítvány „Thébusz János és neje 
emlékének* cím alatt kezeltetik.

Pápa. Április 5-én az Evang. Nőegylet 
templomi ünnepséget rendezett. Közremű
ködtek : Nagy Pál, Müller Mária, Benedekné 
Rátz Vilma, Szita István, Edelényi Szabó 
Gyula. Előadást Mihály Sándor a veszprémi 
ev. egyházmegye felügyelője tartott.

Április 11-én az Ev. férfi énekkar és 
Zenepártoló egyesület rendezte estélyét a 
gyülekezeti tanácsteremben. Az estély éne
kekből, szavalatokból és műkedvelő színi 
előadásokból állott.

A székesfehérvári evang. gyülekezet 
múlt hó 28-án a vármegyeház nagytermé
ben vallásos estélyt rendezett. Bár az anyagi 
siker némileg várakozáson alul maradt, de 
ezt a körülményt bő mértékben pótolta az 
estély erkölcsi sikere. A termet zsúfolásig 
megtöltött közönségnek lelket simogató él
vezetet nyutott a műsornak minden egyes 
száma; Schwarzkopf Artúr honvéd főkar
mesternek vezetése alatt élveztük Kéler 
Béla: „Templomszentelés“ c. nyítányját; 
utána Jesztrebényi Gyula áll. igazgató
tanító zongorakisérete mellett Kardos Ilonka 
énekelt „Az első ibolya* c. műdalt. Ennek 
elhangzása után dr. Kovács Sándor egyet, 
tanár tartott előadást „A női eszmény ván
dorúba* címen hazai történelmünk kima
gasló női alakjairól, a mai kor elé köve
tendő példákképen állítva. Majd Bobory 
Mária zenetanárnö és Laky Gyula élvezetes 
énekrészeivel Javornitzky Dezső, javító
intézeti családfő adta elő a „Zrinyi Ilona 
nikomédiai lakomája* c. melodrámát, a 
dilettantizmusst jóval felülmúló mértékben. 
A kedves emlékekre jogosító vallásos estélyt

a katonai zenekar Mayerbeer „Hugenották* 
operájának egyvelege zárta be.

A mencshelyi gyülekezet április 5-én 
gazdag műsorú emlékünnepet tartott a 
gályarabok kiszabadulásának emlékére. Az 
ünnepi előadást Nagy Lajos a zalai egy
házmegye esperese tartotta, mig Fenyves 
Ede lelkész „Zsédenyi István a gályarab* 
címen olvasta fel történeti munkáját. Feny
ves Edit szóló éneke, a gyermekkarének, 
majd Isó Lajos, Isó Elvira, Egyed Etelka 
és Csaby József szavalatai emelték és 
egészítették ki az ünnepi műsort. Az est 
közénekkel, imával kezdődött; imával és 
Himnusszal nyert befejezést.

Mucsfán március 21-én a templomban 
rendezték a gályarabok emlékünnepét. Az 
előadást a helyi lelkész tartotta „A gálya
rab hithősök* címmel. A kereszthordozás 
áldásairól írásmagyarázatot pedig Büki Jenő 
mekényesi lelkész mondott. Valóban meg
kapó volt egy 63 éves hithü asszony és 
egy férfi szavalata, nemkülönben kedvesek 
a karénekek is. Az ünnepséget közénekkel 
és imával kezdték meg és zárták be.

A Dunaföldvári evang. egyházközség 
febr. 2-án tartotta számadási közgyűlését. 
Múlt évi összes bevétele volt a gyüleke
zetnek 34,722 240 K. kiadása 34,538.230 K, 
pénztári maradvány 184.010 K. Önkéntes 
adományokból befolyt 1,980.937 K. A köz
pénztár követelése 3,287.379 K, a közpénz
tár terhe 1,271.000 K, tehát a közpénztár 
vagyona 2,016 379 K. Alapítványok és ala
pok 23 900 K. Az evang. nőegylet bevétele 
volt 4,667.220 K, kiadása 4,566.120 K, 
pénztári maradvány 101.100 K. Vagyona 
610.220 korona. A számadási közgyűlés 
a lelkész évi 460 a. K kézpénzfizetését 
valorizálta, ígv az 1926. évi szükséglet 
22.721 000 K, fedezet 21,413.379 K, mutat
kozó hiány 1.307.621 K. Nagy köszönettel 
tartozik az egyház Onody Gábornak, aki 
a nőegylet részére 2,950.000 K-t, Szuper 
Juliska és Bencze Mariska polgári iskola 
tanulóknak, akik az oltárra 244 500 K-t, 
Pethő Gyulának, aki az egyház részére
555.000 K-t, Tóthné Spiegl Anna és Tóth 
Irmának, akik úgyanannak 505.000 K-t 
gyűjtöttek. Végül köszönettel tartozik az 
egyház az agilis Onody Gáborné szül. 
Bauch Vilmának sokoldalú tevékenységéért, 
Szuper Ferencné, Névery Endrénének az 
oltárteritőért, Hanzaly János felügyelő, Tóth 
Antal és Kobialka Györgynek a lelkész
család anyagi támogatásáért. A jó isten 
áldása legyen a nemesszivü adakozókon 
és adományaikon.

Ráczalmás evang. fiókegyház száma
dási közgyűlését március 21-én tartotta. 
Múlt évi összes bevétele volt 2,042 827 K, 
kiadása 1,705.158 K, pénztári maradvány 
337.669 K. Adóssága 1,791.200 K.

Keszőhidegkuton márc. hó 21-én a 
zsúfolásig megtelt templomban Perl János 
lelkész irásmagyarázatán és a gályarabokról 
tartott előadásán kívül a férfidalkör és az 
ifjúsági énekkar Weil Endre fáradhatatlan 
kántortanitó vezetése mellett lélekemelő 
énekekkel emelték az áhítatos lelkeket az 
isteni kegyelet felé. Ezenkívül még az ifjú
sági szövetségnek hét tagja szavalt. A be
folyt 60.000 kor. offertórium a gályarabok 
emlékének megörökítésére fordfttatott.

A belecskai leányegyházban márc. 24-én 
rendezett vallásos estélyen Hoffmann Ernő 
dombóvári lelkész tartott hiterösitő elő
adást a gályarabok szenvedéseiről, Perl 
János lelkész Gál. Vi. 14. verse alapján 
tartalmas irásmagyarázatot. — Weil Endre 
keszőhidegkuti tanító Ch. Rinek Pastorale-
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iát adta elő orgonán, szokott technikájával. 
Hoffmann Károly tanító preciz szólóéneké
vel gyönyörködtette a hallgatóságot. Az 
ifjúsági egyesületnek négy tagja szépen 
hangsúlyozva szavalt alkalmi költeményeket 
s Gáspár József vezetése mellett a 32 tagból 
álló vegyeskar és az ifjúsági kar meglepő 
összhanggal és precizitással három kompli
kált karéneket adott elő. — A jó Isten adja, 
bogy ezen épületes estély a hivek seregének 
lelki épülésére szolgáljon.

Nemes le kék. Pfaff Karola és Krisz
tina a szegedi evangélikus templomnak új 
futó- és oltárszönyeget ajándékoztak négy 
millió korona értékben. A nemes áldozat- 
készség követésre méltó.

A sárvári evang. egyházközségben újab
ban adakoztak: Mészáros Ferencné alapít
vány gyarapítására 200.000 K, Laschober 
Sámuel templomalapra 200.000 K, Szabó 
Jenő templomalapra 100.000 K, Sárvári 
inüselyemgyár szegényalapra 500.000 K, 
dr. Rácz István budapesti Pajor szanató
riumi főorvos pedig édesanyja özv. Rácz 
Mátyásné, szül. Rábanec Terézia emléké
nek megörökítésére a már előbb Rácz 
Mátyás volt sárvári evang. tanító.emlékére 
1911-ben tett 500 K-ás alapítványát 5 miilió 
K-val gyarapította. így állított a hálás jó 
fiú az ö elhalt jó szülőinek a gyülekezet
ben is soha el nem múló emléket, mely 
ércnél maradandóbban hirdeti, hogy nem 
halt ki még a hála az emberi szívből, ha
nem a jó nevelés megtermi a maga áldott 
gyümölcsét. A kegyelem Istene áldja meg 
a jó szülők jó gyermekét.

A mekényesi egyház március 21-én 
délután tartotta meg a gályarab ünnepélyét. 
Az előadást Weigl mucsfai lelkész mon
dotta; a helyi lelkész pedig a keresztvi- 
selésról tartott komoly bibliamagyarázatot. 
Az ünnepi keretet kiegészítették az iskolás- 
gyermekek szavalatai, énekei, nemkülönben 
a dalárda magyar és német karéneke, az 
oltári imák és a közének.

Nemespátró. A magyar gályarab lelké
szek kiszabadításának 25J-ik évfordulóján 
február 11-én vallásos estélyt tartott, melyen 
Mesterházy Sándor esperes-lelkész tartott 
hosszabb felolvasást a gályarabokról. Al
kalmi énekek és szavalatok fokozták a 
kegyeleíes ünnepségnek buzgóságát.

Majd február 14-én a vasarnap délelőtti 
istentiszteleten történt megemlékezés a gá
lyarab lelkészekről és iskolarekíorokról. Ez 
alkalommal a helyi lelkész Máté 10. aa—ta. 
alapján prédikált, ilyen felosztással. Te
gyünk bizonyságot a Krisztusról az emberek 
előtt is, a keresztet is hordozva, egész 
életünk odaadásával. — És a hivatalosan 
kitűzött napon, Fekete vasárnapon, márc. 
21-én ismét a gályarab lelkészekről történt 
kegyeletes megemlékezés a délelőtti isten
tiszteleten is és délután a gyermek-isten
tisztelettel kapcsolatban tartott ünnepségen 
is, melyen a lelkész különösen azokról a 
gályarab lelkészekről beszélt részletesen, 
kiknek emlékére a dörgicsei, a  malomsoki 
és a rdbaszentandrdsi ev. templomokban, 
a jelen és a jövő nemzedék buzdítására is 
emléktáblákat fognak állítani. Offertórium
75.000 K. Március 15-én hazafias iskolai 
ünnepség volt a gyülekezetben. És március 
28-án II. Rákóczi Ferenc fejedelem szüle
tésének 250 ik évfordulója alkalmából dél
után istentisztelettel kezdődóleg hazafias 
iskolai ünnepséget rendeztek a hivek nagy 
résztvevőse és érdeklődése, meg lelkesedése 
mellett.

Pusztaszentlászló. Jól sikerült vallásos 
est keretében ünnepelte a nápolyi gályara

bok szabadulásának 250 éves évfordulóját. 
Liturgikus istentisztelet keretében Schrantz 
Zoltán lelkész egyházi beszédet tartott, 
Nándor János tanító pedig szép előadásban 
méltatta a gályarab lelkészek és tanítók 
hithüségét. Szép sikerrel szavaltak: Bölecz 
Juliska, Tuboly Juliska, Korcsmáros Erzsi 
és Szilvás Kálmán.

Iharosberény. Március 14-én a Kaszinó 
nagytermében a nőegylet szeretetvendégsé- 
get rendezett, mely alkalommal az irás- 
magyarázatot Ap. Csel. 16. is— 15 alapján 
Mesterházy Sándor esperes tartotta, mig 
Káldy József helyi lelkész szabadelőadist 
tartott. Az estélyen közreműködtek: Czip- 
pán lózsefné, Zrinszki Józsefné, Szakály 
Józsefné, Balog Mariska, Pető Mariska, 
Szakály Zsófi, Szakály Imréné, Balázs János, 
Böncz Imre, Cserescsény Rózsi, Botbás 
Mariska, Szakály Kata, Káldy Józsefné. 
Majd szebbnél-szebb énekekkel tették emel
kedetté az estélyt. A műsor lezajlása után 
következett a nöegyleti tagoknak magokkal 
hozott élelemnek — barátságos beszélgetés 
melletti elfogyasztása.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A porosz szuperintendensek legutóbbi 

összejövetelén a konfirmációi oktatás re
formjával foglalkoztak és javaslatot dolgoz
tak ki, melyet a birodalmi egyháztanács 
elé fognak terjeszteni.

Jugoszlávia. Április 15-én Újverbászon 
ünnepélyes keretek között megnyitották a 
jugoszláv evangélikus zsinatot.

Amerika. Evangélikus lelkészek száma 
2983. Anyagyülekezet van 2643. Az 1925-ik 
év folyamán 77 új anyagyülekezet alakult. 
Minden evangélikus nagykorú átlag évi 21 
dollárral adózik az egyház fentartására.

A román kormány jóváhagyta Sulyok 
István nagyváradi lelkésznek a királyhágó- 
melléki egyházkerület püspökévé történt 
megválasztását.

Érdekes templomépítési módszer.
New Jerseyben történt, hogy az egyik vá
roska gyülekezete elhatározta, hogy új 
templomot fog építeni. Azt azonban sehogy 
sem tudták eldönteni, hogy mennyibe ke
rüljön az új templom. Maguk sem tudták, 
hogy mennyit áldozhatnak reá. Végre rá
jöttek egy egészen új módszerre. Megszá
molták, hogy a gyülekezet tagjai közül 
hánynak van automobilja s elhatározták, 
hogy az új templom legalább is annyiba 
kerüljön, amekkora összeget az egyháztagok 
autói képviselnek. Az érdekes megoldás 
sokfelé feltűnést keltett.

c s a l á d i  É r t e s í t ő .
Eljegyzés. Szalay Mancika és Gőcze 

Gyula jegyesek. Nemeskér, 1926. április hó.
Kiss Rózsikát Jánosházáról eljegyezte 

Krausz |ózsef Zalaegerszegről. Minden kü
lön értesítés helyett.

Halálozás. Fájdalomtól megtört szívvel, 
de Isten akaratában való megnyúgvással 
jelentjük, hogy a legjobb anya, illetve nagy
anya özv. Porkoláb Lászlóné március hó 
31-én életének 76. évében visszaadta lelkét 
Teremtöjének. A súlyos lelki megpróbál
tatásokat, mint a biblia Jób, Istenben vetett 
erós hittel fogadta és viselte, mely erős 
hite mindvégig megmaradt. Utolsó úljára 
nagypénteken délután 4 órakor kísértük 
el, s a kissomlyói ev. sirkertbe helyeztük 
örök nyugalomra, hol már övéi várták. 
Gyászolja egyetlen leánya Győrffy Gyuláné

született Porkoláb Franciska és szerető 
unokái.

Emlékét szivünkbe őrizzük.
Az elhunyt a szenvedő anyák egyike volt, 

aki kilenc gyermekét veszhette el, de hitét 
soha sem. Erős hite kisérte utolsó útjára, 
s imával adta át lelkét Teremtő Istenének.

Dr. Kubinyi Pálné egyetemi orvostanár 
neje, a Szegedi Ev. Nőegylet elnöknője 
váratlanul elhunyt április 4 én. Holtteste 
fölött Szeged város előkelő társadalmának 
jelenlétében Tátrai Károly lelkész mondott 
búcsúztató imádságot. Isten vigasztalja meg 
a férjet, aki leghűségesebb feleségét veszí
tette el, a 3 árvát, akik a legjobb édes
anyát siratják. Az elhunytat Miskolczon 
temették el a családi sírboltban.

Bartkó Sándor, a , Harangszó“ régi lel
kes olvasója, a miskolezi ág. hitv. ev. egy
ház hűséges „egyházfi‘ -a hosszas szenvedés 
után, de béketűréssel viselve az ö nagy 
megpróbáltatását, folyó hó 3-án, életének 
55-ik és boldog hizaséletének 7-ik évében 
örök álomra hunyta le szemeit. Temetése 
folyó hó 5-én ment végbe. Gyászolják özv. 
Bartkó Sándorné szül. Scho.'cz Zsuzsánna 
hitvese és özv. Schwarcz Károlyné szül. 
Bartkó Mária testvére.

Áldás szép emlékére I
Balogh Gábor, Balogh Ernő nagygeresdi 

lelkész atyja március 29-en Nagygeresden 
elhunyt. Legyen emléke áldott 1

ú j d o n s á g o k .
Ismét a kormányzó nyitotta meg a 

Budapesti Nemzetközi Vásárt. Április 
17-én, délelőtt 10 órakor ünnepélyes kere
tek között nyílóit meg a Budapesti Nemzet
közi Vásár, amelyet az idei huszadik év
fordulója alkalmából a kereskedelmi és 
iparkamara elnökségének felkérésére ismét 
Horthy Miklós kormányzó nyitott meg.

Deák Ferenc-emléktábla Pakson. Deák 
Ferenc, a haza bölcse, az elmúlt század 
hetvenes éveiban gyakran megfordult Pak
son, ahol rokonait, a Szeniczey-családot 
látogatta meg. A paksi kaszinó többek 
kezdeményezésére most elhatározta, hogy 
azt a házat, amelyben Deák Ferenc Pakson 
több Ízben tartózkodott, emléktáblával je
löli meg.

Egy szerb szekta szerint Jézus Szer
biában született. A szerbiai Cacak város
ban van egy felekezet, melynek vezetője 
Biseric dr., ki a népnek hirdeti, hogy Krisz
tus nem Betlehemben született, hanem a 
szerbiai Ovcarska Banja községben Cacak 
mellett.

Az első m agyar női szám tanácsos.
Az Országos Munkás Biztositó Pénztár 
felterjesztésére a népjóléti miniszter ki
nevezte Györke Margitot a pénztár tiszt
viselői létszámában számtanácsossá.

Leégett Németország legnagyobb 
malma. Németország legnagyobb malmá
ban, a kasseli Vogt malomban tűz ütött 
ki, amelynek a malom valamennyi épülete 
áldozatul esett.

Őskori lelet. A veszprémi vásártéri 
földmunkálatok közben őskori urnasirra 
bukkantak a munkások. A sir bronzkori és 
kerek 3000 éves.

Vallást alapítottak az adónemfizetés 
dogm ájára. A morvaországi Hanna kerü
letben az utóbbi időben terjed egy vallásos 
mozgalom, amelynek apostolai azt hirde
tik, hogy a biblia tiltja a katonáskodást és 
az adófizetést. A szekta hivei a Szentlélek 
követőinek vallják magukat.
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Kitüntetett m ezőgazdasági cseléd.
A földmlvelésügyi miniszter díszoklevéllel 
és pénzjutalommal tüntette ki Kotor Sán
dor porládonyi mezőgazdasági cselédet, 
aki negyvenév óta szolgált a Rupprecht- 
család birtokán.

A huszonnyolcadik gyerek. Nagyki- 
kindán a Bauer-házaspárnak huszonnyol
cadik gyermeke született. Anya és újszülött 
jól érzi magát. Bauer Mátyás, a nagy csa
lád teje, földművesember s most tö'tőtte 
be ötvenharmadik esztendejét, felesége 
pedig — született Wirth Anna — ötven
egyéves. Huszonkilenc esztendeje házasok 
8 azóta minden tavaszon megjelent házukon 
a gólya. Mind a huszonnyolc gyermek él 
és egészséges.

Baján több nő lakik, mint férfi. Baja 
városban most végezték be a lakosság 
általános összeírását. Érdekes, hogy Baján 
is többségben vannak a nók a férfiak fö
lött. 10.509 férfilakossal szemben 11 554 a 
női lakosság.

Csempészés — libákban. Oroszor
szági lapok tudósításai szerint a kharkovi 
orosz rendőrség legutóbb nagy ékszer- 
csempészbandát leplezett le, amely egészen 
új és eredeti módon űzte vakmerő vállal
kozásait. Tudniillik élő libákat és csirké
ket tömtek te<e ékszerrel s az így kitömött 
állatokat külön is megjelöltek a tömetlenek 
között. Eddig száznyolcvan embert tartóz
tattak le. A többi megszökött.

Százharm lnchatezer külföldi él Ber
linben. A rendötség statisztikája szerint 
az elmúlt év végén Berlin területen 136314 
külföldi élt. Az idegenek között 6504 ma
gyarországi volt.

Razzia Amerikában a nemkívánatos 
elemek ellen. Az amerikai munkaügyi 
minisztérium köztudomásra hozta, hogy a 
tavasz folyamán razziát tartanak az Egye
sült államok területén élő ama idegenek 
ellen, akiknek jelenléte nem kívánatos 

1 üdőbetegek, súlyos gyomor,- vese
bajosoknak kigyógyulásához megküldi új, 
sikeres eljárását és receptjét dr. Balog 
v. h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf 
Zichy Jenő-ucca 23. (Levélre válaszol.)

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ cimű 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI, Andrássy u. 16. Bpest.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
30.000 korona.

Felelős szerkesztő  és k ia d ó : CZIPOTT OÉZA 
SzentgotthArd, Vasvármegye. *

S zerkesz tő tá rs : NÉMETH KÁROLY. 
K éziratokat nem  adunk vissza.

Piac.
Április 7. Gabonaárak: Búza 405— 

410, rozs 235—240, árpa 230, köles 190, 
zab 250, tengeri 190—192, korpa 170 ezer 
K métermázsánként.

Valuták: Dollár 71.200, Schilling 10090, 
Német márka 16985, Cseh korona 2115, 
Dinár 1255, Lei 295, Lira 2875, Frank 2460, 
Angol font 346 920.

Evangélikus hittestvéreink figyelmét fel
hívjuk 2—3

Paulik J á n o s :

„Konfirmációs em lékkönyv“ -éré ,
amely az evangélikus serdülő ifjak és haja- 
donok számára a legjobb és legmaradan
dóbb konfirmációi ajándék marad.

A könyv szerzőjét az a főelv vezérelte, 
hogy olyan könyvet adjon a konfirmált 
ifjúság kezébe, amelyben többször felcseng
jen a konfirmáció ünnepies hangja; meg
erősítést nyerjen általa szivében az evan
gélikus öntudat s azonkívül az ifjú szív 
valláserkölcsi tekintetben többfelől épitöleg 
érintessék, hogy Így az emlékköny későbbi 
éveiben is hasznos útmutatója tanácsadója 
lehessen.

A rendkívül gazdag tartalommal biró 
könyv 316 oldalra terjed és békebeli pa
píron ízléses félvászonkötésben 84.000, 
egészvászonkötésben 100.000 koronáért. 
Postaköltség 4000 korona. Megrendelhető: 
a  Luther T ársaság könyvkereskedésé
ben, Budapesten. VIII. Szentkirályi-ucca 
51. szám.

Ugyanbtt minden evangélikus ima- és 
énekeskönyv kapható, falimondások és kon
firmációi emléklapok nagy választékban.

Kérjen Bibliákról árjegyzéket!

Csúcs Erzsébet, IV. polgárit végzett, 
varrni is tudó 16 éves evang. hajadon, 1 
gyermekhez, evang, családhoz,, inkább vi
dékre alkalmaztatást keres. Érdeklődés : 
„Szirák, Nógrád vármegye, Nagykastély* 
küldendő. 2—2

1 —

- 7 2

—  68 
- 6 8  
—  12 
— 17

Bartóky József könyvei: 
Piros rózsák, 10 elb. . 
M écsvilág, 12 elbeszélés 
Szivárvány, 15 elb. . . 
Őszi esték, 19 elbeszélés 
Télben, 15 elbeszélés . 
Magyar fabulák . . .

Olcsó, de értékes
aján l ja  K I S  T I V A D A R

Árak Pengő- fillérben.
Kurucok csillaga. II. Rákóczi Ferenc 

élete és szabadságharca. (Szüle
tésének harmadfélszázados évfor
dulójára.) Előadás és szavalatok 
ünnepélyekre (Lampérth G ) . .

Mikor a bibliák megszólalnak.. .  el
beszélő költem. (Br. Podmaniczky)

A hazugság — hazugság, elbeszélé
sek (B aksay).............................

PatkÓ3 Péter nehéz éjszakája (Tildy 
Gazdag Bodolai halála (Tildvné).
Csimbok a buzásveremben (Tildy)
A Tóth-család esetei (Tildy) . .
Erzsiké álma, iskolai mese (Benkő 
Az Úr gondot visel (Csűrös) .
A koldus fia (Balogh Margit).
Ágota megbocsát (Csite K.) .
Figurás atyafiak, vidám tört. (Csite)
Magasan repül a daru (Csite) . .
Rozika a kis majorosleány tört. (Csite)
Aki híven kereskedett (Farkas G )
Patikárusék bibliája (Kapi B.) .
Megpróbáltatások útja (Fenyves E 
Behorpadt sirok (Fenyves E.). .
3 pápai diák kalandozásai a Balato 

non és a Bakonyban, sok képpé
bekötve......................................

A pataki vár gyöngye, regény (Viktor 
G ábriellé)........................

hasznos, 
szórakoztató, 

______  tanító
k ö n y v k i a d ó

jó könyvek
P Á P A .  F ő - u e e a  21.

Alapittatott 1864. évben.
Az ördög bibliája (Paulik J . ) . . . —’40 
Hitért hazáért, tört. regény (Gagyhy) 168 
Az én tűzhelyem az én boldogságom

(Pröhle H . ) .................................. — 56
Evangélikus öntudat (Túróczy) . . — 80
Lelki dolgok (Viktor J ) ....................— 84
Jézus önarcképei (Viktor J.) 2 80
Uj élet (Kapi B . ) ............................. — 48
Az én vallásom a Krisztus vallása

(Kapi B . ) .......................................W2
Krisztus a modern szellemi életben

—•28 ä 7 i í p  O L T A L M Á B A N  z f f l S W d ^ ö v i i i g M i «  280—•an ü t i  U l i  v  111 a  U 111 n  u a  II« eljövendöbe, 8 szép színes képpel

4.50 
4 1— 
4 60 
4'—  
4 — 
4 —

:>

•40 
1-20

— 64 
-•9 6  
-•8 0  
- 9 6
— 40 
-•3 2  
—•40 
—•40 
-•4 0

Történeti elbeszélés. 
Irta: Kapi Béla. 

Bolti ára fűzve 3 pengő.

520

Báró Podm aniczky Pál könyvel:
Megnyílt szemek, 11 tört. el

beszélés képekkel . . . .
Vihar, 10 tört. elb. képekkel
Beszélgetések, előadásra al

kalmas vall. párbeszédek .
Kis emb. nagy dolgai, apró 

tört. a falusi gyerm. életéből

280
280

—•56

—•56

Ugyanaz, 8 színes, 8 fekete képpel,
bekötve...........................................

Isten nélkül a világban, elbeszélés
(Roy K . ) .......................................

Meséskönyv, irta Ella néni. . . . 
Kis emberek könyvecskéje, mesék,

versek, é n e k e k ........................
Melyik volt előbb: a tyuk vagy a tojás ? 
Reformáció, költemények gyűjtemé

nye (Majba V . ) .............................
Miért égette el Luther a pápa iratait? 
A mi nekünk fáj 1 (Geduly H ) . . 
Szabó Miska ballépése. Ostffy Mihály 

a kaszaházban, A rágalom. Hogy 
lett Gyuriból jó tanuló . . . .

240

4 —

—•73 
—  68

—•56
—•48

—•58
—•24
—•12

—■24
Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztári üres befizetési lapok, melyeken 25210 számú csekkszámlára a kívánt 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADAR könyv-, papir- és irószerkereskedéséhez PÁPA, Fő-ucca 21. szám.

Nyomatott Wtlliach Béla villamüxemú könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított«
K A P I  B É L A

1810-ban.

Laj»tulajdonos:
i Daslnt&ll LatöBr-Sxövelgéo.
Aa Oraiágos Lutlier-Szőret 

tég hintáié. lapja.

Kéiiratok, előfisetésl dijuk 
is  reklámidők a 

HARANGSZO szorkeaxtó
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

lövesd a Jézu st; kövesd még m a, 
la lld  m iként hangzik, hivó szava.

Saarkentő-kladóhlTatal :
s z e n t g o t t h A r d .

Vas vármegye.

Flókkladóhlratal 
.Luther-Társaság* kőnyr- 

kereskedése Budapest, .
Vili., Szentkirílyi-u. 51/a.

A „HARANGSZO“ 
előfizetési ára : a második 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 80.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10 /i-oh kedvezmény. 

Amerikába egész érre 2 
dollár; az utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

Ne ítéljetek.
Római 1.14. is—is. Minde- 

niktink maga ad számot ma
gáról az Istennek. Annakokáért 
egymást többé ne kárhoztas
suk : hanem inkább azt tart
sátok, hogy a ti atyátokfiának 
ne szerezzetek megütközést 
vagy megbotránkozást.“ '

Ma igazán a könnyelmű ítélke
zéseknek és a vért forraló rágal
maknak világát éljük. Egészen ki
veszett belőlünk annak tudata, hogy 
valójában csak egy Valaki ismer 
bennünket: a szíveket és a veséket 
vizsgáló Isten! Í télő bíró tehát csak 
ő lehet felettünk . .'. „Annakokáért 
egymást többé ne kárhoztassátok : 
hanem inkább azt tartsátok, hogy 
a ti atyátokfiának ne szerezzetek 
megütközést, vagy botránkozást. . . “ 
Aki Istennek akar élni, aki Istent 
akarja szeretni, annak ugyanazon 
indulattal kell lenni felebarátjával 
szemben is, már pedig a felebaráti 
szeretettel sehogysem fér össze 
mások könnyelmű megítélése, vagy 
megvetése! . . .

Amikor a világ örömei és gyö
nyörűségei csalogatják az embert, 
hány komoly, keresztyén lélekben 
ébred fel a szorongató kérdés : váj
jon szabad-e ez nekem? . . . Jus
son eszünkbe ilyenkor az írás szava: 
„Minden a tietek, ti pedig a Krisz
tuséi vagytok“ ; vigyázzatok, hogy 
ne szerezzetek megütközést, vagy 
botránkozást! . . .

Abból az örömből, amit nem 
élvezhetünk Isten iránt érzett mond- 
hatatlan hálával, inkább maradjunk 
ki, mert azok veszedelmet és rom
lást zúdítanak a lelkünkre. Szabad-e 
meginni egy pohár bort ? . . . Oh, 
„mindenikünk maga ad számot 
magáról az Istennek . . .“ de annyi 
bizonyos, hogy lekötözött, nyomo
rult rabjai nem lehetünk sem a

boros pohárnak, de még a dohány
zásnak sem! . . . Mindenekelőtt 
gondoljunk lelkünk üdvösségére és 
ne vesszen el ajkunkról a könyörgő 
imádság: Uram! tégy engem min
dig alkalmatosabbá a te szent or
szágod számára! . . .  és akkor min
den esetben könnyen eldöntjük: 
mi válik akár lelkűnknek, akár 
testünknek hasznára, vagy mi lenne 
esetleg kárára . . . Inkább mondj 
le bizonyos örömökről, mint részt- 
végy mindenben, ám azért kárhoz- 
tatólag ne törj pálcát azok felett, 
akik talán többet megengednek 
maguknak, mint te . . . A lelkiis
mereted legyen szigorú, kemény — 
a szíved pedig meleg s megengedő! t

„Mindenikünk maga ad számot ma
gáról az Istennek“, s így éppen 
elég megítélnivalót találunk önma
gunkban is, hogy „félelemmel és 
rettegéssel vigyük véghez üdvös
ségünket“, sóhajtva és könyörögve: 
Uram! könnyítsd számadásom ! . . .
„Óh ember, ne gyűjts fejedre 
Átkot boszuállással,
Bízd ügyedet Istenedre,
Légy türelmes várással.
Az ítélet Isten dolga,
Ki vagy te ? Csak szegény szolga 1 . . .
A féktelen természetet 
Bár nehéz zabolázni:
Mégis mindig legyőzheted,
Csak ne szűnj meg vigyázni,
Hallgasd belső bírád szavát,
S ne felejtsd el lelked jav á t! . .  .“

Ámen. *

A méhek.
Irta: Mayer Pál.

A méhész szerette méheit. Órák 
hosszáig elpepicselt velük; ren
dezte, tisztogatta lakásukat, óvta 
minden káros befolyástól s midőn 
gyenge volt a hordás, bőven ellátta 
őket élelemmel, hogy szükséget ne 
szenvedjenek. A méhész szerette 
méheit.

A rajzás beállta előtt megint 
fent tartózkodott a méhesben. Nagy 
munkában volt: előkészítette a le
endő rajok számára az új lakáso
kat. Szépen kitisztította azokat, 
majd elővette a kereteket s mind
egyiknek a belső oldalán viasszal 
egy egyenes vonalat húzott, hogy 
az új nép az egyenes vonal men
tén haladva építse föl új lakását.

A rajzás megtörtént s a méhész 
a jó eleve rendesen előkészített 
méhtartásokba telepítette méheit s 
előre őrült a sikernek.

Pár nap múlva fölment méhe
sébe, hogy az új családokat meg
szemlélje. Azok kivétel nélkül szor

galmasan építkeztek, mert bő volt 
a hordás. De mit kellett tapasztal
nia? Egyes családok keresztül-ka- 
sul építkeztek; csak egy-kettő vette 
figyelembe a viasszal kijelölt egye
nes vonalat. A méhész meghara
gudott s összerombolta a rossz 
építményt és sok méh halálát lelte.

A jó Isten mindnyájunk számára 
szívünkben egy egyenes vonalat 
húzott, amelyen haladva építsük 
föl földi és mennyei életünk épüle
tét. Ez egyenes vonal az ő szent 
akarata, az ő szent Igéje. Sok em
ber gondosan figyelmébe veszi az 
Úr szent törvényét s annak ösvé
nyén haladva építi szorgalommal 
ideig és örökké tartó boldogságá
nak szilárd hajlékát. Mások viszont 
olyanok, mint a balga méhek. Ösz- 
sze-vissza kalandoznak s könnyel
műen mozgatva ama nyílegyenes 
vonalat: görbe, kanyargós útakon, 
csalással, lopással, mások megká
rosításával akarnak boldogulni?

Aki szereti hiti, egyházát, hazáját: az előfizet a Harangszóra.
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Mit cselekszik a jó Isten ? össze
rónia, lerombolja a bűn és a ha
misság fundamentumán épült lég
várakat s közben nem egy leli ideig, 
de örök halálát, pusztulását, kár
hozatát is. Mert az igazság felemeli, 
felvirágoztatja a népeket, de a bűn 
mindig romlására volt az emberek
nek !

Masznyik Gyula f
Masznyik Gyula volt hosszúfalui 

(Brassó m.) evang. lelkész a f. év 
április 8-án hosszas szenvedés után 
70 éves korában elhunyt Buda
pesten. Temetése ugyanott ment 
végbe április 10-én, kiterjedt rokon
ság, a helyi és környékbeli papság 
és nagyszámú közönség részvétele 
mellett. A pesti ev. egyházmegye 
képviseletében megjelent Broschkó 
Gusztáv Adolf főesperes. A gyász- 
szertartást Szűcs Gábor, a kelen-» 
földi ev. egyház lelkésze végezte, 
gyönyörű s megindító beszédben 
jellemezte a megboldogultat s vi
gasztalta hozzátartozóit.

A megboldogult 1856. évben 
született TiszafÖldváron, ősrégi 
ároni házból, melynek őse az egy- 
háztörténelemből ismert vértanú, 
Masnicius Tóbiás. Tanulmányait 
Szarvason, Sopronban és a külföl
dön végezte. Szentesen 2, Hosszú
faluban 26 évig lelkészkedett. Ez 
utóbbi helyen rendezte a zilált 
anyagi helyzetben levő gyülekeze
tét s azt Brassómegye egyik leg
jobban szituált egyházközségévé 
tette. Alig hogy e nemzetiségi vi
dékre került, Moór Gyula brassói 
ev. lelkésztársával és Molnár Vik
torral, a későbbi kultuszmin. állam
titkárral összefogva, megindították 
azt a hazafias mozgalmat, amely
nek eredménye lett a brassómegyei 
12 csángó-magyar ev. egyházköz
ségnek a szász egyházi fenhatóság 
alól való kiszakítása, az ú. n. bras
sói ág. h. ev. magyar egyházmegye 
megalkotása és ennek a tiszai egy
házkerülethez csatolása. Ezen egy
házmegyének válságos időszakában 
a megboldogult mint főesperes is 
tevékenykedett. 28 évi lelkészke
dése után az 1908-ik évben nyu
galomba vonult és Budapestre köl
tözött. Azonban az egyházi élettől 
itt sem vonult vissza. Hitoktatói 
állást vállalt előbb a pesti magyar 
ev. egyházközségben,, majd Pest
erzsébeten, legutóbb Csepelen. Hi
vatalát mindenütt és mindenkor

lelkiismeretes pontossággal és lel
kes buzgósággal töltötte be. Sok 
része volt a pesterzsébeti egyház 
önállósításában, amelyhez a cse
peli leányegyházat is közelebb se
gítette. Budapesten való működése 
alatt társszerkesztője volt a Masz
nyik Endre dr. felelős szerkeszté
sében sok évig prosperáló „Isten 
Igéje“ c. írásmagyarázó havi folyó
iratnak, melynek csaknem minden 
számában jelentek meg tőle értékes 
dolgozatok. Az ő elhunytával hajt
hatatlan, erős jellemekben szegé
nyült meg ev. anyaszentegyházunk. 
Dr. Masznyik Endre nyug. theol. 
akad. igazgató, a jeles bibliafordító, 
testvérbátyját, Petrovics Pál buda
pesti vallástanár, lapunk belmunka- 
társa apósát gyászolja az elhunyt
ban. — Áldás szép emlékére.

k  honvédség protestáns egyházi 
szervezetének első  értekezlete,
Ez év március havának 25-én első Ízben 

jöttek össze országos értekezletre a m. kir. 
honvédség protestáns egyházi szervezetének 
vezetői Budapesten. Soltész Elemér püspök 
és vitéz Rates Károly altábornagy főgond- 
nok elnöklete alatt együtt voltak a hét 
vegyes dandár területén alakult protestáns 
egyházközségek lelkészei és felügyelői, va
lamint az intézeti lelkészek.

Soltész Elemér püspök bensőséges imád
sága után nagymegyeri vitéz Raics Károly 
altábornagy, a székesfehérvári vegyesdan
dár parancsnoka olvasta fel nagyszabású 
főgondnoki megnyitó beszédét, amelyben 
a csonka haza kicsiny honvédsége lelki 
életének rendkívüli jelentőségét megragadó 
erővel fejtegette és széles ecsetvonásokkal 
festette meg a honvédség protestáns egy
házi szervezetének vallás-erkölcsi munka- 
programmját.

Különösen kidomborította a protestáns 
összetartásnak a széttagoltság mai vesze
delmei közölt való szükségességét és annak 
az óhajtásának adott kifejezést, hogy az 
összetartás egyik legjelentősebb szervének, 
a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak 
lehetőleg minden protestáns tiszt tagja, 
kitűnő folyóiratának, a Protestáns Szemlének 
buzgó olvasója s a Társaság helyi fiókjai
nak lelkes munkása legyen.

A védekezés időszerű feladatai közül 
kiemelte a vegyesházassági reverzálisok, az 
erkölcsrontó táncnemek, divathóbortok, az 
iszákosság, a káromkodás és a nemzet
pusztító egyke-rendszer ellen való tervszerű 
küzdelmet.

Az építés nagy munkái között hangoz
tatta a világi és lelkészi egyházvezetök 
együttes lelkigondozó tevékenységét, az 
anyagi teherviselésben való készséges rész
vételt, helyőrségi templomok vagy imaházak 
épitését, szegény katona-gyermekek nevel
tetését és a szeretetmunkák megszervezését.

A személyes példaadás katonai és egyházi 
élet terén egyaránt döntő jelentőségének 
hangsúlyozásával zárta a főgondnok mély 
tartalmú és meleg lelkesedéstől áthatott

megnyitó beszédét, amely az értekezlet 
tagjaira megragadó és fölemelő hatást 
gyakorolt.

Soltész püspök a nagytávlatú, értékes 
megnyitó beszédet megköszönte és az abban 
foglalt munkaprogramm éles tagolása után 
annak módszeres megvalósítását és ebben 
a főgondnok nemes példájának lelkes kö
vetését kötötte a lelkészek, felügyelők és 
minden protestáns honvéd szívére.

Az értekezlet elhatározta a főgondnok 
beszédének megfelelő számban való kinyo- 
matását s annak mind az egyházi vezetők, 
mind a katonai egyházközségek részére 
való megküldését, úgyszintén az erkölcs
ellenes társadalmi jelenségek ügyében 
Honvédfőparancsnok úrhoz fölterjesztés 
intézését.

Antaljfy László esperes a honvédség 
protestáns egyházi szervezkedésének eddigi 
menetéről és módszeréről tartott gyakorlati 
tanulságokban gazdag felolvasást.

Ezután a honvédség prof. egyházi szer
vezete ügyében kiadott rendelet végrehajtá
sára vonatkozó Tájékoztató Utasítás terve
zete került résztetes ismertetés és meg
beszélés alá, amelyet kinyomatva minden 
érdekelt kezéhez eljuttat az elnökség.

Az új vallástani kézikönyvek bevezeté
sének es folyó adminisztratív ügyeknek 
Taubinger Rezső esperes, püspökségi iroda
igazgató és Tuba András püspökségi iitkár 
előterjesztései alapján való elintézése után 
Soltész püspök imádságával ért véget a 
maga nemében nagyjelentőségű úttörő érte
kezlet, amely kétségtelenül hatékonyan elő
mozdította és előre viszi továbbra is a 
honvédség protestáns egyházi szervezk&-7 
désének és lelki életének nagy ügyét. / /

Tit. 3.15.
Ezt a három betűt, három szá

mot olvastam a minap egy levél 
végén. Ott, ahol a levélírók legne
hezebb munkája szokott tollrágás 
közben ki verej fékeződni. Nehéz 
dolog a levélnek szép zárása. El
találni az odavaló formát a sok 
közül. Mert sok van a hivatalos 
hüvösségü: fogadja kiváló tisztele
tem őszinte nyilvánítását-tól a me
leg : csókol szerető anyád-ig. Nehéz 
a felmelegedés ismeretlen házban, 
ismeretlen emberek közt, ha nincs 
kedves emléke közös jó barátnak. 
Amelyiknek a neve említésétől ott
hon érzed magad egyszerre. Tit
3 . is. A levélírók levélírója. A régi, 
a megbámult, a kedves jó barát. 
A Biblia. Pál apostol tudott ám le
velet zárni. Akarva, nem akarva 
felütöd a Könyvet, Tit. 3. is. Ez is 
egy módja a gyakorlati bibliater
jesztésnek. Ilyesmit is csak asszonyi 
szív tud kieszelni. Maga után visz. 
Elébe a magasságból jövő végtelen 
sok szépnek. Megtanulni a zenéjét. 
Most hiába a Bibliának minden 
szép áldásmondása, mi nem értünk 
a hangján. I. Kor. 1 4 .17. Siket szív
nek nincs muzsikája. A három betű,
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három szám csak akkor elevenedik 
meg, ha megkeresed, hogy meg
értsed és örvendezhess neki.

Otth Tam ás.

A Nemzetközi 
Embervédelmi Kiállítás

(Budapesten, a városligeti Iparcsar
nokban és a környező területen, 

1926. május -augusztus )
A milleniumi jubileumi kiállítás 

óta nem volt esemény, amely any- 
nyira összefoglalóan tárná a ma
gyar körök és a külföld elé nem
zeti értékeinket, mint a nemzetközi 
embervédelmi kiállítás.

A nemzetközi embervédelmi ki
állítás a faji-, egyéni- és társadalmi 
egészségtan minden részletkérdését 
szemléltetően fogja bemutatni, tehát 
a fogantatástól kezdve egészen a 
halálig mutatkozó összes élet- és 
kórtani jelenségeket. Mindazokat 
az intézkedéseket, amelyek az 
egyénnek és a társadalomnak a 
betegségtől való megóvására, to
vábbá a meglevő betegségeknek a 
gyógyítására vonatkoznak. A szo
ciális munka, tehát az anya-, cse
csemő- és gyermekvédelem minden 
mozzanatát: a munka menetét,
eredményeit és hiányait. A nugy 
népbetegségeket: az alkoholizmus, 
a tuberkulózis és a venereás beteg
ségek elleni harc összes fegyvereit.

Különös érdekességet nyújt az 
a kulturprogramm, amelyet a ki
állítás keretében zenei, irodalmi és 
művészi téren dolgoznak fel.

A külföld eddig még nem ta
pasztalt mértékben vonul fel a ki
állításra. Németországból a világ
hírű drezdai „Der Mensch“ Hygiene 
Museum küldi el anyagát. Német
ország ezenkívül a kiállítás terüle
tén egy mintakórházat is felépít. 
Az angol gyermekvédő központ, 
valamint a gyermekvédő szövetsé
gek nemzetközi egyesülésének köz
pontja teljes szervezetükkel részt- 
vesznek a kiállításon. Külön jelentő
sége van az amerikai jóléti intéz
mények részvételének. Az említet
teken kívül a Skandináv államok, 
továbbá Hollandia, Dánia, Bulgária, 
Törökország stb. is bejelentették 
részvételi szándékukat.

A cél, amelyért a kiállítás léte
sült, megköveteli, hogy minden 
magyar$,intézmény és a magyar 
társadalom minden tagja a leg
messzebbmenő figyelemmel és tá
mogató jóakarattal kísérje.

Imádság orgona 
avatáskor.

E lm o n d o tta  Ó zd o n  L I G E T I  E D E  s a jó k a z a i  eva n g  
le lkész.

150. Z s o l tá r  fí. vers.
Atyánk I . . .
Ki hallod a pásztort kesergő sípjával, 

ki előtt nem titok csókos gerle hangja, 
ki gyönyörködsz anyák ringató dalában, 
ki tudod mit eseng a templom ;harangja! 

Ünnepre gyűlt, íme, gyermekid csapatja 
s nem megy el, míg kezed áldásod nem adja.

Atyánk! . . .
Zúg az ár közöttünk, mint morajló tenger. 

Hull a könny szemünkből, mint borús felhő- 
Tépett hittel állhat-é eléd az ember ? [bői...
Remény mag marad-é, ahol a bú őröl? 

Félre kishitűség dadogó szólása!
Hitünk lobogását Isten, ember lássa!

Atyánk! . . .
Zúgjon az élő hit erős akarása; 

zengjen a harsona s az ítélet kürtje t 
Legyen minden, minden orgona zúgása, 
melybe Űrünk pünkösd zúgó lelkét küldje! 

Szent láz testünk minden izét általjárja, 
Lázongó lelkünk bűnláncait lerázza!

Atyánk! . .  .
Mit ez a  szív, lélek kegyes vágyódással 

hordott templomodba munka gyümölcséből, 
mit ipar és ihlet s művészet tudással 
karöltve alkotott egy hatalmas gépből: 

orgonazúgásnak szent harmóniája, 
legyen szárnyalt lelkünk zsolozsmás imája!

Atyánk! . . .
Zsolozsmás ima, ha hittel jő  te néped 

Igeforrás tiszta, híves, szent vizére;
Ima, ha az árva érzi, hogy te véded, 
Fohász, ha áldást kér ifjú jegyesére, 
Könyörgés, ha kérünk tápláló kenyeret, 
Zsoltár, ha esdeklünk lelki tisztulásért, 
Hitvallás vészterhes, zimankós időben, 
Gyászdal, mely elsirat harcban vitézeket. 
Himnusz, mely esd a hon felvirágzásáért, 
Diadalmi ének fényben és erőben, 
Hallelujah, Szent-dal, Hozsánna, Dicsének, 
Melyben ég és földnek lakói dicsérnek! ■

Téged Atyánk, Téged!
Hallelujah! Ámen!
Néked: csupán Néked!
Hallelujah! Ámen!
Hallelujah! Ámen!

K u tya ,
amelyik megmentette egy gyermek 

életét és kinyomozta a tettest.
Erdélyi Ferenc mezőőr 1925. júli

usában az Inota pusztai határban 
szokásos éjjeli kőrútját végezte. Vele 
volt hűséges kutyája is és az egész 
utón rendkívül nyugtalanul viselkedett 
és az árok melletti bozőt előtt két
ségbeesetten vonított. A mezőőr se- 
hogysem tudta megnyugtatni az ide
gességtől remegő kutyát és végül is 
nyomon kisérve, a bozót belsejében 
egy párhetes kitett kis csecsemőt 
talált. A kisgyermeket azonnal gon
dozásba vette, s jelentést tett az eset
ről a csendőrségen, ahonnan az éj

szaka folyamán nyomozást indítottak 
a kegyetlen anya ellen. A hajnali 
órákban már-már sikertelennek bizo
nyuló nyomozást ismét a kutya térí
tette helyes irányba és Döme Lujza 
cselédleány személyében a kutya nyo
mán el is fogiák a tettest. A büntető- 
törvényszék egy évi börtönbüntetésre 
Ítélte Döme Lujzát és a benyújtott 
fellebbezéseket most tárgyalta a kirá
lyi Ítélőtábla Kállay tanácsa. A tár
gyaláson Döme Lujza előadta, hogy 
vőlegénye elhagyta és házasságon 
kívül született gyermekét annál ke
vésbe tudta volna eltartani, mert 
szolgálati helyéről is kitették és a 
legnagyobb nyomornak nézett elébe. 
A kir. ítélőtábla a nagyszámú enyhítő 
körülmények figyelembe vételével a 
büntetést 10 hónapi fogházra szállí
totta le.

íme mialatt az emberek lassanként 
mindjobban elállatiasodnak, az állatok 
mindnemesebben kezdenek érezni, 
gondolkodni és cselekedni.

Jussanak eszünkbe azért az adott 
esetből kifolyólag is az írás szavai: 
>jaj pedig annak, aki elhagyja az egye
nes utat és eltévelyedik 1 Aki a Kain 
utján indul el I<

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !
Az emmausi beszélgetés.

Ápr. 26. Az első evangélium. 1. Mózes 
3 : is. A nagy titkot, a golgothai keresztet 
nem tudták megérteni az emmausi tanít
ványok. Jézus az Ó Testámenlumból ma
gyarázza meg nekik. Nincs feljegyezve, hogy 
mi volt az emmausi beszélgetés, csak a 
kerete van feltüntetve, de az írás olvasói 
előtt sok minden megvilágosodik ebből a 
húsvét utáni beszélgetésből. A legelső, amire 
az Úr rámutatott, bizonnyal a bűnbeesés 
történetében a megváltás első titokzatos 
Ígérete volt. Figyeld meg, hogy Isten előbb 
Ígéri a megváltást s csak azután bünteti 
az embert. Mennyire szeret minket 1 A te 
büntetéseid vihara fölött is ott ragyog a 
kegyelem szivárványa. Várd ki türelmesen.

Ápr. 27. Az özönvíz. I. Mózes 6 . 5- 7,
24. A kereszt nem csak az emberiség tör
ténetének, hanem a világtörténetének, sót 
az Isten történetének is a középpontja. 
Ezért nem bír róla hallgatni Isten sem. Az 
első emberrel még csak titokzatosan sej
teti. Az özönvízben már az emberek szá
mára mindig érthetőbb nyelven beszél: 
példázó eseményben. Figyeld végig ezt a 
történetet abból a szempontból, hogy mi
lyen bolondság lehetett az emberek sze
mében a bárkaépités s mégis ez a „bolond
ság“ mentette meg Noét. A keresztfa is 
sok ember számára ma még bolondság, 
de az ítéletkor megdöbbenve fogja látni 
mindenki, hogy Isten megmentő kegyelme 
ahoz van kötve. Addig menekülj hozzá 
míg lehet.

Ápr. 28. Izsák feláldozása. I. Mózes 
22. 1—14. Megborzad az ember még a 
gondolatától is, hogy isten ilyent kíván 
Abrahámtól. Nem is lehetett az másért,
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csak azért, hogy világosabban álljon előt
tünk Isten hozzánk való nagy szerelme, 
mely hajlandó értünk megölni fiát. Figyeld 
meg ebben a történetben Ábrahám fájdal
mát s gondolkozz el azon, hogy mibe ke
rült Istennek váltságod.

Ápr. 29. A páskhabárány. II. Mózes
12. i- i3  Az első ember pár csak ígéretet 
kap a váltságról, az özönvízben már a 
váltság minden emberi értelmet kicsúfoló 
módjára is utal Isten, Izsák feláldozásában 
pedig már benne van az a kijelentése, hogy 
váltságunkért a legnagyobb áldozatra is 
hajlandó, a páskhabárány már az áldozat 
meghozataláról beszél. A félelmek ez éj
szakájában, mikor Isten ítéletei vonulnak 
a földön keresztül nem biztosít Téged 
semmi más, csak ha a keresztfán megöle
tett Bárány vére alá rejtőzöl.

Ápr. 30. Az érckigyó. IV. Mózes 21 . 4-9. 
Figyeld meg, mennyi hasonlatosság van a 
póznára tűzött érckigyó s a keresztfán 
vonagló Krisztustest között. Ha a páskha- 
bárány a váltság eredményei közül arra 
utal, hogy megment a nagy ítélettől, az 
érckigyó arra figyelmeztet, hogy már e 
földön meggyógyít a türelmetlenség és 
aggodalmaskodás kigyómarásából. Aki a 
kereszten megtapasztalta Isten szeretető*, 
az ma is kigyógyul ez általános emberi 
betegségekből. Neked nincs szükséged 
gyógyúlásra ?

Máj. 1 Az engesztelési ünnep. Zsidók 
9.11—15. Figyeld meg az engesztelési ün
nep s a nagypéntek egymáshoz taríozandó- 
ságát. Mikor Krisztus viszi a nagy áldo
zatot az Istennek, ketté hasad a függöny 
s mögüle kilátszik a szövetség láda, ami 
el volt rejtve a nép elöl. Krisztus, mint 
főpap, közel hozza hozzánk az addig el
rejtőzött Istent. Közei élsz-e ta Istenhez, 
vagy messze vagy Tőle? Zsoltár 73.28

Máj. 2. Emmaus. Lukács 24 . 2 5 - 2 7 .  

Isten nem csak általánosságban beszélt a 
váltságról s annak áldásairól, hanem apró 
részletekben is. Olvasd el például a 22. 
zsoltárt 8 Ezsaiás 53. fejezetét. Figyeld meg, 
hányszor tér vissza az Ujíestáníentomban 
a szenvedések leírása közben e kifejezés: 
„hogy beteíjesedjík az írás.“ Á legcsodá
latosabb a dologban nem a jövendölés 
pontos beteljesülése, hanem az, hogy Jézus 
kötelezőnek ismerte el magára nézve a 
bibliát. Búd rá te is életedet a bibliára.

Túrócíjr Zoltán.

K O R K É P E K .

K a rc o la to lt a  h é trő l.
Az erkölcstelen táncok és erkölcs

telen divat elleni tiltakozó nagygyűlést 
tartottak Budapesten a régi képviselő- 
ház nagytermében. Ezen a nagygyű
lésen rendkívül érdekes nyilatkozatok 
hangzottak el az illetékes szónokok 
részéről.

Saly László dr. pápai prelátus pl.
0. megállapította, hogy „ E u ró p a  
e g y ik  v á ro sá b a n  se m  o ly a n  
n a g y  a z  e rk ö lc s te len ség , m in t  
a  m a g y a r  fő v á r o s b a n . . „ B u 
d a p e s te n  s e n k i se m  tu d  m e g 
é ln i, de  m in d e n  n ő  ú g y  ö ltö z 
k ö d ik , m in t  e g y  p r im a d o n n a

Ravasz László püspök szerint: „A

szemérem az isteni arc irtózása az 
emberbe rejtett állat elől; a szemér
metlenség, mely most tombol, az em
beri állat fo r r a d a lm a ...“ „Míg a 
századik magyar gyermekvonat vitte 
külföldre a sápadt magyar gyerme
keket, addig itthon az ország főváro
sában a pazarlás, erkölcstelenség és 
ruhátlanság rendezi a maga heted
hétországra szóló mulatozását. Tilta
koznunk kell az ellen, hogy a mostani 
divat és táncok annyira lábrakapja- 
nak és ezeket olyan formában űzzék, 
h o g y  eg y  tis z te s s é g e s  lá n y  eg y  
tá n c m u la tsá g  u tá n  n e  n ézh es
se n  a z  é d e sa n y ja  szem éb e  . .
„ Az erkölcstelenség felülről terjed le
felé és a kis embereknek, akár az ucca 
népének kell megmozdulnia ellene. . ."

Kemény Lajos evangélikus lelkész 
beszédében rámutatott arra, hogy az 
erkölcstelenség a legrohamosabb mér
tékben öröklődik és ez a szörnyű bűn 
olyan hétfejű sárkány, amelyet csak 
a tisztaság, a nemzet ifjúsága győz
het le.

Figyelemre méltó megállapításokat, 
nyilatkozatokat tett Ritoók Zsigmond 
egyetemi tanár, aki többek között a 
következőket mondotta: A  m a i tá n 
cok  h a tá sa  a z  e g é sz  v ilá g o n  a  
k o m m u n iz m u s t  k é s z í t i  elő . . . 
Ha az arisztokrácia elvesztette a maga'’ 
jogát, akkor van még egy kötelessége: 
adjon példát az alsóbb társadalmi 
osztályoknak, hogyan kell egyszerűen 
öltözködni, élni, hogy a templom 
hangja és modora uralkodjék a tár
sadalomban és vezesse az embereket.

Ezekutána már most érdekes volna 
megállapítani, hogy v á ljo n  a v id é k  
c sa k  v a la m ic sk é v e l is  m a g a 
sabb e rk ö lc s i a la p o n  á ll-e , a  
tá n co t, a  d iv a to t ,  a z  e rk ö lcsö t  
ille tő leg , m in t  a  fő v á r o s ?

A kuruckor költészete.
Irta: Vakarcs Kálmán.

A kurucköltészet gyöngyszemei kö 
züi a következők az ismeretesebbek: 

Az »Oláh Garő* költeményben 
kedvelt lova igy esedezik gazdájához : 

.Uram, uram, Oláh Gerő —
Ne kergess én rajtam őzet,
Ha törököt nem fogsz, nem vágsz!“
Majd meg csakis azon feltétellel 

szabadítja ki az árokba esett lovagját 
a mélységből, ha megígéri neki, hogy 
»rajta bátor szívvel pogányt vág*. 
A ló is résztvesz gazdájának az örö
mében, bánatában. A szomorú időket, 
az ellenség rontását az állat is meg
érzi. —

A »most jöttem Erdélyből* kez
detű dalban a »bujdosó katona* távozó 
ura, Thököly után kesereg

A »Buga Jakab énekéi ben a buj
dosó szegény legény élete és lelki 
állapota van plasztikusan bemutatva. 
A keserű fájdalom és bánat vesz erőt 
a katonán.

Panaszos hangokat hallat az »Egy 
bujdosó szegény legény* kezdetű 
énekben is a csüggedésnek indult 
katona, akinek

.Szakadozott, szennyes ünge, 
Rongyos fejér köpönyege,
Megkopott tollas süvege,
Kidült csizmájának kérge.“

De bízik az »idő megfordulásában*, 
amikor a »katona-csillag felderül*.

A »Kuruc tábori dal* és a »Csinom 
Palkó* c. dalok pedig a vidám tábori 
életet mutatják be a mulatozó kuru 
cok között, akik táncolnak, tábori 
tüzek mellett borozás és nótázás kö
zött töltik pihenő perceiket. De a 
vigedozás alatt kitör szívükből a kö
zös keserűség érzete, amely lépten 
kiséri őket, mint az árnyék az utazót 
Sírva vígadoz a jó kuruc is, mint 
ahogy az igazi magyar szokott. Élet- 
eleme tehát a szegény kurucoak, 
amint a nótája is mondja: a harc, a 
küzdelem, a dicsőség, a bor, a sze 
relem, a tánc és a nóta.

A vidám tábori élet azonban a 
szatmári béke után siralmassá válto
zott. Ezután már »nircs becsületi a 
katonának, mint volt régenten a ku
n ságn ak  . .  .« A szerencsiben kuru
cok bujdosókká válnak és az Alföld 
erdeiben ütik fel tanyájukat: betyár, 
zsivány életre adták fejüket. A kuruc 
szomorú sorsát a labanc is nehezíti, 
amikor gúnydalaibsn a kuruc letűnt 
régi gyöngyéletét gúnyolja ki csípős 
vonásokban A »Labanc gúnydal« 
erős iróniával ecseteli a szegény ku- 
rucnak a megváltozott helyzetét. A 
nyalka kuruc hetykesége, vidám élete, 
pajtánkodása megszűnt, fegyverzete, 
ruházata elrongyosodott; azt a nyalka 
knrucot, aki egykor, mint a struc, 
fényeskedett, most — a labanc véle
ménye szerint — Isten megbüntette 
sok vétkéért.

A kurucdaloknak a koronája, va
gyis Gyulai szériát »a nemzeti szen
vedések rapszódiája* a híres Rákóczi- 
nóta, amely a felkelés leverése után 
támada és a vígasztalhatatlan keseiű- 
ség tör elő minden sorából. Rákóczi 
éneke, Rákóczi siralma, Cantus Hun- 
garorum, Luctus Hungáriáé, Magyar- 
ország éneke címen ismerték és éne
kelték ezt a szivbemarkoló, a nemzet 
tragikumát markánsan ecsetelő éneket.
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Igen, sóhajtja az ének szerzője: »Rá
kóczit, Bercsényit, vitéz magyarok 
vezérit< hiszen őket »az ellenség 
mindenfelől emésiti, űii, kergeti, bú
val emészti.* »A sasnak körme között 
fonnyadó szegény magyar nép* imája 
ez a dal a magyarok istenéhez.* E 
dalt a tárogató hangja mellett éne
kelték A tárogató harci rendeltetésre 
szánt, régi magyar fuvószer, amely 
már a régibb idők csatáiban is isme
retes volt és főképen a li. Rákóczi 
Ferenc idejében vívott szabadságharc
ban játszott nagy szerepet Ezt a bűvös 
hangszert, mely lassanként divatját 
múlta, az idegen uralom hamar meg
gyűlölte és mint forradalmi reminis- 
cenciákat ébresztő emlékre hamarosan 
kimondta a »pereátot*. A Rákóczi 
nóta keletkezését Thaly Kálmán a 
trencsényi ütközet idejére teszi, de 
úgy a szövegnek, mint a dallamnak 
a szerzőjéről nem tud felvilágosítást 
adni. A szöveg és dallam ugyan, mint 
egyáltalában a népdaloknál is a dal
lam és szöveg együtt szokott kelet
kezni, ez esetben is együtt támadt. 
Igen sokan a nagy szabadsághősnek, 
Rákóczi Ferenc idejében élő Czinke 
nevű híres cigányzenészben és két 
fiában, Sándorban és Ferencben kere
sik a hires Rákóczi nóták mestereit, 
szerzőit. A mai Rákóczi induló ere
dete azonban egy külön keletkezett 
trombita-riadóban található fel Ennek 
a dallamából alkotta meg később 
Scholl Miklós kiváló katonai karmester 
a művészi és világszerte ismeretes 
indulót, amely aztán lassanként a régi 
idők homályát borította rá a régi 
Rákóczi nótára.

A zorványi vár ura.
Irta : Szombath Ernő 2

Gáspár úr a kérdésre kérdéssel 
felelt.

— Miért zárattad be előttem a 
kaput ?

Zorványi megvetően nézett a 
kérdezőre.

— Ha le nem tudod, tőlem ne 
kérdezd!

— Hát kitől kérdezzem, ha nem 
tőled ?

— Kérdezd önmagad s a felele
tet megkapod.

Gáspár vállat vont.
— Hát neked az a csekélység 

is valami?
Zorványi egy lépéssel előbbre jött.
— Igen. Az a csekélység is va

lami — nekem ! Neked ? Persze, 
semmi. A kutya is lerázza a vizet

s aztán megnyalja a kezet, amely 
az előbb véresre verte. Hát ilyen
nek is kell lenni. S te ilyen vagy!

Gáspár ökölbe szorította a kezét. 
De azért iparkodott erőt venni 
magán.

— Hallod ! Ne sértegess !
Zorványi két kezét a csípőjére

tette. S kihivólag nézett öccsére.
Hát aztán?
Gáspár úr nagyot nyelt s szelíd 

hangon szólalt meg.
— Ne beszéljünk arról, ami el

múlt. Különben is másért jöttem.
— Mit akarsz?
— Egyezséget ajánlok.
Zorványi felkacagott.
— Te, egyezséget? Nekem? 

Hahaha!
Gáspár úr összehúzta a szem

öldökét.
— Ne nevess még, korán lesz. 

Ajánlatom komoly. Különben is az 
nevet, aki utoljára nevet!

Zorványi komoly lett. A kor
báccsal végigvágott a csizmaszárán 
s aztán csak nagy foghegyről ve
tette oda.

Hadd halljam, mit akarsz?
S azzal leült egy székre.
Gáspár úr is egy széket tett az 

asztal mellé. Ráült s rákönyökölt 
az asztalra. Pár pillanatig szembe
nézett a bátyjával s aztán halkan 
megszólalt.

— Hallom, fiad született?
— Az.
— S ma lesz a keresztelője?
— Igen, ma, a nevemnapján. 

Tihamér lesz ő is.
— Hát volna egy ajánlatom.
— Már egy félórája azt. várom. 

Miről van szó?
— A fiadról, meg az én leá

nyomról.
Zorványi meglepetten nézett 

öccsére.
— Mit akarsz velük?
— Hogy összekerüljenek, hogy 

egy pár legyenek.
Zorványi indulatosan pattant fel.
— Soha!
Gáspár úr is felállott. A hangja 

fenyegetőleg csengett.
— Gondold meg jól a dolgot!
Zorványi haraggal kiáltotta:
— Nincs mit meggondolnom! 

Soha! Értetted? Soha!
S azzal a korbáccsal végigvágott 

az asztalon.
Gáspár úr iparkodott higgadt 

maradni.
— Aztán mi kifogásod van ellene?
Zorványit elfogta az indulat. Va

dul kezdett kiabálni.

— Hogy mi? Azt kérdezed? 
Te? Te renegát, te hitehagyolt, te 
naplopó, te gézengúz! Te, aki el
hagyta ősei hitét, aki elverte atyai 
örökségét, aki sírba vitted atyánkat, 
te, aki eladtad hitvány pénzért, 
azért a hitvány várért a jezsuiták
nak a lelkedet, a testedet. S most 
ide mersz állani azzal, hogy fiamat 
is elraboljad, hogy tönkre tégy en
gem, fiamat s ráadásul még a leá
nyod testét, lelkét is eladod! ? Csak 
azért, hogy neked legyen mit el
herdálnod? Hát nem ég ki szégye
nedben a szemed, hát nem sűlyedsz 
aljasságodban a föld alá ? P fuj! 
Takarodj a szemem elől te hitvány 
jezsuita bérenc, mert a kutyákat 
uszítom rád !

Gáspár úr gúnyosan mosolygott. 
Két kezét a nadrágja zsebébe dugja. 
Odalépett a bátyja elé s mint a 
kígyó, úgy sziszegte haragtól szik
rázó szemekkel e szókat.

— Hát jó. Elutasítasz. De eskü
szöm a pokol minden fajzatára, 
hogy iszonyú boszut állok ezért 
rajtad. A kezem messze el fog érni! 
Addig nem nyugszom, míg kiterítve 
nem foglak látni. Aztán következik 
a fiad. Vagy áttér az egyedül üd
vözítő hitre és kolostorba vonul, 
vagy elveszi a lányomat. S ha nem? 
Nos, akkor lesz rá gondom, hogy 
odakerüljön ő is az ősei közé s a 
birtok mégis az enyém s e vár a 
jezsuitáké lesz!

Zorványi dermedten hallgatta az 
iszonyú szavakat. Szinte hinni sem 
akart a füleinek. Ügy állott ott egy 
helyben, mint akit fejbe vágtak s 
várja a pillanatot, hogy elterüljön.

Gáspár úr most odalépett az 
atyja képe alá s megfenyegette:

— És te, te ember, ki eretnek 
vagy, még haló poraidban is! Ha 
bevonulok e várba, csontjaidat 
megégettetem és szélnek eresztem !

Tovább nem folytathatta.
Éles fájdalom csapódott az ar

cába s nyomban rá meleg vérhul
lám öntötte el.

Zorványi feleszmélt kábultságá- 
ból az Isten káromló szavakra s 
korbácsával belevágott az öccse 
arcába. A bőr azonnal felrepedt s 
véres esik maradt a nyomában. 
S a vér vaddá tette. Most már se 
látott, se hallott, csak ütötte, vágta 
az embert, ahol érte. Az meg a 
harmadik, negyedik csapás után 
majdnem elájult a fájdalomtól. Ká- 
bultan tántorgott az ajtónak s az
tán élettelenül zuhant keresztül a 
küszöbön. A szolgák szedték fel s
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Z o rv án y i p a ra n c s á ra  k iv itté k  a 
v á rb ó l és le fe k te tté k  az á ro k  szé lére . 
A  csa tló sa  k ö v e tte  a  k é t  lóval. M i
k o r  tú l vo lt a h íd o n , az  fe lcsap ó 
do tt s  ö o tt á llo tt a  fé lig  ho lt u ra  
m elle tt. (Folyt, köv.)

EGYRÖL- MÁS RÖL.

A m in den napi életből.
Hogyan gyakorolhatják a nők 

szavazati jogukat a közs. képv. 
testületi tag választásnál. (2002— 
926.) M. kir. Belügyminiszter űr 
96799—1925. II. sz. rendelete értel
mében szavazati joggal biró nagykörű 
nő e jogát csak olyan választójogosult 
férfi utján gyakorolhatja, kiaek több 
megbízatása nincsen és akinek a köz
ségi előljá óság által megerősített 
sajátkezüleg aláírt vagy kézjegyezett 
Írásbeli meghatalmazást ad.

Hogyan kell cím ezni a Török
országba szóló postaküldem énye
ket?  A török postaigazgatás figyel
mezteti az érdekelteket, hogy a török- 
országba szőlő valamennyi külde
ményeiket, főképp azonban ajánlott, 
csomag- és értékküldeményeiket török 
vagy francia nyelven címezzék Más 
nyelv használata a küldemények ké
sedelmes kézbesítését, sőt azok visz- 
szaküldését eredményezheti.

HETI  KRÓNI KA.
A magyar nemzetgyűlés a magánalkal

mazottak nyugdíjvalorizációs javaslatának 
tárgyalásával kezdte meg újból ülését, de 
a javaslatot egy napos tárgyalás után le
vették a napirendről és az új költségvetést 
tárgyalják. — A frankhamisitási ügy nyo
mozása során a Budapesten tartózkodó 
francia kiküldöttek több előkelő mágnás 
kihallgatását kérték. így többek között a 
büntetőtörvényszék kihallgatta Mikes János 
gr. szombathelyi püspököt és Zichy Vla
dimír grófot.

A cseh-lengyel egyezmény április 15-én 
lépett életbe.

A lengyel külügyminiszter több napos 
látogatást tett Bácsben — Linde volt len
gyel pénzügyminisztert a nyiit uccán agyon
lőtték.

Az új szerb miniszterelnök, Uzunovics 
lemondott, de a király ú;ból őt bízta meg 
kormányalakítással.

Görögországban a köztársaság elnöke 
Pangallos lett. — A haditörvényszék a 
szaloniki forradalom vezéreit halálra ítélte; 
az elnök néhánynak megkegyelmezett.

A belga külügyminisztert a belga fas- 
cisták legutóbb Brüsszelben inzultálták.

Stockholmban, a svéd fővárosban meg
állapították, hogy ott a húsvéti ünnepek 
alatt a kommunisták titkos nagygyűlést 
tartottak, melyen résztvettek a négy északi 
országnak, továbbá Hollandiának és Orosz
országnak képviselői. A svéd kommunisták 
számát 18.000-re becsülik, akik 22 katonai

lag megszervezett zászlóaljba vannak be
osztva. Ezenkívül még van 19.000 fiatal
korú kommunista.

Törökország állítólag mozgósít.
A német birodalmi kancellár társasá

gában Münchenben időző Külz belügymi
niszter ellen a kommunisták merényletet 
követtek el.

Franciaországban 6°/o-kal drágult a 
vasút. — A postások sztrájkoltak.

Az angol kormányban részleges vál
ságok vannak. A pénzügyi államtitkár le
mondásra készül.

A kínai polgárháború mely eddig csak 
Peking közeiéig hatolt el, újabban Peking 
városát is belevonta a harcba. A városra 
mintegy 500 bombát dobtak le eddig.

H A R A N G S Z Ó .

Húsvét u. III. vasárnapon.
Ep. I. Péter 2 . 11—20.

Péter apostol arra ad itt értékes utasítá
sokat, hogy amíg a testben, e világon élünk, 
miképen kell viselkednünk, hogy vándor 
utunkon el ne tévedjünk, szent célunktól 
el ne térjünk, sőt diadalmasan haladhas
sunk valódi hazánk felé: „mindenkit tisz
teljetek, az atyafiuságot szeressétek; 
az Istent féljétek 1“

K a p i B éla : „ A z Úr oltalm á
ban“ cím ű kön yve egyetlen 
evangélikus csa lád  könyves
polcáról sem  hiányozhat. Meg- 
rendelhető a „ H arang szó“ k i- 
adóhivatalában Szentgotthárd. 
(Vas m.)

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő, méltányolva 
azt a fontos missziót, amelyet a „Harang
szó“ egyházunk életében betölt, egy millió 
koronát adományozott lapunk részére. 
Fogadja az egyetemes felügyelő úr Öméltó
sága értékes adományáért e helyütt is há
lás köszönetünket.

Raffay püspök körú tja . Raffay Sándor 
dr. püspök főpásztori kőrútjában Farmos 
és Tápiószele községekben vallásos esté
lyeket is tartott. Farmoson Scholtz Oszkár 
dr. egyházkerületi főjegyző, Tápiószelén 
Kirchknopf Gusztáv dr. egyházkerüieti 
lelkész tartott ünnepi alkalmi beszédet. 
Kőrútján Irsát és Békéscsabát látogatja 
meg, ahol három hetet fog eltölteni. A 
pünkösdi ünnepek után Gyomára és Bod- 
zásottlakára vezei még útja.

A Harangszó köréből. Nagy Miklós, 
Szombath Ernő, Túróczy Zoltán lapunk 
belmunkatársai, ezután mint a Harangszó 
fömunkatársai állanak az evangélikus sajtó 
szolgálatában készséges lélekkel.

Vallentinyi eperjesi tan á r jubileuma. 
A régi kultúrájától hires Eperjes város 
egy kiváló magyar tanárt tüntető szeretet
tel ünnepelt a közelnapokban: a hű tanít
ványok és jóbarátok Vallentinyi Sámuel dr., 
az eperjesi kollégium kiváló tanárát ünne
pelték 25 éves tanárkodása alkalmából. 
Vallentinyi 25 év előtt, mint Gyulai, Riedl 
és különösen Beöthy kedvenc tanítványa 
került le Eperjesre, ahol azóta megszakí
tás nélkül működött, nemcsak tanári, ha
nem egyházi téren i s ; sőt két évtizeden át

a Széchenyi-körnek is lelkes titkára, fel- 
virágoztatója volt. Az ünnepelt, kiváló ta
nárra, aki különben a Szepességnek a fia, 
az esti kedves társas vacsorán a legmeg- 
hatóbb, legkedvesebb meglepedés az volt, 
hogy Budapestről váratlanul szeretett leánya 
is megérkezett oda.

Pozsony. A Toldy körben Szkalos 
Emil rozsnyói lelkész neje: A nő Széchenyi 
eszmevilágában cfmmel tartott előadást.

A „Bethlen G ábor-ház“ alapja javára 
a Bethlen Gábor Szövetség által kibocsá
tott sorsjegyek iránt az egész evangélikus 
társadalomban megnyilvánuló nagy érdek
lődésre való tekintettel kérjük mindazon 
ev. atyánkfiáit, akikhez postai úton küld
tük el sorsjegyeinket, hogy azoknak árát 
legkésőbb május hó 5-ig a Bethlen Gábor 
Szövetségnek 25.129. sz. postatakarékpénz
tári csekkszámlájára küldjék meg, vagy 
ha azt megtartani — dacára a nemes cél
nak — nem óhajtják, úgy szíveskedjenek 
a sorsjegyeket a Szövetségnek Budapest, 
VII., Wesselényi-ucca 52. sz. alatti irodá
jába visszaküldeni már azért is, mert a ki 
nem fizetett sorsjegyek nem játszanak. 
Kérjük azonban a mielőbbi visszaküldést, 
hogy azokat módunkban legyen másoknak 
átadni és ezzel a jótékony célt se károsít
suk meg.

Rimaszombat. Az ev. leánykör össze
jövetelén Baráth Károly lelkész irásma- 
gyarázatot tartott. Istók Lenke évi jelentését 
terjesztette elő.

Besztercebánya. Az evang. egyesület 
estélyén Lukács lenő lelkész tartott elő
adást: „Az evangélikus pap a múltban s 
a jelenben“ címmel.

Budapest. A budai egyház tanuló ifjú
sága április 18-án az egyházközség alapító
jának, néhai Mária Dorottya kir. herceg
asszony emlékére ünnepélyt rendezett a 
templomban. Volt karének, előadás, szava
lat, zeneszám, mind fényes sikert aratva. 
Benső örömmel és boldog reménységgel 
hallgatiák a hívek különösen az ifjúság 
énekkari számait. Bámulatos az a haladás, 
amit két éve tettek, mióta Reif Pál és Hüttí 
Ármin vallástanárok, kerülve minden fényes 
reklámot, csendesen, krisztusi buzgósággal 
művelve azt a kertet, melyet az Ur rájuk 
bízott, dalos, zsoltáros evangélikusokat 
nevelnek ifjúságunkból. A vasárnapi isten
tiszteletek énekénél is megvan ennek az 
örvendetes hatása; a családban pedig mind 
gyakrabban csendül fel szülő és gyermek 
ajkán egy-egy templomi énekünk. Isten 
áldása van az ilyen munkán.

Hontbagonya. A gyülekezet érdemes 
lelkésze Fucks János elhalt. Tavaly ünne
pelte lelkészé avatásának 50. évfordulóját. 
Koporsója felett Bobál Samu, Holéczy 
Zsigmond és Vrabel Vilmos tartottak gyász
beszédeket. A hívek nevében Angus János 
presbyter beszélt.

A veszprétnvarsányi evang. leányegy
ház március 31-én vallásos estély kereté
ben ünnepelte a gályarabok kiszabadulá
sának emlékezetét. A kegyeletes ünnepély 
annál is inkább vonzotta a híveket e ki
váltságos estén a templomba, mert az 
egykori anyagyülekezetnek egyik lelkésze, 
Zsédenyi István, szinten a gályarabok 
szomorú csapatában szenvedett. Meg is 
telt a templom annyira, mint csak kivált
ságos ritka alkalmakkor szokás. Szinte a 
pattanásig feszült figyelemmel, s áhitatos 
csendben hallgatta a gyülekezet mostani 
lelkészének, Pocza Ferencnek egykor martyr 
lelkészéről s a többi gályarabokról és hős 
szabaditójuk, Ruyter Mihályról tartott meg-
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emlékezését. Pócza Irén gyújtó hatású sza
valata, majd Bognár Viktornak, Németh 
Lászlónak, Pető Eszternek Csengey Gusz
távtól szépen és értelmesen előadott, hit
hűségre intő magvas költeményei nagyban 
hozzájárultak az est emlékezetessé tételé
hez. Ugyanezen alkalommal a tanító 4 új 
énekmelódiát mutatott be a mindennapi és 
ismétlő iskolásokkal a nemrég bevezetett 
új énekeskönyvből, melyeket, előre meg
tanulva otthon gyermekeiktől, az egész 
gyülekezet együtt énekelt a kicsinyekkel.

Muraszombat. A lelkészi, tanítói és a 
felügyelői kar közös értekezletet tartott. 
Megállapítást nyert, hogy az épülő Deák- 
Otthon céljaira még mindig több mint
100.000 dinár szükségeltetik.

Kassán örök kárhozat felekezete címen 
új szekta alakult.

Ókéren elhalt özv. Petri Károlyné, volt 
bácsi alesperes neje.

Zimony. A lemondás folytán megüre
sedett lelkészi állásra Kettenbach Jakab 
esperes-lelkészt választották meg.

Hosszufaluban evangélikus kulturház 
épül.

Bártfa. Lelkészévé lilavac Milán mo
sód lelkészt választották.

Vakok b ib liá já ra : N. N. Vác 25 ezer, 
Geyer Erzsébet Kisbér 25 ezer korona.

Léva. A belmisszió munkát a gyüle
kezet a református egyházzal karöltve fejti ki.

Poprád. Uj orgonáját ünnepi keretek 
között adta át magasztos rendeltetésének.

Sajógőmör. Az ev. gyermekegyesület 
Kersék: „Alomország“ című 3 felvonásos 
látványos vallás-erkölcsi darabját adta elő.

A Lelkipásztor áprilisi száma Hoffmann 
E., Kutas K., Botyánszky I., Schöck Gyula, 
Gerencsér Zs., Sztrokay D. és Torda Gy. 
alkalmi beszédeit hozza. Kutas K .: „A 
húsvéti hős“ c. beszédében tördelés kö
vetkeztében becsúszott értelmet zavaró 
hiba van. A 13-dik oldal 3-dik sorának 
törlésével ennek helyére a 14-dik oldal 
közepén innen: „A fény ami a földről 
még ide h a t. . . “ stb. a 15-dik oldal 
első bekezdéséig („diadalra segiti.“) terjedő 
rész teendő. A Lelkipásztor előfizetési ára 
égész évre 306.000 korona. Megrendelhető 
Magyarbóly Baranya m. Lelkészi hivatal.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Jugoszlávia. A zsinat megnyitása alkal

mából az egyházkerület elnöksége az ország 
összes evangélikus templomaiban 15 perces 
harangozást rendelt el. — Noviszádon az 
ev. templomban Jakn Jakab „A stockholmi 
világkongresszus és a világbéke“ címmel 
előadást tartott.

Belgium. Geelkerken református lel
készt felmentették hivatalától, mert prédi
kációjában kétségét fejezte ki afölött, hogy 
az első emberpár bűnbeesése előtt a para
dicsomban a kígyó emberi nyelven beszélt.

Spanyolország. Maloscának fővárosá
ban a polgári hatóság és a püspök rende
letére középkori szertartások között mág
lyára rakták és megégették Unumano és 
Ibanez könyveit.

Németország. Hamburg városában ülé
sező porosz ev. zsinat határozatot hozott, 
mely megengedi az Úrvacsoránál a külön 
kehely használatát, azonban úgy, hogy min
denek ékesen és szép rendben folyjanak.

Anglia. Londonban mostanság nem 
egyszer látni a templomok kapuján a táblát 
ezzel a felírással: „Megtelt“. Pedig össze
sen 1300 templom van.

Ú J D O N S Á G O K .
Egy tudós m agyar orvos szobra.

Hódmezővásárhelyen Imre József doktor 
kiváló tudós magyar orvosnak, a vásárhelyi 
közkórház felvirágoztatójának, Vásárhely 
város nagynevű díszpolgárának mellszobrát 
leplezték le a kórház parkjában.

A sárospataki állami tanítóképző-inté
zetet a tiszáninneni ref. egyházkerület saját 
kezelésébe veszi át. Ezzel a kerület évi 
528 millió terhet vállalt magára, de édes 
teher lesz, mert semmi sem fizet olyan 
bőséges kamatot, mint amikor az anya- 
szentegyház maga neveli a tanítóit.

Magyar hősökről nevezik el a deb
receni laktanyákat. A debreceni laktanyá
kat magyar hősök nevéről fogják elnevezni. 
A Péterfia-uccai honvédlaktanya Simonyi 
óbesterről Simonyi-, a volt honvédhuszár 
laktanya a volt 48-as vértanú tábornokról 
Nagy Sándor-, az úgynevezett „pavillon“- 
laktanya pedig Rákóczi-laktanya lesz majd 
ezentúl. A volt 7- es cs. és kir. huszárok 
laktanyája azonban továbbra is megmarad 
„Vilmos császár “-laktanyának.

Erzsébet királyné szálló Budapest. 
IV., Egyetem-u. 5. E régi jó hírnevű család, 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Egy hét óta alszik egy törőkkopányl 

fiú. Ritka betegség érte Zana Ignác 16 éves 
törökkoppányi gazdalegényt. Egy hét óta 
á'omkór lepte meg s azóta nem ébredt fel. 
A szerencsétlen fiatalembert bevitték a 
kaposvári közkórházba.

Egy tehén á rá é rt kiirtott egy egész 
családot. A Königswart mellett fekvő Roc
kendorf községben rettenetes rablógyilkos
ság történt. Döllner Rudolf, rockendorfi 
gazda egy tehenet adott el és a pénzt há
zában őrizte. Erről úgy látszik tudomást 
szerzett valaki, belopódzott a házba és 
egy baltával Döllnert és egész családját 
legyilkolta.

Tüdőbetegek, súlyos gyomor,- vese
bajosoknak Kigyógyulásához megküldi új, 
sikeres eljárását és receptjét dr. Balog 
v. h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf 
Zichy Jenő-ucca 23. (Levélre válaszol.)

Nem lehet többé Angliában a váló- 
pörök részleteiről írni. Az alsóházban 
tárgyalásra került egy törvényjavaslat, a- 
melynek értelmében három havi börtön- 
büntetéssel és 500 font sterlingig terjedő 
pénzbüntetéssel büntetendő az a lapkiadó, 
ki újságjában válóperekkel kapcsolatos pi
kantériákat tálal fel.

A világ nyolc legnagyobb városa. 
Amerikai kimutatás szerint a világ nyolc 
legnagyobb városa így következik sorrend 
szerint: 1. New/ork 9,025.000 lakos, 2. Lon
don 7,616.000, 3. Páris 4,412000, 4. Berlin
4,011.000, 5. Csikágó 2.702.000, 6. Tokió 
2,304 000, 7. Filadelfia 1,952.000 és 8. Bécs 
1,868 000 lako3. Budapest lakosainak száma 
— ugyané statisztika szerint — 1,223.000.

Tizenháromhavi börtönre ítéltek egy 
párisi kommunista városi bizottsági 
tagot. Renould kommunista városi bizott
sági tagot a párisi törvényszék izgatás 
bűntette miatt tizenháromhavi börtönbünte
tésre és kétezer frank pénzbüntetésre Ítélte.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című

hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u 16 Bpest.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Felelés szerkesztő és kiadó: CZIPOTT OÉZA 
dzentgotthárd, Vasvármegye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓCZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

NYILT-TÉR.*

N y ila tk o z a t .
Kerülő utón értesültem, hogy a Hegyen 

épitett város cimű egyházi helyi lapban 
nevem alatt egy Gondolatok, eszmék című 
cikk jelent meg. A Hegyen épitett városnak 
cikket egyáltalán nem küldtem be. Gondo
latok, eszmék című cikket is soha nem 
írtam. A fenti lap szerkesztője elzárkózott 
az elől, hogy ennek a helyreigazításnak a 
maga lapjában adjon helyet. Ez utón kell 
védekeznem ellene nekem is.

Budapest, április hó.
Immendingen Mihály.

* E rovatban kőzöltekért nem vállal felelősséget 
a szerkesztőség.

Uj könyvek!
Kaphatók a „Luther-Társaság“ evan
gélikus könyvkereskedésében Budapest 

Vili., Szentkirályi-ucca 51/a.
Csíki István: „Jer és lásd meg“,

e lm élkedések .............................17.500
Dods Márk: Szent János evangé

liumának magyarázata, I. kötet . 50.000 
Hastings: A mintakép. Isten igéje 

a gyermek lelkében, I. köt, szer
kesztette Ince.G. . . . . . .  50.000

Kapi Bála: Az Úr oltalmában, tör
téneti e lb eszé lés ........................  38.000

Kun Kálmán: Kereszttel a vállamon,
lé lek ra jz ......................................  40.000

Makkai Sándor d r.: Az erdélyi ref.
egyházirod. 1850-tól napjainkig 17 500 

Moór Győző: Méccsel a kezemben,
költemények.................................. 50.090

Musnai László: A magyar biblia
története ........................................... 15.000

Musnai László: Életnek beszéde, 
egyházi beszédek........................  50.000

Révész: A magyarországi protestan
tizmus tudományos történetírása 5.000 

S. Szabó I : Műveltségi állapotok, 
főként az iskolázás Debrecenben 
a reformáció korában . . . .  14.000 

Vásárhelyi János: Bizonyságtétel,
egyházi beszédek........................  125.000

Vidor Gabriella d r . : A pataki vár
gyöngye, ifj. regény ...................  65000

Lagerlöf: Krisztus-legengák, új ol
csó k i a d á s ..................................  43.750

Konfirmandusaink részére legszebb ajándék 
a Paulik János konfirmációi emlékkönyv, 
kapható 84.000 és 100.000 koronás árban. 
Vidékre postai küldés. — Kérjen Bibliák

ról árjegyzéket!
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Horváth Lajos Beled
Fő-ucca 12.6 -1 0

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

Pályázat.
A harkai (Sopron'm.) ág. h. ev egyház- 

község a nyugdíjazás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. — 
Javadalom: 10 q búza; 544 1. must; 4 öl 
hasábfa házhoz szállítva; 2 ho'd 350 □  
föld haszonélvezete; 3 szobás lakás meg
felelő mellékhelyiségekkel és kerthasználat; 
stólajövedelem. — A helyi javadalom értéke 
34 egység; ehhez jön a megfelelő állam
segély. — Kötelesség : azoknak az osztá
lyoknak a tanítása, amelybe a presbytérium 
őt beosztja. Ismétlősök tanítása felváltva 
minden második évben — kántori teendők 
végzése a másik tanítóval felváltva; dalár
davezetés; lelkésznek a be'missziói tevé
kenységben való pontos és hűséges segéd
kezéé; iskolán kivüli kulturális tevékenység.
— Az iskola osztott, a tanítási nyelv német.
— A pályázati kérvényeket az okmányokkal 
(tanítói kántori oklevél, működési bizonyít
ványok, keresztlevél, kommun ala'ti maga
tartásról szóló bizonyítvány) válaszbélyeggel 
ellátva május hó 15 ig az egyházközségnek 
címezve, a harkai ev. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Az állás szept. 1-én elfoglalandó.

Egy intelligens egyedülálló idősebb 
özvegv, vagy hajadon otthonra talál, ha 
elvállal egy üzleti háztartás vezetését s 
maga is tud főzni.

Az ajánlatokban jelenlegi munkaköréi, 
ha özvegy, férjének volt hivatását és a 
fizetési igényeit kérem feltüntetni. Cím: 
Schöpf Károly, Győr, 1 Czucror-u. 12—14 
szám. í—s

Pincórtanonc felvétetik Trattner 
Sándor vendéglősnél Kőszeg. 1— 3

Akar ingyen egy jó  tanácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

e ^ e S a < V
^  k a s z á t .  S

Ez a legújabb vívm ány a kasza
gyártás terén. M inősége oly kiváló, 
hogy a meg nem  felelőt három 
szőri kikalapálá3 u tán  is készsé-
--------  gesen kicserélem . .....

Kapható k izáró lag :

S A L B B R  KÁROLY
kereskedésében 5 - 2 0  

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Legszebben és 
leggyorsabban •

fest, tisztít
női , férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.) 

Szombathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
4-io kézelő tisztítás.

Gabonaárak: Búza 425—430, rozs 255— 
260, árpa 250, köles 190, zab 255, tengeri 
200—205, korpa 175 ezer borona méter- 
mázsánként.

Valuták: Dollár 71.200, Schilling 10090, 
Német márka 16995, Cseh korona 2115, 
Dinár 1255, Lei 290, Lira 2870, Frank 2425, 
Angol font 348 000.

Olcsó, de értékes hasznos,
szórakoztató,

tanító jó könyvek
ajánlja  K I S  T I V A D A R  k ö n y v k i a d ó  P Á P A .  F ő - u c c a  21.

Árak Pengő- fillérben. Alapittatott 1864. évben.
Kurucok csillaga. 11. Rákóczi Ferenc 

élete és szabadságharca. (Szüle
tésének harmadfélszázados évfor
dulójára.) Előadás é3 szavalatok 
ünnepélyekre (Lgmpárth G ) . 

Mikor a bibliák megszólalnak.. .  el 
beszélő költem. (Br. Podmaniczky 

A hazugság — hazugság, elbeszélő
sek (B aksay).............................

Patkós Péter nehéz éjszakája (Tildy) 
Gazdag Bodolai halála (Tildyné). 
Csimbok a buzásveremben (Tildy)
A Tóth-család esetei (Tildy) . . 
Erzsiké álma, iskolai mese (Benkő 
Az Úr gondot visel (Csűrös) .
A koldus fia (Balogh Margit).
Ágota megbocsát (Csite K.) . 
Figurás atyafiak, vidám tört. (Csite) 
Magasan repül a daru (Csite) 
Rozika a kis majoro-leány tőrt. (Csite) 
Aki híven kereskedett (Farkas G ) 
Patikát usék bibliája (K*pi B) . 
Megpróbáltatások uija (Fenyves E ) 
Behorpadt sírok (Fenyves E.). .
3 pápai diák kalandozásai a Bslato 

non és a Bakonyban, sok képpel 
bekötve

A pataki vár gyöngye, regény (Viktor 
Gábriellé)

— 72

— 68 
-•6 8  
-•1 2
— 17 
-•2 8  
—•40

1 20
— 64 
—•96 
-•8 0  
- 9 6
— 40
— 32 
—•40 
—•40 
-•4 0

5‘—

520

Bartóky József könyvei: 
Piros rózsák, 10 elb. . 
M écsvilág, 12 elbeszélés 
Szivárvány, 15 elb. . . 
Őszi esték, 19 elbeszélés 
Télben, 15 elbeszélés . 
Magyar fabulák . , .

Az ördög bibliája (Paulik J . ) . . . 
Hitért hazáért, tört. regény (Gagyhy) 
Az én tűzhelyem az én boldogságom

(Pröhle H . ) ..................................
Evangélikus önludat (Túróczy) . .
Lelki dolgok (Viktor J . ) ...................
Jézus önarcképei (Viktor J ) . . .
Uj élet (Kapi B . ) .............................
Az én vallásom a Krisztus vallása

(Kapi B . ) ......................................
Krisztus a modern szellemi életben 

(Pfenningsdorf)

- 4 0  
1 68

Ä Z fi R OI i TÄIt MÄRÄN Zarándnokútja°a jelenvaló viiágbói azn £ ]  ü l i  V l i i a i i l l l n D i l i l i  „íj/wstiílnhe « R?én szines kénnel
Történeti elbeszélés. 
Irta: Kapi Béla. 

Bolti á ra  fűzve 3 pengő.

Báró Podmaniczky Pál könyvel:
Megnyílt szemek, 11 tört. el

beszélés képekkel . . . .
Vihar, 10 tört. elb képekkel
Beszélgetések, előadásra al

kalmas vall. párbeszédek .
Kis emb. nagy dolgai, apró 

tört. a falusi gyerm. életéből

2-80
2-80

-■56

-■56

eljövendőbe, 8 szép szines képpel 
Ugyanaz, 8 szines, 8 fekete képpel,

bekötve...........................................
Isten nélkül a világban, elbeszélés

(Roy K ) .......................................
Meséskőnyv, irta Ella néni. . . . 
Kis emberek könyvecskéje, mesék,

versek, é n e k e k .............................
Me:yik volt előbb: a tyuk vagy a tojás ? 
Reformáció, költemények gyűjtemé

nye (Majba V ) .............................
Miért égette el Luther a pápa iratait? 
A mi nekünk fáj I (Geduly H ) . . 
Szabó Miska ballépése. Ostffy Mihály 

a kaszaházban, A rágalom. Hogy 
lett Gyuriból jó tanuló . . . .

Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztári üres befizetési lapok, melyeken 25210 számú csekkszámlára a 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADAR könyv-, papír- és irószerkereskedéséhez PÁPA, Fő-ucca 21.

—•24
kívánt
szám.

D l l .  -J11 — wamnmunmHiiihtn SnntootthárdQO.
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Alapította
K A P I  B É L A

lV10-b«n.

Laptulajdonoa:
i  D iD íD t& Il L n t t i s r - S íJ v e t s ío .
á s  Országon Lutl»er-8*öret- 

**g hivatala* lap ja.

Kéxiretok, elófitetósi dijak 
6b reklamációk a 

HARANGSZŐ «aorkeBztft-
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkése 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

Engedd, Uram , hogy m jó t  m un káljuk , 
S hálás szívvel szent nevedet á ld juk.

Sxarkatatd-Madóhlratal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vas vármegye.

FlókkladőUratal 
.Luther-Táraaság“ kdnyv- 

kareakedéae Badapcat,
VIII., Szentklr&lyl-u. 51/a.

A „HAKAXGSZO“ 
előfizetési á ra : a máaadik 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre SO.OOO korona. 
Csoportos küldéssel 
lO’/e-oa kedvezmény. 

Ainorlkába egész évre 2 
dollAr; az utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

Ártalmas megterhelés.
I. Péter 2 . sí. „Szeretteim, 

kérlek titeket, mint jövevé
nyeket és idegeneket, tartóz
tassátok meg magatokat a 
testi kívánságoktól, amelyek 
a lélek ellen vitézkednek. . . “

Nekünk sohseni volna szabad 
elfelejteni, hogy jövevények és 
vándorok vagyunk. Vándorok . . . 
akik árnyékként átsuhannak ezen 
a világon, új hazát keresve . . . . 
Óh ! milyen más szemmel néznénk 
ezt a földi életet, mennyivel oko
sabban, bölesebben számlálnánk 
napjainkat, ha sohasem felejtenők 
az intést: „Utas vagyok e világ
ban“, életem csak arasznyi lét, 
rövid vándorlás — hazafelé! . . . 
„Szeretteim, kérlek titeket, mint 
jövevényeket és idegeneket“ — 
szól Péter apostol szava. Ne felejt
sük el ezt soha, hiszen ha ez az 
igazság kikopik a lelkűnkből, akkor 
már nem Isten gyermekei vagyunk, 
hanem csak ennek a világnak 
szánalomra méltó fiai. Aki igényt 
tart erre a kitüntető elnevezésre: 
Isten gyermeke vagy — annak 
tudni kell, hogy itt a földön ide
gen jövevény, ismerős polgár, bol
dog örökös majd abban a másik 
hazában lesz! Ne felejtsük h á t: 
hazafelé tartunk! . . .

MiVel földi életünk egy ilyen 
vándorlás, azért feleslegesen ne 
terheljük meg magunkat. „Lehető
leg kevés úti poggyászt!“ — ez 
szokott minden utazásnál az elvünk 
lenni. És vájjon mi lehet az az 
ártalmas teher, ami az égi ván
dorok utazását ezer akadállyal ne
hezíti meg, sőt sokszor lehetetlenné 
teszi? Péter így felel: „A testi 
kívánságok, amelyek a lélek ellen 
vitézkednek..."  tartóztassátok meg 
magatokat ezektől 1 Milyen balga

ember volna az a turista, aki egy 
meredek hegyoldalt akarna meg
mászni, kezében egy nehéz utazó
kosárral . . . Bizony sohsem jutna 
az fel az oromzat felhőkig érő 
magasságába, hanem lezuhanna a 
sötét völgyszakadékba! . . . Nos, 
mi talán fel tudnánk vergődni a 
mennyország magasságába, az 
örökélet dicsőségébe a testi kíván
ságok nehéz podgyászával s a bű
nös szenvedélyek akadályozó, ár
talmas terhével is? Lehetetlen, 
balga tervezgetés! . . . A lélek ég
felé szárnyalását a testi kívánsá-

A pontos és lelkiismeretes mun
kateljesítmény a szép és nemes 
tett, a szemet és lelket gyönyör
ködtető remek művészi alkotás, a 
fejlődést előmozdító csodálatos és 
értékes felfedezés nem egyéb, mint 
az egészséges testben lakó egész
séges léleknek Istenhez való szár
nyalása. Ez a magasztos törekvés 
ad megindító és felemelő erőt a 
közelebbi célok elérésére szolgáló 
vágynak, a sikerbe vetett bizako
dásnak, a türelmes kitartásnak és 
a krisztusi szeretet által hevített 
akaratnak.

Akármilyen szegény családból, 
akármilyen igénytelen viskóból szár
mazzék az ember, s akármilyen 
kicsi is legyen munkálkodásának 
a területe: boldogulhat, boldogíthat 
és kivívhatja embertársainak a be
csülését, méltánylását és elismeré
sét. Mindenki érvényesülhet és 
kitűnhet, ha a szép és nemes küz
delmében a győzelmet biztosító 
fenti fegyverzetnek birtokában van

gok: a mammonimádás, a mérték- 
telenség s az erkölcstelenség ezer
nyi fajai akadályozzák meg! 
„Vigyázz, mert nehéz az út,
Ez a földi pálya,
S míg a vándor célra jut,
Oly sok a próbája.
Ki nem fél, s bizton él,
Azt elbukás éri, mikor nem is véli.
Azért hát imádkozom,
S vigyázok szünetlen ;
Én szívemet nem hagyom 
Soha őrizetlen,
Harcom itt csak rövid,
S híven futva pályám, fent lesz örök 

pálmám!“ .

s e fegyverzet kezelésében kellő 
jártassággal bír.

A szülők életcélja, hogy önma
guknak és gyermekeiknek kelle
metlenségektől, szenvedésektől és 
fájdalmaktól mentes jelent teremt
senek és szép boldog jövőt bizto
sítsanak. Ez az ő ideáljuk. Már 
most az ő rátermettségüktől, ügyes
ségüktől és gyermekeiknek, a jó 
és erkölcsös iránti fogékonyságától 
függ, hogy ez az ideál krisztusi 
fénytől övedzve a boldogság tető
pontjára kerülhessen.

E nehéz, de gyönyörű hivatás 
méltó, diadalt arató betöltéséhez 
mindenekelőtt egészséges, ép test 
és ép lélek szükséges. Csak testileg 
és lelkileg egészséges szülők képe
sek ezen szent kötelességüknek 
megfelelni.

A beteg apa hosszabb-rövidebb 
ideig nem folytathatja rendes ke
nyérkereső munkáját. Munka- és 
keresetképtelenné válik. Nem irá
nyíthatja a család ügyeit. Nem tudja

Á szülök testileg és lelkileg egészségesek legyenek.
Ir ta : Javornitzky Dezső.

Aki szereti hitét, egyházát, hazáját: az előfizet a Harangszóra.
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előteremteni és biztosítani a létfen- 
tartáshoz szükséges, a család szük
ségletének kielégítésére szolgáló 
anyagi eszközöket s így a családját 
ezáltal az elszegényedés, a nyomor, 
az anyagi és erkölcsi romlás lejtő
jére juttathatja. Ugyanilyen, sőt 
talán súlyosabb csapás, ha a család 
éltető napja, a háztartást vezető 
édesanya betegszik meg . . .

Ennek megelőzése végett a szü
lők — szeretteiknek érdekében — 
vigyázzanak a saját egészségükre, 
testük épségére és erőteljességére. 
Tartsák távol önmaguktól — a- 
mennyire az csak módjukban áll 
— mindazon káros behatásokat, 
melyek betegségüket előmozdíta
nák, a testet gyengítenék, az életet 
megrövidítenék. Legyenek minden 
tekintetben mértékletesek.

A test és a lélek egymásra igen 
nagy hatással van. Beteg testben 
erőtelen a lélek is ; viszont a beteg 
lélek a testet is sorvasztja. Kerül
jék tehát a szülők az indulatok 
féktelen kitöréseit, az állandó tépe- 
lődést, töprengést, önemésztést, ha
ragot és mérgelődést s mindazt, 
ami a lelki élet nyugodt menetét 
megzavarja, mert a lelki nyuga
lomban egyik fontos eleme lakik 
az egészségnek. Az önuralom, az 
önfékezés és a bölcseség mérséklő 
ereje által óvják és biztosítsák a 
lélek nyugalmát.

A szülők gyermekeiknek meg
felelő gondozásáért és kifogástalan

ftz imakönyv.
Irta: Csajbók Lydia.

A tágas, félhomályos ebédlőben ketten 
voltak. Brandt Ákos, a vidék gazdag, de 
egy kissé ósdi felfogású, régi veretű földes
ura és a túlmodern menyasszony leánya, 
Éva. A leány egész lényén meglátszott, 
hogy korán árvaságra juthatott, éde3 anya 
nélkül nőtt fel.

Az apa és leánya a jövőt tervezgették 
ép, amikor ötöt ütött az óra s erős kutya
ugatás zavazta meg bizalmas beszélgetésü
ket. A következő percben a szobaleány 
jelenti is már, hogy vendég érkezett a ház
hoz: ,Inokay intéző úr óhajtja tiszteletét 
tenni*.

Az apa nagy szívélyességgel siet azért 
a vendég elé s „Isten hozott édes Öcsém“ 
köszöntéssel, sok szeretettel üdvözli.

A 30—32 évesnek látszó délceg úri 
ember, kit Éva üde leányálma májusában 
ismert meg, búcsúzni jött. Végre ő is állás
hoz jutott. Önálló gazdatiszt, intéző lett. 
De fájdalom, nagyon messze dobta el most 
élete sora Brandtéktól, akikhez pedig, mi 
tagadás benne, sok szép kedves emlék köti.

Májusi gyöngyvirágcsokorral a kezében 
közelit Inokay Évához. Halkan, szinte sut
togva nyújtja át a csokrot: „Fogadja sze
retettel Éva* I

felneveléséért Isten és emberek 
előtt felelősséggel tartoznak. Ennek 
a felelősségnek a tudatos és a szü
lőknél általában tapasztalható ör
vendetes jelenség. Az ideál erős
sége, a szülőknek a testi és lelki 
betegségekkel szembeni ellenálló
képességét nagymértékben fokozza. 
Mily gyönyörű megnyilvánulása az 
emberi léleknek, mikor az apa, de 
különösen az anya azzal erősíti a 
rosszullét idején önmagát: „Nekem 
nem lehet, nem szabad betegesked
nem.“ Ez a lélek uralma a gyarló 
test felett, mely biztosítéka és két
ségtelen jele minden téren a siker
nek.

Gyurátz Ferenc, 
mint szónok és iró.
Emlékezés Gyurátz Ferencre, halálá
nak első évfordulója alkalmiból. — 

Dr. Antal Géza püspök Gyurátz 
Ferencről.

Május 3-án lesz egy éve, hogy 
Gyurátz Ferenc püspök visszaadta 
imádkozó lelkét Teremtő Úrának; 
május 6-án egy esztendeje, hogy 
eltemettük őt s azóta ott pihen a 
pápai csendes sirfák bús erdejében, 
a temetőben. Sokkal jobban sze
retjük, becsüljük mindnyájan, kö
zelebbről a Harangszó olvasókö
zönsége, Gyurátz Ferencet és áld
juk haló poraiban is drága emléket,

Éva, dr. Némethy Kálmán kórházi al
orvos menyasszonya, nagy örömmel, bol
dogan nyúlt a szép csokor után; majd 
miután oda tette maga elé a csokrot a zon
gorára, ő maga is leül a zongorához s hála 
fejében eljátsza a „Gazdász induló“-t. 
Szemével, akárcsak négy évvel ezelőtt ka- 
céran kacsint, Inokay pedig sápadtan 
hallgatja.

Most váratlanul belép a szobaleány, a 
postát hozza. Nini szállítólevél — kiált fel 
Éva. Pestről jött. Bizonnyal virág, kotta, 

könyv! De aztán hirtelen gúnyos mosoly 
jelenik meg ajkán, amint olvassa: Tartal
m a: Imakönyv.

A látogatás ideje letelvén, Inokay bú
csúra nyújtja kezét. Búcsúra az apának, a 
márványarcú leánynak, aki vendégét apja 
társaságában lekiséri a kapuig, át a virágos
kerten, ahol egymást valamikor, nem is 
olyan nagyon régen, úgy megértették.

Inokay alakja már rég eltűnt s Éva, az 
orvos menyasszonya, még mindig úgy el
mereng, amikor hirtelen újból eszébe jutott 
a szállítólevél s tartalm a: az imakönyv.

De hát miért imakönyvet küldött neki 
ezúttal Kálmán és nem virágot, kottát, vagy 
regényt. S amint ajkait szinte durcásan 
össze8zoritja, akaratlanul is a posta felé 
veszi útját, hogy elhozza személyesen a 
csomagot.

Amint hazaérve, felsiet szobájába és itt 
idegesen felbontja a cspmagot, csakugyan

semhogy egy rövid esztendő le
forgása alatt elfelejtettük volna őt. 
Szívünk legbenső sugallatát, de 
meg az Apostol intését is követve : 
„emlékezzetek meg a ti elöljárói
tokról, akik szólották néktek az 
Isten beszédét és figyelmezvén az 
ő életök végére, kövessétek hitö- 
ket,“ jertek emlékezzünk. Emlékez
zünk meg a szomorú évforduló 
alkalmából Gyurátz Ferencről és 
pedig nem kisebb embernek, mint 
a dunántúli református egyház- 
kerület szeretve tisztelt főpásztorá
nak, dr. Antal Géza püspöknek 
szavaival, aki a pápai Jókai-kör- 
ben utóda lön az elnöki székben 
Gyurátz Ferencnek, róla, még az 
elmúlt évben, december hó folya
mán, a kör egyik előadó ülésén 
emlékbeszéd keretében Gyurátzról, 
mint szónokról és íróról többek 
között a következőket mondotta: 

Azt hiszem, hogy akik Gyurátz 
Ferencet ismerték, azok most ön
kénytelenül is vissza fognak reá 
emlékezni, amint a szikár, terüle
tileg nem nagy ember felállott a 
szószékre, a pódiumra és amint 
megkezdte beszédét, amely kezdet
ben halkan indul, mint a hegyi 
csermely, majd egyre bővült a 
vize, a sodra egyre fokozódott, míg 
végre, mint mikor a hegyi cser
mely megáradt vizével a mélybe 
zuhan alá, mint hatalmas vizzuha- 
tagnál, úgy rázta meg az embert 
csontokig és velőkig. Ilyenkor kel-

egy díszkötésü, puha párnás ima könyvet 
lát maga előtt. Címe: A hit oltára. Irta 
Gyurátz Ferenc. Most hirtelen egy levél 
hull ki az imakönyvből 8 Éva olvassa:

Édes Szivem!
Tudom meglepetéssel veszi a külde

ményt, de egy szép leány utolsó kívánságát 
teljesítem, amikor magácskának az ima
könyvét készséges lélekkel elküldöm, ki 
csalódott szerelem miatt öngyilkosságot 
követett el.

Ez az imakönyv ott volt mindvégig a 
kezében. Lázas ajakkal csókolta s mielőtt 
kilehelvén lelkét, kiesett volna az imakönyv 
a kezéből, így szólt: „Doktor úr, ne Ítéljen 
meg . . .  Kérem ezt az imakönyvet adja 
annak, akit legjobban szeret. Szálljon el 
annak tiszta leikéből az ima ide, ahol nap
nap után a halál arat s imádkozzék lelkünk 
üdvösségéért, hogy a jó Isten bocsássa 
meg a mi bűneinket* s aztán néhány percre 
meghalt szegény.

Édes Szivem! Teljesítse az elhunyt 
utolsó kívánságát. Imádkozzék a szeren
csétlenekért, kiket naponként itt elsirat a 
lélekharang.

És a következő pillanatban a májusi 
éjszaka néma csendjébe belecsendütt egy 
megtért modern menyasszonynak meleg 
szívből fakadó imádsága: „Miatyánk, Isten 
. . .  bocsásd meg a mi bűneinket*.
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lett látni Gyurátz Ferencet, amint 
teste kiegyenesedett, sápadt arca 
kipirult, a mélyen bent ülő szemek 
szokatlan ragyogásban égtek, szavai 
csengő ércként áthatoltak nagy ter
meken, nyilvános népgyűléseken, 
a szabad légen keresztül, jelleg
zetes gesztusával, mutató és nagy 
újjával mintegy intve, figyelmez
tetve s a maga igazát erősíteni 
látszott, rázta meg a hallgatóságot. 
Gyurátz sajátságos szónoklata ilyen
kor éreztette a maga rendkívüli 
hatását, senki sem tudta alóla füg
getleníteni magát. Egyik kép jött 
a másik után, gyönyörű körmon
datai egész szabatosan fejezték ki 
azt a gondolatmenetet, amelyet 
megkoncipiált és amelynek kifeje
zésével hallgatóságát elbűvölte. 
Ilyenkor éreztük a szónoknak azt 
a nagy hatását, amely alól nem 
tudja senki kivonni magát, mert 
érzi, hogy magával ragadja a szó
nok, erőt vesz rajta az a nézet, 
amely a szónoklat hatása alatt 
lelkében felfakad s a meggyőződése 
erősödik.

Van valami megható abban, 
hogy az irótollat úgyszólva csak 
a halál ütötte ki kezéből. Aki egy 
felelősségteljes közéleti állás ad
minisztratív munkáját végezte, aki 
a szószéken és az íróasztal mellett 
egyaránt az élet legmélyebb prob
lémáinak megfejtésével foglakozott, 
életének utolsó éveiben kedves 
beszélyeket, novelákat irt a hírlap 
terjedelme által megszabott „foly
tatásokban“, inig végre 1925. máj. 
3-án kihullott a kezéből örökre a 
toll, a sok szép várva várt foly
tatásnak vége lett, pontot tett reá 
emberi életnek nagy ponttevője: 
a halál, mely mintha csak az ő 
hívására jelent volna meg, hogy 
véget vessen munkás életének.

Gyurátz Ferenc állandóan naplót 
vezetett, naplót, mely 1872-től 
kezdve 12 vaskos kötetre terjed. 
Az utolsó bejegyzés 1925. április 
30-ikáról szól, hangzik eképen: 
„Derült, kellemes idő. Több felől 
jön üdvözlet 84-ik születésnapom 
alkalmából. Az élet hosszúságára 
nézve meg kell nyugodnunk Isten 
végzésén. Az öregséggel járó gyön- 
gélkedést, fáradtságot, a mind gya
koribb betegeskedés hatását azon
ban nem tagadhatom el. Sokszor 
fakad ajkamon a fohász: „Elég 
immár Uram!“

Az Úr meghallgatta hű szolgája 
kérését. 84 évvel sírba engedte

Éti Jézusom . . .
Én Jézusom gyermekkoromban 
Sokszor láttalak, velem voltál.
Játszi kedvet adtál szivemnek, 
Lettemben szent hit volt az oltár. 
Ott áldoztam a verőfényben,
Míg derűs ajkam imát mondott, 
Letűnt idők, — emlékszem rátok: 
Gyermekörömök, gyermekgondok.

. . .  Az öröm kelyhe összetörve,
A boldogság ma már csak álom, 
Egyedül állok; viharvert fa  
Zúgó viharban, téli tájon.
Oltárom tüze kialvóban,
Imám hangja is egyre halkabb 
S vigaszt mi adna: gyermekkorom 
Hite, reménye egyre lankad.

Szeretet hova tűnt világod? 
Melegséget csak akkor érzek,
Ha könnyharmat hull le szememből, 
Ha feltűntök ti szép emlékek.
Hova lettek a drága jelszók:
A szeretet, hit és bizalom ?
Vesztett kincsek segíts hozzájuk 
Óh jö jj és vezess én Jézusom!

Tűnj elémbe bús keresztfádon,
Hol sebedből értem hull a vér, 
Szálljon fohászom tiszta szívből 
A hit szárnyán, míg hozzád nem ér. 
Hordozva az élet keresztjét,
Uram megértsem akaratod 
Gyermekévek öröme után 
Hozzád Golgothán át juthatok.

BUTI SÁNDOR.

hanyatlani azt, aki élete utolsó 
percéig folytatta az életnek küz
delmes harcát. De ismételjük, amit 
ő Jókairól mondott: Gyurátz Ferenc 
nem halt meg, csak a porrészek 
azok, amelyek eltávoztak tőlünk. 
Szelleme, lelke itt van közöttünk, 
közelebbről itt marad vezetni, irá
nyítani továbbra is a Jókai-kört a 
maga működésében. Emlékezete 
legyen áldott közöttünk.

Kelenföld.
A husvét utáni második vasárnapot a 

kelenföldi evang. egyházközség a gályara
bok emlékének szentelte. A délelőtti isten
tiszteleten a közönség, a most még temp
lomul szolgáló tornatermet zsúfolásig meg
töltötte s ez alkalommal Máté ev. 2 3 .34-39. 

alapján Sztits Gábor lelkész prédikált 
arról, hogy az Isten különös kegyelme az, 
hogy a mai zilált lelkű s eszményeit el
hanyagoló nemzedék előtt 250 év távolsá
gából fellobog hitünk csodálatraméltó hé
roszainak emléke. Este 7 órakor pedig val
lásos estélyt rendezett a Kelenföldi Evan

gélikus Leányegyesület, amelynek műsorán 
dr. Kovács Sándor egyetemi tanár tartott 
előadást. Az előadás — mint ahogy egyik 
jelenlevő megjegyezte — talán soha el nem 
múló hiterősitő hullámverést keltett a hall
gatóságban. Az ünnepély műsorán Szent- 
Istvány Juliska országszerte ismert evang. 
énekművésznőnk XVI. és XVIII. századbeli 
magyar dalokat énekelt, ki épúgy, mint 
Petry Kató a m. kir. Operaház szinte gyer
mek megjelenésű művésznője, elragadó 
énekével emelte az estély összhangzó si
kerét, amit Pálmai Kálmán székesfővárosi

S ató megrázó szavalata s Mikus-Csák 
i orgonaművész és Bruck Ferenc 

gordonkaművész zenejátéka tettek teljessé.
A délelőtti istentisztelet végeztével az 

egész istentiszteleti közönség kivonult a 
templomtelekre, amit a Fehérvári út és a 
Lenke út találkozásához közel 10 évig Ígér
getés után adott a Székesfőváros a kelen
földi egyházközségnek. Meghatott örömmel 
látták a hívek, hogy a telken már meg
kezdődött a munka, amennyiben rajta van 
már a pénzügyminisztérium által ajándé
kozott 100 ezer drb téglának egy része. 
Az egyházközség híveit a múltban sok csa
lódás érte. Még a háború előtt kezdődött 
nagy lendülettel a templomépítő mozgalom, 
s akkor már szinte koronánként közel 100 
ezer K-t adtak a hívek össze, s ezt az ösz- 
szeget az egyházközség áldozatul hozta a 
haza oltárán, amikor a hadikölcsönt kellett 
jegyezni. A háború szerencsétlen végével 
kitört forradalmak lezajlása után megint 
gyűjtéshez láttak a hívek, s megint össze
adtak annyit, amiből jórészt meglehetne 
építeni a templomot. Az egész nagy gyüle
kezetben, amely 1918. október 30-án, a 
forradalom előestéjén alakult meg, mint a 
budai egyházközség lelkészi köre, egy talp
alatnyi hely nem volt, ahol az építő anya
got, amit az egyre romló pénzen vásárolni 
kellett volna, elhelyezhettük volna. A romló 
pénzt tehát az egyházközség ma majdnem 
értéktelen értékpapírokban helyezte el. Biz
tatóbb formát az építkezés hosszan húzódó 
ügy csak akkor keltett, amikor 1924 őszén 
a kelenföldi lelkészi kör a budai egyháztól 
különválva önálló egyházközséggé alakult. 
Egy év leforgása alatt megszerezte temp
lomtelkét, s nem egészen másfél év alatt 
újból több, mint háromszázmillió koronát 
gyűjtött össze, s tégla alakjában tetemes 
állami támogatást is szerzett. A jövő hó
napban hozzá is lát az egyházközség az 
építéshez abban a reményben, hogy Isten 
segítségével előteremti azt a hatalmas hi
ányzó összeget, ami az építkezés befeje
zéséhez szükséges. Már a múlt év őszén 
kérőlevéllel fordult a gyülekezet a meg
maradt Magyarország valamennyi egyház- 
községéhez, rámutatva arra, hogy az egész 
evangélikusság közös érdeke a kelenföldi 
templom megépítése, mert a Gellért hegy
től a Duna mentén lefelé egész Székes- 
fehérvárig nincsen evangélikus templom. 
A kérő szózat nem is volt épen pusztában 
elhangzó szó. Csendesen szállingózva mos
tanáig mindig érkeztek hozzánk a testvér
gyülekezetek adományai. Szeretettel és biza
lommal kérjük azonban a Harangszó utján 
a többieket is, hogy a levéltárból vegyék elő 
kérő levelünket s emlékezzenek meg ennek 
a gyülekezetnek évtizedes nehéz küzködéséröl 
és megértőén segítsenek rajtunk. A kelenföldi 
egyházközség nem gazdag fővárosi gyüle
kezet, egyetlen fillér vagyona nincs, tagjai 
többnyire tisztviselők és szegény munkások.
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Diakonissza képzés.
A győri ev. egyházközség a múlt 

év őszén elhatározta, hogy Szeretet- 
házában diakonissza-képzőt állít fel. 
Most az intézet vezetésére s a gya
korlati kiképzés irányítására meghívta 
Pozsonyból Huber Etelka diakonissza 
nővért, aki a Szeretetházban már 
évekkel ezelőtt áldásos működést fej
tett ki. A diakonissza-képző szeptem
berben már megnyílik. Egyenlőre né
hány előprdbanővért vesznek fel, akik 
a betegápolásra a győri közkőrházban 
fognak előkészülni, elméleti kiképzé
süket a vezetőnővér és az igazgató 
lelkész irányítja. Eíő e is felhívjuk a 
figyelmet evang. egyházunk életében 
ezen fontos eseményre. Pozsony el
vesztése óta igen megcsappant a 
diakonisszák száma, pedig a gyüle
kezeti szeretetmunka, evangelizáció, 
betegápolás, szegénygondozás stb. 
céljából most a segédlelkész hiány 
idején múlhatatlanul szükség van 
ezekre az ős keresztyén szellemben 
élő és munkálkodó nővérekre. Az 
intézetbe ..való felvétel feltételeit leg
közelebb közölni fogjuk. Közelebbi 
felvilágosítást annak idején Pálmai 
Lajos szeretetházi igazgató-lelkész 
fog adni.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mit hoz a lélek ?
Máj. 3. Vigasztalást. János 1 6 :5- 7. 

Szomorú ma a lelked? Kérd és várd ,a 
Vígas italót, akit Ígért és küld is az Úr 
Jézus. Ne zúgo'ódj a jelen fájdalma miatt, 
így jó ez neked, mert csak így jöhet el 
hozzád is a Vigasztaló. Sohasem tudhatod, 
mennyi eljövendő örömöt rejt magában 
jelenlegi bánatod s milyen édes lesz szá
modra mai szomorúságod vigasztalása. 
Áldd az Istent, ki bánatot mért rt-ád, hogy 
megvigasztalhasson. így lesz alkalmad majd 
egyszer 3zólani a zsoitájíróval: .Mikor 
megsokasodtak bennem az én aggódásaim: 
a te vigasztalásaid megvidámitotíák az én 
telkemet. * (94 zsolt. 19.)

Máj 4. Feddést bűn tekintetében. János 
16 . s—B. Kiket ér a Lélek első büntetése ? 
Azokat, akik nem hisznek az Úr Jézus 
Krisztusban Remegve vess számot önlel- 
keddel, nem vagy-e te is hitetlen. Lárd a 
legnagyobb bűn a Lélek e'öit az, ha Krisz
tusban nem hiszel. H 1 kételkedel csodás 
születésében, Istenfiúságában, csodás taní
tásában, megvá tói halálában, feltámadásá
ban, mennybemenetelében. Ha ezek kö.ül 
csak egyetlen egyben is nem hiszel, hitet
len vagy, meri nem hittél Krisztusban. 
Szállj magadba, tartsd önvizsgálatot, nincs c 
benned ilyen bűn. Ne várd be. mig a Lélek 
fedd meg amiatt téged, irtsd ki magadból 
mielőbb a kételkedés, a hitetlenség vég
zetes bűnét.

Máj. 5. Feddést igazság tekintetében. 
János 1 6 :8—10. A Lélek bizonságot tesz 
mindenek előtt, hogy Jézus valóban az

Atyához ment. ö  onnan jön hozzád 8 a 
Fiú küldi őt. Ne kételkedj a Krisztus sza
vában 1 0  mint mindig, ez alkalommal is 
igazat mondott. Jaj lesz neked, ha csak 
akkor fogsz neki hinni, amikor a Lélek 
fedd meg az igazság tekintetében. Vigyázz 
hazuggá ne tedd őt! Az igazságban kétel
kedés ikertestvére a hitetlenségnek. Ha 
hiszel a Krisztusban, hinned kell azt is, 
hogy Ő ott üt az Atya jobbján s él és 
uralkodik mindörökké.

Máj. 6. Feddést ítélet tekintetében. János 
1 6 . 8—11. Nem remeg-e szíved a Krisztusi 
szó olvasásakor ? A Lélek hozza a bizony
ságtevést, hogy e világnak fejedelme meg- 
iléltetett. Nem ezután fog, hanem már 
megítéltetett. Van bátorságod, még ezt 
tudva is tovább szolgálni bűneid által a 
világ megítélt fejedelmét ? Nem félsz, hogy 
ezáltal magad fejére is reá vonod a meg- 
itéltetést ? Vigyázz állj meg ez úton s 
fordulj vissza ha lehet még idejében. O 
már megítéltetett, de számodra még van 
lehetőség az ítélet elkerülhetésére. Mene
külj a Golgotha árnyékába, ott a kereszt
ről nyújtja feléd Krisztus bűntől való sza- 
baditásodat, a megitéltetéstöl való válsá
godat. Vigyázz! Talán már az 12 órában 
jársz e világfejedelmének, a Sátánnak útján...

Máj. 7. Az igazság ismeretét. János 
1 6 . 12—13. A Lélek elhozza számodra az 
igazság ismeretét. Azét az igazságét, amely 
nem emberi bölcsesség kitalálása és meg- 
ádapítása, hanem az abszolút igazságét, 
amely onnan felü'röl, az Atyától jón. Még 
csak ' a Lélek sem magától fog szólant, 
hanem azokat szólja, amiket hall! Vájjon 
éhezed e és szomjuhozod-e ezt az igaz
ságot? Ég-e a vágy szívedben annak meg
ismerésére s kész vagy-e e célból kitárni 
szívedet a Lélek előtt, hogy betölthessen 
és megtelíthessen téged minden igazságnak 
ismeretével Olyanokéval, is, amelyeket 
most a Léleknélküli áliapo’odban el nem 
hordozhatnál?! (12. v.) Vájjon nem a te 
elvetett bűnösségedet tárja e fel először a 
megismert igazság?

Míj. 8 A jövendő ismeretét. János 16 :
13. Ha megismereted a Lélek által a teljes 
igazságot, megtanulod megismerni önma
gadat, bűnös állapotodat! De megismer
heted az Atya szeretetét s a Fiú vállságát 
is és így megismerheted az elkövetkezen
dőket is. Láthatod, hogy mire mi fog 
következni s tudhatod, uogy ha bűneidben 
maradsz, kárhozat, ha azonban a Krisztus
hoz térsz, megváltatás, üdvösség követ
kezik reád. Óh mily jó ezt előre tudhat
nunk. Mily jó, hogy figyelmeztetest kapunk: 
„Térj meg bűneidből, hogy el ne kárhozzál.“ 
És mily jó tudnunk azt is, hogy meg lehet 
szabadulunk a mi bűneinkből csak el 
kell fogadnunk a Krisztus váltsíghalálát. 
És akkor biztosan tudhatjuk a jövendőt. 
Üdvösség vár reánk az Atyánál elkészített 
hajlékokban.

Máj. 9. Isten dicsőítést. János 16 . 14—ie. 
Azt gondolod, hogy te nyújtasz valamit 
Istennek azáltal, ha dicsőíted őt? Nincs 
erre Istennek szüksége. Dxsőí i őt a Lélek, 
aki, mikor eljön, Krisztus dicséretét plán
tátja lelkedbj Erre neked van szükséged, 
mert amikor dicséretet zengesz Istennek, 
az már annak a jele, hogy vettél abból, 
ami a Krisztusé és az Atyáé, amiből a 
Lélek is vett s amit meg is jelentett néked. 
Tudod-e már, hogy mi ez? Ismered-e már 
a nagy evangéliumot, minden bűnö:ök 
örömhírét?! Ha igen, lehetetlen, hogy 
örökkévaló hálával és dicsérettel ne teljék 
meg a lelked. ibaffj Gyula.

R zorványi vár ura.
Irta : Szombath Ernő. 3

Ebéd után volt.
A vár nagy szobájában Zorványi 

Varsády Illés tisztelendő urrat be
szélgetett. Varsády a vár alatt el
terülő Zorvány faluban volt lelkész. 
Agglegény volt. Egy nőrokona ve
zette a háztartását. Vagy tizenöt 
évvel lehetett idősebb a vár uránál, 
de azért igaz baráti szeretet kötötte 
mindkettőjüket össze. Varsádyt még 
az öreg Zorványi hívta meg pap
jának, aki igaz atyai szeretettel 
kedvelte őt s hogy meghalt, az új 
várúr hasonló barátsággal tüntette 
őt ki s a legjobb barátai közé szá
mította. Most is őt kérte fel a ke
resztelés eszközlésére s azért is van 
jelenleg a várban.

Zorványi ráterelte" a szót az 
öccse látogatására.

— Ma reggel itt volt az öcsém. 
Mit szól hozzá tisztelendő uram ?

A lelkész meglepődött.
— Gáspár úr volt itt?
— Az.
Varsády megcsóválta a fejét.
— Ha itt járt, akkor csak rosszban 

törheti a fejét.
Zorványi bólintott.
— Úgy van.
— Mit akart itt?
— A fiam ügyében járt.
A lelkész csodálkozva nézett rá.
— A fia ügyében ? Hogy ért

sem ezt?
— Hát úgy kedves tisztelendő 

uram, hogy azzal az ajánlattal állott 
elő, hogy a fiam vegye nőül majdan 
az ő leányát.

Varsády megbotránkozott.
— Hallatlan 1 Még ilyet kigon

dolni is szörnyűség! Aztán mi célt 
akart ezzel elemi?

— Azt nem mondta meg. De én 
úgy is tudom. És tudni fogja azt 
tisztelendő úr is. Hiszen ismeri őt 
gyermekkora óta. Tudja, hogy ki 
ő? Tudja, hogy atyánkat beteggé 
tette a vagyona eltékozlásával. De 
kivált azzal, hogy a törvényes fele
ségét elüldözte, ki aztán meg is 
halt s aztán tudja Isten honnan 
kerített nővel állott össze s attól 
lett az a törvénytelen leánygyer
meke. De mindez hagyján! Atyánk 
addig még mindig kisegítette pénz
zavarából s megígérte neki, hogy 
ámbár jussát már kiadta, még egy 
nagy darab földet hágy rá, ha meg
javul, ha elvál attól a nőtől. Gáspár 
szinleg mindent megígért, de csak
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hitegette atyánkat. Azonban a bir
tok átadását csak sürgette. Atyánkat 
végre is elhagyta a türelme s egy 
ízben kereken kijelentette, hogy 
csak halála után kapja meg az 
igért földbirtokot s azt is csak úgy, 
ha igazán felhágy eddigi pazarló 
életmódjával s azt a nőt két napon 
belül elbocsátja. A gyermek marad
hat, arról majd gondoskodik.

— Gáspárból erre kitört a fojtott 
indulat. Szemére vetette atyánknak, 
hogy őt megcsalta, mert kisebb 
részt adott neki. Pedig ez nem igaz, 
egyformán kaptunk mindketten. 
Csupán ezt a várat s a hozzátartozó 
birtokot hagyta vissza a maga fen- 
tartására s ezt halála után akarta 
kettőnkre hagyni. De hogy öcsémet 
elfogta a düh s szembeszállt aty
jával s kijelentette előtte, hogy azt 
a nőt csak azért sem hagyja el, 
sőt a kedvéért áttér ő is a katho- 
likus hitre, mert nem akar eretnek 
maradni, mint atyja. S végül még 
hozzátette, hogy az áttérés után ő 
fog egy processziót ide a vár elé 
vezetni. Erre atyámat is elhagyta 
a türelme s az amúgy is beteges 
ember, puskát ragadt s lelőtte volna 
Gáspárt, ha el nem menekül.

— S aztán Gáspár tényleg el
hagyta ősei hitét s áttért. Ekkor 
atyám megtiltotta, hogy őt csak 
említeni is merjük. A várat s a 
birtokot rám testálta s rövidesen 
rá meghalt. Azóta én is e várban 
lakom, ezt szeretem a legjobban. 
S ámbár én szívesen segítenék 
öcsémén, de addig, míg azt a nőt 
nem teszi hitvesévé s vissza nem 
tér, addig nem segíthetek rajta, erre 
atyám a halálos ágyán megesketett. 
Azonban én nem veszem igénybe 
e várhoz tartozó birtok jövedelmét. 
E várat szeretem, itt is fogok lakni, 
de a birtok jövedelmét egyházam 
javára fogom fordítani. Mindig akad 
építtetni, tataroztatni való templom, 
parochia, iskola. Rajta leszek, hogy 
lehetőleg minden faluban legyen 
Isten háza. így öcsém nem vetheti 
szememre, hogy őt megrövidítem. 
Másrészt, atyám végakaratát is 
tiszteletben fogom tartani ezáltal, 
mert Istennek tetsző dolgot fogok 
cselekedni. Helyesli tisztelendő uram 
elhatározásomat ?

A lelkész meghatva nézett a vár 
urára.

— Minden jó tett önmagában 
hordja a jutalmát. Nemzetes uram 
csak ősei nyomdokába lép, azok 
szép és nemes tetteit folytatja az 
ily nemes elhatározásokkal. A jó

Isten megsegítő kegyelme legyen 
elhatározásán s áldás a cseleke
detein !

Zorványi kezet nyújtott Varsá- 
dynak.

— Köszönöm szíves és jóságos 
szavait.

— És miként távozott innen 
Gáspár ú r?

Zorványi végigsimította a hom
lokát.

— Oh, nem is szeretek rágon
dolni. Megfeledkeztem magamról 
én is. De abban a percben igazán 
nem tudtam uralkodni magamon.

A lelkész csodálkozva nézett 
Zorványira.

— Mi történt? (Fol t köv.)

K OR KÉ P E K.

K arcola tok  a hétről.
Mi még csak a lelkészi konferen

ciáknál tartunk. És sokan vagyunk, 
kik így sóhajtunk fel: hál' Istennek, 
hogy legalább itt tartunk. Szóbeszéd 
tárgyát képezi mostonság nálunk, 
egy legközelebb összehívandó papnék- 
konferenciája is. Látszik tehát, hogy 
valami még is csak történik nálunk is. 
Azonban mindezek dacára ne igen bíz
zuk el magunkat, hogy most már meg
tettük kötelességünket. Szlovenszkó- 
ban Íme Gömörpanyiten márc. 10-én 
már presbyteri konferenciát tartottak. 
Közel 100 ev. presbyter jelent meg, 
ahol is ismertették az „Evangélikus 
Presbyter“ kiskátéját, majd elfogad
ták azt az indítványt, hogy minden 
evang. templomban le y y e n  k ü lö n  
p a d ja  a  p re sb y te re k n e k , mert 
így •  gyülekezet maga ellenőrizheti, 
vájjon látogatja-e szorgalmasan az 
istentiszteletet, jó  példával járva elő 
és ez a tudat magát a presbytert is 
szinte kötelezi, hogy ott legyen.

EGYRÖL- MÄS RÖL.

A m in den n api életből.
A világ juhállom ánya. Juháilo 

mány tekintetében az egész világon 
Ausztrália vezet. Ez a tólünk távol
eső világrész egy óriási sziget, amely
nek végtelenbe nyúló gyepes rónáin 
millió számra menő juhnyájak lege
lésznek. Utánna Délafrika és Dél- 
amerika következik, ahol szintén 
óriási mezőségek terülnek el.

A háboruelótti 1913-ban a világ 
összes juhnyájainak számát 600 millió 
darabra becsülték. Ebből magára 
Ausztráliára körülbelül 100 millió

darabot lehet számítani, mert az 
19 .0-ben megtartott állatszámítás 
szerint kerekszámban 92 millió juh 
volt ottan.

A háború után a világ juhállo
mánya 540 millióra szállott le, a 
csökkenés tehát csak 60 millió vagyis 
több. mint 10 százalék. Az ausztiá- 
liai juhállomány is 92 millióról 79 
millióra szállt le.

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlésen folytatják a költ

ségvetés javaslatának a vitáját. — A kul
tuszminiszter törvényjavaslatot nyújtott be 
a leányközépiskoláról és a leánykollégium
ról. — A miniszterelnök, Bethlen István 
gróf az ú. n. Tisza-vacsorán rendkívül 
figyelemre méltó emlékbeszédet mondott.

A szerb kormány egyik tagja Radicsot 
panamával vádolta meg.

A román követ Prágában egy színdarab 
előadása ellen tiltakozott. — Egyébként 
Romániában, a lapok jelentése szerint, a 
lei árfolyamának esése miatt mindenki 
menekü ni igyekszik a leitől.

A német-orosz szerződést aláírták. A 
szerződés szövegét egyelőre még titokban 
tartják

A francia külügyi tárca költségvetésé
nek a vitájában a frankhamisítással kap
csolatban Briand kijelentette, arra törek
szik, hogy teljes világosságot derítsenek 
a cselekményre. — Franciaország gazda
sági kémkedéssel vádolja az amerikai 
hatóságokat.

A holland külügyminiszter lemondott.
Az angol kormánynak sok gondot okoz 

a szénbányák válsága.
Olaszország igényt tart a német gyar

matokra.
A törökök minden idegen repülőgépre 

lőnek, amelyek átrepülnek egy tilos zóna 
felett.

Kínában a polgárháború egyre dúl.
Brazíliában az áradások 300 embert 

döntöttek nyomorba.
Amerikában indítványt tettek az elko

bozott magyar tulajdon visszaadására.

HARANGS ZÓ.

tiúsvét a. IV. vasárnapon.
Ep. Jakab 1 . 16—21.

Keresztyénségünket életünk által 
kell tanúsítanunk, bizonyítanunk. Úgy
kell azért élnünk, cselekednünk, amint az 
Krisztus hü kővetőihez illik. Ha azért őszinte 
bennünk a vágy, hogy igaz keresztyének 
legyünk, kövessük az apostol intését: 
„Szeretett atyámfiai, legyen minden ember 
gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, 
késedelmes a haragra.“

Kapi Béla dunántúli püspököt név- 
ünnepe alkalmából az idén is számosán 
keresték fel jókívánataikkal. A magunk 
részéről e helyütt is a jó Isten gazdag 
áldását kérjük főpásztorunk életére.

Halálozás. Petrovics Soma szentesi tb. 
esperes, a magyar ev. lelkészi karnak egyik 
kimagasló tagja elhalt. Elhalálozásáról a 
csanád—csongrádi ev. egyházmegye a kö
vetkező gyászjelentést adta ki:
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A csanád—csongrádi evang. egyház
megye mély fájdalommal, de Isten végzésén 
megnyugvó lélekkel jelenti, hogy Nagytisz- 
teletü Petrovics Soma tiszteletbeli örökös 
esperes úr, csanád—csongrádi evang. egy
házmegyénknek 25 éven át volt nagyérdemű 
esperese áldásos életének 83-ik, buzgó papi 
működésének 58-ik évében április hó 20. 
napján éjjel két órakor visszaadta lelkét 
teremtő Urának. Lelkészi karunk Simeonját, 
az Urnák igaz, hű szolgáját folyó hó 21-én 
délután 4 órakor kísértük ki a szentesi 
evang. temetőbe. A Gondviselés a hosszú 
élet áldását és terhét juttatta neki s ö azt 
Krisztus szolgálatának szentelte., Hűséges 
és fáradhatatlan munkása volt az Úr szőllő- 
jének. Főjellemvpnásai voltak: szelídség, 
szerénység, szeretet. Emlékét hálás kegye
lettel ápoljuk s életpéldáját követni igyek
szünk! Szentes, 1926. április 20. , Mostan 
bocsátód el, Uram, a te szolgádat a te 
beszéded szerint békességben; mert látták 
az én szemeim a te üdvösségedet.“ (Luk. 
II. 29. 30)

Ugyancsak elhalt Kring Miklós volt dö- 
röcskei lelkész, evangélikus magyar Sionunk- 
nak ékesszavú őrállója. Az elhunytban dr. 
Kring Jenő kaposvári felügyelő édesapját, 
dr. Ittzés Zsigmond a dunántúli Luther- 
Szövetség elnöke apósát gyászolja.

A presbiterek eskütétele. Gyönyörű 
lelket emelő, szivet gazdagító ünnepség 
színhelye volt vasárnap délelőtt a szom
bathelyi protestáns templom. A zsúfolásig 
megtelt szent házban ünnepélyes istentisz
telet keretében tette le hűségesküjét a 
gyülekezet ujjonan megválasztott, 74 tag
ból álló presbitériuma. Eskütétel előtt a 
gyülekezet főpásztora hatalmas beszédet 
intézett a presbiterekhez a lelkűkbe írva 
azt az imádságos sóhajtást: legyetek áldás 
az egyháznak és az egyház is legyen nék- 
tek áldás 11 Majd felhangzott az eskü, 
amelyet az egész gyülekezet fennállva 
hallgatott végig. A könnyekig megható és 
felejihetetlen ünnepélyt a Himnusz akkord
jaival zárták be. Az istentisztelet után az 
esküt tett presbitérium tisztelget a főpász
tor előtt és Jánossy Gábor árvaszéki elnök 
szeretetben gazdag beszéddel köszöntötte 
fel. Láthatólag meghatva válaszolt a püspök. 
Megköszönte a szeretetet, amellyel őt el
halmozzák. Kérte a megválasztottakat hű
ségre, megértésre, hitbeli szilárdságra. 
Vajha a jó Isten meghallgatná mindazt, 
ami elhangzott s úgy áldana meg mind
nyájunkat, hogy Ígéretünket az ő kegyelme 
által erősítve valóra is válthatnánk.

Sajtónap Ózdon. Az ózdi evang. egy
házközség sajtónapot tartott április 18-án, 
amelyen az iratterjesztés forgalma 1,891X00 
kor. volt s ezenfelül még körülbelül egy 
millió kor. értékű sajtóterméket rendeltek 
meg a hívek.

Az uraiújfalui evang. gyülekezet ápr. 
18 án este 7 órakor tartotta meg sajtóünne
pélyét, melynek keretében Rónai B. Gyula 
helyi lelkész szabad előadásban mútatott 
rá az evang. sajtó jelentőségére és buzdí
totta a gyülekezet tagjait annak pártolására. 
A Rózsa Lajos tanító vezetése alatt álló 
énekkar egy énekszámmal, Tóth Ida, Németh 
Annus, Szabó Sándor, Mogyorósy István és 
Bélák Sándor helyi s. lelkész szavalatokkal 
működtek közre. Az offertórium az evang. 
sajtó céljaira küldetett el.

Mezőtúr. Jól sikerült vallásos délutánt 
rendezett az egyházközség a gályarabok 
emlékére ápr. 18-án a ref. közp. iskola 
zsúfolásig megtelt nagytermében. Mely al
kalommal Bartos Pál szarvasi igazgató

lelkész „Miért szenvedtek a gályarabok?* 
címmel mélyen szántó, igen tartalmas, hit
ébresztő előadást tartott. A délután sikeré
hez még nagyban hozzájárult a Kosnár 
Lajos ev. kántor vezetése alatt álló egyházi 
vegyeskar, a tőlük már megszokott alapos
sággal és ügyességgel előadott 2 énekével, 
továbbá Fejér Margitka és Bukovszky Fe
renc nagy hatással és mélyen átérzett sza
valataival. A kegyeletes ünnepséget Wikkert 
Lajos lelkész imával nyitotta meg és zárta 
be. Az offertórium egy millió százezer K-t 
jövedelmezett az imaházépítési alapra.

Csönge. Folyó évi április hó 5-én és 
április hó 11-én jól rendezett és szép er
kölcsi, valamint anyagi sikerrel jutalmazott 
műkedvelő előadást tartott az Év. Ifjúsági 
Egyesület lelkes gárdája, melyen színre 
került Csite Károly: „Hej, de szép a la
kodalom“ c. 3 felvonásos vigjátéka. Külön 
elismerés illeti a szereplők közt Seregély 
Emmát, Döbröntei Vilmát, Kiss Anuskát, 
Bognár Rózát, Csőre Zsófit, Tamaska Jenőt, 
Kovács Dénest, Nagy Kálmánt, Tóth Ist
vánt, Balogh Karit és Németh Gézát. A 
gyülekezet hálája és elismerése pedig főleg 
az egyesület elnökét: Balogh Jánost illeti, 
ki fáradhatatlan búzgalommal vitte sikerre 
az ifjúság munkáját. A rendezés tiszta jö
vedelmét : 2699.144 K-t az egyesület az 
egyházépítés céljaira ajánlotta Fel.

Csornád. F. évi márc. hó 7-én a meg
alakult Luther-Szövetség mély áhítatot keltő 
ünnepséget rendezett a délutáni istentisz
telet keretében. — A liturgikus istentisztelet 
éppen úgy tartatott meg, mint délelőtt van 
szokásban. Eiőének, mit a lelkész intonált 
az oltár előtt, folytatta a gyülekezet orgona
kíséret nélkül. Erre következett az első ének, 
mely után oltári liturgikus szolgálatot telje
sített Holéczy|János helyi lelkész; 2-ik ének, 
ezt követte lelkész alkalmi irásmagyarázata, 
ez után Valentik György kántor egy meg
ható dallamú orgonaszámot játszott, mely
nek motívumai a „gályarabok énefeé'-hez 
bevezetésül szolgáltak s mely éneket az 
iskolai gyermeksereg lelkesen énekelt. Ezen 
ének elzengése után dr. Scholtz Oszkár, a 
Luther-Szövetség egyik ismert buzgó veze
tője fejtegette érdekfeszítő előadásában a 
Luther-Szövetség célját. Előadása után a 
helyi lelkész a csomádi Luther-Szövetség 
nevében is meleg köszönetét tol másolta 
neki, hogy megtisztelte e gyülekezete* mely 
élvezettel hallgatta arany szavait, 8 jelen
tette, hogy Csornádon a Luther-Szövetség 
keretében megalakult a nőegylet is, mely 
máris szép tanujelét adta samaritánusi 
szeretetének abban, hogy egy igen szegény, 
de nagyon vallásos nőtagját, özv. Krizsán 
Jánosné született Világ Katalint, kinek min
den vagyonkája, még ruházata is, házával 
együtt a tűz martaiéba lett, szépen felsegé
lyezte. A kibocsátott gyűjtő-ív eredménye
3,783.000 korona volt. — Az ünnepség oltári 
liturgikus záróimával s Ároni áldással véget 
ért. Az „Erős vár* befejező ének hangjai 
mellett offertórium volt tartva a kerületi 
Luther-Szövetség javára, mely 350.000 ko
ronát eredményezett.

Megjegyzendő, hogy a buzgóságában 
fáradhatlan dr. Scholtz Oszkár aznap dél
előtt a közeli fóti ev. templomban is tartott 
szívhez szóló előadást a Luther-Szövetség- 
ről; innen jött át Csornádra délután a bivek 
nagy örömére, kik búcsúzóul azt mondják 
feléje: a közeli örvendetes viszontlátásra I

A bakonybónki evang. ifjúsági egye
sület kegyeletes szívvel és hazafias érzés
sel ünnepelte meg március idusának em
lékét. Az egyházközség apraja-nagyja zászló

alatt vonult ki a hősök emlékszobra elé, 
ahol Isten szabad ege alatt folyt le a lélek
emelő ünnepély. Szavalatokkal lelkesen 
működtek közre: Szarka Vera, Csűri István, 
Imre János és Szarka Sándor. Az énekkar 
a Himnusz és Szózaton kívül a :  „Bús 
magyarok imádkoznak“ c. karéneket éne
kelte. Az ünnepi beszédet Somogyi János 
ev. tanító tartotta, 8 a szívek, a lelkek 
áhitatos szívvel röppenti a magasba, Isten 
trónusa előtt áldozván a negyvennyolcas 
hősök és a világháború hőseinek emlékére 
s három szép koszorút helyeztek az emlék
szoborra — Március 25-én vallásos estélyt 
rendezett az ifjúsági egyesület, melynek 
kedves, lélekemelő pontja volt: Molnár 
Gyula, magyarszombathelyi evang. lelkész 
felolvasása volt a : „Belmisszióról.“ Sza
valatokkal közreműködtek: Bécsi Róza, 
Imre Zsófia, Rácz Jolán, Imre Juliska, Imre 
István és Szarka Sándor. A leányénekkar: 
„Mind jó amit Isten tészen!“ című kar- 
és koraiéneket énekelte Somogyi J. tanító 
vezetésével. „Szegény fejem hová hajtná- 
lak* c. közénekkel fejeződött be a kedves, 
hangulatos vallásos estély, melynek offer- 
tóriumából 35.000 kor. jutott a belmisszió 
magasztos céljaira. — Az ifjúsági egyesület 
részére 60 kötet könyvet, nagyobbrészt 
Jókai és Mikszáth könyvet vásároltunk s 
ezzel megvetettük az ifjúsági egyesület 
könyvtárának az alapját, melynek gyara
pítása a közeljövőben egyik legfőbb fel
adatunk.

Tabdi. Prinyi Ottó áll. isk. tanítót a 
vall.- és közoktügyi miniszter a soroksár- 
péteri-i állami iskolához helyezte át s így 
áldásdús működésének eddigi színteréről, 
Tabdiról, hol mint evang. levita is műkö
dött, búcsút kellett mondania. A bucsu- 
istentisztelet, mely rendkívül nehéz volt, e 
hó 18 án ment végbe. Megjelentek azon 
nemcsak az iskolához tartozó összes evang. 
hívek, de tisztelet jeléül mások is a csen
gődi dalárdával együtt. A búcsú pillanatában 
istenitisztelet közben sírt a derék, jó 8 
felejthetetlen tanítónk, siitak a gyerekek, a 
hívek, kiknek körében 7 éven keresztül 
végezte nagy lelkiismeretességgel, buzgó- 
sággal a népnevelés nehéz munkáját — 
sírt a lakosság apraja-nagyja. Azok a síró 
szemek a taniió legszebb jutalma és meg
becsülése.

Istennek Szentlelke vezérelje a kiváló 
és derék népnevelőt új működési helyén is, 
hogy Anyaszentegyházunknak még sok-sok 
erkölcsös, vallásos s istenfélő híveket — 
szegény magyar Hazánknak pedig hű hon
polgárokat s honleányokat nevelhessen.

A nemescsói gyülekezet kebelében mű
ködő dalárda s ifjúsági egyesület igen szép 
ünnepséget rendezett húsvéthétfőn Rákóczy 
Ferenc emlékezetének. Délután az iskolás
gyermekeknek volt ünnepély, este pedig a 
felnőtteknek s mindkét alkalommal zsúfolva 
volt az iskola érdeklődőkkel. Költeménye
ket adtak elő Badics Ferenc és Bernáth 
Zsófi. Kurucnótákat a dalárda, az iskolás 
leánykák kara, továbbá Bernáth János, 
Komjáth János, Sztrokay Gyula és Badics 
Ferenc szólóban, részint kuruc, részint 
irredenta dalokat adtak elő. Kajtár Ida és 
Németh Ilonka ismétlés leánykák igen nagy 
hatással adtak elő egy dialógot, Kajtár 
Gyula a tőle már megszokott jó humorral 
egy monológot; Bernáth János, Bernáth 
Samu és Prácser István pedig egy kis 
rövid színdarabbal keltették hangos derült
ségre a közönséget. A kurucdalok közben 
Badics Ádám tanító tartott felolvasást II. 
Rákóczy Ferencről, világosan szemléltetve



1926. május 2 fl AR AN QSZG ISI

azt az érdekes kuruckorszakot. Ezzel az 
ünnepséggel befejezést nyertek az újév óta 
hetenként, sőt majdnem naponként tartott 
felolvasó s ismeretterjesztő összejövetelek. 
A dalárda ugyanis, mely az ifjúság leg
nagyobb részét felöleli, majd minden este 
együtt volt s a dal mellett más tárgyak 
is szóba kerültek. Gerencsér Zsigmond 
lelkész ezeken az összejöveteleken Írás- 
magyarázatokat tartott s részletekben fel
olvasta a „Mit tenne Jézus?“ című igen 
érdekes és értékes müvet.

Vönöck. Az ifjúsági egyesületek gazdag 
Programm keretében ünnepelték meg már
cius 15-ét. — A gályarabok emlékére márc. 
21-én rendeztek vallásos estélyt, mely alka
lommal offertórium cimen befolyt 71.900 
kor. — Husvét vasárnapján délután Wéber 
Gyula tanító tartott a gyermekekkel szép 
vallásos estélyt. — Husvét hétfőn az ifjú
sági egyesületek könyvtáruk gyarapítására 
műkedvelő előadást tartottak, melyet 11-én 
meg kellett ismételni. Jóllehet a szereplők 
mindnyájan a legjobbat nyújtották, mégis 
külön ki kell emelnünk: Berecz Böske, 
Rosta Sándor, László Károly, Palánki Lidi, 
Papp Gyula, Berecz Mariska, Nagy Kálmán, 
Molnár Károly, Bokányi Dénes, Boda Ka
milla, Pintér Manci, Rába Ida, Boda Aladár, 
Rosta Lina, Balassa Tini. A tiszta jövedelem 
2,700 000 K-t tett ki.

A téti ev. gyülekezet 1926. márc. 21-én 
a gályarabok emlékére ünnepélyt tartott, 
melyen Mód Jolán tanítónő, Bősze Uus és 
Simon Zsófi szavaltak, Kovácsics Géza 
helyi lelkész pedig a gályarabokról tartott 
figyelemmel hallgatott előadást. Offertórium 
189.750 korona a feláiiitandó emlékműre. 
Husvét utáni második vasárnap sajtóvasár
napot tartott, melyen a sajtóalapra 150.000 
korona gyűlt be.

Az öcsi evang. ifjak hazafias ünnepélyt 
rendeztek kis templomukban márc. 15-én, 
amely ünnepély közénekkel és imával kez
dődött, majd pedig imával és a Himnusz 
eléneklésével nyert befejezést. Felolvasást 
tartott Németh Ferenc levita tanító, ki a 
48-as eseményeket ismertette vonatkozás
sal hazánk jelenlegi helyzetére. Az estély 
fénypontját még emelték a következők 
által ügyesen előadott szavalatok: Tóth 
Margit, Antal Róza, Mészáros Lajos, Györfy 
István, Takács Anna, Treiber Lajos, Mé
száros Mári, Bursy Lajos, Komjáty Jolán, 
Gazdag Gyula, lsó Lajos, Pintér Lina, 
Németh Ferenc és Komjáty István. Szóló
énekeikkel gyönyörködtették a hallgató
ságot: Pintér Lina, Tóth Margit, Gazdag 
Gyula, Bőke Irma. A vegyeskar egy szám
mal szerepelt. Ez alkalommal könyörado- 
mánygyüjtés is volt az alföldi árvízkáro
sultak javára. Befolyt 68.500 korona.

Vakok bibliájára. Steiner Irén Szeged
ről a Harangszó szerkesztősége utján 100 
ezer koronát adott a vakok bibliájára.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Gardelézenben, Szászországban a csa

tornázási munkálatok közben másfél méter 
mélyen egy rozsdás vasládát találtak, mely 
egy teljes góthikus bibliát tartalmazott a 
XII. század II. feléből. Mivel a ládán az 
1632. évszám olvasható, valószínű, hogy az 
értékes irodalmi emléket a 30 éves háború 
veszedelmei elől ásták el.

Hollandia. Azok a hirek, miszerint a 
hollandus református egyházban komoly 
ellentétek támadlak egyes bibliamagyarázati 
kérdésekben, s amelyek már szakadással 
fenyegettek, túlzottaknak bizonyultak. Az

ellentétek legfeljebb Amsterdamban éleződ
tek ki, országos mozgalom azonban nem 
támadott belőle.

A német birodalm i vasutak igazgató
sága az egyházak kérelmére kötelezte a 
vasúti vendéglősöket, hogy minden időben 
friss tejet t irtsanak készen az utasok ré
szére. Ezt az intézkedést különösen az 
utazó gyermekek érdekében nagy örömmel 
üdvözlik.

Abdul Rasek seyket, a kairói El Ashar 
egyetem tanárát aki az egész mohamedán 
élet megújítását és modernizálását szorgal
mazza, — s akit az izlám Lutherja gyanánt 
kezdtek emlegetni — megfosztották állá
sától.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Április hó 17-én tartotta Lon

donban a Ritson Road Nord-i uccában levő 
evangélikus templomban esküvőjét Becker 
Jakab detroiti (Amerika) ev. magyar lelkész 
Bejek Ilonkával, Bejek Miklós vépi állfónök 
és neje Mesterházy Erzsébet leányával. Az 
esketesi szertartást P. A. Schalten ev. lel
kész végezte. Tanuk Kiss Ferenc újságíró 
és Nárcy László m. tanácsos voltak. Isten 
gazdag áldása legyen rajtuk.

Halálozás. Özv. Kring Miklósné szül. 
Pfeiffer Etelka alulirt gyermekei és unokái, 
valamint testvérei és az egész kiterjedt 
rokonság nevében fájdalommal, de isten 
akaratában megnyugodva tudatja, hogy 
szeretett hitvese, gyermekeinek édesapja, 
unokáinak jó öregapja, Kring Miklós nyug. 
evangélikus lelkész munkás és befejezett 
életének 79-ik, boldog házasságának 49-ik 
évében, folyó hó 19-én hajnalban kilehelte 
nemes lelket és visszaadta Teremlő Urának. 
Földi maradványait folyó hó 21-én, szerdán 
délelőtt Vall órakor adtuk át az anyaföld
nek, a kaposvári keleti temetőben. Kapos
vár, Németh István-ucca 63., 1926. április 
19. „Hogyha megholtunk a Krisztussal, 
hisszük, hogy élünk is Ö vele* 1 (Róm. Vt. 
8.) Dr. Kring Jenő és felesége Ittzés Etelka, 
Kring Irma es férje dr. Ittzés Zsigmond 
gyermekei. Ittzés Sárika, Ittzés Mihály, Ittzés 
Jenő, Ittzés Zsigmond, Ittzés István, Ittzés 
Irma, Kring Miklós, Kring Jenő unokái.

Farkas Gyula Máv. főintéző mély fáj
dalommal, de Isten akaratában megnyu
godva jelenti, hogy a drága hitves, a gyer
mekek szerető édesanya, a jó testver és 
rokon Farkas Gyuláné szül. Gutsohn Ka
rolina f. évi április 22-én, este fél 10 
órakor, életének 42-ik, boldog házasságá
nak 23-ik évében hosszas, kínos betegség 
után visszaadta imádkozó lelkét teremtő 
Urának.

Kedves halottunkat utolsó útjára folyó 
hó 24-én, szombaton délután 3 órakor 
kisértük ki az evangélikus templomból a 
szentgotthárdi csendes sirkertbe.

„Jobb néktek, hogy én elmegyek . .  .* 
János ev. XVI. 7.

Béke hamvaira, áldás emlékére I
Farkas Gyula férje. Gizella, Karola, 

Klára, Henriette, Gyula, Rózsa, Gyöngyike 
gyermekei. Kiltz Fülöpné szül. Gutsohn 
Henriette, Gutsohn J akab, Gutsohn Frigyes 
testvérei. Kiltz Fülöp sógora. Gutsohn 
jakabné, Gutsohn Frigyesné szül. Kiltz 
Erzsébet sógornői.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

ÚJDONSÁGOK.
Állami szavazás dönt Newyork állam 

ban a szesztilalom kérdéséről. Mialatt 
Washingtonban javában folyik a harc a 
szesztilalom hi vei és ellenzői között, addig 
Newyork állam törvényhozó testületé azt a 
határozatot hozta, hogy a szesztilalmi tör
vény megváltoztatása ügyében állami sza
vazást kell elrendelni.

A Havai-szigeteken egy vulkán el
pusztított egy falut. Maunaloa vulkán 
Havai keleti partján elöntött egy falut. 
Körülbelül ötven ház került láva alá. A 
mintegy száz lakos sorsáról semmit sem 
tudnak.

Angolkór Birminghamben. Birming
ham varosában egyiptomi álomkórban heten 
megbetegedtek. A betegség egy esetben 
halálos kimenetelű volt.

A Johannita lovagrend m agyar cso
portja  most tartotta meg Budapesten ezidei 
nagygyűlését. Az ünnepé y istentisztelettel 
kezdődött a Deák-téri evangélikus templom
ban. Az ünnepi szentbeszedet Raffay Sán
dor püspök mondotta. Este tartották meg 
a gyűlést, amelyen negyven magyar lovag 
és négy német lovag vett részt. Az ülést 
díszebéd követte, amelyen Albrecht, József, 
József Ferenc főhercegek, Karátsonyi Jenő 
gróf követ, Szirmay József és Barcza Károly, 
a máltai lovagrend lovagjai, mint vendégek 
jelentek meg.

Uj könyvek!
Kaphatók a „Luther-Társaság“ evan
gélikus könyvkereskedésében Budapest 

Vili., Szentkirályi-ucca 51/a.
Csíki István: „Jer és lásd meg“,

e lm élkedések .................................17.500
Dods Márk: Szent János evangé

liumának magyarázata, I. kötet . 50.000 
Hastings: A mintakép. Isten igéje 

a gyermek lelkében, I. köt., szer
kesztette Ince.G. . . . . . .  50.000

Kapi Béla: Az Úr oltalmában, tör
téneti e lb eszé lés ........................  38.000

Kun Kálmán: Kereszttel a vállamon,
lé le k ra jz ....................................... 40.000

Makkai Sándor d r.: Az erdélyi ref.
egyházirod. 1850-tól napjainkig 17.500 

Moór Győző: Méccsel a kezemben,
költemények.................................. 50.090

Musnai László: A magyar biblia
tö rtén e te ...........................................15.000

Musnai László: Életnek beszéde,
egyházi beszédek........................  50.000

Rávesz: A magyarországi protestan
tizmus tudományos történetírása 5.000 

S. Szabó 1.: Műveltségi állapotok, 
főként az iskolázás Debrecenben 
a reformáció korában . . . .  14.000 

Vásárhelyi János: Bizonyságtétel,
egyházi beszédek........................  125.000

Vidor Gabriella d r . : A pataki vár
gyöngye, ifj. regény .................... 65.000

Lagerlöf: Krisztus-legengák, új ol
csó kiadás . .............................  43.750

Konfirmandusaink részére legszebb ajándék 
a Paulik János konfirmációi emlékkönyv, 
kapható 84.000 és 100.000 koronás árban. 
Vidékre postai küldés. — Kérjen Bibliák

ról árjegyzéken
Konfirmációi emléklapjaink művészi 

kivitelűek s díszéül szolgálnak minden 
2—8 lakásnak.
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Makkal Sándort egyhangúlag erdélyi 
reform átus püspökké választották. Az
erdélyi református egyházkerület az új re
formátus püspökké egyhangúlag Makkai 
Sándor dr. püspökhelyettest, a református 
teológia tanárát választotta meg. Az új 
erdélyi református püspök még nincs har
minchat éves, 1890-ben született Nagy- 
enyeden.

Háromszázharmincnyolcágyas kórház 
épül Zalaegerszegen. Zalaegerszeg város 
képviselőtestülete elhatározta 338 ágyas 
kórház építését.

Aki Kossuthnak a cipőtalpában vitte 
az üzeneteket. Temesvárott meghalt 85 
éves korában Goldner B. Lajos kereskedő, 
aki gyermekkorában cipőjébe varrva vitte 
Kossuthnak és Pu'szkynak az üzeneteket.

Száz japán halász elpusztult a vihar
ban. Több, mint száz halásznak veszett 
nyoma a viharban, amely végigvonult Japán 
egész nyugati partvonalán.

Új magyar reform átus püspöki birtok. 
Az Országos Födbirtokrendezó Bíróság a 
dunántúli református egyházkerület püspöke 
részére Szilasbalhás határából 500 kataszt- 
rális hold birtokot Ítélt meg. Az Ítélet jog
erős.

Kecskemét harminc tanyai iskolát 
épít. Kecskemét törvényhatósági bizottsága 
Fay István főispán elnökiésével rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen harminc tanyai 
iskolának felállítását határozta el.

Kossuth-ünnep Torinóban. A torinói 
magyar kolónia a régi piemonfi főváros 
előkelőségeinek részvételével Kossuth-ün- 
nepélyt rendezett és megkoszorúzta azt az 
emléktáblát, amely a nagy magyar száműzött 
torinói lakásának házfalát díszíti.

Csathó Kálmán új regénye most jele
nik meg Herczeg Ferenc irodalmi hetilap
jában az Ui Időkben, melynek 17 számába 
elbeszélést Karinthy Frigyes, Bónyi Adorján, 
John Galsworthy, verset Farkas Imre, cikket 
Zilahy Lajos és Terescsényi György írtak. 
Stámos művészi é3 időszerű kép díszíti 
ezt a számot, amely közli a lap rendkívül 
népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket, 
s a szépségápolást is, valamint a Szerelem 
című angol regényt, mely rendkívüli sikert 
aratott. Az Uj Idők előfizetési ára i/t évre
80.000 korona. Mutatványszámot kü d az 
Uj Idők kiadóhivatala, Budapest, VI. kér., 
Andrássy-ut 16.

Magyur Lányok legkedvellebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
8zentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLY.
Főmunkatársak :

NAQY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Gabonaárak: Búza 400—410 rozs 230— 

235, árpa 245, köles 190, zab 260, tengeri 
295 —200, korpa 175 ezer korona méter- 
mázsánkent.

Valuták: Dollár 71.200, Schilling 10080, 
Német márka 16995, Cseh korona 2115, 
Dinár 1257, Lei 285, Lira 2865, Frank 2395, 
Angol font 348 000.

Adataiul a Barangszó Mártására!

Egy intelligens egyedülálló idősebb 
özvegy, vagy hajadon otthonra talál, ha 
elvállal egy üzleti háztartás vezetését s 
maga is tud főzni.

Az ajánlatokban jelenlegi munkakörét, 
ha özvegy, férjének volt hivatását és a 
fizetési igényeit kérem feltüntetni. C ím : 
Schípf Károly, Győr, i. Czuczor-u. 12—14 
szám. 2—s

Pincórtanonc felvétetik Trattner 
Sándor vendéglősnél Kőszeg. 2—3

Akar ingyen egy jó  tan ácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

^  k a s z á t .  S
Et a legújabb vívmány a kasza
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelőt három 
szőri kikalapálás után is készsé- 

gesen kicserélem. ===== 
Kapható kizárólag:

S A L B E R  KÁROLY
kereskedésében 6-20 

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Vizsgái jutalomnak, szorgalmi ajándéknak, konfirmációi emléknek

alkalmas  o l c s ó  k ö n y v e k e t
ajánl K I S  T I  V A D  A R  könyv- és papirkereskedő P Á P A . Fő-ucca 21.

Árak Pengő- fillérben.

Nemzeti lant, hazafias szavalat! darabok (Lampért) M 2 
Mi nem feledhetünk . . .  Költemények (Szatmáry) . M 2 
Kis emberek könyvecskéje. Mesék, versek, énekek

( U r a y ) ......................................................................... — 56
Meséskönyv. Irta Ella n é n i .......................................— 68
Kis emberek nagy dolgai. (Br. Podmaniczky F ) . —-56 
Világszép mesék: Törpék és óriások. Az aranykraj

cár. Az angyal. Aranyos Katica meg a tündérbabák.
A legszebb pirostojás. Az elvarázsolt királyleány.
E g y -e g y ........................................................................... 160

Hogyan készül ? Az igazi munka vívmányai . 7 20
Száz kép a bibliából. Leinweber festő színes képei,

album a l a k ....................................................................8.40
Az Ő nyomdokain, mit tenne Jézus? (300 oldal) . 2-24
Sión hegyén . . .  Versek. (Tollas Béla) . . . 2 40
Ágota megbocsát. . .  (Csite K . ) ...................................—-96

Uj bibliai fali m ondások fekete és sötétzöld alapon 
ezüst betűkkel 64 Pengő-fillértől feljebb, nagy válasz- 
= = = = =  tékban  vannak raktáron. = = =

V í  Z Q O ' a  1 Q D O l í  Münö minőségű papíron — Magyar, német és egyvonalas beosztással. — 
, ^  Díszes körzetben 10 darab —*24 P engő-fillér. ______

Nemes ösvényeken, 26 elbeszélés és vers, sok kép
pel, b e k ö tv e ..............................................................4 48

Fénysugarak. (Raffay S.) 45 elbeszélés és ver3, sok
képpel, b e k ö t v e ......................................................4 48

Az Ur oltalmában, történeti elbeszélés (Kapi Béla) . 3 —
A pataki vár gyöngye. Ifj. regény. Lorántffy Z s. leány

korából. (V ic to r) ........................................................... 5-20
Az én tűzhelyem az én boldogságom (Pröhle K.) . — 56 
Luther jelleme. (Walther) . . . . . 3  36
„Akikre nem volt méltó a világ“. (Révész) . . 5 04
Hitért, hazáért, történeti regény. (Gagyhy) . . . 1 68
Lorántffy Z-suzsánna. (H. Kiss Géza) . . . .  280
Árva, Bethlen Kata. „ „ „ . . . .  2 24
Az Úr gondot visel, 3 elbeszélés. (C3ürö3 J.) . . 1-20
Nagymagyarországból, kismagyarországba. (Tomcsáuyi) 5 76 
Konfirmációi emlékkönyv, 320 lap képekkel (Puulik) 6 72 
Lelki vezér, imakönyv. (Gyurátz F.) Vászonkötésban 4 50 
Szoroskapu, keskeny út. Leányok imakönyve.

(Czeglédyné)............................................................. 3.—
Szóvirágok, szólások, szállóigék, idézetek, idegen 

közmondások bő magyarázatokkal (Haller Jenő) . 1 60

Nyomatott Weülsch Bála villamflsamü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa :
i  DmJntWl LQmer-SiövetstG
kn Ornzágos Luther-Sző rőt 

■ég biTftUUs lapja.

Kéziratok, olőfísetéBi dijak 
éa reklamációk a 

KARANGSZO BserkMxtö-
kladöhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfízetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
UeoJelenllc minden vasárnap.

Vezess U ram  szent életre, 
H ogy élhessek tetszésedre.

Saarkeaitő-Hadóhlvatal:
SZENTOOTTHÄRD.

Vas vármegye.

FlókkladóhlTatal 
.Luther-Táraaság* könyv- 

kereakedéss Badapeat,
Vili., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HAUANOSKO“ 
előfizotósl Ara: a második
negyedírra 18.000 korona. 

Félévr. 30.000 korona. 
Csoportoa küldéssel 
lO'/t-on kedreamény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; aa utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

Ti is el akartok-e menni?
János 6 . 08. „Felele néki 

Simon P é te r: .Uram, kihez 
mehetnénk ? Örök életnek 
beszéde van tenálad!“

Van valami felségesen megható 
és szívet-lelket megragadó erő Pé
ternek eme bátor vallomásában. 
Kiérezzíik a szavak csengéséből, 
hogy itt igazán egy talpig ember
nek, egy egész férfinak a bizony
ságtevése, őszinte hitvallása szól. 
Péter így gondolkodik: mások csi
náljanak, amit akarnak, az állha
tatlan tömeg ám forduljon el a 
Krisztustól — de ő Jézusa melleit 
megáll, megáll az elszántság leiké
vel, ebben a kőszikla bizonyosság
ban : Uram! kihez is mehetnénk ? 
hol maradhatnánk békén s meg
áldva, mint egyedül csak tenálad, 
hisz te vagy a mi igazi világunk, 
a mi igazi életünk, te vagy egyet
len kincsünk, s minden gazdag
ságunk I. . .

Vájjon megtagadhatja-e az édes
anya önnön vérét, kicsi gyermekét? 
És a tanítvány a szeretett Mestert, 
az elveszett bűnös az ő Megváltó
ját könnyelműen elhagyhatná ? Ki
hez mehetnénk fájó sebeinkkel, ha 
nem tehozzád Uram, ki mindeneket 
gyógyítasz ? Kihez mehetnénk vá
doló bűneinkkel — hisz a tékozló 
fiáknak te szereztél megbocsátó 
kegyelmet! Kihez mehetnénk mi 
a halál utasai, a koporsó martalékai, 
mikor te vagy a feltámadás s az 
élet! . . .  Oh ! nélküled Uram puszta, 
kietlen ez a világ és üres a meny
ország, de veled s utánad kész 
vagyok mind az életre, mind a 
halálra menni! . . .

Péter vallomása ezen kívül ma
gában foglalja még egy a Krisz
tusra igazán hallgató tanítvány 
boldog hitvallását i s : „Örök élet

nek beszéde van tenálad! . . .“ Aki 
így lesz bizonyságot, az figyelő, 
szomjas lélekkel ült a Mester lábai
nál és megértette az ige hivogatását: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok és megterhel- 
tettetek, és én megnyugosztlak tite
ket . . Aki így tesz bizonyságot, 
azelőtt felragyogott az igazság: 
„Az embernek fia azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa azt, ami 
elveszett. . . "  aki így szólt, annak 
a szíve áment mondott a Krisztus 
szavára: „Én vagyok a világ vilá
gossága, s az életnek kenyere!“ 
Péter megértette és elfogadta az

„Buzgón leonilom színed előtt dicső, 
Majdan ha lelkem záraiból kikéi 
S hozzád közelb járulhat, akkor 
A mi után eped, ott eléri.

Bizton tekintem mély sirom éjjelét; 
Zordon, de óh nem, nem lehet az gonosz, 
Mert a te munkád. Ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják.“ — Ámen.

1776. május 7-én, ma százötven 
esztendeje, egy isteni szikra szállt 
le az égből a földre az egyházas- 
hetyei kúriába egy gyermek böl
csőjébe. Ez az isteni szikra — a 
Berzsenyi Dániel leikébe szállván, 
azt lángra lobbantotta és megterem
tette a magyar klasszikus óda arany
korát. Ma, a másfélszázesztendős 
évfordulón kiszáll az egyházas- 
hetyei szülei házból, kilép a ke- 
menessömjéni kúria alacsony szo
báinak meghitt csöndjéből és ki
röppen a niklai sirból Berzsenyi 
Dániel, hogy szíveinket lángra 
gyújtsa, hogy szemeinket megnyissa 
a látásra, süket füleinket a hal
lásra és hogy beledörögje a magyar 
glóbusba — óh nem ebbe a porba-

örök életnek beszédét, és teljes 
bátorsággal ráépítette egész életét! 

„Ha mindenki elhagyna,
Veled .maradok é n ;
Nem halt lei még a hála,
Uram a föld szinón.
Te érettem szenvedtél 
Kínos fájdalmakat,
Azért szívem tehozzád 
Örökre hű marad.
Te most is szeretettel 
Megváltónk vagy nekünk,
Ha néped elhagyott is,
Te megmaradsz velünk.
De győz a hű szeretet,
Végül meghódolunk 
S megbánva nagy bűnünket,

-» Kebledre borulunk . .  .*
— — • Ámen. *

vonagló nyomorországba, — de 
Nagymagyarország népébe, az egész 
magyar nemzet leikébe a rettentő 
mementót: „Nem látod Árpád vére 
miként fajul, nem látod a boszus 
egeknek ostorait nyomorult hazá
don?“

Belesikoltja a föltámasztott költő 
haragvó szelleme, isteni lelke komor 
szemrehányással, valami szívet 
megrezkettető nekibúsulással, ko
mor égi főnséggel a tüleinkbe, az 
érzésünkbe, a tudatunkba, hogy 
„minden ország támasza, talpköve 
a tiszta erkölcs, mely ha elvéiz, 
Róma ledül s rabigába görbéd.“

És halljátok-e a haragvó, a népe 
bűneit ostorozó, a hazája pusztu
lásán, a fajtája romlásán kesergő 
költőnek, — „a nemzet nagy éne
kesének“ — mennydörgő szavát: 
„Óh I más magyar kar mennyköv# villogott 
Attila véres harcai közt, midőn 
A fólvilággal szembeszállott 
Nemzeteket tapodó haragja.
Más néppel ontott bajnoki vért, hazánk 
Szerzője Árpád a Duna partjain,

B erzsenyi Dániel.
I r ta : Jánossy Oábor.

F iz e s s e n  e lő  a  H a r a n g s z ó r a  ! L a p u n k  m a i  s z á m a  1 0  o ldal.
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Oh, más magyarral verte vissza 
Nagy Hunyadink Mahomed hatalm át!“

És halljátok-e a niklai sírból 
föltámadt költő lelkének szilaj ria
dóját, óh halljátok meg elfáradt, 
elfásult, az egész világgal és maga
tokkal meghasonlott magyarok:
„Ébreszd föl alvó nemzeti lelkedet! 
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély;
Nem félek. A kürt harsogását,
A nyihogó paripák szökését
Bátran vigyázom. Nem sokaság, hanem
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat!“

És halljátok-e a bölcs és igaz 
embernek, a kábulatba ejtett népét 
ébresztgető költőnek örök emberi 
tanításait is, halljátok-e mai ma
gyarok, e sötét gyászos korszak 
gyönge nemzedéke:

„Nézd az igaz Virtus föláldozza 
magát, nem kéri senkitől érdeme 
jutalmát, mert magában érzi!“

És hallgassátok csak tovább a 
hetyei bölcső isteni szikrától ihle
tett szülöttének, a sömjéni udvar
ház halk szavú gazdájának, a nik
lai sir csöndes lakójának a vallásos 
lélek mélységes hitét, az isteni 
gondviselésben való megnyugvását 
hirdető szavait: „Zordon, de óh 
nem, nem lehet az gonosz, mert a 
te munkád, ott is elszórt csontjai
mat kezeid takarják.“

Halljátok-e hitetlenek, csufol- 
kodók és cynikusok, kétségbeeset
tek és sivár lelkű elbizakodottak,

Báró Radvánszky Albert egye
temes egyházunk kiváló felügyelője 
április hó utolsó napjain látogatást 
tett a bonyhádi reálgimnáziumban. 
Az egyetemes felügyelőt, aki Kapi 
Béla püspök, dr. Mesterházy Ernő 
egyházkerületi felügyelő és Kuthy 
Dezső főtitkár kíséretében érkezett 
Bonyhádra, a tolna—baranya— 
somogyi egyházmegye részéről 
Schöll Lajos főesperes, Mechwárt 
Ernő kormányfőtanácsos és Hagy- 
másy Zoltán főszolgabíró üdvözöl
ték. Az egyetemes felügyelő üdvöz
lésére megjelent a pályaudvaron 
a reálgimnázium egész tanári kara, 
a bonyhádi gyülekezet elnöksége. 
Festői látványt nyújtott a feszes 
állásba sorakozott cserkészcsapat 
és az egyforma tornaruhába öltö
zött reálgimnáziumi ifjúság hatal
mas serege.

Hagymásy Zoltán főszolgabíró 
és Schöll Lajos főesperes üdvözlő 
beszéde után az egyetemes fel-

kevélyek és alázatosak, halljátok-e 
Berzsenyi Dánielt?

És a jó és igaz ember, a vér 
integer scalerisque purus alázatos 
és mégis önérzetes öntudatával 
elmondhatjátok-e magatokról, a mit 
a Mélységek írója, a nemzet nagy 
énekese, a hazafiság fönséges szavú 
költője elmondhatott magáról a 
pálya végén:

„Úgy éltem, hogy életemet 
Újra élni nem bánnám,
Úgy éltem, hogy életemet 
Elmúlni ne fájlalnám,
Ha mégegyszer elkezdhetném,
Ismét a múltat követném !“

Óh jelenj meg közöttünk meg- 
dicsőült szellem, gyújts világos
ságot e mi sötét éjszakánkban, 
taníts, dorgálj, emelj föl bennünket 
a porból, korbácsold végig láng
szavad ostorával vonagló szívein
ket, ébreszd öntudatra, szörnyűséges 
sorsa megismerésének, rettentő 
mulasztásainak, felelősségének és 
kötelességeinek tudatára a pusztu
lás ösvényébe sodortatott népedet; 
dörögd a füleinkbe, ird belé a 
lelkűnkbe a hazaszeretet örök 
evangéliumát, — hogy fölébred
jünk, egymásra találjunk, egyet 
érezzünk, akarjunk és cseleked
jünk : visszaszerezni elrabolt és 
elprédált ősi örökségünket s meg
váltani a hazát a halálból az örök
életnek. Ámen.

ügyelő megtekintette a cserkész- 
csapatot és a tanulóifjúság nagy 
csapatát.

Este Hagymásy Zoltán főszolga
bíró adott vacsorát az egyetemes 
felügyelő tiszteletére.

Másnap istentisztelettel vette 
kezdetét a napi munka, melyen a 
bonyhádi gyülekezet tagjain kívül 
részt vett az egész tanári kar és 
tanulóifjúság. Az istentiszteleten 
Tomka Gusztáv, a reálgimnázium 
vallástanára tartott egyházi beszé
det. Az istentisztelet végeztével 
megkezdődött az iskolalátogatás. 
Az egyetemes felügyelő minden 
osztályban és minden tanár elő
adásán tett látogatást és élénk fi
gyelemmel kísérte a tanárok ma
gyarázatait és a tanulók feleleteit. 
A z  iskolalátogatáson résztvetl Má- 
gócsi-Dietz Sándor egyet, tanár, az 
egyetemes tanügyi bizottság elnöke 
is, ki állami kiküldetésben már pár 
nappal azelőtt Bonyhádra érkezett.

Délben népes társasebéd volt az 
egyetemes felügyelő tiszteletére, 
melyen az egyetemes felügyelőn 
kívül Kapi püspök, Schöll főespe
res, Hagymásy főszolgabíró és Fáik 
Henrik igazgató mondottak beszé
deket.

Délután a bonyhádi népiskola 
összes tantermeiben tett látogatást 
báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő. Mindenütt ünneplőbe öl
tözött, virágos gyermekek fogadták, 
s szeretettel tárultak fel előtte a 
gyermekszívek. A délután későbbi 
óráit a reálgimnáziumi ifjúság torna
gyakorlatainak megszemlélése töl
tötte be. Gyönyörű látvány volt az 
egyforma tornaruhába öltözött, jól 
fegyelmezett ifjúság, mely először 
szabadgyakorlataival, majd szer
gyakorlataival nyújtott felejthetet
len gyönyörűséget.

Az esti órákban a tornacsarnok
ban gyűlt össze az ifjúság és az 
érdeklődő közönség, ahol is az ifjú
ság énekszámainak és szavalatai
nak keretében Fáik Henrik igaz
gató üdvözölte báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelőt és az 
intézet többi vendégeit. Lendületes 
szavakban tett hitvallást az intézet 
hivatásáról, arról a szeretetről, me
lyet az intézet volt tanítványa, 
Petőfi Sándor képvisel és arról a 
mély vallásosságról és jellemtiszta
ságról, melyet Arany János költé
szetéből, annak legkiválóbb magya
rázója, Lehr Antal emelt ki, aki 
szintén ebből az intézetből lépett 
a magyar kultúra templomába.

Báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelő szólott azután a 
tanári karhoz és ifjúsághoz. Öröm
mel emlékezett meg az intézetben 
nyert kedvező benyomásról és a 
haza és egyház öntudatos, építő 
szolgálására buzdította hallgatóit.

Este az egyetemes felügyelő 
megtekintette az intézet közélelme
zését, majd a tanári karral konfe
renciát tartott, melyen legnagyobb 
elismerésének adott kifejezést. Este 
Fáik Henrik igazgató adott az egye
temes felügyelő tiszteletére vacsorát.

Másnap reggel Hidasra ment 
báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő. A diadalkapuval ellátott 
és szépen díszített templom előtt 
az ünneplőbe öltözött lakosság szá
zainak élén Fischer főszolgabíró 
üdvözölte az egyetemes felügyelőt 
és az érkezőket a járás nevében, 
majd a templom küszöbén Schöll 
Lajos főesperes mondott üdvözlő 
beszédet. A zsúfolásig megtöltött

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő Bonyhádon.
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templomban Schöll Lajos főesperes 
tartott megható rövid gyermekisten
tiszteletet, mely után a gyermekek 
elszéledtek tantermeikbe, ahol csak
hamar megjelent az egyetemes fel
ügyelő és örömmel hallgatta végig 
a gyermekek értelmes és bátor 
feleleteit.

Az iskolalátogatás befejezése után 
a politikai község, a levente egye
sület és tűzoltóság, valamint az 
iparoskor együttes küldöttségét fo
gadta az egyetemes felügyelő.

Schöll Lajos főesperes vendég- 
szerető házánál elköltött ebéd után 
a lakosság élénk szeretetnyilvání- 
tása közt utazott el báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelő, ki sze
mélyes megjelenésével és szavaival 
mély benyomást ébresztett Bonyhád 
és Hidas lakosságában és bizonyára 
erőteljesen közremunkált abban, 
hogy mindenki hűségesen teljesítse 
kötelességeit és híven szolgálja 
egyházát és hazáját.

1926. május 9.

Harangszó 
az Alföldön.

I r ta  s e lőad ta  a s z a r v a s i  le lk é s zko n fe ren c iá n  : 
S Z L A N C S IK  P Á L  p u s z ta fö ld v á r i  ev. le lkész.

Legendái mondok, bongót, csengőt. . .  
Zendiilnek benne égi csengők,
Kondulnak benne földi bánatok,
Talán visszhangra lelnek nálatok.
Mert szomorú nekünk ma élnünk 
Ezen az áldott magyar földön is,
Hol kalásztenger is úgy csillan néha, 
Miként ha volna millió tövis 
S emberlelkek is úgy villannak 
Imitt tűzzel, amott sötéten,
Testvér, ha látsz, ne maradj tétlen,
Ki vesztegel, jaj, ja j lesz annak. . .
Legendát mondok. — Millió éve,
Itt hol ma e templom vigyáz az-éj be 
Es bástyaként áll a torony,
Hol áll családod csendes háza,
Hol hant borul ősöd porára,
S hol bölcsöd ringott egykoron, —
És a mezőn is északnak, délnek,
Hol a föld verítéked várja 
S  hová porod pihenni tér meg, —
S merre csak ér a róna teste,
A Duna-Tiszatájon, szerte,
A Föld könyvében írva találhatod: 
Tenger borított itt minden tájat.

Egyszer a tenger épp pihent,
Rászállott ringó, néma alkony 
S im megzendült fennen felelte 
Örök időknek üzenete 
Az örök Ige Istenajkon :
„ Tenger a térés sik felett 
Holnapra tóhegyen neved.
Tó másnapra változz folyóra,
Föld legyen itt, szép áldott róna.
Száz nép vonuljonyjajta át 
És egy találjon itt hazái 
Kit a föld magyarnak nevez 
S e nép a Krisztus népe lesz.
Krisztus királlyal boldogul,

Nélküle rája éj borul."
Hangzik az örök rendelet,
A tenger vize megremeg,
Mintha csak zengne fenn az égen 
Sejtelmes, derengő éjfélen 
Első harangszó az Alföld felett.
S megindult a tenger apálya,
Miglen föld leit a tenger színe 
Es megindult a népek árja,
Mig Árpádé lett Európa szive.
S a népe szíve Krisztusé lett, 
Portyázva nem száguld már messze, 
Imával nyugszik, munkára ébred, 
Zászlója lesz az Úr keresztje. —
E szent zászlóért ott ontja vérét,
Hol Belgrád fokán áll a viadal 
S kinek nyugaton nyilait félék,
Nyugat bástyája itt már a magyar.
Es megzendül im az üzenet,
Déli Harangszó az Alföld felett, 
Hunyadi győzött, vesztett a pogány, 
Krisztusé e föld a kereszt jogán.

S  e drága szent föld mára elveszett 
El a magyarnak és el az Úrnak. 
Testén, mi gonosznak prédára vetett 
Künn sebek égnek, benn lázak dúlnak. 
J a j ! éj borult már e földre régen, —
S mint gyermeksírás, ha szülőt temet, 
Kietlen, hosszú, éber éjben 
Harangszó száll megint e föld felett 
Zeng, mintha bánat hangja volna, 
Zeng: boldogtalan a magyar nép itt, 
Keresztje alatt porba omolva 
Siratgatja szebb múlt emlékit. 
Testvértelen, anyátlan árva,
Idegen lett ös otthonába,
Kedvét vesztette, kardját elásta,
Utolsó kincse vész: a reménye,
Ma már ez is csak csonka bástya 
S  mindegyre több az ellensége . . .

Harangszó száll megint e föld felett 
Sikolt, riaszt, mintha vészharang volna 
Zúg: a bűntenger itt mindent eltemet. 
Halált lehellő posvány lesz a róna. 
Krisztus keresztje elmerül,
Ki sem vigyáz rá emberül.
Tanyán a szentség: a föld s az Én 
Város: lelkivel a testnek él.
Egész nemzedék apraja, nagyja 
Esztelen, bűnös divatok rabja.
Családok vannak — nincsen gyermek, 
Hitves nem várhat hű szerelmet,
Régi erény, hit, régi hűség 
Megvetett, kigúnyolt együgyüség.
Az emberek szinte tébolyban élnek! 
Régi s új bűnnek, oktalannak, 
Hitványnak légiói vannak 
S a Krisztusé csak egy-egy lélek.

És te sem vagy még az övé egészen 
Le kell ma vetned alorcádat 
Régi kovászból van a szivedben 
Nem az övé még a munkád, a házad 
Pedig erősen áll az ítélet 
E nép csak vele lehet boldog 
Lehet-e nyugodt a napod, éjed,
Ha néped sorsát sziveden hordod.

Zeng a harangszó: új hajnalt várunk, 
Uj embert a régi emberben,
Kinek a szive nem magáért,
De Krisztusért ver hevesebben.
Kinek szivében nincsen béke 
S  ízes falatot nem ízlel szája,
Mig e nép nem a Krisztus népe 
S  ez a föld nem az ő országa.

Zeng a harangszó: e nagy munkára 
Téged is hívlak, téged is várlak

Es addig feddek, addig könyörgök,
Amíg hangomnak visszhangja támad, 
Amíg ércszavam szivekre talált,
Míg kicsiny és nagy, gazdag és szegény is 
Boldogan zengi az uj élet dalát >
A Krisztus var rám, ott leszek én is!

Lelkészi konferencia 
Szarvason.

Az ország különböző vidékéről 
80 lelkész gyülekezett össze a 
Magyarhoni Evang. Lelkészegye
sület elnökének, Paulik Jánosnak a 
hívó szavára a vendéglátó szarvasi 
gyülekezetbe. Ápr. 27-én, kedden 
reggel nyolc órakor impozáns me
netben vonultak papi öltönyben a 
nagytemplomba, ahol dr. Raffay 
Sándor püspök által tartott bűnbá
nati beszéd után az úrvacsorához 
járultak. Az istentisztelet után a 
nőegylet reggelit adott, mely után 
megkezdődött a főgimnázium telje
sen megtelt tornatermében a kon
ferencia. Jól esett ott látnunk a 
szarvasi egyház felügyelőjének, a 
betegsége folytán elmaradásrakény- 
szerült Pesthy Pál igazságügymi
niszternek a nejét, továbbá az egy
házközség férfi és női vezéregyé
niségeit. — Az Erős vár a mi 
Istenünk eléneklése után Paulik 
János tartotta meg tartalmas elnöki 
megnyitóját, melyben a vezér szé
les látókörével kiterjeszkedett egy
házi életünk problémáira. Megem
lékezett a dicső emlékű lelkészelő
dökről, a 250 évvel ezelőtt hitükért 
mártiromságot szenvedő gályara
bokról, továbbá a legnagyobb ma
gyar mártírnak, a 250 évvel ezelőtt 
született II. Rákóczi Ferencnek 
történelmi jelentőségéről.

Üdvözlések.
A gondolatokat ébresztő meg

nyitó után Raffay püspök a bányai 
egyházkerület, Geduly püspök az 
egyetemes egyház, Bartos Pál lel
kész a vendéglátó egyház, Kovács 
Andor az egyházmegye nevében 
mondott szívélyes köszöntést. Ki
emelkedő volt a Ref. Magyar Lel
készek Egyesületének küldöttségét 
vezető Csikesz Sándor titkár egyet, 
tanár üdvözlése, aki az őszinte 
testvérszeretet hangján emlékezte
tett a nagy történelmi múltra, a 
két egyház sokszor megpecsételt 
vérszerződésére, amely a jelenbe 
és jövőbe is belevilágít és megértő
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sz«r*tetre, komoly együttmunkál- 
kodásra kötelez.

A külföld és a mi egyházunk.
Különböző elnöki bejelentések után Raf- 

fay püspök tartotta meg a komoly, figyelő, 
történeti áttekintést nyújtó előadását A kül
föld és a mi egyházunk cfmmel. A külföldi 
kapcsolatok kiépítése Raffay püspök fárad
hatatlan, kitartó munkájáról beszél. Felséges 
látókört nyitott meg előttünk, amikor elénk 
varázsolta a 80 millió evangélikus egyetértő, 
határozott célokért való nagyszerű meg
nyilatkozásait, amely testvérkezet nyújtva 
a többi prot. szövetségeknek, egységes 
cselekvésre indítja majd a világ 180 millió 
protestánsát.

A lelkész magánéletéről.
A következő előadást Túróczy Zoltán 

ózdi lelkész tartotta a lelkész magánéleté
ről. Tőle már megszokott komoly alapos
sággal mélyedt bele a tárgyának minden 
oldalról való megvilágításába. A kor, a 
társadalom, a gyülekezet figyelő szeme 
ellenőrzi a lelkész minden megnyilatkozását, 
akitől nagyon sokat vár. A lelkészi eszmény 
az legyen: én és az én házam az Úrnak 
szolgálunk 1

A liturgia egységesítéséről.
A mély nyomokat hagyott előadás után 

a déli szünet következett, melynek végez
tével ismét a tanácskozó terembe gyülekez
tek, hogy meghallgassák Bartos Pál lel
késznek a liturgia egységesítéséről szóló 
előadását. Az istentisztelet egyöntetűvé 
tétele mindig erősebben foglalkoztatja az 
egyházi vezéreket. Történeti visszapillantást 
nyújtott a liturgia fejlődéséről s a külön
böző egyházakban való kialaku’ásáról. A 
hozzászólások közben ismertette Raffay 
püspök a budapesti, most kipróbált isten- 
tiszteleti rendet, mely a történeti lutherá- 
nizmus hagyományait, az evangélium taní
tásait szerencsés formában egyesiti. — 
Valóban itt az ideje, hogy egységet vigyünk 
istentiszteletünk rendjébe!

Vallásos est.
Ezután következett a konferencia egyik 

kiemelkedő eseménye: a nagytemplomban 
tartott vallásos estély. Gyönyörű szép volt 
a hatalmas méretű templom, amelyet zsú
folásig megtöltött a hívők serege. Közének 
után Pau'ik János mondott szívből jövő 
és szívhez szóló megnyitó beszédet: A val
lásos estély középpontja Geduly püspök 
mélyen szántó előadása volt, amelyen az 
evangélium lá'ószögéből fejtegette nagy 
nemzeti tragédiánk alapján a szenvedés 
problémáját, kimutatván értékeket termő 
hatását. Nagy gyönyörűségünk telt az evan
gélikus költött verseiben. Szentantalfai Nagy 
Lajosnak a gályarabok hitvallása c. költe
ményét Vietorisz László hitoktató lelkész 
szavalta el mély átérzéssel és hatással. 
Kapcfó János vallástanár Szilágyi egyik 
hatalmas költeményét adta elő eiőleljesen. 
Szlancsik Pál lelkész pedig H .rangszó az 
alföldön c. költeményét szavalta el bájos 
közvetlenséggel. A szarvasi szereplők énekei 
nagyon hatásosak voltak és szépen közre
munkálkodtak a magasztos cél: Isten dicső
ségének munkálásán: Wagner Gézáné, Kiss 
Eta, a tanítóképző énekkara s a Szarvasi 
Dalkör, vitéz Szomjas Frigyes és Rohoska 
Géza.

A lelkészi pálya külön 
keresztjéről; a templomról.

Másnap, 26-án reggel 8 órakor Sárkány 
Béla kecskeméti esperes-lelkész, egyesületi

alelnök tartott irásmagyarázatot Máté 16.24. 
alapján a lelkészi pálya külön keresztjéről, 
meleg hangon biztatva a kereszthordozó 
Krisztus követésére. Utána Duszik Lajos 
miskolci lelkész tartott előadást a templom
ról. Kiemelte, hogy a templom a gyüleke
zeti élet központja, mert mi igehirdető egy
ház vagyunk. A temp'ombajárás elhanya
golásának legfőbb okát abban találja, hogy 
ma a legtöbb ember önálló vallásos egyé
niségnek gondolja magát. A templombajárás 
fellendülését pedig az igehirdetők színvo
nalának emelésétől várja. Az igehirdetők 
színvonaláért azonban a gyülekezet is fele
lős, mert az üres padok a lelkész lelkének 
koporsóivá válnak. Fontosnak tartja, hogy 
a templom szent hely legyen. Közgyűléseket 
tehát ne tartsanak benne. Jó lenne a temp
lom szentségének emelésére falimondásokat 
helyezni el benne.

A hatalmas előadás élénk eszmecserét 
váltott ki. Kovács Andor orosházai esperes 
azt hangsúlyozta, hogy neveljen már az 
iskola is a templomra. Csikesz Sándor is 
hozzásiólt a kérdéshez s mély történeti 
aláfestéssel mutatta ki, hogy a pisztorkodó 
pap tud templomot teremteni, de a csak 
prédikáló pap nem tud gyülekezetét terem
teni. Ennek pedig az a magyarázata, hogy 
a pásztorkodó lelkész minden prédikációja 
bizonyságtétel s ez a bizonyságtétel vonz. 
Többek felszólalásában szóbakerült a róm. 
kath. istentiszteletek látogatottságának ma
gyarázata is.

Dr. Deák előadása.
Egy tudományos előadást hallgatott vé

gig a Konferencia dr. Deák János, a soproni 
theol. fakultás tudós tanárától, Mózes V. 
könyvéről. Az ev. egyház ébredőjén dolgozó 
s azért imádkozó tudós azt az alkalmat 
sem mulasztotta el, hogy rá ne mutasson 
a tudományos tárgynak a mai időknek 
szóló ama tanúságára, hogy a vallási sza
badelvűsig mindig bomlasztó volt s hogy 
a bomlást megakadályozó egyházi reformot 
nem lehet törvénnyel megcsinálni.

Délután dr. Varsányi Mátyás budai lel
kész tartott előadást az evangélikusok gaz
dasági tömörüléséről.

Az ev. sajtó.
Németh Károly lébényi esperes az 

„Evangélikusok Lapja“ szerkesztője beszélt 
az ev. sajtó megszervezéséről. A konferencia 
kívánatosnak tartja az ev. sajtó megszer
vezését, a Luther-Társaság és Luther- 
Szövetség segítségével tömöríteni fognak 
ev. írókat s az egyházmegyénkénti sajtó- 
tudósnás végrehajtására felkéri az elnök
ségeket.

Theol. Otthon.
Ezután dr. Deák János előadásában 

került napirendre a Theol. O.thon ügye. 
Egy milliárdra volna szükség még ahhoz, 
hogy méltó elhelyezésbe kerüljenek a the- 
ologusok Sopronban. Az a meleg hangulat, 
mely a theologusok iránt él és meg is 
nyilvánult a lelkészek szivében, biztosíték 
ennek az összegnek áldozatos előterem
tésére.

Zsiray Lajos előadása.
Zsiray Lajos nagyvázsonyi lelkész elemi 

iskolai hittankönyveinkröl tartott előadást. 
Rámutatott azokra a különbségekre, ame
lyeknek egységesítése elkerülhetetlen. A 
miatyánk, a tiz parancsolat, a szereztetési 
igék és egyéb fontos alkatrészei hitokta
tásunknak legyenek egységes szövegüek 
minden vonnalon.

Esti istentisztelet.
Este 6 órakor istentisztelet volt az ó 

templomban, melyen Túróczy Zoltán beszélt 
Jakab 2 . 10—20. alapján az élő, következetes, 
a gyakorlati életben jelentkező hitről s a 
szarvasi ev. tanítóképző énekkara énekelt 
gyönyörűen Lévius Ernő tanár vezetése 
mellett. Az oltári szolgálatot Bartos Pál 
helyi lelkész végezte.

Este azután nagy, közel 300 terítékes 
közebéd volt, amelyen a szarvasi közönség 
ismerkedett össze a vendéglelkészekkel.

A Krisztus lába nyomán.
29-én reggel 8 órakor Marcsek János 

tokaji lelkész tartott irásmagyarázatot Máté 
1 1 .2—6. alapján arról, hogy amerre Krisz
tus jár, ott mindenütt élet fakad. Rámuta
tott arra, hogy milyen intézmények kelet
keztek a múltban egyházunkban a Krisztus 
lába nyomán. Da mi elfáradtunk a Krisztus 
követésében s Ö tovább haladt. Most újra 
közeledik felénk s életek kezdenek fakadni 
Tőle. Ha élni akarunk, nem lehet más élte
tőnk, mint Krisztus. Ebben csendült ki az 
épületes irásmagyarázat alaphangja.

A keresztyénség és a modern 
szociáldemokrácia.

Rámutatott arra, hogy a mozgalom ru
gója nem csupán a kevesebb munkaidő s 
a nagyobb darab kenyér, hanem az, hogy 
a munkás ember szeretne lenni. Most pe
dig nem találja meg a közvetlen életörömet, 
mert a legtöbbnek nincs otthona, hanem 
vándor életet él s nincs egész, önmagában 
zárt hivatása, mint például a kisiparosnak, 
hanem gépies részmunkát végez, amelyben 
nem lelheti meg az alkotás örömét 8 a 
munkánk felett érzett diadalt. Azután állan
dóan függő viszonyban érzi magát a tőkétől 
s a gazdasági viszonyoktól. A mozgalom 
legnagyobb tévedése abban van, hogy anya
gias utón akar embert nevelni a munkásból, 
pedig az anyagias életeszmény a megvaló
sulás pillanatában aljassá válik. A keresz
tyénség teszi világossá, hogy a boldogság 
forrása bennem rejlik. A keresztyénség 
sohase adott részletekbe menő szociális 
reformot, de az egyén részére mindig meg
oldotta a szociális kérdést. Az alapos tanul
mányt élénk eszmecsere követte.

Több előadás nem volt, mivel 
Kapi Béla püspök és dr. Händel 
Vilmos nem jöhettek el egyéb el
foglaltság és családi gyász miatt. 
A befejező megbeszélések során 
elhatározta a konferencia, hogy 
szorgalmazni fogja az ev. rádió
istentiszteleteket s a lelkészi kon
ferenciával kapcsolatban még több 
evangelizáló előadást fog tartani a 
gyülekezet egyes rétegei számára.

A lelkészek azzal az egyöntetű 
boldog megállapítással jöttek el a 
konferenciáról, hogy a konferenciák 
pályája felfelé ível s magukkal 
hozták a lelki kincseken kívül a 
vendéglátó szarvasiakra való ked
ves emlékezést.

Gyííjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó‘ fentartására.
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OL V A S S U K A B I BLI ÁT!
G yakorlati hit.

Van-e annyi hitünk a gyakorlatban, mint
az ördögöknek?

Máj. 10. A leggyakorlatibb kérdés. Máté 
19 . te. Gyakorlati az, ami életbevágó. 
Áldozócsütörtök hete arra figyelmeztet, 
hogy az élet több mint a földi lét s Így 
a legéletbevágóbb dolog ezen a világon 
az örök boldogság s ép ezért a leggyakor
latibb kérdés ez: Hol töltöd az örökké
valóságot? Leggyakorlatibb, mert a halál 
utáni élet hosszabb, mint a halál előtti s 
igy nem az a praktikus ember, aki itt e 
földön akar örökre berendezkedni, hanem 
az, aki odaát. Leggyakorlatibb azért is, 
mert a legsürgősebb kérdés. Csak itt e 
földön lehet eldönteni s a halál, vagy Isten 
minket kereső kegyelmi idejének lejárása, 
melyek minden pillanatban bekövetkezhet
nék, halaszthatatlanná teszik a döntést. 
De leggyakorlatik azért is, mert ez a földi 
élet is már az örök élet egy része. Meg- 
oldottam-e már ezt a leggyakorlatibb kér
dést ?

Máj. 11. A leggyakorlatibb felelet. Róma 
3 .23—24. A hit által való megigazúlás sok 
ember szemében csak elmélet, theologia, 
pedig a gyakorlat igazolja, hogy a Krisztus 
váltsága az örök boldogság kérdésének 
egyetlen megoldása. Igazolja azok földi 
boldogtalansága, akik e nélkül a maguk 
erejéből próbálták a kérdést megoldani 8 
azok boldogsága, akik átadták szivüket a 
megfeszített Úrnak s boldogan vallják: az 
örökélet itt e földön már enyém lett. Miről 
tesz az én életem bizonyságot?

Máj. 12 A leggyakorlatibb felelet a 
gyakorlatban. Jakab 2 . u —is. A hit és cse
lekedetek nem ellenségei egymásnak, hanem 
kiegészítői. Úgy összetartoznak, mint a 
lélek és a test. A lélek test után sóvárog, 
mint a mag a föld után. hogy kibontakoz- 
hassék. Ez az egyetlen megjelenési formája. 
Nélküle olyan, mint a halott gyermek. 
Mindene van, csak élet nincs benne. Meg 
tudnám-e mutatni cselekedeteimből a hite
met?

Máj. 13. Egy gyakorlati példa. Jakab 
2 . te—20. Sok minden, amit hitünk csele
kedetének szeretnék feltüntetni, nincs ösz- 
szeköttetésben a hitünkkel. Csak ránk 
aggatott disz, mint a karácsonyfa ékessége, 
de nem gyümölcs a fán. Az ördögök hité
nek van gyümölcse, tehát vannak élő hitü 
ördögök. Rettegnek, mert érzik Isten elle
nük dolgozó hatalmát, mert tudják, hogy 
Isten minden pillanatban kiszakíthatja ke
zükből a lelkeket s mert tudják, hogy meg 
van számlálva idejök s azután jön az Ítélet. 
Van-e legalább annyi hitem, mint az ör
dögöknek ? Félek-e Istentől ? Bűnös életem 
nem ezt mutatja. Aki fél Istentől, nem 
mer bűnt cselekedni.

Máj. 14 Az első hitdgazat a gyakor
latban. János 16.27. Vallom, hogy hiszek 
az Atyában ? Miért aggodalmaskodom, zú
golódom s panaszkodom tehát, mintha 
árva volnék, akivel senki sem törődik s 
aki teljesen el van hagyatva? Vagy nyug
talankodom, vagy vallom az első hitágoza- 
tot. A kettő együtt nem fér meg.

Máj. 15. A második hitágozat a gya
korlatban. Róma 5 . i. Vallom, hogy hiszek 
a Fiúban, aki lejött értem, hogy a bűn 
rabságából megváltson a maga számára? 
Miért birkózom akkor egyedül rabtartó 
urammal, miért gyötrődöm bűneim miatt, 
miért nem viszem a Krisztus vére a lá?

Vagy egyedül akarom kifúrni börtönöm 
falát, vagy vallom a második hitágazatot. 
A kettő együtt nem fér meg.

Máj. 16. A harmadik hitágozat a gya
korlatban. János 16 .7 —13. Vallom, hogy 
hiszek a Szentiélekben s az életben mégis 
mindenkire inkább hallgatok. Megkérdezem 
a barátaim, a szakemberek, a szomszéd
asszony véleményét, de nem kérek tanácsot 
a Szentiélektől. Miért nem engedelmeske
dem neki ? Miért szomoritom Isten Szent 
Lelkét? Vagy akkor miért vallom a har
madik hitágozatot ? Túrúczy Zoltán.

Petrovics Soma.
1843 1926.

Isten kegyelméből való igazi 
lelkipásztor hunyt el Szentesen 
Petrovics Soma evangélikus lelkész 
és tb. esperes személyében, aki a 
nagy Petőfinek vérbeli rokona volt 
s kinek személyét nemes szívjósága, 
puritán egyénisége, szeretetben 
munkás hite felekezeti különbség 
nélkül tiszteltté tették Szentesen.

Petrovics Soma 1843-ban Szar
vason született; istenfélő iparos 
szülők gyermeke volt, akik nem 
sokkal később fiuk születése után 
Békéscsabára költöztek át. Itt és 
Szarvason végezte a fiú iskoláit. 
Nagy hatással volt itt rája Petőfi 
egykori tanára Kosca István s a 
másik nagy pedagógus: Tatai Ist
ván. ;A theologiát Pozsonyban és 
Halléban járta végig. 1868-ban 
avatta fel lelkésszé dr. Székács 
József, az „ország papja“. 12 évig 
Békéscsabán működött, mint ma
gyar hitszónok s az ottani gimná
zium tanára. Itt érte el élete bol
dogsága: feleségül vevén néh. dr. 
Szeberényi Gusztáv püspök leányát 
Matildot, akiben méltó élettársat 
talált. 1883-ban vette át a szentesi 
gyülekezet gondozását, melyet 43 
évig kitartó áldásos működésével 
mintaegyházzá formált. Paplakot, 
gyönyörű templomot épített. Tagja, 
éltető lelke volt számos kulturális, 
jótékony egyesületnek, a város 
képviselőtestületének, a vármegye 
törvényhatósági bizottságának.

1896-ban a csanád—csongrádi 
egyházmegye bizalma esperesévé 
választotta, melyet 25 éven keresz
tül töltött be kiegyenlítő szeretettel 
és tapintattal. Aki csak ismerte, 
pedig szükebb pátriájában min
denki ismerte, csak tisztelni, sze
retni, becsülni tudta.

Nagy részvét mellett temették el 
április 21-én Szentesen.

A templomban felállított ravatal
nál Saguly János esperes mondott

gyászbeszédet, Botyánszky János 
segédlelkész imádkozott, a sírnál 
Brózik Károly lelkész jellemezte 
gondolatokban gazdag beszédében. 
Ugyanitt a református egyház ne
vében Böszörményi Jenő lelkész, 
a római katolikus egyház részéről 
Fehér András apátplébános, a kor
mány képviseletében ifj. Madarassy 
Gábor főispán, a megyei törvény
hatóság nevében Kövér Imre dr. 
főjegyző, a város társadalmának 
képviseletében Négyessy Imre dr. 
polgármester búcsúztatták el.

Legyen emléke áldott közöttünk!

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

„Mexikóban — Írja Loisz a B. H.- 
ban — tudvalévőén erősen moszkvai 
szellem kezd felülkerekedni, amit 
könnyű megérteni, ha tudjuk, hogy 
az uj köztársasági elnök Trotzkij 
elvtárs hitsorsosa. “

„ Az új rezsim Mexikóban törvénye
ket hoz a katolikus vallás ellen. Fel
oszlatja, s még azon túl is üldözi a 
szerzetesrendeket, eltörölte a katolikus 
ünnepeket és így tovább. A sanyar
gatott katolikusok most a pápához 
fordultak segedelemért, aki hosszú 
levélben oktatta ki Mexikó kesergő 
püspökeit. A pápa helyzete ebben a 
kérdésben igen nehéz. Moszkvával 
folyamatban levő tárgyalásai arra 
kötelezik, hogy minden olyan katoli
kus támadást, m e ly  a  s zo v je t s ze l
lem é t s é r th e ti  m e g a k a d á ly o z .  
A világ katolikusait akármennyire 
sérti is ez a váratlan vatikáni han
gulat, Róma ezidö szerint csak az 
ortodoxia meghódítását látja maga 
előtt s nem kíván letérni e remény- 
teljes koncepciója útjáról. Mexikó 
azonban más. Ott valamennyi gyer
meke az Egyháznak fehér bárány, 
ha őket magukra hagyja Róma, el
veszhetnek. Viszont Mexikóban is a 
szovjet szellemében kormányoznak ma, 
ha mindjárt modernebbül is, mint 
ahogy Moszkva próbálta. Mexikóban 
a szovjet és Palesztina összekombi- 
nálása van keletkezőben. Abszolút 
zsidó szellemben való kormányzás, 
szabadgondolkozó és internacionális 
alapon, de Marx rendszere helyett 
inkább polgári diktatúra. Ebben az 
új helyzetben Mexikó katolikus püs
pökei az alábbi energikus jótanácso
kat kapták Őszentségétől

„ . . .  Ti legjobban tudjátok ott, 
ismerve a helyi viszonyokat, hogyan 
védelmezzétek legbölcsebben a jó t és
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az igazságot, mely a ti nemes hazá
tokban ma oly példátlan üldöztetések
nek van kitéve . . .  A béke megóvása 
érdekében a múltban azt kívántuk 
Tőletek, hogy tűrjétek alázattal a 
megpróbáltatásokat. . . Emlékezzetek 
a december 14-iki konzisztórium ha
tározatára, mely híveitek nyugalma 
érdekében arra utasított Benneteket, 
hogy tekintettel a mexikói viszonyokra, 
tartózkodjatok mindenféle katolikus 
politikai akciótól.

Ma sem mondhatunk mást, mint 
hogy úgy ti, mint összes katolikus 
szervezeteitek és egyesületeitek vonul
janak vissza a politikától, nehogy az 
ellenfél a ti vallási hűségetek érde
keit összetéveszthesse egyes frakciók 
és pártok érdekeivel. Ez nem jelenti 
azt, hogy a katolikus hívők ne gya
korolják szerte az országban összes 
polgári jogaikat. Sőt, éppen vallásuk 
parancsolja, hogy hazájuk érdekében 
minden polgári jogukkal éljenek. Még 
egyházi funkcionáriusok se hanya
golják el e hazafias kötelésségeiket, 
katolikus hitük és Isten törvényei 
szerint.

Hogy ezt a nemes célt elérhessé
tek, a papság, tá v o l m in d e n  p o 
l i t ik á tó l ,  — és igy függetlenül 
minden pártérdektől — tág téren 
dolgozhat még vallásos, kulturális, 
morális, gazdasági és szociális utón 
kiépítve igy a polgárság katolikus 
lelkiismeretét, s megmunkálva gon
dosan a z  i f jú s á g  l e l k é t . .

Úgy a történeti háttér, mint a pápa 
levele rendkívül figyelemre méltóki

A zorványi vár ura.
Irta : Szombath Ernő. 4

Zorványi ránézett az atyja arc
képére. S aztán, mintha csak annak 
mondaná, halkan kezdett beszélni.

— Oh atyám, ugye, megbocsá
tasz, hogy megfeledkeztem magam
ról s korbácsot emeltem öcsémre, 
aki a te fiad, aki a te véred is ?! 
Meggyaláztam ezzel egy nemes 
embert, egy Zorványit. Sajnálom 
atyám a dolgot és fájlalni fogom 
örökké. De Isten látja telkemet, 
nem tehettem másként.

Elhallgatott s meredten nézett 
maga elé. A lélek minden fájdalma 
ott tükröződött az arcán.

Varsády még a lélekzetét is 
visszatartotta s úgy ült a helyén, 
némán, dermedten.

Zorványi felkelt. Odament az 
ablakhoz s homlokát nekiszorította 
az ablaküvegnek.

Varsády is felkelt.
A széke megzörrent.
A zajra Zorványi megfordult. 

Aztán odalépett a lelkészhez s mind
két kezét feléje nyújtotta.

— Oh tisztelendő atyám, nehéz, 
nagyon nehéz súly nehezedik a 
lelkemre. Oh vigasztaljon megl

Varsády részvéttel szorította meg 
a feléje nyújtott kezet.

— Mondja, mit tett Gáspár ú r?
Zorványi merően nézett a lelkész

arcába. Aztán megszólalt.
— Soha, senkinek nem monda

nám el. De tisztelendő atyámnak 
elmondom. Gáspár meggyalázta 
atyám emlékét. Odalépett a kép 
elé s eretneknek nevezte és meg
fenyegette, hogy amint a vár ura 
lesz, holttestét megégeti s hamvait 
szélnek ereszti. E rettenetes átko- 
zódásra elhagyott az önuralmam 
s véresre korbácsoltam, úgy, hogy 
ájultan esett össze. Aztán a szol
gákkal kidobattam a várból. Hát 
ez bánt, hogy öcsémre — mint egy 
kutyára — korbácsot emeltem s 
kidobattam egy mégis csak nemes 
embert 1

Varsády megértőén nézett Zor- 
ványira.

— A helyén én sem cselekedtem 
volna másként, pedig én az Isten 
szolgája vagyok. S hogy nemes 
embert ért e dolog? Azt is meg
érdemelte! Mert elsősorban a szív 
jósága, a lélek nemessége teszi az 
embert nemessé és nem a születés! 
Aki annak is született, de ha szív
ben, lélekben nemtelen, az valójá
ban nem nemes, még ha ezerszer 
is Zorványi Gáspár a neve! Már 
pedig Gáspár úr — bocsánat, hogy 
őszintén nyilatkoztam — nemtelen 
ember, aki megérdemelte azt, amit 
kapott. És ne okozzon önmagának 
nemzetes uram azért szemrehányást, 
ne lelkifurdalást, mert ezzel csak 
megtorolta a holt meggyalázását s 
e tettével lemosta a családra fröcs- 
csent szennyet.

Zorványi szemmelláthatólag meg
könnyebbült.

— Köszönöm megnyugtató sza
vait. Isten szolgájától, családom igaz 
barátjától mindig csak igazságot 
várhatok. Lelkem megnyugszik ama 
tudatban, hogy nem cselekedtem 
Isten ellen való vétket. És most 
kedves tisztelendő atyám, menjünk 
a keresztelőre.

A lelkész fogta a kalapját és ép 
indulni akart, amikor hirtelen va
lami ötlött az eszébe s megállóit.

Zorványi kérdően nézett rá.

— Egy gondolatom támadt nem
zetes uram. S azt hiszem, Isten 
sugalta e gondolatot!

— Mi lenne az tisztelendő uram ?
— Gáspár úr nem fogja elfeledni 

a kapott leckét. Sokkal boszuállóbb, 
hogysem azt csak úgy hagyja. Bi
zonyosan törni fogja a fejét, hogy 
miként ártson, miként boszulja meg 
magát. S hogy nemzetes uram fiá
val nem sikerült a terve, az a hirte
len gondolatom támadt, hogy nem-e 
a gyermekkel akar valamit?

Zorványi ijedten rezzent össze.
— A fiammal? Mit ártott az 

neki ? Itt vagyok é n ! Ha baja van, 
intézze el velem!

— Igen ám, ha merne. Nemzetes 
uram ellen nem mer semmit cse
lekedni. Sőt a kis gyermekkel sem 
lép fel nyíltan, hanem titokban. 
Oh, jó segítő társai vannak, azok 
mindenre képesek, hiszen náluk a 
cél szentesíti az eszközt!

— Hát mit tehetne a gyermekkel?
— Egyelőre magam sem tudom. 

Ellopatja, elraboltatja, kicserélteti, 
elpusztítja? A jó Isten tudja, hogy 
mit akar? Ép azért arra gondoltam, 
jó volna a kis fiun valami jelet 
csinálni.

Zorványi sápadtan hallgatta a 
szavakat.

— Micsoda jelre gondol tiszte
lendő úr?

— Hát például egy kis karcolást 
ejtünk a gyermeken és pedig olyan 
helyen, ahol az soha nem fog má
sok előtt látszani s mi mégis tudni 
fogunk róla, mert az ottmarad.

Zorványi örömmel kiáltott fel.
— Helyes. Igazán az Isten su

galta e gondolatot. Hát hogy gon
dolja ezt tisztelendő uram?

— Úgy, hogy a keresztelés előtt 
vagy után, mondjuk a bal füle 
mögött teszünk egy kis vágást. 
Fájni nem fog annak a csöppségnek, 
hamar begyógyul s mi az óvóintéz
kedést ezáltal megtettük.

Zorványi helyeslőén bólintott.
— Jól van tisztelendő uram. De 

kérem, tegye meg ön, én nem tud
nám megtenni. S aztán a keresz
telés után történjen. Maradjon itt 
vacsorára. Este nem veszi észre 
a feleségem a sebet, reggelre majd 
csak beheged egy kissé s nem fog 
aggódni ő sem. Valami ürügy alatt 
majd bemegy a gyermekhez, én 
majd foglalkoztatom a feleségem s 
azalatt a dolog megtörténik.

— Jól van nemzetes uram. Majd 
megteszem.
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S azzal elhagyták a termet. A 
lelkész betért az imaterembe, Zor- 
ványi meg a feleségéért ment, hogy 
vele együtt résztvegyen a keresz
telőn.

A keresztelés megtörtént. A gyer
mek neve Tihamér lett.

Este, a vacsora közben egyszer 
csak felkelt Varsády és kiment.

(Folyt, köv.)

e g y r ö l - m A s r ö l .

A m in den n ap i életből.
Megvan az új, rövidlejáratu 

m ezőgazdasági hitel. A mezőgaz
daság számára folyósítandó űjabb 
rövidlejáratu hitel ügye megoldást 
nyert. A pénzügyminiszter a főbiztos 
hozzájárulásával tízmillió aranykoro
nát bocsát ilyen célra az OKH ren
delkezésére, legfeljebb ötévi időtar 
tamra. A tízmillió aranykoronás hi
telkeretből ötven százalék, vagyis 
ötmillió aranykorona a száz holdon 
aluli kisgazdáknak, 17 százalék, 
vagyis 1.7 millió aranykorona a 
100— 1000 holdas középbirtokosok
nak és a fönnmaradó 33 százalék, 
azaz 3.3 millió aranykorona az ezer 
holdon felüli nagybirtokosoknak jut. 
A kölcsönt árfolyamveszteség nélkül 
adják félévi előzetesen fizetendő ki
lencszázalékos kamat ellenében. Eb
ből a kamatból 7.5 százalék az állo
mot, 1.5 százalék a lebonyolítást 
végző pénzintézetet illeti. A kölcsönt 
csak beruházási célra, vagyis mű 
trágya-, állat és gépvásárlásra sza
bad fordítani. A száz holdon aluli 
kisbirtokosok a kölcsönből kisebb 
gazdasági épület emelésére vagy ja
vítására és talajjavítási munkára is 
kaphatnak kölcsönt a hitelkeretből. 
A kölcsön törlesztési ideje maximá
lisan öt év. Régi kölcsön törlesztésére 
az dj hitelkeretből csak akkor folyó
sítanak a száz holdon aluli birtoko
soknak, ha a kifizetendő adósság 
nem régibb kétesztendősnél, haszon
nal járó beruházásra használtatott 
föl. végül pedig kamatterhe nagyobb, 
mint ezé a kölcsöné, ügy hogy az 
adós vagyoni romlását okozhatja. A 
kölcsönök pengőre fognak szólani és 
kötelezvény alapján váltó nélkül 
kerülnek folyósításra. Kölcsön folyó
sítható az ingatlanbecsérték 30 szá
zaléka erejéig, de maximálisan kát. 
holdankint 400, illetve magyar hol
danként 300 pengőt szabad csak 
leadni.

w

HETI  KRÓNIKA.
A m agyar nemzetgyűlés általánosság

ban megszavazta a költségvetést. — Május 
két első napján Budapesten 22 en követtek 
el öngyilkosságot. — A több milliárdos 
hadseregszállitási panama ügyben a vizs
gálat folyik. — A salgótarjáni bányákban 
ismét munkába állottak a bányászok. — 
A hamis egymilliósok forgalombahozói, 
milliárdos dollárcsekk hamisítást is elkö
vettek. — Vágit és társait kommunista 
nyomdatermékekért újból letartóztatták. — 
A Világ cfmü napilap megjelenését betil
tották.

Románia. Makkay Sándor az új ref. 
püspök tiszteletére a román király ebédet 
adott. Ebéd után a királyné a püspökhöz 
lépett és átnyújtott neki egy aranysárga 
tearózsát.

A szerb radikális párt kizárta másod
elnökét. — A magyar és szerb delegátusok 
elfogadták a kereskedelmi szerződést.

A francia csapatok elfoglalták Sueidát.
Angliát az általános munkássztrájk 

tartja izgalomban.
A svéd trónörökös Amerikába utazik, 

ahol két hónapot tölt.
Törökország újjáépítése körül, Kemál 

pasa legfelső elismerését fejezte ki több 
magyar kiválóság előtt.

Németországban a párbajozó katona
tisztek és köztisztviselők állásukat vesztik.

O aszországban tilos a tánc. 16 éven 
aluli lányok még házi bálon sem vehet
nek részt.

Teheránban megkoronázták Perzsia uj 
sahját.

Korea volt császárja, Ywang elhalt.
Japánban a volt császár halála óriási 

izgalmat keltett.
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Húsvét u. V. vasárnapon.
Ev. János 16.23—30.

Kérjétek — szól az Úr — kérjétek és 
elveszitek. — Az ő nevében, a Jézus nevé
ben kérjünk, imádkozzunk. Kinek a nevé
ben imádkozol ? Vagy talán nem is szoktál 
imádkozni ?

Gályarabok emlékünnepe a soproni 
evang. líceumban. A soproni ev. líceum 
április 25-én a táruló ifjúság és nagyszámú 
közönség jelenlétében a kegyeletes alkalom
nak megfelelő egyszerű, de mély szántásu 
hangulat keltéssel és eszme indítással 
ünnepelte meg a gályarabjaink kiszaba
dulásának 250-ik évfordulóját. Ünnepi be
szédet Hetvényi Lajos líceumi vallástanár 
mondott, Zundel Frigyes Vili. o. t. „Kollo- 
nics gályarabjairól* kerekded, ügyes ösz- 
szeállitásban emlékezett meg Hatással 
szavaltak: Nagy Imre Vili- o. t. (Lampérth 
G .: „A gályarab*) és Frank Kálmán VI. 
o. t. (Szalay Mihály: „A gályarab fia“). 
Az egész ünnepen végig vonuló mély ke
gyeletes áhítatot a „Térj magadhoz drága 
Sion“ és az „ErŐ3 várunk“ állva éneklése 
foglaltva egybehangzó megható keretbe.

Kőszeg. „Gyurátz Ferenc* leánygim
názium ifjúsági belmissziói egyesülete a 
Harangszó javára félmillió; az egyházme
gyei gyámintézet céljaira félmillió koronát 
gyűjtött.

Gályarabok emléke Vadosfán. Ma
gasztosan szép ünnepélyben volt része a

vadosfaf gyülekezetnek ápr. 25-én, amikor 
isteni tisztelettel kapcsolatos vallásos ünne
pély keretében áldozott áhitatos érzelmek 
között egy napot a gályarabok emlékének. 
Ez alkalommal megjelenésükkel tisztelték 
meg az egyházközséget Kovács Sándor dr. 
egyet, tanár, a theol. fakultás kiváló egy
háztörténésze és dr. Ajkay Béla egyházul, 
felügyelő, a prof. hitbű elődöknek ez a 
közöttünk élő tanúja. Menyhár István püsp.
s. lelkész oltári szolgálata után Puskás 
Jenő beledi lelkész mondott szívhez szóló 
szószéki beszédet. Majd az isteni tiszteletet 
követő vallásos ünnepélyen Kovács Sándor 
tanár emlékezett meg a gályarabokról. Úgy 
tartalomban, mint előadásban egyaránt gyö
nyörű ismertetésben állította a hallgatóság 
elé az 1760-as sötét korszakot, a gályarabok 
kínzó szenvedését; felolvasta a gályarab
ságra hurcolt prot. leikészek neveit, amelyet 
a gyűl. állva hallgatott meg. A vallásos 
ünnep többi számai is méltókép helyeződ
tek az előadás köré. Alkalmi költeményeket 
szavaltak szívből, mély átérzéssel: Viola 
Lenke (Mihályi). Kiss Annus (Potyond), 
Kálmán Eszti (Vádotfj), Bognár Endre h. 
tanító (Mihályi), Lukácsi Dezső Vili. oszt. 
tan. (Sopron), Szabó László (Mkereszíút), 
Krecsák jános IV. theologus pedig gyönyörű 
énekeivel keltett mély áhítatot a lelkekben. 
A helyi lelkész oltári imája zárta be a szép 
ünnepet. Vajha az elhangzott szép szavak 
ne a pusztába veszett kiáltások lennének, 
hanem gyümölcsöt érlelnének a földiekért 
tusakodó emberek lelkében. A jó Isten 
áldása kísérje tudós professzorunkat, egy
házunk eme vár.dorapostolát, amikor innen 
tovább megy a lelkipásztor nélkül levő 
híveinkhez, hogy összegyűjtse őket és építse 
lelkűkben a vallás oltárát. — 3 dunántúli 
gályarab lelkész emléktáblája javára 575 
ezer kor. folyt be.

Körmend. A körmendi ev. gyülekezet 
ápr. hó 18-án tartotta évi számadó köz- 
gyű'ését, amelyen Zongor Béla esperes
lelkész nagy gonddal szerkesztett évi jelen
tésben számolt be a gyü'ekezet múlt évi 
beléletérő). A lelki vezetésről szólva meg
emlékezett a belmissziói programm végre
hajtásáról. A 6 böjti vasárnapon külön 
prédikáció-sorozatban és utána minden 
egyes alkalommal szavalattal kísért elő
adásban Szentkönyvünket ismertette a lel
kész. Két vallásos est tartatott és pedig 
reformáció ünnepén és ádvent első vasár
napján. Bevezettetett ez év folyamán a 
nagycsütörtök-esti gyónás. Főlavatta a lel
kész a Körmendi Ipartestület és Iparos 
Dalárda zászlóját. A Lukáts Árpádné kitűnő 
vezetése alatt álló Nőegylet munkásságára 
nézve jellemző az a körülmény, hogy évi 
bevétele elérte a 44 millió koronát. Műkö
désének kiemelkedőbb pontjai: zongora, 
zongorateritő, oltár-, szószék- és úrvacsora- 
teritő beszerzése, az oltári villanyvilágitás 
bevezetése, két kézimunka-vásár és két 
műkedvelői előadás rendezése, egy szegény 
konfirmandus felruházása, az iskolás gyer
mekek és szegények karácsonyi felsegítése 
és utóbbiak állandó segélyezése. Az ev. 
Leánykör tagjainak az év őszétől kezdve a 
lelkész hetenként bibliamagyarázatokat tar
tott. Az Ifjúsági Egyetü et tagjai számára 
a lelkész, s. lelkész, Sárkány Ferenc, az 
egyesület elnöke, Csite Károly iró, Lux 
Béla tanár, Somogyi B. és Heintz F. tanítók 
valláserkölcsi és ismeretterjesztő előadáso
kat tartottak. Két színi előadást is rendezett 
az ifjúság. Az Ifj. Egy., valamint a Leány
kör tagjai közül többen az Egyházi Ének
karnak is tagjai, amely így vegyeskarrá
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bővüli és nagy ünnepeken, továbbá vallásos 
estéken közreműködött. Az összes belmisz- 
sziói egyesületek együttes kirándulást ren
deztek Kőszegre. Beszereztek új, értékes 
színpadi felszerelést Az Énekkar és Ifjúsági 
Egyesület r.agvobb szabású ünnepéllyel ülte 
meg márc. 15-ét. — A lelki élet mellett 
elismerésre méltó erőkifejtésre mutatnak a 
gyülekezet anyagi állapotát feltüntető szám
adatok is. — A templomrenoválásból szár
mazó terhek magas egyházi adókat, sőt 
adósságot is vontak maguk után és mégis 
a nehéz idők közepette az önkéntes adako
zások összege az 1925. évben több mint 
25 millió koronáéi rúgott, ami tiszteletre
méltó áldozatkészségre mutat. A közgyűlés 
minderről megnyugvással értesülve elhatá
rozta, hogy Gyurátz Ferenc emlékének 
jegyzőkönyvében gyászlapot szentel, a bel- 
missziói egyesületek vezetőinek köszönetét 
mond, a nyugalomba lépő Mesterházyné 
Nagy Irén nádasdi tanítónőnek buzgó és 
eredményes működéséért köszönetét mond, 
majd örömmel értesülve a presbitériumnak 
a püspök úrnál tett nyilatkozatáról azzal 
a felemelő tudattal zárta be tanácskozását, 
hogy a válságos idők közepette a gyüleke
zetnek sem lelki élete, sem anyagi helyzete 
miatt nincs mit aggódnia, sőt bizalommal 
tekinthet a jövőbe.

A salgótarjáni Luther-Szövetség 1926. 
ápr. 25-én tartotta évi rendes közgyűlését. 
A lemondott tisztikar helyébe elnöknek 
Kralovánszky Imre bányaigazgatót, ügyve
zető elnöknek dr. Halyák Zoltán adóhivatali 
főnököt, alelnöknek Schreiner Jenő bánya- 
fögondnokot, dr. Csengődy Lajost, Deák 
lózsefet, Fabinyi Józsefet, titkárnak Fieus 
Béla városi főszámvevőt, pénztárosnak Ta
kács Ferenc ipartestületi elnököt, jegyzőnek 
Röder Alfrédet és Szlovák Pált választotta 
meg a közgyűlés. A tárgysorozat pontjai 
közül nagyobb jelentőségű a lelkésznek 
azon indítványa volt, hogy a szövetségi 
tagoknak a befizetett tagdíj ellenében elha
lálozásuk esetén 500.000 K temetkezési 
segélyt utaljon ki a szövetség pénztára, 
ami könnyen eszközölhető a tagok kielégitő 
létszáma következtében. A tisztikar és vá
lasztmány az úrszentvacsorája felvételével 
kezdte meg munkáját.

A keszthelyi ev. fiókegyház március 
hó 25-én vallásos ünnepélyt tartott Nagy 
Lajos esperes, Novák Elek parochiális kő
vágóőrsi és Reichert Gyula helybeli hit
oktató lelkészek közreműködésével. A meg
nyitó beszédet Fáber Sándor gazdasági 
akadémiai tanár, a fiókegyház felügyelője 
tartotta. Az ünnepély középpontjában dr. 
Kovács Sándor egyetemi teológiai tanárnak 
„Keresztény hazaszeretet* címen tartott s 
mély tanulmányokat igazoló élvezetes elő
adása állott. Nagy Lajos esperes nagy ha
tással szavalt vallásos és hazafias tartalmú 
saját költeményeiből. Ziermann Lajos kő
vágóőrsi tanító szép tenorszólója és Diny- 
nyés László gazd. akadémiai hallgató veze
tésével előadott hármas zeneszám kelleme
sen egészítették ki a műsort. Az ünnepélyen 
a közönség szép számmal vett részt.

A csikvándi gyülekezet április 18 án 
sajtónapot tartott, amikor is, a délutáni 
ünnepély keretében a lelkész bibliaolvasá
sának és a bibliai igazságok terjesztésének 
szükségességével kapcsolatosan az evang. 
sajtó nagy feladatairól értekezett és annak 
támogatására buzdította a híveket; az ifjú
sági egyesület tagjai közül viszont szaval
tak Csörköly Zsófia és Zámolyi Kálmán.

Györkönynek ápr. 25-én igazi Jubilate 
vasárnapja volt. Ekkor avatta Tel Schöll L.
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főesperes a gyülekezet még hiányzott ne
gyedik harangját. Ünnepi beszédét I. Kor. 
10, 13 alapján tartotta gondolatait az új 
harang felirata: „Hű az Isten* köré cso- 
c3oportosítva. Sok megszomorodott szívbe 
lelkes szavaival új bizalmat öntött az övéit 
el nem hagyó hű Isten iránt. — Az új ha
ranggal boldogult férje emlékére özv. Sterzer 
Andrásné egyháztag ajándékozta meg a 
gyülekezetét. A kegyes özvegy, akinek nem 
ez az első értékes adománya, ezen újabb 
szép ajándékkal a legszebb emléket állította 
úgy boldogult férjének, mint a maga egyház- 
szereteténeb. Tette önmagában hordja ju
talmát s nem szorul dicséretre. A harang 
értéke 5 millió korona. — Előző este val
lásos estély volt, amelyen Rátz K. bikácsi 
lelkész Isten igéjét hirdette, főesperes pedig 
az evang. sajtó fontosságáról beszélt. Mind
két ünnepély emeléséhez a férfidalárda és 
a tanuló ifjúság énekszámokkal járult hozzá 
Marth P. és Deutschner János tanítók ve
zetése mellett.

A meszleni és acsádi ifjúsági egyesü
let ápr. 11-én szépen sikerült vallásos ün
nepélyt rendezett a templomban. Az ünne
pély középpontjában Szabó Kálmán mérnök, 
a gyülekezet buzgó felügyelőjének magas 
nívójú megemlékezése állott. Ügyesen sza
valtak Farkas Margit és Nagy Sándor 
(Meszlen), Herczegh József és Horváth 
Béla (Acsád). A meszleni és acsádi ifjúsági 
énekkar pedig Horváth és Ábrahám tanítók 
vezetésével szebbnél szebb hazafias dalokat 
énekelt. Ápr. 18-án sajtóünnepély volt, 
melyen Rácz S. s. leik. tartott előadást. 
Horváth Róza, Takács Gábor, Takács Jó
zsef és Kovács Fári pedig nagy hatással 
szavalták el br. Podmaniczky Pálnak „Mi
kor a bibliák megszólalnak* c. könnyekig 
megindító szép költeményét. Felváltva a 
meszleni és acsádi énekkar „Halleluja“ 
énekeket énekelt. A gályarabok emlékét 
külön ünnepelte a két gyülekezet. Acsád 
márc. 7-én, Meszlen márc. 21-én. Mindkét 
alkalommal a s. leik. tartott felolvasást. 
Szépen szavaltak: Csidei Fáni, Bárki Irén 
és Horváth lózsef Aceádon, Bernáth József, 
Györgyi Vilma és Takács Gyula Meszlenben.

A kispéc-kajárl ev. egyesült gyülekezet 
márc. 21-én áldozott kegyeletes szívvel a 
gályarabok emlékének. Síkos Kálmán lelkész 
előadást tartott, alkalmi költeményeket sza
valtak : Gócza Lidia, Kutas József, Árvái 
Teréz és Bertalan János. A gyermekek 
vegyeskara Németh Gyula tanító vezetésével 
énekeket adott elő. Április hó 18 án a gyü
lekezet sajtónapot tartott. A lelkész előadá
sán kívül Fodor László, Horváth Dezső és 
Tóth Ilona szavalatai és a gyermekek ve
gyeskara szerepeltek a műsoron.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Németországban 1920—1924-ben az 

evangélikus egyházba áttért 53.074 r. kat- 
holikus, a katholikus egyházba kitért 37.978 
evangélikus. Az ev. egyház nyeresége 15.006 
lélek. Legtöbben Bajorországban és Szilé
ziában tértek át az ev. egyházba.

Halléban az 1901-ben konfirmáltak 
ezüst konfirmációra jöttek össze. A 117 
konfirmáltból 65-en jelentek meg; 21-en 
levélileg kimentették magukat. Ezek között 
volt levél Chinából is. — 31-nek a címét 
nem sikerült megtudni.

Belgiumban Le-Zouteban tartják az ez 
évi külmissziói nagygyűlést szept. 14—21. 
napjaiban.

Meránban elhalt dr. Lepsius János az 
ú. n. német Orientmisszion megalapítója.
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Szovjet-Oroszország. A kormány en
gedélyt adott orosz bibliák kinyomatására.

Egyptomban legközelebb 400 új iskolát 
adnak át rendeltetésüknek.

India. A madrasi lutheránus konferencia 
nagy látogatottságnak örvendett. Képviselve 
volt a konferencián minden indiai lutherá
nus gyülekezet.

Az izlam Délafrlkában. Dr. Zweuer 
Sámuel, ki hosszabb tanulmányúton volt 
Délafrikában, visszatért s most beszámolt 
tapasztalatairól. Délafrikában az izlam kö
zelebbről 7 újságot tart fenn.

Tokio. A budhista kongresszusoknak 
1000 részvevője volt Japánból, Koreából és 
Kínából. A kongresszus célja volt: a bud
hista szekták egységesítése s a budhista 
erők összefogása.

A német leány biblia olvasó körök 
saját erejükből két misszionáriust küldtek 
ki Kínába.

Újabb összeütközés Kalkuttában a 
hinduk és mohamedánok között. Kal
kuttában összetűzések voltak a hinduk és 
mohamedánok között. Az összetűzéseknek 
összesen huszonhárom halottjuk van és 
legalább kétszáz sebesültjük.

c s a l A d i  É r t e s í t ő .
Eljegyzés. Gerencsér Zsigmond nemes- 

csói lelkész eljegyezte Csapó Lídiát Új- 
malomsokról.

. Ú J D O N S Á G O K .
A Protestáns Asszonyok Nemzeti 

Szövetségének győri fiókja a békésmegyei 
árvízkárosultak javára kulturdélutánt ren
dezett, amely szép erkölcsi és anyagi 
eredménnyel zárult. A programmon Izsó 
V inceayang .rtlelkés^stzeg lédy  SánfjU v" 
re for mai ni ésjaefes ^ o a d^skif'' szavalatok 
és zeneszámok szerepeltek: //■

Petőfi német fordítója m éghalt. Stein- 
bach József dr., Petőfi legkiválóbb német 
fordítója, hetvenötéves korában Franzes- 
badban meghalt.

Harminchat évig tan íto tt hamis ok
levéllel. A miskolci református egyház 
tanácsbírósága véglegesen elmozdította 
állásából Csabai Ferenc tanítót, akit ok
levelétől is megfosztott. Amint ugyanis ki
tűnt, Csabai Ferenc egy 1888-ban Sáros
patakon kiállított tanítói oklevéllel foglalta 
el helyét 1891-ben egyik község reformá
tus iskolájában és azóta megszakítás nélkül 
tanított.

Egy urinő csipkés pólyában a vonat
ban hagyta a csecsemőjét. Érdekes ügy
ben folytat nyomozást a debreceni rendőr
ség. Egy anyát keres, aki újszülött gyer
mekét a vonatban hagyta.

A patakba zuhant vasúti szerelvény.
A Beszterce-Naszódmegyei Kisilva és Nagy
ítva között a keskenyvágányu erdei vasút
vonalon az egész szerelvény, a mozdony 
kivételével a patakmederbe zuhant.

Hatféle bűncselekményt követett el 
m ulatozás közben. Csanádi József buda
pesti hentesmester egy kiskocsmában név
napi lakomát rendezett és olyan hangosan 
viselkedett, hogy a rendőrrel is baja tá
madt. A mérges hentes azonban nem elé
gedett meg azzal, hogy leszidta és tettleg 
is bántalmazta a rendőrt, hanem nem kí
mélte a kormányzót és az Istent sem. A 
kedélyes mulatozás következményeképpen 
istenkáramkodás, kormányzósértés, rendőr-



ség elleni izgatás, hatóság elleni erőszak, 
súlyos testisértés és közrend elleni kihágás 
miatt indult meg az eljárás a hentesmester 
ellen, akit a büntetőtörvényszék négyhónapi 
fogházra ítélt. A tábla ezt a büntetést öt
hónapra emelte föl és a Kúria ma tárgyalta 
ezt az ügyet, helybenhagyta a büntetést.

M eggyilkolták a chicagói hóhért. 
Chicagóban ismeretlen tettesek meggyil
kolták az ottani hóhért, aki ebben az év
ben öt embert akasztóit fel.

Vasúti szerencsétlenség Spanyolor
szágban kilenc halottal. Hervas mellett, 
Astorgától nem messze, egy vonat kisiklott. 
Kilenc ember meghalt, húsz pedig meg
sebesült.

Százszám ra vándorolnak a szatm ári 
magyarok B raziliába. Az oláh megszállás 
alatt sínylődő magyarok ismét nagy töme
gekben kelnek útra, hogy Délamerikában 
uj életet és uj megélhetést keressenek. 
Nemrégiben a székely Csikborgó község 
lakossága csaknem teljes számban vándorolt 
ki, most pedig Szatmirról érkeznek ijesztő 
hírek, ahol az utlevélirodán alig győzik a 
munkát. Naponként száz számra ácsorog a 
magyar falvak lakossága a kivándorlási 
ügynökök irodái előtt, hogy minél előbb 
elindulhassanak Brazillá felé.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Egyenruhát kapnak Rómában az uc- 

cai árusok. Miután a bérkocsisok és a 
cipőtisztítók már egyenruhát kaptak, most 
elrendelték, hogy a jövőben mindazoknak, 
akik Rómában nyilt piacon húst, halat és 
fűszerárut árusítanak, gallérral ellátott fehér 
kabátot kell viselniök.

Egy japán  gőzös 230 utasával el- 
8ülyedt. Hakodake mellett a Shishilu Maré 
japán gőzös a nagy viharban elsülyedt. 
A hajó 230 utasáról mindezideig semmi 
hir sincsen.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, versek, mesék, apró történetek, 
játékok stb. gondoskodnak az apró, 4—10 
éves gyermekek szórakoztatásáról. Gegus 
Ida ad útbaigazítás apró gyermekek ta- 
nitgatásaihoz. Könnyű, világos stílusban 
megírt kis versikék, mesék, köszöntők, 
ha felolvassuk a még olvasni nem tudó 
kis babáknak, játszva tanulja meg azo
kat. 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 gyermeknevelésben. A lap negyedévi elő
fizetési ára 25.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy út 16.

Magyar Lányok fiatal leányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Az 
új évfolyamban két regény folytatódik, Gaál 
Mózes „A kenyér“, Altay Margit »Leány
sors“. Tutsek Anna folytatja »Éviké feljegy
zéseit“. Ezenkívül szebbnél szebb regényt, 
elbeszélést, novellát, verset, társadalmi és 
ismeretterjesztő cikkek, képek és a szer
kesztő üzenetei tarkítják a lapok. Előfizetési
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ára negyedévre 30.000 korona. A Magyar 
Lányok előfizetői V« évi 20.000 koronás 
kedvezményes áron szerezhetik meg a 
.Százszorszép könyvek“-et A Szászorszép 
Könyvek a Magyar Lányokkal együtt 1h  
évre 50.000 K. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy út 16.

Az Uj Idők Herceg Ferenc képes iro
dalmi hetilapjának 18. számába cikket 
Rákosi Jenő, Surányi Miklós, Zilahy Lajos, 
elbeszélést Illy János, Marconnay Tibor, 
verset Varságh János irt. Mindezeken kívül 
a művészies, rendkívül érdekes időszerű 
képekkel gazdagon illusztrált hetilap közli 
Csathó Kálmán uj regényének és a Szere
lem című, igen nagy sikert ért angol re
génynek folytatásait, továbbá a lap rend
kívül népszerű rovatait, a szerkesztői üze
neteket, a kézimunkát és a szépségápolást. 
Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
80.000, egész évre 300.000 K. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhi
vatal, Bpest, VI., Andrássy-ut 16.

Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese
bajosoknak kigyógyulásához megküldi új, 
sikeres eljárását és receptjét dr. Balog 
v. h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf 
Zichy Jenő-ucca 23. (Levélre válaszol.)

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 értékelnek. — 
Körmendről: Kluge Pál 10, Simon Sán

dor 4, Rácz Tibor 10, Forgács Béla 4, 
Belencsák Mihály 4, Sárvárról: Erdélyi 
Sándor 4 özv. Berke Gézáné 4, Szombat
helyről : özv. Ulreich Aladárné 4, Nika 
József 10, Rumból: Fülöp Lajos 10, Ma- 
gassy Sándor 20, Mesterházy Elek Ostffy- 
asszonyfa 4, (vány Ida Kapuvár 10, Pfahnl 
János Kisfalud 20, Újmalomsokról: Mákker 
Mihály 4, Tömböly István 4, Celldömölk- 
rő l: Somogyi Gábor 10, Németh Károly 5, 
Kalbátsch István 10, Kiss Sándor 4, Móritz 
Károly 4, Kemenendi Sándor 4, ifj. Pel hő 
Ferenc Kemenespálfa 4, Kücsán István Boba 
4, Ferenczy Károly Rigács 4, ifj. Mózes Már
ton Hajmáskér 10, Dómján Ferencné Der- 
gecspuszta 4, Bordács András Tapolca 10, 
Óbetkó Vilmos Veszprém 20, Vasvárról: 
Mórocz Sándorné 4, Döbrentci Antal 10, 
dr. Rásó Béla 30, Gulyás Nándorné Bala- 
tonszentgyörgy 4, Pécsről: Németh Béla 4, 
Brunner Emilia 40, Bruhács János 20, 
Győrből: Gosztola József 4, Angster Elek 
16, Petőcz Károly 30, Demetrovits Mária 
4, Schneider Nelly 4, Bernáth György Győr- 
sövényháza 10, Németh Sándor Moson- 
szentjános 20, Koritsánszky Ottó Budapest 
120, Haniffel Sándor Sárszentmiklós 15, 
Czirák Sári Bicske 4, Böhm Gusztáv Tokaj 
4, Sopronból: Schneeberger Lincsike 30, 
Bencsik Lidia 4, Bolyás Margit 30, Rusz- 
nyák István 10, Gosztola Samu 20, Benzing 
István Péczel 16, Kiss Istvánná Magyarbóly 
10, Doktor Gyula Tárnokréti 10, Mende- 
lényi Edéné Kiskörös 4, Csicsel János 
Mezőtúr 4, Bejek Miklós Vép 20, Gujás 
Tivadar Budakalász 15, Laczó Judit Békés
csaba 50, Tompos Gábor Jobaháza 10, 
Murányi Imre Szirák 4, Ágoston István 
Felsőság 10, Kotsis Lajos Mesterháza 4, 
Görbicz Gyula Pórládony 15, dr. Mester
házy Ernő 100, Farádról: Böjtös Sándor 4, 
Szilvássy Dezső 4, Erdélyi Pál Enese 10, 
Kálmán Lajos Beled 4, Hofbauer Pál Bala
tonalmádi 4, Gérnyi István Somlószőllős 4, 
Czéh Pál Lajo8komárom 4, Mód Jolán
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Nagy8imonyi 4, Nánik Péter Tapolcafő 4, 
Weisz János Tolnanémedi 4, Széli Kálmán 
Meszlen 10, Szeppar Katica Mecsekszabolcs 
30, Pintér János Mosonszentmiklós 20, 
Konráth Frigyes Levél 30, Budapestről: 
özv. Beniczky Józsefné 4, Szabó Sámuel 4, 
Simon Istvánná 4, Kalma Pál 10, Rádely 
Jenőné 16, Nagy Sándor 20, Nagy Jenőné 
Vá<?4, Susik Sándorné Erdőváros 4, Ádám 
Antalné Keczel 32 ezer koronát.

Felelés szerkesztő és kiadó: CZIPOTT QÉZA 
Özentgotthérd, VatvArmegyo. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAQY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

P iac .
Gabonaárak: Búza 402—410, rozs 232— 

237, árpa 235, köles 190, zab 260, tengeri 
200—205, korpa 173 ezer korona méter- 
mázsánként

Valuták': Dollár 71.200, Schilling 10090, 
Német márka 170GO, Cseh korona 2115, 
Dinár 1258, Lei 260, Lira 2860, Frank 2380, 
Angol font 347.500.

Uj könyvek!
Kaphatók a „Luther-Társaság“ evan
gélikus könyvkereskedésében Budapest 

Vili., Szentkirályi-ucca 51/a.
Csíki István: „Jer és lásd meg“,

e lm élkedések ............................. 17.500
Dods Márk: Szent János evangé

liumának magyarázata, I. kötet . 50.000 
Hastings: A mintakép. Isten igéje 

a gyermek lelkében, I. köt., szer
kesztette Ince.G. . . . . . .  50.000

Kapi Béla: Az Úr oltalmában, tör
téneti e lbeszélés......................... 38.000

Kun Kálmán: Kereszttel a vállamon,
lé le k ra jz ......................................  40.000

Makkai Sándor dr.: Az erdélyi ref.
egyházirod. 1850-tól napjainkig 17.500 

Moór Győző: Méccsel a kezemben,
költemények.................................. 50.090

Musnai László: A magyar biblia
története ...........................................15.000

Musnai László: Életnek beszéde, 
egyházi beszédek......................... 50.000

Révész: A magyarországi protestan
tizmus tudományos történetírása 5.000 

S. Szabó I . : Műveltségi állapotok, 
főként az iskolázás Debrecenben 
a reformáció korában . f> . . 14.000 

Vásárhelyi János: Bizonyságtétel,
egyházi beszédek......................... 125.000

Vidor Gabriella d r .: A pataki vár
gyöngye, ifj. regény....................  65.000

Lagerlöf: Krisztus-legengák, új ol
csó kiadás . ..............................  43.750

Konfirmandusaink részére legszebb ajándék 
a Pauiik János konfirmációi emlékkönyv, 
kapható 84.000 és 100.000 koronás árban. 
Vidékre postai küldés. — Kérjen Bibliák

ról árjegyzéket! 3-8

Szállodás, megye székhelyén, keres 9 
és 11 éves leánykái mellé oki. evangélikus 
komolyabb tanítónőt, ki az oktatáson és 
felügyeleten kívül az erősen elfoglalt anyát 
egyebekben is helyettesítené. Ajánlatokat: 
»Komoly* jelige alatt a kiadóhivatal to
vábbít. 1—2



162 HARANQSZÓ. 1926. május 9.

és legolcsóbb konfirm ációi emléklap
a Luther Társaságé, mely művészi kivi
telénél fogva maradandó becsű és bármely 
lakás díszéül szolgál. — Kapható: magyar 
nyelven 2,C00, 12,000 és 18 000 koronás 
árban; német nyelven 12,000 és 18,000 
koronás árban Vidékre postai kü désj — 
Luther Társaság könyvkereskedése, Budi- 

pest. Vili., Szentkirályi-ucca 57/a.

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor l  DDIMUD féle valódi 
a világhírű IV nilD IllIiu  szegedi, é- 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V«, Vs és 
Via kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
10—10 Karbiner Péter Szeged.

N ó i  d iv a t k a la p o k  k é s z í t é s e ,  á t 
a la k í t á s a  é s  v a s a l á s a  le g j u t á -  
n y o s a b b a o .  —  L e g ú ja b b  t a v a s z i  
m o d e l le k .  —  N y á r i  a n y a g b a n  
5 - 6  n a g y  v á la s z t é k .

Özv. Königné, Körössy Rózsika
Szentgotthárd,

Széli Kalmán-tér 14.
Kranyecz-ház.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztit
női , férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selym eket

Vitális Károly
müfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
5 - 1 0  kézelő tisztítás.

S o p r o n b a n
egy  b é r  h á z  nagy k e r tte l  e lad ó .
Érdeklődni lehet a Harangszó kiadóhiva

talánál Szentgotthárd on.

Luther köpeny,
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 m intát kérni.

Urvacsorai kelyhek, keresztelési edények, 
kis beteglátogató kelyhek a legegysze

rűbbtől a legdíszesebb kivitelig az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV.,
Váczl ucca 59. sz. a la tti üzletében.
Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, 
gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, 
ezüstözése, nikkelezése vagy rezezése. 
Az Ecclesia R.-T. oltárépítőüzem e 
Budapest, VI„ Csángó ucca 22. épít és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 10—12

Horváth Lajos Beled
7 - 1 0  Fő-ucca 12.
Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

Vizsgái jutalomnak, szorgalmi ajándéknak, konfirmációi emléknek

alkalmas  o l c s ó  k ö n y v e k e t
ajánl K I S  T I V A D A R  könyv- és papirkereskedő PÁ PA . Fő-ucca 21.

Árak Pengő- fillérben.

Nemes ösvényeken, 26 elbeszélés és vers, sok kép
pel, b e k ö tv e ........................................................ 448

Fénysugarak. (Raffay S.) 45 elbeszélés és vers, sok
képpel, b e k ö tv e .................................................4 48

Az Ur oltalmában, történeti elbeszélés (Kapi Béla) . 3 —
A pataki vár gyöngye. Ifj. regény. Loránlffy Zt. leány

korából. ( V id o r ) ........................................................... 520
Az én tűzhelyem az én boldogságom. (Pröhle K.) . —56
Luther jelleme. ( W a l t h e r ) .......................................3 36
»Akikre nem volt méltó a világ“. (Révész) . . 504
Hitért, hazáért, történeti regény. (Gagyhy) . . 1 68
Loránlffy Zsuzsánna. (H Kiss Géza) . . . .  280
Árva_ Bethlen Kata. „ „ „ . . . .  2 24
Az Úr gondot visel, 3 elbeszélés. (Csűrös J.) . . 1 - 2 0
Nagymagvarországból, kismagyarországba. (Tomosányi) 5 76 
Konfirmációi emlékkönyv, 320 lap képekkel (Paulik) 6 72 
Lelki vezér, imakönyv. (Gyurátz F.) Vászonkötésban 4 50 
Szoroskapu, keskeny út. Leányok imakőnyve.

(Czeglédyné)................................................................... 3.—
Szóvirágok, szólások, szállóigék, idézetek, idegen 

közmondások bő magyarázatokkal (Haller Jenő) . 163

Nemzeti lant, hazafias szavalati darabok (Lampért) 1T2 
Mi nem feledhetünk... Költemények (Szatmáry) . 112
Kis emberek könyvecskéje. Mesék, versek, énekek

( U r a y ) ......................................................................... —-56
Mesáskönyv. Irta Eila n é n i .......................................— 68
Kis emberek nagy dolgai. (Br. Podmaniczky F )  . —’56 
Világszép mesék: Törpék és óriások. Az aranykraj

cár. Az angyal. Aranyos Katica meg a tündérbabák.
A legszebb pirostojás. Az elvarázsolt királyleány.
E g y -e g y ............................................................................160

Hogyan készül? Az igazi munka vívmányai . . 7  20
Száz kép a bibliából. Leinweber festő színes képei,

album a l a k ................................................................... 840
Az Ő nyomdokain, mit tenne Jézus? (300 oldal) . 2#24
Sión hegyén . . .  Versek. (Tollas Béla) . . . 2 40
Ágota megbocsát. . .  (Csite K . ) ...................................—'96

Uj bibliai fali m ondások fekete és sötétzöld alapon 
ezüst betűkkel 64 Pengő-fillértől feljebb, nagy válasz- 
= = = = =  tékban  vannak raktáron. = = = = =

Vizsgalapok k it ű n ő  m i n ő s é g ű  p a p ír o n  —  M a g y a r ,  n é m e t  é s  e g y v o n a l a s  b e o s z t á s s a l .  —  

D í s z e s  k ö r z e t b e n  1 0  d a r a b  — * 2 4  P e n g ő - f i l l é r .  - -

Nyomatott W«Illach Béla rülamfisemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XVII. évfolyam. 1926. május 16. 2Ö. szám.

Alapította
K A P I  B É L A

lS10-bcn.

Ltptulajdono»:
i Duiittll Lnther-SsOvBtsÉa
i i  Omzáj-o« Lutlior-Szöret- 

tig  hiTatalea lapja.

Kémlratok, olófizetéel dijak 
ía reklámidőit a 

HARANGSZŐ azetkesalí-
kladóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vaavra.) 
küldondők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minién vasárnap.

9

Igédben élünk és halunk, 
M íg hozzád m ennybe ju th a tu n k .

Szarksaatő-Uadóhlratal:
s z e n t g o t t h A r d .

Vas vármegye.
Flókkladóhlratal 

.Luther-Társaság' könyv
kereskedése Budapest,

Vin., Szentkfrályl-u. 51/a.

A „HARANU8Z0“ 
előfizetési ára : a második 
negyedévre 10.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
C soportos küldéssel 
lOVa-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
d o l lá r ; az utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

Hallgatni és cselekedni.
Jakab 1. 1 . 22. „Az igé

nek pedig megtartói legye
tek és ne csak hallgatói, 
megcsalván magatokat.“

A z Isten örökkévaló igéjével szem- 
aa ben kötelességünk: az ige áhí- 
tatos meghallgatása. Ezt parancsolja 
mindenekelőtt az a mélységes tisz
telet, amelyet éreznünk kell a Krisz
tus parancsával szemben: „Akinek 
van füle a hallásra — hallja!“. . . 
De a szent ige meghallgatására 
kötelez annak meggondolása is, 
hogy sok embertársunk jár Isten 
házába azzal a boldog bizonyos
sággal, hogy ott épülést, vigaszta
lást nyer és szerez lelki erőt min
dennapi kötelességei hűséges be
töltéséhez. Tehát akár a Krisztus 
parancsára gondolunk, akár hívő 
lelkű felebarátaink tiszteletet paran
csoló meggyőződését vesszük figye
lembe, mindkét esetben be kell 
látnunk, hogy a templomlátogatás
ról nem lehet és nem szabad, sőt 
nem is illik, olyan lekicsinylőleg, 
megvetőleg beszélni, nyilatkozni, 
amint ez szokása, tapintatlan, rossz 
szokása nem egy embernek! . . .

És különben is, ki merné tagadni, 
hogy az orgonának mélabús hang
jára, vagy talán egy-egy énekkar
nak, gyülekezetnek felemelően szép 
éneklésére, még sohasem érezte 
valami csodálatos békességnek ára
dását, ki merné tagadni, hogy az 
ige csendes hallgatása alatt még 
sohasem érzett valami olyan édes 
érzést, amit itt a földön az életharc 
fáradalma és szenvedése közepette 
még soha sohasem érzett! ? . . . 
Jö jj! légy az igének te is hűséges 
hallgatója! . . .

De az igét csak hallgatni egy
magában még nem elégséges. A 
feledékeny hallgató önmagát káro

sítja, önmagát csalja meg, ha kül
sőleg buzgó egyháziasságot mutat, 
de nem termi a hitnek gyümölcseit, 
és keresztyén akar maradni a ke- 
resztyénség parancsolta szeretet 
cselekedetei nélkül. Életbevágóan 
fontos és szükséges az igét hall
gatni, de a hallgatás után jöjjön 
a cselekvés, mert tevékeny s az 
élet minden mozzanatát átható ke- 
resztyénségre vár a világ és vár 
— az Isten: Az irgalmas samari- 
tánusról szóló példázat szerint a 
pap és a lévita a jeruzsálemi temp
lomból indult hazafelé, de mégis 
segedelem nélkül lépkedett ei a 
félholtra vált embertárs mellett! . . .  
A samarítánus pedig lehajolt, fel
emelte, megmentette a vérző, ki

rabolt vándor életét . . .  A meg
hallgatott ige nálad is életté, csele
kedetté legyen, hogy meg ne csald 
önmagadat! . . .

Uram! Adj nékünk erőt, hogy a 
bölcs emberhez hasonlóan, életünk 
hajlékát a te igéd kősziklájára 
építsük!

Boldog, aki hallgatja 
S megtartja Uram, beszéded,
Oh nyújts áldások Atyja 
Erre nekünk segítséget;
Hogy hallott igéd jobbítson, 
Kétségünkben bátorítson.
Nyomd azt mélyen szivünkbe,
Hogy örök kincsünk maradjon 
S már itt gyenge hitünkben 
Bátorító reményt adjon;
Míg majd lefolyván életünk,
Ott szebb hajnalra ébredünk.“

Ámen. *

Kedves Testvéreink!
Isten kegyelméből eljutottunk odáig, 

hogy a papnék konferenciájának ügyé
ben az első megbeszélést megtartot
tuk. Ugyanazok gyűltünk Össze, akik 
a múlt ősszel, az egyetemes gyűlés 
alkalmával elhatározták,hogy papnéink 
tOmOritése és tevékenységük irányí
tása érdekében valamit tennünk kell.

S most, hogy egybegyültünk, mun
kára készen, a lelkesedés tűzétől 
hevítve, hálás szívvel mondhatjuk, a 
jó Isten áldása nyugszik tervünkön, 
az eszme él, a mag jó földbe esett: 
életre kelt papnéink lelkében. De a 
gyOnge palántának még sok melegre, 
sok éltető napsugárra van szüksége, 
hogy tovább fejlődve, gyümölcsöt 
hozhasson !

Egy-egy ilyen sugárnak melegét 
éreztük a felszólalásokban, mely úgy 
a tiszai, mint a dunántúli és bánya
kerületi papnék tollának nyomában 
ragyogott felénk. De hogy az eszme 
valósággá legyen, ahhoz minden 
egyes papnéra nagy szükségünk vanl

Ne válasszon el minket ebbei 
sem a távolság, sem a kerületi fel
osztások, legyünk egyek a szeretet- 
ben, a közös, odaadó munkában, 
kitartó lelkesedésben, idő és anyagi 
áldozat meghozásában, mert csakis 
így tudjuk a papnék konferenciáját 
az egyetemes gyűlésig előkészíteni, 
hogy az méltó legyen az evangélikus 
magyar papnékhoz 1

Szeretettel kérjük azért, élükön 
püspOknéikkel, a négy kerület. pap
nőit, jelöljék ki egymás kOzOtt azo
kat a testvéreket, akik egy-egy tárgy 
előadására vállalkoznak, közöljék 
május végéig annak címét nevOk 
aláírásával, az egyszerűség okáért 
egyenesen dr. Raffay Sándorné ptis- 
pöknével (Budapest, Deák-tér 4.), 
aki a központban lévén, az első 
konferencia előkészítését néhány kö
zeli papné közreműködésével vállalta.

A tárgy megválasztásánál figye
lembe ajánljuk székesfehérvári test
vérünk felsorolt témáit, jelezve, hogy

Kupi B éla: AZ ÚR OLTALM ÁBAN. Történeti elbeszélés. Bolti Ara 38  ezer korona.
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a papné a családban megvilágítására 
már egy pestmegyei testvérünk vállal
kozott.

A  programm Összeállítása, kidol
gozása már íolyamatban van s azért 
minden idevágó jő eszmét figyelembe 
veszünk s hálás köszönettel fogadunk. 
Jutányos ellátásról és félárű vasúti 
jegyről is gondoskodunk. Azokat a 
testvéreinket, akik férjük nélkül jön- 
nek fel, ev. családoknál fogjuk el
szállásolni. Csak arra kérünk minden
kit, idejében jelentsék be jövetelüket, 
hogy mindenről gondoskodhassunk. 
A  részletes programmot annak idején 
ismertetni fogjuk.

Kedves Testvéreink I Ettől a kOzös 
munkálkodástól, egymás megismeré
sétől és a szeretetlen való megér
téstől egy új, tettekben gazdag hit
élet kifejlődését, szeretett egyházunk 
fundámentumának megerősítését vár
juk. Pogadjátok el a felétek szeretet
tel nyújtott kezet s üdvözletünkre, 
felhívásunkra mondjátok egy szívvel 
lélekkel: Testvérek, én ott leszek és 
a kOzOs munkában legjobb tehetsé
gemmel segítlek Titeket I

A konferenciát előkészítő papnék.

Hódolat Berzsenyinek.
Hatalmas és lélekemelő ünnepség 

keretében tartotta meg a szombat- 
helyi Protestáns Kör nagynevű 
költőnknek, Berzsenyi Dánielnek 
születése 150 éves évfordulóját. 
Nagyszámú és előkelő közönség 
jelent meg a Szabária nagytermé
ben és egy lélekkel hódolt a nagy 
költő emlékének. Az ünnepség a 
szombathelyi Dalosegyesület által 
művészi készséggel előadott „Hi
szekegyed kezdődött, utána pedig 
Jánossy Gábor a Prot. Kör elnöke 
rövid és hatásos beszédében kö
szöntötte az egybegyűlteket s lélek
ből fakadó szavakkal emlékezett 
meg az ünnepély fontosságáról és 
jelentőségéről. A Dalosegyesület 
énekszáma után dr. Kesztler Ede 
kir. ügyész Berzsenyinek „Fohász
kodás“ és a „Magyarokhoz“ című 
ódáját szavalta el nagy művészi 
készséggel. Az ünnepély középpont
jában Kapi Béla püspöknek, a Kör 
díszelnökének nagy koncepciójú, 
gondolatokban gazdag és nagy 
értékű emlékbeszéde állott. A nagy 
alapossággal és felkészültséggel el
mondott beszédet, amely minden
kép méltó volt a nagy költő emlé
kéhez, nagy meghatottsággal és 
látható lelkesedéssel hallgatta végig

az egybegyűlt előkelő közönség. 
Az emlékbeszód után a Dalosegye
sület adta elő Beethoven: Isten 
dicsősége című gyönyörű énekét, 
amely után dr. Kesztler Ede kir. 
ügyész Végváritól szavalt el két 
irredenta verset, amely frenetikus 
hatást váltott ki. A minden tekin
tetben nagyszerűen sikerült ünne
pélyt a Szózat zárta be. Sch. Oy.

Dr. SztranyaYSzky Sándor főispán  
egyházfeliigyelői beiktatása.

Kiss István püspök Nagybörzsönyben.

Lélekemelő szép ünnepe volt a 
nagybörzsönyi gyülekezetnek a május 
2 ikára eső vasárnapon. Ekkor iktatta 
be hivatalába az egyház újjonnan 
választott felügyelőjét, dr. Sztranyav- 
szky Sándor nagybirtokost, Nógrád 
és Hont vármegyék főispánját. Az 
ünnepség fényét emelte, hogy azon 
Kiss István püspök is részt vett, tit
kára kíséretében, akit úgy a világi, 
mint az egyházi hatóságok a legna
gyobb figyelemmel és szeretettel fo
gadtak. Mindjárt utazásának megkez
désekor, Budapesten a nyugati pálya
udvar főnöke fogadta s kalauzolta a 
püspököt a részére fentartott közvet
len kocsihoz. Majd Szobon a járási 
főszolgabiró, a határrendőrség, a 
folyamőrség, az állomásfónökség kép
viselői, Szob község jegyzője és kép
viselőtestülete fogadták, akiknek ne
vében Keve I. főszolgabiró üdvözölte 
a határállomáson hazafias beszéddel 
a főpásztort. A község határán az 
egyház lelkésze és gondnoka vezeté
sével az egyház presbiterei csatla 
koztak a bandériumos kísérethez. A 
községbe való megérkezést üdvlövé
sek adták tudtul az izgatottan vára
kozó ünneplőknek. A község bejára
tánál felállított diadalkapunál Fodor 
L. főszolgabiró a járás, Kertész Lajos 
a politikai község nevében fogadták 
és üdvözölték a püspököt. A püspök 
meleg és hazafias vonatkozású válasz
adásai után a menet tovább haladt 
a lelkészlakhoz, amely előtt a gyüle
kezet fiatal, agilis lelkésze köszöntötte 
a főpásztort a presbitérium élén igaz 
szeretettel abból az alkalomból, hogy 
a gyülekezetét első ízben látogatta 
meg. Az iskolás gyermekek üdvözlése 
és a püspök köszönő szavai után a 
főpásztor és kísérete a lelkészlakra 
ment, ahol a lelkószi családnak volt 
vendége s teljesített annak körében 
egy kedves funkciót, megkeresztelvén

megérkezése után a lelkész elsőszü
lött gyermekét.

Hasonló szeretettel és melegséggel 
várta és fogadta a gyülekezet a más
nap reggel autón érkező egyházfel
ügyelőt, aki Karafiath nemzetgyűlési 
képviseld, dr. Zsadányi és Riméli 
főszolgabirák, Mihalovics Samu fő
esperes, Kardos Gyula alesperes tár
saságában érkezett a programba vett 
időpontra. Rövid kis pihenő után a 
közönség a zsúfolásig megtöltött temp
lomba vonult, ahol a helyi lelkész 
oltári szolgálata után Mihalovics Samu 
főesperes intézett a gyülekezethez 
mindenkit felölelő, magas szárnyalásű 
ünnepi beszédet, melynek elhangzása 
után Péter Henrik lelkész beiktatta 
az újonnan választott felügyelőt hiva
talába. Az ünnepi istentisztelet után 
az egyház díszközgyűlést tartott, me
lyen a már beiktatott egyházfelügyelő 
megkapó szavakban fejtette ki pro- 
grammbeszédát. Ennek elhangzása 
után Kiss István püspök a kerület, 
Kardos Gyula alesperes az egyház
megye, dr. Lohoczky L. főjegyző és 
szórvány-gondnok a szórványok, Mo
res Sámuel tanító az iskolák üdvöz
letét tolmácsolták.

A szép ünnepélyt közebéd követte, 
melyen az első felköszöntőt dr. Sztra- 
nyavszky Sándor egyházfelügyelő a 
kormányzóra, Kiss István püspök 
pedig az újonnan választott felügye
lőre mondották.

O L V A S S U K  A  B I B L I Á T !

Jövel Szentlélek Úristen.
Május 17. Jövel Szentlélek Úristen. Zsol

tár 68. *s. Milyen felségesen szépek a mi 
énekeink! Milyen gazdag énekekben a mi 
egyházunk I Köteteket tesznek ki a mi éne
keink. Milyen magasan szárnyaló, gyönyörű 
Lutherünk pünkösdi éneke, melyet Batizi 
András, Tokai első evang. lelkésze fordított 
nyelvünkre. Gyönyörű énekeink mellett ne 
legyenek az ajkak némák. Otthon, a családi 
hajlékban, munkáink közben, a templomban 
szeressünk énekelni. Áldunk Istenünk éne
keinkért, énekköltöinkért 1 Ahol énekelnek, 
ott van az Isten Szent Lelke.

Május 18. Töltsd be sziveinket bőven 
mennyei ajándékoddal. Zsoltár 5 . iá. Máté 
5 . 8. üresitsük meg szivünket minden gond
tól, salaktól, tisztátalanságtól, hogy meg
teljék hálaadással, hittel, bizalommal, édes 
mennyei ajándékokkal, melyek ujjáteszik a 
szivet és megtisztítják teljesen. Á mennyei 
ajándékokkal megtelt s z ív  éneklésben csor
dul ki. Az ilyen s z ív  érzi az Isten közellétét, 
sőt látja az Urat I

Május 19. Szlvbeli szent buzgósággal. 
Máté 12. sí. Szivünk teljességéből enekeljen 
ajkunk. így fogjuk érezni, tapasztalni, mi
lyen kincseink vannak a mi énekeinkben. 
Más lesz a családi hajlék lelke, ha szivbéli 
szent buzgósággal kicsendül ott az Istent 
magasztaló ének, még vonzóbbak, áhitato-
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sabbak lesznek a nyilvános istentisztelete- 
ink, ha nem zárt ajkakkal Ultink ott, hanem 
zengjük égbeszálló magasztos énekeinket. 
Telve van-e az én szívem mennyei dalok
kal, Istent dicsöltő himnuszokkal?

Május 20. Melynek isteni ereje sok népet 
egy hitre vive. János I. levele 5 .4  A hitnek, 
a hitvallásnak egysége hatalmas összekötő 
kapocs a nemzetek, az emberek között. 
Láthatatlan lelki szálak nagyon erős kap
csolatot a'kotnak. A közös hit a legerősebb 
lelki kötelék. Elhiszem, milyen felségesen 
szép és felemelő lehetett, amikor 1921-ben 
Wartburg városában 10 nyelven csendült 
fel a Luther diadaléneke. Milyen lelkesítő 
annak a tudata, hogy az isteni erő sok 
népet egyesit a közös hitben. Imádkozom 
más nemzetbeli hittestvéreimért

Május 21. Légy velünk is te népeddel. 
Mózes III könyve 2 6 .n —i*. Jó tudnunk, 
hogy Istennek a népe vagyunk. Nem felejt 
el s ha mindenki megvet is, ő akkor is 
szeret. Nagy szükségünk van Isten gond
viselő kegyelmére. Nemzetünk története 
bizonyságot tesz arról, hogy Isten velünk 
volt. Bizodalmunk ez a jövőt illetőleg. Légy 
velünk Istenünk a te megtévedt magyar 
népeddel 1 Nagy szükségünk van Rád.

Május 22. Hogy teljünk meg dicséreted
del Efezusi, level 1. a. Van miért hálát 
adnunk az Úrnak. Napjaink, örömeink, sőt 
bánataink is hálaadásra késztetnek, de leg- 
főképen magasztaljuk ö t a lelki javakért, 
melyeknek teljessége a Krisztus. Hogyne 
dicsérném az Istent, aki olyan jó, olyan 
szeretetteljes hozzám minden időben. Nem 
lehetek hűtlen Hozzád Uram!

Május 23 Dicsőség légyen Istennek l 
Apostolok cselekedetei 2 . í—u. Ez a szent 
ünnepi nap a bizonysága, hogy velünk az 
Isten. Szent Lelkét küldi hozzánk, hogy 
érezzük jelenlétét lelkiismeretünkben, ki
árasztja ránk, hogy jóra serkentsen Szere- 
tete adja nekem evangélikus egyházamat, 
hogy az evangélium tanítását utamra hintse 
Milyen jó vagy Istenem, dicsőség nevednek! 
— Jövel Szent Lélek Úristen! Amen.

1926. május 16

H arcuk János.

Püspöki egyházlátogatás 
Irsán.

A bányai egyházkerület püspöke dr. 
Raffay Sándor április 24—25 én látogatta 
meg az irsai gyülekezetét. Az állomáson a 
politikai község nevében Ebneth Iván köz
ségi főjegyző fogadta, ahonnét kíséretével 
a lovasbandérium által vezetve a templom 
elé vonult, ahol az ifjúság nevében fehér
ruhás leánytársai élén Szrnka Rózsika, az 
egyházmegye nevében Bódy Pál esperes, 
az egyházközség nevében a presbitérium 
élén Mágócs Károly helyi lelkész üdvözöl
ték. A sziveket Istenhez emelő ima s a 
gyülekezetnek adott áldás után a püspök 
meglátogatta az iskolát, azután pedig pres
biteri gyűlést tartott. Másnap, vasárnap 
d. e. ünnepi istentisztelet volt, amelyen az 
oltári szolgálatot Bódy Pál esperes végezte. 
A helyi lelkész nagy perspektiváju beszéde 
után a püspök lépett az oltár elé s intézett 
a hívekhez szép buzdító beszédet, mondott 
buzgó imát s adta reájuk főpásztori áldását. 
Az istentisztelet végeztével közgyűlés volt 
a templomban, melyen a világi hatóság 
képviseletében dr. Madarász Elemér járási 
főszolgabíró is megjelent. A közgyűlés után 
küldöttségek tisztelgését fogadta a püspök.

HAKANöSÍÖ. 165

D. u. 4 órakor vallásos délután volt a zsú
folásig megtelt temp'omban. Az ünnepély 
központjában dr. Kirchknopf Gusztáv tar
talmas, mindenkit lebilincselő előadása ál
lott. Ennek szolgáltak keretéül Mágócs 
Károlyné 2 szólóéneke. Balázs jucika, 
Lengyel Ilonka, Lustyik Lajos és Vermes 
László szavalatai, valamint a Varga Lajos 
tanító által vezetett ifj. énekkar énekszámai 
Az ünnepély egy gondosan összeválogatott 
szép virágcsokorhoz volt hasonlatos, melyet 
a püspök lelket emelő szép zárószavai kö
töttek egybe. Az ünnepély végeztével az 
orgonaalapra rendezett gyűjtésnek szép 
anyagi sikere is volt.

Kritig Miklós emléke.
— f  1926. április 19. —

Élsz te, mit a sir zár, szétomló porhüvely 
, az csak,

Él a te jobbrészed. Álom e lét, jön a regg. 
Szív, mélyen szerető, lélek, mit vonz a ma

gasság:
ti hazátok az Eg, ez a mi szikla-hitünk. 

Isz I A Biblia, lant, meg ecset nem hagy
hat a sírban,

S  jaj, a Család, a Család! Hidd: örök a 
. szeretet I

Hol a koporsónak fullánkja, hatalma halál- 
istennek hála, Ki diadalmat adott l [nak? 
Krisztusi pap voltál, azzá Isten maga kent föl, 
Mint tükrön ragyogott életed és az Ige 
A te apostoli szent munkádnak bére királyi: 
Tisztelet és hála, még nyugalomban is az. 
Ajkon Jánosi-méz, majd mennydörgő tüze

Pálnak,
Enyhe vigasz volt az, ez meg a bűnre csapott. 
Az Ur irtaiban vénséged szép koronád volt, 
Vedd az Atyádtól most a megígért koronát!

SÁNTHA KÁROLY.

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Az ébredésnek nap-nap utáni kézzel 

fogható bizonyságtételei evangélikus 
anyaszentegyházunkban, csak örömmel 
töltik el az egyház jövöjén csüngő 
lelkeket. Egyes jelenségek azonban 
mégis kétségessé teszik nálunk az 
ébredés komolyságát. Legalább engem 
rendkívül gondolkodóba ejtett ez irány
ban a dunántúli püspök ezidei I. szá
mú körlevele, melyben többek között 
a következőket írja:

„Egyházkerületünk egy áldozatkész 
egyháztagjának nagy áldozathozata
lával 1924-ben kiadta Payr Sándor 
egyetemi tanár, kiváló történettudósunk 
hatalmas nagy történeti müvét: A 
dunántúli evang. egyházkerület törté
netének I. kötetét. A 900 oldalnál 
nagyobb terjedelmű gyönyörű munka 
nemcsak a történelmet tanulmányozó 
tudós számára jelent megbecsülhetetlen 
értéket, hanem az ev. egyházszeretet 
és egyházi öntudat kiapadhatatlan 
forrását képezi. Az egyházépítő mun- 
kábdn megbecsülhetetlen segítőtársa a 
lelkésznek, tanítónak. É p ítő  h a tá s a

elő l n e m  z á r k ó zh a tik  e l a  k ö n y v  
e g y e tle n  o lva só ja  s ím ,  m e r t  a  
m ú lt  tü k ré b e n  m e g is m e r i  e g y 
h á zu n k  s ze n v e d é se it  s  f e l i s m e r i  
a z  e g y h á zza l szem b en  fe n n á lló  
k ö te le ssé g e it.

A beérkezett jelentésekből sajnálat
tal állapítom meg, hogy mindennek 
dacára Payr Sándor hatalmas törté
nelmi műve, melynek megírásáért 
sohasem lehetünk neki eléggé hálásak, 
még nagyon sok gyülekezet és lelkész 
könyvtárából hiányzik . . . "

í g y  v a g y u n k  eg yéb  k ia d v á 
n y a in k k a l  i s .  Aztán még mi han
goztatjuk lépten-nyomon a sajtó je 
lentőségét az egyház életében!

R zorványi vár ura.
Irta : Szombatit Ernő. t

Zorványi nagy buzgósággal kez
dett a gyermek jövőjéről beszélgetni 
a feleségével. Észre sem igen vet
ték, hogy Varsády már belépett s 
leült a helyére.

Zorványi ránézett.
Az alig észrevehetően bólintott s 

aztán folytatták tovább a vacsorát.
Vacsora végeztével jó ideig még 

elbeszélgettek. Aztán a vár asszo
nya felkelt, elbúcsúzott s bement 
a gyermekéhez.

A két férfi szó nélkül figyelt. 
Jó darabig ültek már csendben, de 
semmi nesz nem hangzott be hoz
zájuk.

Zorványi a lelkészhez fordult.
— Jól sikerült?
— Jól. S úgy látszik, a nemze- 

tes asszony nem vett észre semmit, 
mert már azóta itt lenne, vagy 
lármát hallanánk. De jobb is így. 
A gyermek elaludt. A nemzetes 
asszony is majd csak lefekszik s 
így reggelig észre sem veszi a se
bet. Akkor meg majd magyarázza 
valahogy ki a dolgot nemzetes uram.

— Helyes. Majd úgy teszek.
— És most nyugodalmas éjt kí

vánok. Elbúcsúzom most, mert reg
gel korán odahaza akarok lenni. 
S ha bármikor szükség lenne rám, 
csak izenjen nemzetes uram, rám 
mindig számíthat.

Zorványi melegen rázta meg a 
lelkész kezét.

— Köszönöm kedves tisztelendő 
uram. önre mindig is számítani 
fogok s kérem továbbra is bizalmát 
és szeretetét. És most Isten velünk. 
Nyugodalmas jó éjt kívánok.

A lelkész a számára mindenkor 
fentartott szobájába ment s lefeküdt.
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Zorványi is bement a feleségéhez.
Az nyugodtan aludt, meg a gyer

mek is. ». maga is lepihent, de 
sokáig hánykolódott az ágyban. 
Nem tudott elaludni. A mai napi 
események s a jövő aggodalmai 
nem hagyták pihenni. Végre is 
imában fordult Istenéhez s kérte 
az ő megsegítő kegyelmét. S az 
ima megnyugtatta. Nyugodtabb lett 
s csakhamar elszunnyadt.

Reggel hangos sikoltozásra ri
adt fel.

A felesége ott állott a bölcső 
előtt és szeme rémülten tapadt a 
gyermek vánkosára.

Zorványi kiugrott az ágyból s 
ott termett a bölcsőnél.

A gyermek fejvánkosa balfelől 
véres volt. Az anya kiáltozására 
felébredt a gyermek. Felkapta, hogy 
megnézze, mi történt?

Zorványi is kíváncsian nézett 
oda. A gyermek bal füle tövétől 
mintegy két centiméteres hosszú 
vörös esik húzódott a haj felé. Attól 
lett véres a vánkos. Már aludt var 
volt rajta.

Az anya rémülten nézett a fér
jére.

— Mi ez ? Mitől lehet ez ? Csak 
nem halálos?

Zorványi közelebbről is megnézte 
a sebet. Aztán mosolyogva legyin
tett a kezével.

— Semmi. Egy kis karcolás az 
egész. A gyermeknek éles a körme, 
bizonyosan azzal karcolta meg ma
gát. Egy-két nap alatt beheged a 
seb s aztán nyoma sem lesz.

*
Ambrus tehetetlenül állott a gaz

dája mellett s nem tudta, mit tegyen, 
mihez kezdjen, hogy életre keltse. 
Hosszas töprengés után eszébe ju
tott a butykosa, amely még félig 
tele volt jóféle szilvóriummal. A 
koránkelő magyar, pláne, ha lóhá
ton jár, mindig ellátja magát az 
ilyen és ehhez hasonló utravalóval.

Ambrus is hát elővette s pár jó 
kortyot eresztett le Gáspár úr tor
kán.

S a tüzes folyadék csodálatos 
erővel hatott.

Még jó kelvén le sem ért, Gás
pár úr szeme már nyiladozni kez
dett s pár perc múlva teljesen 
magához tért s felült.

Hirtelen nem is tudta, hol van ? 
Körülnézett. S amint tekintete a 
várra esett, egyszeribe eszébe ju
tott minden. Végighuzta tenyerét 
az arcán.

Az csupa merő vér lett.

Felugrott. A vár felé fordult. 
Öklét magasra emelte s megfenye
gette.

— Várj csak, v á rj! Megkeserü- 
löd te ezt! Egy nemesre korbácsot 
emeltél 1 Meggyaláztál! Ezért be
panaszolhatnálak a királynál! De 
nem teszem. Majd én leszek a te 
b irád! De kegyetlen, végtelen ke
gyetlen leszek! Ott sebezlek meg, 
ahol az legjobban fog fájn i! S aztán 
kiűzlek a várból! Ha kell, meg
öllek, eltaposlak, mint egy hitvány 
férget! S a birtok az enyém lesz. 
Erre esküszöm!

Azzal a lovára pattant s meg
indult. Ambrus hűségesen követte.

Az utón Gáspár úr nem szólt 
egy szót se. Fejét lehajtotta s va
lamin gondolkodott.

Hirtelen az előbbi vén cigány
asszony toppant eléje.

— Itt vagyok nemzetes uram. 
Vártam, mert azt mondta, hogy 
várjam.

Gáspár úr megállította a lovát s 
pár pillanatig némán nézte az asz- 
szonyt. Aztán odaszólt a csatlósnak.

— Eredj előre. Majd utolérlek.
(Folyt, köv.)

Gsendöl, kondul új h aran gszó . . .
A nemesbéri összgyUlekezet — amint 

már a „Harangszó“ beszámolt róla, — az 
év elején közadakozásból új harangot ren
delt. Az új harang a gyülekezet örömére 
ápr. hó U-én lett hazaszállítva. A  meg
érkezéskor lovasbandérium és küldöttség 
fogadta a határszélen, hol Hajas Gyula 
tanító köszöntő szavainak elhangzása után 
a gyülekezet leányai virágdíszbe borították 
a harangot s az azt szállító négyesfogatot, 
így jutott az el az evang. és róm. kath. 
templom harangjainak folytonos zúgása 
közepette, a nagy számmal összegyülekezett 
hívek seregétől körülvéve a templom elé, 
ahol gyülekezeti közének s két iskolás
gyermek kedves szavalata után Gőcze Gyula 
lelkész üdvözölte, majd az anyagyülekezet 
háromszólamú énekkara a magyar Hiszek
egy éneklésével befejezte a fogadtatási 
ünnepélyt.

Egy hét múlva, ápr. 18-án történt meg 
az új harang ünnepélyes felavatása Stráner 
Vilmos egyet, dékán és dr. Pröhle Károly 
egyet, prodékán szíves közreműködésével.

Az örömünnep a nagyszámú hívők köz
énekével (236. é. 1—3. v.) kezdődött, utána 
Gőcze Gy. lelkész oltári imát és epistolát 
olvasott. A következő közének (368. é. 
1—3. v.) után Stráner professzor János 
10. íi—is. verse alapján prédikált. Lélek
emelő tanítását a hallgatóság mindvégig 
teljes odaadással figyelte s a jelenvoltaknak 
bizonyára kitörülhetetlenül emlékezetükben 
maradnak intő szavai: „Óh vajha meghal
lanátok ti és a ti utódaitok a ma felavatandó 
harangnak szavából minden időben kicsen
dülő hívogató, biztató, vigasztaló szózatot:
„Én vagyok ama jó pásztor . . .  stb___ 1“
— Buzgó imája után az anyagyülekezőt

kara énekelte Hajas Gyula tanító vezetésé
vel a „Csendül, kondul új harangszó“ kez
detű alkalmi éneket.

Ennek elhangzása után Pröhle K. dr. 
lépett az Úr oltára elé, hogy — úgymond 
— az egyházi hatóság megbízásából neki 
jutott szent feladatot teljesítve, a gyülekezet 
új harangját a háromságos egy Isten nevé
ben felavassa. Az Ezék. 34 . ío. versén ala
puló, minden izében lebilincselő avató 
beszédjében tolmácsolta az egyházi felsőbb- 
ség köszönetét mindazoknak, kik az új 
harangnak beszerzését áldozatkészségükkel 
elősegítették; elismerését fejezte ki a Sel- 
tenhofer cégnek a lelkiismeretes munkájáért, 
mellyel a gyülekezet megbízását teljesítette; 
majd hittel és bizalommal kérte a gazdag 
Isten áldó kegyelmét az új harangra, buz
dítván a gyülekezet minden rendű és korú 
tagjait a hithűségre, egyházszeretetre és az 
igazi, bensőséges vallásos életre, hogy a 
gyülekezet életét hosszú évek óta bénító 
dér és téli fagy immár felengedjen s így a 
felavatott új harang hirdetője, tanúja lehes
sen ama régen várt jobb kor eljövetelének, 
„mely után buzgó imádság epedez százezrek 
ajakén“.

Mély értelmű, gondolatokban gazdag, 
sokszor örömkönnyeket fakasztó elmélke
désének végeztével felharsant Nagy Lajos 
tanító által vezényelve az alszopori leány- 
egyházközség férfikarának éneke „Dicséret, 
dicsőség a magas égi királynak . . . “

Ezután áhítatot keltő hangon megszólalt 
a 312 kg. súlyú „B“ hangú harang s gyö
nyörűen zengő hangja a hű szívek hála
fohászaival együtt szárnyalt a mindenség 
Urának trónusához.

A befejező közének (10. é. 1. v.) és a 
nemzeti Himnusz éneklését követőleg meg
szólalt mind a két harang s velük együtt 
a róm. kath. templom két harangja és fél 
óra hosszat zúgtak a világháborúban hősi 
halált halt testvéreink emlékére.

Adja Isten, hogy az emlékezetes ünne
pélyen elvetett sok jó mag dús talajra talált 
légyen az egyháztagok szívében 1

E Ü Y R Ö L - M Á S R O L .

A m in den n api életből.
Miniszteri rendelet a hivatalos 

levelezés portója tárgyában. A 
kereskedelmi minisztérium utasította 
a postahivatalokat, hogy az egyházi 
hatóságok, hivatalok és szervek által 
»Hivatalból portóköteles* vagy »Hiva
talos felszólításra* jelzésre feladott, 
illetőleg a részükre ugyanilyen zára
dékkal érkezett bérmentetlen levél
postai küldemények után csak az egy
szeres viteldíjat számítsák fel és szed
jék be a címzettől, pótdíj nélkül. 
Azokban az esetekben, amidőn az 
egyházi szervek valamely állami, tör
vényhatósági vagy egyházi hatóság
tól, vagy egyéb szervtől kapott fel
hívásra válaszolnak és a viteldíjat 
arra akarják áthárítani, a »Hivatalos 
felszólításra* záradékot alkalmazzák, 
ha pedig egyházi hatóságok egymás
hoz, vagy magánfelekhez ezek érde
kében intéznek levelet é sxa viteldíjat



II gyámintézet felhívása.
A mult év okt. 11 -én Kőszegen tartott egye

temes Gyámintézeti közgyűlésünk elhatározta, 
hogy ebben az esztendőben kiad egy rövidre 
összefogott Gyámintézeti évkönyvet, amely a 
hívek nagy seregével megismerteti a gyámin
tézet célját, feladatát, munkáját ; közli a gyám
intézeti híreket, adományokat és minden egyes 
kérvényező egyházközségnek s intézménynek 
híven megrajzolt képét. Ezt az évkönyvet, úgy 
gondoltuk akkor, megküldjük ingyen minden 
evangélikus családnak, hogy igy híveink — ter
mészetes mindegyik a maga anyanyelvén — 
megismerje a gyámintézet ajtaján kopogtató 
gyülekezetek »és intézmények jaját és baját és 
tőle telhetőleg siessen azt enyhíteni.

Egyetemes Közgyűlésünk, amelyet megkér
tünk, hogy ezen évkönyv kiadásának költségeit 
vállalja, — fedezet hiányában azt ez idő sze
rint nem tudja megtenni. Mélyen sajnáljuk ezt, 
mert tagadhatatlan tény, hogy a hivekne< 
nagy tömege nem is ismeri gyámintézetünk 
magasztos célját, feladatát és szép munká
ját. A gyámintézethez folyamodó gyüleke
zeteknek s intézményeknek igazi helyzetét pe
dig még a gyáminté/.eti munkások sem ismerik 
úgy, amint azt megismerhetnék akkor, ha a 
nagy nyilvánosság előtt tárnák fel a kérvénye
zők helyzetüket.

Reméljük azért, hogy Egyetemes Egyházunk 
ebben az esztendőben eme célkitűzésünk megva
lósításában ségitségünkre lesz. Addig is jelen fel
hívásunkat a különféle gyám intézeti fórumok
nak, egyházunk tanári s tanítói karának s a hí
vek seregének tájékoztatásul figyelmébe ajánl
juk s kérjük, hogy kiki a maga helyén: a tem
plomban, iskolában, gyülésteremben. családban 
s mindenütt, ahol erre alkalom kínálkozik, a 
gyámintéz.etnek buzgó apostola és Isten munka
társa (Kor. I. 3. 9.) legyen. Isten az ő »szán
tóföldjének« megmunkálásánál és országa fel
építésénél s megvédésénél, nemcsak oly kivá
lasztott edényeket (Após. 9. 15.) vesz
igénybe, mint a milyen volt Pál apostol, 
Luther Márton, vagy Gusztáv Adolf, avagy 
a G. A. egyletnek s a gyámintézetnek áldott em
lékű előmunkásai: Grossmann és Zimmermann 
Németországban, Székács és Wimmer Magyar- 
országon. Isten az ő »szántóföldjének« meg
munkálásánál s országa felépítésénél számit és 
igényt tart minden egyes egyházát szerető s azt 
megbecsülő evangélikus keresztyén emberre. 
Hisz ugye még az is, akire az egyház semmi
féle néven nevezendő hivatalt nem bízott, mun
katársa Istennek. S vájjon hol lehetne hasz
nosabb munkatársa Istennek, mint éppen a 
szeretetmunkásságnak úgyszólván ősföldjén, a 
gyámintézet terén.

A 19. és 20. század mesgyéjén egy előkelő 
német napilap ezzel a kérdéssel fordult a tudó
sokhoz, művészekhez, államférfiakhoZj mit tar
tanak a 19. század legnagyobb vívmányának. E 
kérdésre a berlini egyetem nagynevű asztrono- 
musa, dr. R. Lehmann Filhés tanár a következő

választ adta : »A csillagászati tudomány képvi
selőjétől talán azt várja a közönségj, hogy p. o. a 
Neptun felfedezését vagy a spektrálanalizis talál
mányát, vagy talán a természettudomány terén 
tettmás nagy felfedezést tartson évszázadunk leg
nagyobb vívmányának; de az én legmélyebb és 
legbensőbb meggyőződésem szerint századunk 
legjelentékenyebb eredménye nem a tudomány 
terén keresendő. Én azt vallom, hogy századunk 
legnagyobb és legjelentősebb eseménye és dia
dala : a keresztyén szeretetmunkásság felébre
dése és erőteljes kivirágzása: a belmisszió.«

Nos a 'oelmissziói munka körébe tartozik a 
gyámintézet munkája, sőt a gyámintézet mun
kája a belntissziói szeretetmunkásságnak ős
földje.

A gyámintézet is úgy tesz, mint hajdan az 
apostolok s azok a buzgó férfiak és nők, akik 
házról-házra járva, összeszedték a szeretet ado
mányát s azt elvitték egy-egy szűkölködő gyü
lekezetnek, lett légyen az akár idegen országban 
vagy világrészben is. (Após. 11. 29. Rom. 15. 26. 
Kor. 1. 16. 1 2. Kor. II. 8. 20. 9. 1.)

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet azáital, 
hogy az ő működésével belekapcsolódik a Gusz
táv Adolf egylet világraszóló működésébe, olyan 
mint az a pici ér és csermely, mely kristálytiszta 
vizével nemcsak a rövid futása melletti réteket 
üdíti, öntözi, hanem áldását tovább küldi még a 
nagy óceánba is. Gyámintézetünk is egyik he
lyen oltárt, másutt orgonát, templomot, vagy 
iskolát, egyházi jótékonyintézményt segit fel
építeni, szent edényeket szerez be, bibliát, ima- 
és énekeskönyveket ad az Isten igéjét áhítozó 
hívek, imádkozni és énekelni vágyó konfirman
dusok s felnőttek kezébe.

A múlt esztendőben pl. magukat megne
vezni nem akaró jóltevők lehetővé tették, hogy 
a tőlünk elszakított tiszta magyar szegény kis 
gyülekezetnek a burgenlandi öriszigetnek 70 
drb uj dunántúli énekeskönyvet adhattunk s ez
zel munkálhattuk, hogy ott a magyar evangéli
kus ének el ne némuljon. Ez idén pedig Főtisz
telendő és Méltóságos Kapi Béla dunántúli 
püspök Ur a Luther énekeskönyv megjelenésé
nek négyszázados jubileuma alkalmából az egy
házkerületében gyűjtött offertoriumnak egyik 
felét a dunántúli szórványgyülekezetek énekes
könyv szükségletére fordította, a másik felét 
mely több milliót tesz ki, a gyáminíézét utján a 
Gusztáv Adolf egyletnek bocsátotta rendelkezé
sére németországi és külföldi szórványhivek éne
keskönyv szükségleteinek fedezésére. Ebbő! a 
mi offertoriuinunkból, mint a G. A. egylet el
nöke D. Rendtorff írja, még Oroszország ev. lu
theránus egyházainak énekeskönyv szükségle
teire is fordítanak egy részt s igy a mi filléreink is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Szovjetoroszország- 
ban az evangéliom uj erőre kapva, ismét lábra 
álljon.

Gyámintézetünk fennállása óta testvéri jó 
viszonyban él a Gusztáv Adolf-egylettel, amely 
ez évben is tetemes segélyben kívánja részesí
teni magyarhoni egyházunkat. A Gusztáv Adolf-



egylet a németországi egyetemeken tahuló ha/ai 
theol. hallgatókat (az elmúlt félévben 8 volt) a 
Gotteskasten pénztárral együtt igen szép stipen
diumban részesíti és leveszi róluk az anyagi glon- 
dot. Felvette segélyezési tervezetébe a soproni 
Theol. Otthont, Szentgotthárd és Gyula egyház- 
községeket, a soproni tanítóképző intézetet (a 
múlt évben 20 millió koronát kapott), a Magyar
alapot (a m. évben közel 42 millió K-t kapott). 
— Kelenföldnek egyszersmindenkori segély cí
mén 500 márkát, Budafoknak urvacsorai edé
nyeket küldött. Bánfalvinak egy helyettes-lelkész 
díjazására három évre évi 600 márkát szavazott 
meg.

Amikor német hittestvéreink, — kiknek ál
dozatkészsége annyifelé van igénybevéve, hi
szen rajtunk kívül még Német-Ausztria, Csehszlo
vákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észt
ország, Oroszország, Jugoszlávia, Románia, a 
messze Kelet (Athen, Konstatinápoly, Smirna, 
Jeruzsálem), Itália, Afrika, Délamerika, szórvá
nyait segélyezi, — száz és száz milliókat juttat
nak nékünk, akkor kell, hogy mi is felserken- 
jünk és fokozott áldozatkésszéggel segítségére 
siessünk hitünk cselédeinek. Az elrnuit eszten
dőkben előkelő világi vezérférfiak milliós ado
mányokkal gyarapították gyámintézeti jövedel
münket s egy egyszerű soproni gazdapolgár ha
lálos ágyán egy szép jövedelmű földbirtokot aján
lott fel e célra. Néhány hónappal ezelőtt pedig 
dr. Thébusz Béla, budapesti orvos .és dr. Thé- 
busz Aladár, curiai biró és dr. Thébusz István 
ügyvéd boldogult édesatyjuk néh. Thébusz Já
nos lelkész emlékére gyámintézeti alapítvány 
első részleteként 3.000,001) K-t fizettek be egyet, 
gyámintézeti pénztárunkba. Legyünk ezeknek 
követői s áldozzunk, áldozzunk a gyámintézet 
oltárán.

A gyámintézet egyházi elnöke 1925. őszén 
Wormsban jártában, megnézte a többek közt 
a világhírű vvormsi domot is. Ennek a tem
plomnak kijáratánál felállított persely felirata 
igy szól: »Kegyes adományokat kérünk a mi 
ősrégi, szegény wormsi dómunk, Németország 
legnagyobb románstilü műremekének restaurálá
sához ! A jó Isten ezerszeresen meg fogja Néked 
fizetni legkisebb adományodat is.«

A mi gyámintézetünk perselyeit is elláthat
nánk ilyen felirattal: Isten nevében, a Jézus ne
vében kérjük a Magyarhoni evangélikus egy
ház minden egyes tagját, a kicsinyeket úgy, mint 
a nagyokat, a szegényeket ugly, mint a gazdago
kat, a nőket úgy, mint a férfiakat, hogy hoz
zák meg áldozatukat örömmel és szeretettel en
nek a mi szegény, de előttünk mégis az egész 
világon legdrágább egyházunknak az istápolá- 
sára, fenntartására, amely hivatva van az evan- 
geliomot tisztán és igazán hirdetni és a szentsé
geket Krisztus rendelése szerint kiszolgáltatni. 
Isten nevében, a Jézus nevében mondjuk min
deneknek: »Adjatok, néktek is adatik; jó mér
téket, megnyomatott és megrázottat és színig 
teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel 
mérnek mások néktek, amellyel ti mértek. (Luk.
6. 38.) A jó Isten sokszorosan visszaadja a for

rásnak azt az ital vizet, melyet az eltikkadt ván
dor kimerített belőle ; mi is bőven visszakapjuk 
azt az anyagi és erkölcsi segítséget, amivel jót 
tettünk hitünk cselédeivel. Mirajtunk is betelje
sedik az a régi igazság : nem azért adunk, mert 
van, miből adni, hanem azért van miből adni, 
mert adtunk. Adjatok hát' s áldozzatok a gyám
intézetre s áldozzatok bőven. Ha az a földmű
ves szűkén vet, bizony maga látja kárát.« Aki szű
kén vet, szűkén is arat; és aki bőven vet. bőven 
is arat.« (Kor. 11.9. 6.) Vessünk bőven és bőven 
aratunk.

Ám, hogy »aratásunkból« a gyámintézet jö
vedelmeiből igazán azoknak juttassunk elsősor
ban segélyt, akik arra leginkább rászorulnak, 
kérjük a gyámintézet összes fórumait, hogy a 
hozzájuk beérkező folyamodványokat lelkiisme
retességgel és szeretettel bírálják el, mindenko
ron figyelembe véve azt, hogy a helyi erőforrá
sok mennyire aknáztatnak ki és a kérés mennyi
ben képez valóban nélkülözhetetlen egyházi 
szükségletet. S hogy a gyámintézeti fórumok ezt 
megtehessék, felhívjuk a kérvényező gyülekeze
teket s intézményeket, hogy kellően felszerelt s 
megindokolt folyamodványukat idejében s a sza
bályrendeletben előirt utón, a helyi, egyházme
gyei s egyházkerületi gyámintézet utján juttassák 
az egyetemes gyámintézethez, ill. a Gusztáv 
Adolf-egylethez. Ezt az utat kell betartani akkor 
is, ha egyik vagy másik gyülekezet szentedénye
ket kér a G. A. egylettől.

A G. A. egylet nagy súlyt helyez arra, hogy 
adományát minden egyes gyülekezet s intéz
mény néhány sorban megköszönje s viszonyairól 
folyvást tájékoztassa az egyletet. Kérjük mind
azokat, akiket illet, hogy ezt tudomásul vegyék s 
betartsák.

Nagyon kérjük az összes gyámintézeti fóru
mokat, hogy jövedelmük szétosztásánál a Sop
ronban megépítendő Theológiai Otthonról ne 
feledkezzenek meg. Valamennyi gyülekezetnek 
elsőrendű érdeke, hogy az Egyetemes Egyház
nak ezen intézménye minél előbb megépüljön.

A debreceni nemes egyházközség meghívá
sára, a meghívást köszönettel elfogadva — ha 
a jó Isten is úgy akarja ez évben talán már 
szeptember havában. Debrecenben fogjuk köz
gyűlésünket megtartani.

Hivatkozva Egyetemes Közgyűlésünk jegy
zőkönyvének 104. pontjára, melyben az utolsó 
bekezdés ezt mondja: »Az egyetemes gyámin
tézeti elnökség- egy papi v. tanítói v. hasonló csa
ládból származó két-három éves árvaleányt egy 
jóravaló s jómódú magtalan német iparoscsa
ládnál el tudna helyezni; az illető család a gyer
meket adoptálná,« — újólag felkérjük a gyám
intézet munkásait, hogy erre a nemes ajánlko- 
zäsra, arra Illetékes hívek figyelmét felhívják.

Budapest, ill. Sopron, 1926. Misericordias 
Domini hetében.

Ziermann Lajos s .  k . báró feilütsch Serihold s .  k .
e g y e t ,  g y á m in t .  e .  e ln ö k .  e g y e t ,  g y á m in t .  v .  e ln ö k .



átakarják hárítani, küldeményeiket 
»Hivatalból, portóköteles«-nek jelzik. 
A »Hivatalos felszólításra< záradék
kal ellátott leveleket a címzett ható
ságnak, hivatalnak, illetőleg szervnek 
ki kell egyenlítenie.

HETI  KRÓNI KA.
A magyar nemzetgyűlés a részleges 

költségvetést tárgyalta. A kereskedelmi tárca 
költségvetésének tárgyalásánál a miniszter 
megígérte, hogy autóbusz járatokat létesí
tenek a személy- és teherforgalom lebo
nyolítására ott, ahol ennek szüksége mu
tatkozik. — Rendkívül nagy érdeklődés mel
lett tárgyalja a budapesti törvényszék 
büntető tanácsa a világszenzációvá vált 
frank ügvet. A tárgyalás eddig nem hozott 
különösebb szenzációt.

Szerbia. Stubica határvároskában a 
görögkeletiek feltámadás ünnepén véres 
bombamerénylet történt.

Prágában az u. n. nemzeti demokraták 
népgyülésükön a kommunisták ellen tün
tettek.

Lengyelországban a köztársaság el
nöke Grabski pénzügyminisztert bízta meg 
a kormányalakítással.

Az orosz emigránsok Budapesten nagy 
részvét mellett ünnepelték meg a húsvéti 
ünnepeiket.

A német uralkodóházak vagyonának 
kisajátításáról népszavazás fog dönteni.

A francia vámtisztek sztrájkkal fenye
getőznek, amennyiben illetményeiket nem 
emelik. — A minisztertanács elhatározta, 
hogy a frank értékvesztésének meggátlására 
a rendszabályokat sürgősen életbeléptetik.

A belga pénzügyminiszter a belga frank
nak hetek óta tartó zuhanása miatt benyúj
totta lemondását.

Az angolországi általános sztrájk to
vább tart. A walesi herceg megjelent Tho
mas munkásvezér és Baldwin miniszter- 
elnöknél, hogy engedékenységre bírja őket. 
Fáradozásai azonban sikertelenek maradtak.

A török köztársaság elnöke, Kemál pasa 
a déli tartományokban látogató körútat tesz.

A nemzetek-szövetségének elnöke szep
tember 6-ára Genfbe közgyűlést hivott össze.

Afrikában újból megkezdődött a harc. 
A franciák győzelmesen nyomultak előre 
észak felé. A riff csapatok támadásait visz- 
szaverték.

H A R A N OS Z Ó.

Húsvét u. VI. vasárnapon.
Ep. I. Péter 4 , 8- 11.

Mások vétkét szeretettel elfedezni, mások
nak sáfárkodni és gazdálkodni azzal a tudat
tal, hogy Istennek teszünk szolgálatot, s 
magunk üdvét munkáljuk, — adja alapját 
annak a szolgálatnak, melyre az apostol 
is int és kötelez: „úgy sáfárkodjatok 
egym ásnak, mint Isten sokféle kegyel
m ének jó sáfárai.“

Dr. Antal Géza református püspök 
Isten segítségével betegségéből felépült.

Püspöki egyházlátogatás. Kapi Béla 
dunántúli püspök június első hetében a 
győri egyházmegyében kanonika vizitációt 
tart.

A Magyar Luther-Társaság idei köz
gyűlését június hó 5. és 6. napján Szege
den tartja. A részt venni szándékozó tagok 
a szokásos kedvezményekér (vasút stb.) 
dr. Kovács Sándor főtitkárnál jelentkezzenek 
máj. 27-ig levélben vagy személyesen. (Buda
pest, Vili. Szentkirályi u.51/a, Luther-könyv- 
kereskedés). Akik kedvezményre számot 
tartanak, költségek fejében 6000 K-t mel
lékeljenek.

Tisztelgő küldöttségek. Bonyhádon 
az egyetemes felügyelő úrnál küldöttségi- 
leg tisztelgett a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyei lelkész-egyesület Baldauf 
Gusztáv pécsi lelkész, egyesületi elnök és 
a tolna-baranya-somogyi egyházmegyei ta
nító-egyesület Grieszháber Henrik egye
sületi elnök, igazgató vezetése mellett.

Gyurátz Ferenc emléke. A pápai ev. 
egyház — boldogult nagy lelkésze: Gyurátz 
Ferenc emlékét fel-felújítani akarván — 
elhatározta, hogy halálának évfordulóján, 
minden év május 3-án, a presbitérium 
kivonul sírjához a temetőbe s ott imát 
mond felette. Az első évfordulón a kivonult 
presbitérium és a résztvevő közönség 
sokaságától körülvéve Mesterházy László 
mondott megható imát a drága hamvak 
felett, azután elhelyezték a siron a gyüle
kezet szép élővirág-koszorúját.

Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár 
május 23-án Tatán konfirmációt, 24-én 
Esztergomban ünnepi Istentiszteletet tart.

Érettségi biztosok. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter az autonom felekezeti 
középiskolák ezévi rendes érettségi vizs
gálataihoz a következő kormányképviselő
ket küldte ki: a dunántúli ág. h. ev. egy
házkerületben : a bonyhádi reálgimnázium
hoz Wiesinger Károly balassagyarmati áll. 
reálgimn. igazgatót, kőszegi leánygimnázium
hoz Boleman Géza soproni bánya- és 
erdömérnöki főiskolai tanárt, a soproni 
reálgimnázimhoz Lersch Ernő dr. újpesti 
áll. leánygimnáziumi igazgatót; a bányai 
ág. h. ev. egyházkerületben: az aszódi reál- 
gimnáziumhoz Szlávik Mátyás dr. nyug. 
teológiai akadémiai tanárt, a békéscsabai 
reálgimnáziumhoz Deák János dr. pécsi 
egyetemi tanárt, a budapesti gimnáziumhoz 
Habán Mihály dr. egri áll. reáliskolai 
igazgatót, a szarvasi gimnáziumhoz Gom- 
bócz Zoltán dr. budapesti egyetemi tanárt; 
a tiszai ág. h. ev. egyházkerületben: a nyír
egyházai reálgimnáziumhoz Sztehló Zoltán 
dr. miskolci jogakadémiai tanárt, a nyíregy
házai leánygimnáziumhoz Szigeti Lajos dr. 
budapesti ág. h. ev. gimnáziumi tanárt. »

Uj egyetemes levéltáros. Az egyetemes 
felügyelő a Góbi Imre lemondása követ
keztében megüresedett egyetemes levél
tárosi állásra az egyetemes közgyűlés jóvá
hagyását előfeltételezetten, dr. Scholtz 
Oszkárt hívta meg, aki hivatalát május hó 
1-én foglalta el.

Püspöki biztosok. Kapi Béla püspök 
a soproni lyceumhoz az érettségi vizsgála
tokra helyettesítésével megbízta Zongor 
Béla körmendi esperest; a kőszegi „Gyurátz 
Ferenc leánygimnáziumhoz“ Ziermann Lajos 
egyetemes gyámintézeti elnököt kérte fel.

Bonyhád. Korüsanszky Ottó a Protes
táns körben előadást tartott „Amerre Pál 
apostol járt“ címmel és vetítő gépen be
mutatta saját felvételű képeit Délitáliából, 
Máltáról és Szicíliáról. Rendkívül nagy 
érdeklődéssel hallgatták.

A jóltevők emlékének. A budai egy
ház a jóltevők emlékének sorozatos val
lásos estélyek rendezését vftte tervbe. Az

első estély Mária Dorattya hercegasszony 
emlékére rendezték. A megnyitót Sandy 
Gyula felügyelő, műegyetemi tanár mon
dotta, az alkalmi előadást dr. Kovács 
Sándor egyetemi tanár tartotta Mária 
Dorottyáról.

Budapest. A Veres Pálné ev. leány
nevelőintézet május 15-én, az intézet dísz
termében irodalmi és zenei estet rendezett, 
Gyulai Pál emlékezetére születése 100. 
évfordulója alkalmával. 1. Bevezetést mon
dott dr. Böhm Dezső igazgató. 2. a) Szeret
nélek még egyszer látni. Elmondta Pfliegler 
Ella. b) Virágnak mondanálak — Kiss 
Boriska. 3. Éji látogatás (Káldy melodrá
mája) Markó Alice és Győry Erzsébet 
(zongora). 4. Erdély — Imre Anna. 5. A 
sellő — báró Lindelof Sarolta. 6. Hadnagy 
uram (Szmrecsányi J. zenéje). Énekelte For
gón Elzi, zongorán kisérte Fülöpp Magda. 
7 Pókainé — Pongó Lenke. 8. A népsze
rűségről (szatíra) — Németh Erzsébet, 
Elischer Alice, Zöldy Elza, Németh Ilona.
9. Hazslinszky Gusztáv: Tündérkirálykis- 
asszony. Daljáték 1 képben. A király — 
Szabó Ilona. A királyné — Schey Ilona. 
A kisasszony — Oliwa Sarolta. Arany
királyfi — Miskolczy Zsuzsa. Rózsakirályfi
— Hazslinszky Margit. Tengerkirályfi — 
Bartóffy Erzsébet. Magyar pásztor — Sza- 
bolczay Erzsébet. Követ — Csillag Márta.
— Tündérek, törpék. Szín: a királyi trón
terem. — Zongorán kisérte Győry Erzsébet.

Sajókazán már a múlt év őszétől 
folynak a renoválási munkálatok. Kivül- 
belül megújítják a templomot, mely alsó 
Borsod megye legszebb templomának Ígér
kezik. Kipótolták az elrekvirált orgona- 
sípokat. Rendbehozzák a paplakot és az 
iskolát is, A nagy munkában hatalmas 
segítséget nyújt az egyházközségnek báró 
Radvánszky Kálmán, az egyházközség 
felügyelője. A templomavatást június 6-ra 
tervezik, amikorra báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő úrral együtt egyházunk 
sok kiválósága készül a sajókazai ünnep
ségre.

A salgótarjáni Ev. Nőegylet évi rendes 
közgyűlésén Pántlik Árpádné elnökölt, 
komolyhangú lelkiismcretet kereső meg
nyitója után az évi jelentést Jesse Gyuláné 
pénztári beszámolója követte, majd a tiszt- 
újítás során elnöknő ismét Pántyik Árpádné 
lett, alelnöknő dr. Kovács Józsefné, pénz
táros Jesse Gyuláné, jegyző Röder Alfréd, 
és Slovák Pál, akik mellé 16 tagú választ
mány került az egyesület élére. A lelkész 
indítványára kimondotta a közgyűlés, hogy 
tagjainak a tagsági díj ellenében 3—500 
ezer K segélyt nyújt minden esetben, ami
kor a tag családjában születési eset for
dul elő.

A veszprémi ev. egyház május 13-án, 
Áldozócsütörtökön este 6 órakor vallásos 
estet rendezett a templomban az ev. sajtó
alapra. Előadást tartott Obetkó Vilmos 
veszprémi pénzügyőri főbiztos.

Sajtónap Borsodnádasdon. A borsod- 
nádasdi fiókegyház, mely az ózdi anya
egyházhoz tartozik, május 2-án sajtónapot 
tartott, melyen 284.700 K értékű sajtóter
mék kelt el.

Baja. Dr. Kovács Sándor május 16-án 
Baján tart előadást.

Luther Koncert. A Luther-Társaság 
Budapesten Luther énekeinek bemutatásá
val Luther koncertet rendez. A bevezető 
előadást Stráner Vilmos hittudománykari 
dékán tartja. Az énekeket a budai Luther- 
énekkar fogja előadni.
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Kéty. A gyülekezeti nőegylet második 
vallásos estélyét Cantate vasárnapján ren
dezte a templomban. Gyalog István helyi 
lelkész „Hogyan olvassuk a bibliát?“ c. 
tartott előadást. A nőegyleti énnekkar 
Gönye Dezső kántortanító vezetésével 3 
gyöuyörü számmal szerepelt. Szavaltak: 
Rabenstein Ádámné, Marburger Andrásné, 
Beck Henrikné, Juszt Jánosné, MerkI Jakab- 
né és Wolf Anna. Ima után közének zárta 
be az ünnepélyt.

Budapest. A konfirmációi ünnepély a 
fasori templomban és Kőbányán május 
13-án volt, a Deáktéren, a Tisztviselő- 
telepen, az Angyalföldön 16-án lesz.

Szeged. Május 16-án az Evang. Nőegy
let az ev. templomban rendkívüli közgyű
lést tart. A gyűlés ünnepséggel kapcsolatos. 
Egyházi énekeken kívül énekelni fog az 
ev. leányegylet énekkara, Szabolcska-verset 
szaval Szendrényi Gizi, Tátrai Károly elő
adást tart A keresztyénség és a nő címmel. 
Ezen belépő díj nélküli előadásra felhívjuk 
úgy az ev. mint a ref. hivek figyelmét.

A gyámintézet köréből. A Harangszó 
mai számához mellékeltük az egyetemes 
gyámintézeti elnökség felhívását. A gyám
intézeti felhívás röpiratként való terjesztés 
céljából rendelkezésre áll a gyámintézeti 
fórumoknak s aki abból kér, annak ingyen 
megküldi azt az „Evangélikusok Lapja“ 
kiadóhivatala Győr, ev. konvent épület.

Előléptetések. A vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter az egyházi felsőbb hatóság 
javaslatára f. évi május 1-i hatállyal a 
VII. fizetési osztályba léptette elő a követ
kező evangélikus tanítókat: Csányi Lajos 
bakonytamási, Fodor Mihály pusztamiskei, 
Káldi József veszprémvarsányi, Nagy Lajos 
lovászpatonai, Nagy Sándor mihályházai, 
Sülé Sándor kertai, Zacher Sándor homok- 
bödögei, Nits István kemeneshőgyészi, 
Horváth Mihály nemeskocsi, Herceg Károly 
sárvári, Szakái László kemenesmagasi, 
Hildebrand Miksa izményi, Mendöl Ede 
sárszentlőrinci, Szalay László magyarkéri, 
Vágó József majosi, Czirák György potyondi, 
Ulreich Gyula soproni, Kuffer János tabi 
Záborszky Kálmán porogszentkirályi és 
Komjáthy Károly bőnyrétalapi tanítót.

Adományok a  gyón! papiakra: Bra- 
dolka Károly és Sziráki György felügyelők, 
Halász Péter ref. főúr, Szánthó Pál járási 
főszolgabiró 1—1 milliót, Pethő Lajosné 
300 ezer K-t, Kiss Albertné 100 ezer K-t, 
Balázs János 500 ezer K-t, Rosenfeld Vil
mos 60 ezer K-t Benedek Dezső 200 ezer 
K-t, özv. Wantschura Jánosné 150 ezer K-t, 
központi szeszfőzde 500 ezer K-t, Ceglédi 
egyház 285, Rákospalota 160 ezer K-t, 
Domony 70 ezer K-t. Hálás köszönet a 
szeretetteljes adományokért.

Az Ür szent vacsorájához való közös 
járulással kezdte meg a salgótarjáni Luther 
Szövetség és Ev. Nőegylet tisztikara és 
választmánya az egyesületi munkát, amelyet 
május 2-án szolgáltatott ki a lelkész. A 
komoly kezdet — hisszük — komoly és 
áldásos munkamező felé indított el az 
illusztris evangéliumi gárdát.

Makó. A szegedi egyetemi Luther- 
Szövétség május 9 én Makón az evang. 
templomban ünnepséget rendezett.

Sirem lékavatás. Kegyeletes érzések 
között avatták fel május 9-én a budapesti 
ev. főgimnázium tanárának, dr. Serédi 
Lajosnak síremlékét.

Kismányok. Sikerült vallásos-est kere
tében sajtónapot rendezett, amelyen Polster 
Gyula s. lelkész „A sajtó feladata egyhá
zunk szolgálatában“ címmel tartott előadást.

LelkészértekezIetQk volt április 19-én 
Hegyeshalomban a mosoni lelkészeknek, 
Wenk esperes elnöklete alatt. Előadásokat 
tartottak: Szűcs, Konráth és Ziemermann 
lelkészek és Steiner ny. vallástanár.

Pápa. A nőegylet estélyén Mesterházy 
László lelkész külföldi útjáról tartott elő
adást.

A Református Igehlrdető  áprilisi szá
ma a következő változatos tartalommal 
jelent meg: B A.: Kedves Lelkésztársaim!
— Csendes óra. B. A .: Két szélsőség. — 
Igehirdetés. Vincze Elek: A megpróbálta
tások. — Vincze Elek: A kísértések. — 
incze Gábor: A siloámi torony. — Bocsor 
László : A nagy tény és nagy következtetés.
— László Géza: A nagy mintakép. — 
Forgács Gyula: Konfirmációi beszéd. — 
Mirtse Árpád: Ábrahám. — Keresztes 
Sándor: Keresztelési beszéd. — Barcza 
József: Keresztelési beszéd. — Mészáros 
András: Esketési beszéd. — Barcza József: 
Temetési beszéd. — Fazekas Lajos: Isten 
örök irgalmassága. — Illusztrációk. — 
Gyülekezeti munka. T . Z .: Segédlelkész 
minden gyülekezetben. — Vincze Elek: Az 
egyháztagok fegyelmezéséről szóló törvény
tervezet. — B A .: Néhány szerény meg
jegyzés a fegyelmezési törvénytervezethez.
— Könyvek. B. A .: „Bizonyságtétel.“

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Külmissziói érdeklődés. A berlini 

missziói társulat február 3-án hatalmas 
missziói gyűlést rendezett, amelyen 7000 
ember hallgatott végig hat missziói elő
adást s az offertórium 2300 márka volt, 
ami a német pénzszük világban tekintélyes 
összeg.

A mémeli kerületben, amelyet Német
országtól Litvániához csatoltak, megalakult 
az evangélikus szinódus, mely elszakadt 
ugyan a kelet-poroszországi szervezettől, 
de azért tagja maradt az evang. egyházak 
porosz uniójának.

W ürtenbergben az evang. népszövet
ség 200 ezer választó jogosultsággal bíró 
taggal a legutóbbi tavaszi konferenciáján 
állást foglalt a lehető legteljesebb vasár
napi munkaszünet mellett.

A német nőegyletek szövetségének köz
pontja, mely 21 szövetséget és több mint 
2 millió nőtagot foglal magában, folyó évi 
május 26-tól jún. 1-ig tartja Darmstadtban 
a III. evang. női nagygyűlést.

A német—am erikai theologiai tanár
csere sikeréről számoltak be a visszatért 
néhiet theol. tanárok. A siker hatása alatt 
elhatározták, hogy a jövőben évenként 
legalább 6 német theol. tanár fog Ameriká
ban előadást tartani, ami a mai amerikai 
német gyűlölet mellett, csak jó hatással 
lehet.

O roszországban a hajléktalan és el- 
zülött ifjak száma a/ i—1 millióra tehető. 
A Právda szerint magában a moszkvai 
kerületben, Moszkva városát nem számítva, 
a 17 éven aluliak által elkövetett bűnesetek 
száma közel harmincezerre tehető.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Aranylakodalom. Berec Gábor nyug. 

tanitó és felesége a közelmúltban ünne
pelték Beleden házasságuk 50 éves év
fordulóját. Ad multos annos!

Halálozás. Handel Vilmosné, sz. Heinz 
Viktória, Händel Vilmos, nagyhonti főes
peres özvegye április 25-én, 81 éves korá

ban elhunyt, leányánál, Zsoldos István 
vasgyári igazgató nejénél Diósgyőrben, 
Temetését Lehoczky Egyed miskolci tanitó- 
képezdei tanár végezte április hó 27-én. 
Április 29-én temették el Selmecbányán 
elhunyt férje mellé. Gyászolják dr. Händel 
Vilmos debreceni egyetemi tanár, tisza- 
vidéki egyházmegyei felügyelő, dr. Händel 
Béla budapesti ügyvéd, fehérkomáromi 
egyházmegyei felügyelő és Zsoldos Istvánné 
sz. Händel Valéria a diósgyőri m. kir. vas- 
és acélgyári igazgató neje. Az Úr vigasz
taló kegyelme legyen a gyászra hivatottak
kal. Az elhunytnak adjon örök üdvösséget.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk 
alulírottak úgy a magunk, mint az összes 
rokonság nevében, hogy forrón szeretett 
édes jó Anyánk özv. Sömjéni és Noszlopi 
Németh Sándorné szül. Csanda Mária 
életének 53.-ik, özvegységének 13.-ik évé
ben, folyó hó 8-án délután fél 2 órakor 
hirtelen elhunyt. Megboldogult halottunk 
földi maradványait 1926. május 10-én d. e. 
10 órakor helyeztük a róm. kath. egyház 
szertartásai szerint a helybeli róm. kath. 
temetőben örök nyugalomra. Kunhegyes, 
1926. május hó 8-án. Emlékedet szívünk
ben őrizzük 1 Pomozi Mihályné szül. Né
meth Mária, Németh Gyula gyermekei 
Pomozi Mihály veje. Pomozi Sanyika, Po
mozi Árpádka unokái.

Ú J D O N SÁ G OK .
Cserkészavatás Békéscsabán. Díszes

ünnepség keretében avatták fel a cserkész- 
csapatok újoncait. Az ünnepségen megje
lentek a vármegye, a város képviselői, a 
szomszédos cserkészcsapatok parancsnokai 
és rendkívül nagyszámú előkelő közönség. 
A felavataidó ifjakhoz az avatóbeszédet 
Raffay Sándor evangélikus püspök, a 
Cserkész-Nagytanács tagja mondotta. A 
gondolatokban gazdag avatóbeszéd után 
Vidovszky Kálmán, a békéscsabai cserké
szek parancsnoka mondott imát, majd a 
kivonult cserkészcsapatok táborépítést, já
tékot mutattak be.

Ismét tem plom rablás. A csornai pre
montreiek templomába betörtek. A betörök 
elvitték az oltáriszentséget, a nagy áldozó- 
kehely födeléről letörték a keresztet, az 
áldozókelyhet kivették a szövetburkolatból, 
a burkolatot otthagyták, a kelyhet azonban 
elvitték.

Kétaraszos mélységű pocsolyába ful
lad t egy hároméves gyerm ek. Szabó

János nagykaporniki erdőőr hároméves 
iacskája, míg szüle* a mezőn voltak dol

gozni, felügyelet nélkül maradva, az udva
ron játszadozott és eközben a baromfiak 
számára meghagyott alig két arasz mélységű 
pocsolyába fulladt.

Élőkről ne nevezzenek el uccát.
Egyelőre Olaszországban fogadták el tör
vényül, hogy élő nagyságokról ne nevezze
nek el uccát.

Katolikus politikusok konferenciája 
lesz pünkösdkor Konstanzába, amelyen a 
parlamentárizmus krízise lesz a fő tárgy. 
Az előadók között Marx dr. és Wirth dr. 
volt német kancellárok is szerepelnek.

Iskolai kirándulás huszonöt ha lo tta l. 
A várnai állami elemi iskolák növendékei 
kirándulásra mentek Béla községbe. Sze
mélyszállító gőzössel indultak el, de mert 
Béla mellett nincsen hajóállomás, a hajó 
nyílt tengeren horgonyt vetett, a gyermeke
ket pedig nagy csónakokon szállították 
partra. Este, mikor a gyermekhadat össze-
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toborozták és megkezdődött a gőzösről való 
kiszállítás, az egyik csónak, amelyen negy
ven iskolásfiú foglalt helyet, a tenger hul
lámzásában felborult. Huszonöt gyermeknek 
nyoma veszett, a hullámsir elnyelte őket.

Január óta három ezer munkást bo
csátottak el a csehországi fémipari 
gyárak. Február és március havában az 
egyes üzemek összesen egy és félmillió 
órával csökkentették a munkaidőt. Kilenc- 
venhét gyár január elseje óta több, mint 
háromezer munkást bocsátott el.

Rockefeller adom ánya a rákbetegség 
leküzdésére. Rockefeller, az ismert petró
leum-király, 125 ezer dollárt adományozott 
a rákbetegség leküzdésére alapított ameri
kai intézetnek:

Kiásták a legteljesebb régi kanaáni 
telepet. Kirjat Sepher mellett sikerült kiásni 
a legteljesebb régi kanaáni telepet. A falak 
negyven láb magasak és tíztől negyven láb 
szélesek. Ezenkívül igen komplikált kapu, 
tornyok és íves oszlopok kerültek napvi
lágra, azonkívül egy folyosórendszer, amely 
készletek elraktározására szolgál. A telep 
Krisztus előtti 2000 körüli évszázadokból 
való.

Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese
bajosoknak kigyógyulásához megküldi új, 
sikeres eljárását és receptjét dr. Balog 
v. h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf 
Zichy Jenö-ucca 23. (Levélre válaszol.)

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel. fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „Jáno3 vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Herczeg Ferenc képes irodalmi heti

lapjának, Az Uj Idők nek 19. száma közli 
Csathó Kálmán nagysikerű, érdekes regé
nyének folytatását, Krúdy Uyula, Farkas 
Imre, Vándor Iván és Pierre Billoteys el
beszéléseit, Kosztolányi Dezső, Jakab Ödön 
verseit továbbá Rákosi Jenő, Bónyi Ador
ján, Dr. Török Frigyes cikkeit, a Szerelem 
című mély, finom, költői angol regényét, a 
lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesz
tői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj 
Időkre, amely vasárnaponkint művészi és 
időszerű képekkel gazdagon illusztrálva 
jelenik meg, a magyar uricsaládoknál leg
elterjedtebb, legkedveltebb és legelőkelőbb 
hetilapja, előfizetési ára negyedévre 80.000, 
egész évre 300.000 K. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok fiatal leányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Az 
új évfolyamban két regény folytatódik, Qaál 
Mózes »A kenyér“, Altay Margit „Leány- 
sors“. Tutsek Anna folytatja „Éviké feljegy
zéseit*. Ezenkívül szebbnél szebb regényt, 
elbeszélést, novellát, verset, társadalmi és 
ismeretterjesztő cikkek, képek és a szer
kesztő üzenetei tarkítják a lapot. Előfizetési 
ára negyedévre 30.000 korona. A Magyar 
Lányok előfizetői V« évi 20.000 koronás 
kedvezményes áron szerezhetik meg a 
„Százszorszép könyvek “-e t A Szászorszép 
Könyvek a Magyar Lányokkal együtt 74 
évre 50.000 K. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy út 16.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Póta Lajos alapított. Szebbnél szebb

regények, versek, mesék, apró történetek, 
játékok stb. gondoskodnak az apró, 4—10 
éves gyermekek szórakoztatásáról. Gegus 
Ida ad útbaigazítás apró gyermekek ta- 
nítgatásaihoz. Könnyű, világos stílusban 
megírt kis versikék, mesék, köszöntők, 
ha felolvassuk a még olvasni nem tudó 
kis babáknak, játszva tanulja meg azo
kat. 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 gyermeknevelésben. A lap negyedévi elő
fizetési ára 25.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy út 16.

A HARANOSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

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

Hajnalfi Gitta Kispest 10, Hlinákné, Tsheik 
K. Iklad 30, özv. Mildschütz Mátyásné 
Kiskörös 4, Németh Mátyás Balassagyar
mat 20, Varga Dezső Etes 4, Budapestről: 
dr. Thébusz Béla 66, özv. Rödler Ágoston
ná 10, özv.. Ráth Arnoldné 20, özv. Roth- 
fuchs Ev-Jánosné Tokaj 25, Németh János 
Orosháza 4, Kutas János Gasztony 10, 
Székesfehérvárról: Berger Miksa 10, Csit- 
key József 15, özv. Szimeister Sándorné 
Lébény 15, Tétről: Kozma Lina 10, Mol
nár Eszter 10, Bősze István 15, Kaluzsa 
Etuska Aszód 4, Tiszaföldvárról: Dénes 
Lajos 16, Medvegy György 4, Kiss Kálmán 
20, Nyíregyházáról: dr. Zelenka Lajos 60, 
Hulvej István 4, Stoll Ernő és neje 14, 
Tin8Chmidt Sándor Majos 8, Vargyai 
Ferencné Vönöck 5 id. Györffy József 
Boba 4, Vasvárról: Mátyás György 5, N. 
N. 9, Horváth Józsefné 4, Körmendről: 
Bejczy Sándorné 4, Szabó Lajos 4, Éder 
Gézáné Dávidháza 20, Sárvárról: Barabás 
Károly 4. Remete Ida 4, Mcór Sámuel 10, 
Reichert Ede 4, Róth János 10, Smidelius 
Béláné Szombathely 4, Küttel Dezső Kő
szeg 10, özv. Csirák Mihályné Farád 15, 
Csánigról: Puhr Mihály 14, Gömböcz 
Sándor 10, Csapó Imre Ujmalomsok 10, 
Sólyom Dénes Szentantalfa 20. Németi 
Mihály Pápa 4, Németh Béla Zalaszent- 
mihály 4, Szabó János Izmény 10, Györgyi 
Sándor Meszlen 4, Szilsárkányból: Varga 
Mihály 4, Gecsényi Antal 16, Torda Mihály 
Aszód 30, özv. Kovács Antalné Bodmér 
4, Steinhaus Béla Putnok 20, özv. Bartkó 
Sándorné Miskolc 4, Hajdú Józsefné Debre
cen 4, Oálik János Békéscsaba 4, ifj. Tóth 
Lajos Ponyvádpuszta 4, özv. Lázár János- 
né Sárkeresztúr 4, Kristó Sándor Vedres
háza 10, Csőváry Dezső Gyúró 4, Bakk 
Lajos Sopron 6, Novák Mihály Iharos 15, 
Csete József Zöldmajor 20, Nagykanizsáról: 
Horváth Károly 10, Bolla Ida 10, Boross 
László 10, Böhm Ignác 6, Litvay Endre 5, 
Offertorium 821, Buda Mihályné Molna- 
szecsőd 10, Pálfy Józsefné Kisfalud 4, 
Celldömölkről: Ihász Antal 4, Sümeghy 
Gyula 4, özv. Rosta Mihályné Kemenes- 
páifa 5, Hankó Mátyás Békéscsaba 4, 
Tobak András Kóvágóörs 30, Kocsi Pál 
Karakószörcsök 4, özv. Vajda Mihályné 
Nagyköcsk 10, Zsupányi Gyuláné Békás 4, 
Luttenberger Dénes Acsád 6, Nagy Imre 
Tét 10, dr. László Kálmán Balogfa 20, 
özv. Dadó Jánosné Pécs 4, Nagy Lajos 
Kisberzseny 4, Németh István Repcelak 4, 
Mayer Károly Balf 4, Geszty Sándorné

Rábakovácsi 4, Szüts Sándor Bük 5*6, 
Barca Dezső Vid 125 ezer K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
A. L. Pápa. Hátralék 2 péld. után 1925-re 110.000 

K. — B. L. Nair/köcsk. A kért címre megindítottuk.
— F. J. Pécs. Hátralék 1025. I. éa II. negyedre: 30 
ezer K. — Cl. F. Pápa. Igen. 1926. júL 1. rendben.
— O. I. ( olldömölk. Imája szép, de közlésre nem 
alkalmas. — K. N. Nag} barátfalú. Küldjük gratis a 
Il-ik negyedben. Szív. üdv. — Alex Szabó New- 
BruuNwich. 48 I). Köszönettel kézhez vettük. Levél 
ment — Z. H. Kalaznó. 1926. I.-, II.-ra 80 ezer K.
— N. J. Kisgeresd. Lelki gyönyörűséggel olvastuk a 
konfirmációi fohászt, de az imaszeru kis versike 
még nem költemény. — K. M. Pápa. Minek. . .  Nem 
felel meg. — K. T. Konyhád. A vén tudós, erőltetett.

én hitem ,bombasztlku«. Jobbat kérünk. — N. F. 
Oce. Czeglédy Sándortól. . . Beszerezhető Kis Tiva
darnál Pápa. A Dunántúli Keresztyén Énekeskönvv 
legolcsóbb 56 ezer K. — Ev. Isk. Porrogazentklrály. 
1926. szept. 80-ig rendezve. — T. L. Meszlen. Rendben.

Felelős szerkesztő és k iadó : CZIPOTT QÉZA 
Szentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztő társ: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Gabonaárak: Búza 402—410, rozs 232— 

237, árpa 235, köles 190, zab 260, tengeri 
200—205, korpa 173 ezer korona méter- 
mázsánként.

Valuták ': Dollár 71.200, Schilling 10090, 
Német márka 17000, Cseh korona 2115, 
Dinár 1258, Lei 260, Lira 2860, Frank 2380, 
Angol font 347.500.

Uj könyvek!
Kaphatók a „Luther-Társaság“ evan
gélikus könyvkereskedésében Budapest 

Vili., Szentkirályl-ucca 51/a.
Csiki István: „Jer és lásd meg“,

e lm élkedések ............................. 17.500
Dods Márk: Szent János evangé

liumának magyarázata, I. kötet . 50.000 
Hastings: A mintakép. Isten igéje 

a gyermek lelkében, I. köt., szer
kesztette Ince,G. . . . . . .  50.000

Kapi Béla: Az Úr oltalmában, tör
téneti e lbeszé lés.........................  38.000

Kun Kálmán: Kereszttel a vállamon,
lé lek ra jz .......................................  40.000

Makkai Sándor d r.: Az erdélyi ref.
egyházirod. 1850-tól napjainkig 17.500 

Moór Győző: Méccsel a kezemben,
költemények..................................  50.090

Musnai László: A magyar biblia 
tö rténete ...........................................15.000

Musnai László: Életnek beszéde, 
egyházi beszédek. . . . . .  50.000

Révész: A magyarországi protestan
tizmus tudományos történetírása 5.000 

S. Szabó 1.: Műveltségi állapotok, 
főként az iskolázás Debrecenben 
a reformáció korában . . . .  14.000

Vásárhelyi János: Bizonyságtétel,
egyházi beszédek......................... 125.000

Vidor Gabriella d r . : A pataki vár
gyöngye, ifj. regény ....................  65.000

Lagerlöf: Krisztus-legengák, új ol
csó k ia d á s ..................................  43.750

Konfirmandusaink részére legszebb ajándék 
a Paulik János konfirmációi emlékkönyv, 
kapható 84000 és 100.000 koronás árban. 
Vidékre postai küldés. — Kérjen Bibliák

ról árjegyzéket! s - t
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Jó családból származó, németül periek - 
tül beszélő úri leányt keresek 4 éves fiam 
mellé n e v e 1 ó n ó n e k, aki azonban a 
kisebb háztartási munkákban is segédkezne. 
Mivel családtagnak tekinteném, csakis finom 
lelkű leányok ajánlata jöhet figyelembe. 
Fizetés teljes ellátáson kívül havi félmillió 
korona. Ajánlatok közvetlen a következő 
címre küldendők: Fleischhacker Gyula mű
szaki tanácsos Kaposvár, Eszterházi u 48.

1 -3

S o p r o n b a n

e g y  b é r  h á z  nagy k e r tte l e la d ó . 
Érdeklődni lehet a Harangszó kiadóhiva

talánál Szentgotthárdon.

Szállodás, megye székhelyén, keres 9 
és 11 éves leánykái mellé oki. evangélikus 
komolyabb tanítónőt, ki az oktatáson és 
felügyeleten kívül az erősen elfoglalt anyát 
egyebekben is helyettesítené. Ajánlatokat: 
»Komoly“ jelige alatt a kiadóhivatal to
vábbit. 2—2

Dr. Masznyik Endre:

Új Testámentom.
A mű m egrendelhető a szerzőnél is

Ercsi, (Fehér m.)
A fűzött példány ára (szállítással együtt) 90, 
vászonkötéeü 120, bőrkötésű 170 ezer kor.

& S 5 & »  konfirm ációi emléklap
a  Luther Társaságé, mely művészi kivi
telénél fogva maradandó becsű és bármely 
lakás díszéül szolgál. — Kapható: magyar 
nyelven 2,000, 12,000 és 18,000 koronás 
árban; német nyelven 12,000 és 18,000 
koronás árban. Vidékre postai küldés! — 
Luther Társaság könyvkereskedése, Buda

pest. Vili., Szentkirályi-ucca 57/a.

Akar ingyen egy jó  tanácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

t f v  e s  a  0

< y e▼ k a s z á t ,  ^
Ez a legújabb vívmány a kasza- 
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelőt három
szori kikalapálás után is készsé-
----- - gesen kicserélem. ------ -

Kapható k izáró lag :

SA L B E R  KÁROLY
kereskedésében 7—20 

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Pincértanonc felvétetik Trattner 
Sándor vendéglősnél Kőszeg. 3—3

Legszebben és  
leggyorsabban

fest, tisztít
női , férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
mfifestö és vegytisztító  

vállalata.

(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
6-io kézelő tisztítás.

Lószerszám ok kaphatók m in
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 .

Vizsgái jutalomnak, szorgalmi ajándéknak, konfirmációi emléknek

alka lmas  o l c s ó  k ö n y v e k e t
ajánl K I S  T I V A D A R  könyv- és papirkereskedő PÁ PA . Fő-ucca 21.

Arak Pengő- fillérben.

Nemes ösvényeken, 26 elbeszélés és vers, sok kép
pel, b e k ö tv e .............................................................. 448

Fénysugarak. (Raffay S.) 45 elbeszélés és vers, sok
képpel, b e k ö t v e ...................................................... 4 48

Az Úr oltalmában, történeti elbeszélés (Kapi Béla). 3 —
A pataki vár gyöngye. Ifj. regény. Lorántffy Zs. leány-

korából. (V ic to r) ...................................................... 5-20
Az én tűzhelyem az én boldogságom. (Pröhle K.) . — 56
Luther jelleme. ( W a l t h e r ) .......................................  336
„Akikre nem volt méltó a világ“. (Révész) . . 5 04
Hitért, hazáért, történeti regény. (Gagyhy) . . . 1 68
Lorántffy Zsuzsánna. (H. Kiss Géza) . . . .  2 80
Árva Bethlen Kata. „ „ „ . . . .  2 24
Az Úr gondot visel, 3 elbeszélés. (Csűrös J.) . . 1-20
Nagymagyarországból, kismagyarországba. (Tomcsáaji) 5 76 
Konfirmációi emlékkönyv, 320 lap képekkel (Paulik) 6.72 
Lelki vezér, imakönyv. (Gyurátz F.) Vászonkötésban 4 50 
Szoroskapu, keskeny út. Leányok imakönyve.

(Czeglédyné).............................................................. 3.—
Szóvirágok, szólások, szállóigék, idézetek, idegen 

közmondások bő magyarázatokkal (Haller Jenő) . 1'60

Nemzeti lant, hazafias szavalati darabok (Lampért) H 2  
Mi nem feledhetünk . . .  Költemények (Szatmáry) . M 2 
Kis emberek könyvecskéje. Mesék, versek, énekek

( U r a y ) ................................................................. —’56
Meséskönyv. Irta Ella n é n i .................................. —'68
Kis emberek nagy dolgai. (Br. Podmaniczky F ) . —'56
Világszép m esék: Törpék és óriások. Az aranykraj

cár. Az angyal. Aranyos Katica meg a tündérbabák.
A legszebb pirostojás. Az elvarázsolt királyleány.
E g y -eg y .................................................................. 160

Hogyan készül ? Az igazi munka vívmányai . . 7-20
Száz kép a bibliából. Leinweber festő színes képei,

album a l a k .......................................................... 8.40
Az ő  nyomdokain, mit tenne Jézus ? (300 oldal) . 2-24
Sión hegyén. . .  Versek. (Tollas Béla) . . . 2 40
Ágota m egbocsát... (Csite K . ) .......................... —'96

Uj bibliai fali mondások fekete és sötétzöld alapon 
ezüst betűkkel 64 Pengő-fillértől feljebb, nagy válasz- 
= = = = =  tékban vannak rak táron . = = = = =

V l Z S f f  3 1  3  D O l í  minőségű papíron — Magyar, német és egyvonalas beosztással. —
°  ^ .... ...  Díszes körzetben 10 darab —*24 P engő-fillér. 1 , 1  - -

M m n irfn tt W a H iirh  M i i  b f ln w n v n n n iá iih » n  S tu n to n llh á n ln ii
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa:
i  D uiD ttU  LstHer-SiOTUtsíg
t i  O n i t in  Latlier-HiSfet 

■ég hivatalon lapja.

Ktilratok, elófiietósl dijak 
Aa roklamáolók a 

HARANGSZO aiorkeastó- 
kladóhl vatalán ak 

SzentgotthArdra (Vaavm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Isten Lelke, buzgón kérünk, 
Légy m in den kor hú vezérünk!

Ssarkeaitó-ttadöhlvalal: 
SZENTOOTTHÄRD. 

Vas vármegye.

Flókkladóhlvatal 
„Luther-TArsasAg* könyv

kereskedése Budapest.
Vili., SzentkirAlyl-u. 51/a.

A „HAKANOSZO“ 
elóflaetésl Ara: a mAsodlk 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 80.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lO’/i-os kedvezmény. 

AmerlkAba egész évre 2 
dollár ; az utódAllamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

Pünkösdi igazság.
I. Korinth. 12 . s. „Tud- 

totokra adom néktek, hogy 
senki sem mondhatja Jé
zust Urnák, hanem csak 
a Szentlélek által.“

A templompad-sorok újra megtel
nek a pünkösdi éneket mondó 

hívek seregével. A szent falak kö
zött egy akarattal, lelkesedve zeng 
az ének, cseng az ének — égfelé. 
A jól ismert énekvers régi szavai 
felröppennek az ünneplők ajakéról 
kérve, esdekelve: „Jövel Szentlélek 
Úristen, töltsd bé szíveinket bőven 
mennyei ajándékoddal, szívbéli 
szent buzgósággal!“. . . Csak az a 
baj, hogy ezzel azután végképen 
meg is elégszünk, és a rövid két 
nap ünneplése után szép nyugod
tan elfelejtjük a pünkösdi imádsá
got . . . Pedig megváltó Jézusunk 
nyomatékosan a szívünkre kötötte 
a Szentlelket kérő könyörgés fon
tosságát, biztatott, kért, s bizonyo
sakká tett bennünket, hogy a Szent
leiket kérő, kitartó imádságunk meg
hallgatásra talál mennyei Atyánk
nál.

Miért némul hát el ajakunkon 
olyan sietve az a drága ének, az 
a forró imádság, mely könyörögve 
kéri a Lélek ajándékait?. . . Tud
juk-e, hogy a pünkösdi Lélek nél
kül nincs, nem is lehet sem üdvözítő 
hit, sem Isten iránti mély szeretet, 
sőt amint Pál apostol mondja: senki 
sem nevezheti Jézust Urnák, hanem 
csak a Szentlélek által! . . . Mikor 
ezt a pünkösdi igazságot halljuk, 
ne arra az Uram ! Uram! mondo- 
gatásra gondoljunk, amely át nem 
érzett szavak üres csengése, s 
amelyre már régen kemény Ítéletet 
mondott a Jézus igéje; ne arra az 
Uram I Uram! mondogatásra gon
doljunk, amelynél igazán csak a 
nyelv beszél, de a szív mélyén nem

a Jézus uralkodik s a cselekvés 
birodalmában nem ő parancsnokol 
. .  . Pál apostol a fenti igékkel azt 
hirdeti hívő lelke egész meggyőző
désében, hogy a Szentlélek sege
delme nélkül, nem lehet szívünkből, 
a bizonyságtevés erejével Urunk
nak mondani Jézust; Urunknak, 
aki minket megváltott; Urunknak, 
aki életben és halálban menedé
künk, vigasztalónk; Urunknak, aki
nek hatalma alá tartozunk, aki 
nekünk Mesterünk, Királyunk, s 
akivel szemben egy kötelességünk 
van : „az ő országában, ő alatta 
élni, s néki szolgálni“. . .

Gondolj csak vissza! A gyer
mekkorod egy-egy tanévét lezáró 
vizsgán, milyen hibátlanul mond
tad a káté tanítását: „Hiszem, hogy 
saját erőm, vagy okosságom által 
nem volnék képes a Jézus Krisz-

Esaiás 32 . u —17.

R omok közt jár egy férfi, a pró
féta Esaiás és keresi a múlt 

dicsőségét, nagyságát. Hova tűnt el 
Izrael fénye, híre? Szívében ott 
zokog a felelet: az én népem el
fordult Istentől, azért pusztul. De 
szemében remény csillára gyullad 
föl, ha Isten lelke ráfúj a romokra, 
új élet kezdődhetik. Termőf'" lé 
válhatik a puszta, jogosztás ít 
a jogfosztás helyébe. íme t 1- 
kösdi drága látomás.

Végignézek egyházi életünkön. 
Be sok helyen hitünk roncsait lá
tom. Hol van az ősök templomot 
és iskolát építő egyházszeretete, 
hol a kéz, mely görcsösen szoron
gatja a bibliát ? Hol vannak az 
unokák, akik méltóak a szép evan
gélikus névre ? Hol az apostoli

tusban, az én Uramban hinni, vagy 
őhozzá jutni, hanem a Szentlélek 
segít engemet“. . .  és azóta is hány
szor énekelted: „Elménket, értel
münket lelki sötétség borítja, de 
Szentlelked szívünket fényével vi
lágosítja“. . .

Ne lankadjon meg, ne némuljon 
el pünkösdi imádságunk! Zengjen, 
szálljon az ének, mint egy szaka
datlan zörgetés a Jákob lelkének 
kitartó tusakodásával:

„Te szentségnek új világa,
Vezess igédnek útjára,
Taníts az Istent vallanunk,
Szívből Atyánknak mondanunk.
Add az igaz vallást nekünk,
Egy legyen a mi Mesterünk,
Benne higyjünk, éljünk, haljunk, 
Jézus legyen csak bizodalmunk. 
Dicsőség légyen Istennek!“

nemzedék, amely Otthont épít a 
theologusok számára? Hol van a 
hit az evangélikus leányokban, akik 
menyasszonyi fehér koszorút hor
danak fejükön ? Miért vannak olyan 
leányaink, fiaink, akik, amidőn jegy
gyűrűt váltanak, egyúttal szívet 
cserélnek, engednek a csába sza
vaknak, eladják jövendő gyerme
keik hitét más egyházaknak?

Szállj alá Szentlélek és gyújtsd 
föl a szíveket. Láttasd be velünk, 
hogy hit nélkül az élet nem élet. 
Aki hitét elveszítette, gyászruhát 
ölthet, kihullott életéből a legfen
ségesebb isteni gondolat, nincs an
nak ereje, nincs erős vára, ahová 
bemenekülhet az élet ütései elől. 
A hit a bátorság titka, a győzede- 
lem nyitja. Akik legnagyobbak 
voltak a történelemben, mind hívők

R endelje m eg K upi: AZ ÚR O LTALM ÁBAN  c. történeti elbeszélést.

Ámen.

Pünkösdi hit.
I r ta : Tátrai Károly.
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voltak azok. Vedd ki a hitet Pál, 
Luther, Kálvin, Bocskay, Bethlen, 
Thököly, Rákóczi, a gályarabok 
életéből és semmivé zsugorodnak 
össze. Hinnünk kell a küldetésünk
ben, egyházunk és nemzetünk hi
vatásában. Romokat nem építhet 
újjá, csak a pünkösdi Lélek. Nitti 
volt olasz miniszterelnök elitéli a 
Páris körüli békéket s hirdeti: 
csak az erkölcs segít a világtragé
dián. Lloyd George a templomoktól 
várja az erkölcsök újjászületését. 
Nekünk magyaroknak vígasztalás 
Carlyle mondata: „A hazugságok 
soká tartanak néha, de nem tarta
nak örökké“. Egyszer csak fel kell 
kelni az Igazság napjának is. A 
Lélek, a lelkészek lángbuzgalma, 
az élő hit, mely cselekedetekben 
nyilvánul meg, termő földdé teheti 
a romokban heverő hazát. Jövel 
Szentlélek Isten, csókolj homlokon 
bennünket, legyünk hősökké, haza 
és egyházépítőkké. Ámen.

Gerhardt Pál.*
1607-1676.

Egész Németország evangélikus.- 
sága május 27-én, ill. június 7-én 

Gerhardt Pálnak, Luther mellett 
ennek a legnagyobb evangélikus 
egyházi énekköltő emlékének áldoz 
kegyeletes ünnepségek rendezésé
vel, halálának 250 éves évfordulója 
alkalmával. Forma és tartalom te
kintetében valóban Gerhardt Pál 
énekei az evangélikus egyház ének-

L été i e g ; boldogtalan leánynak.
Irta : (ínján Tirádái*.

Kedves Hugóm!
Leveled megkaptam, olvastam és olvasás 

közben, után önkéntelenül is vissza kellett 
gondolnom körülbelül egy esztendő előtti 
délutánra. . .

Ragyogó kék ég alatt sétáltunk a tenger
parton — hol mindketten vesztett egész
ségünk vártuk vissza — s gyönyörködtünk 
rózsák nyílásában, a tavasz ezernyi pom
pájában. Aztán leültünk egy padra 8 amint 
elmerülve gondolatainkban, néztük a ten
gert, a kedves vitorlásokat, egyszer csak 
minden bevezetés nélkül felújjongtál: Iste
nem beh nagyon boldog vagyok!

Sejtettem miért.
— Hát megjött a levél? — kérdeztem.
— Igen — felelted — s ha őszre tel

jesen rendbe jön az egészségem meg lesz 
az esküvő 1

S aztán szinte könnyítendő a nagy örö
möt telkedben folytattad: Te nem is tudod 
azt felfogni mekkora öröm ez én nékem... 
Mióta húzódik már ez eljegyzés. Hányszor 
kétségeskedtem már, hogy elveszítem ő t... 
S most végre, hogy ideutaztam s érzi hiá-

Pünkösd ünnepén.
Bioegalén csendül 
A  falu harangja:
Ili oan, újra eljell 
Pires pünkesd napja.

Yirágruháf elfeil 
A  mezéi, a réna, 
flin y ill a kertekben 
A  pünkesdi rézsa.

Pires pünkesd napján 
Felcsendül az ének:
Ueoel, szállj le reánk 
Pünkösdi Szentlélek!

Szenteld meg színünkéi 
$  töltsd meg égi fénnyel,
A  sötét árnyakai 
Oszlasd szerleszéjjel.

hirdess szebb jeoendöl 
Mindenféle népnek,
Fakadjon e földön 
Boldogabb, szebb élei.

búgnak a harangok: 
ezsánna. . .  hozsánna. . . !  
ékesség galambja 

Szállj le e oilágra!
Horváth Imre.

költészetének a legtökéletesebb 
megnyilvánulásai, de amellett any- 
nyira népszerűek, hogy aligha van

nyomat — nyilatkozott. Szeret és feleségül 
vesz! Végre van célom, van értelme éle
temnek . . .  Mit tudjátok, ti férfiak mit jelent 
az egy leánynak, hogy férjhez mehet, hogy 
nem kell rettegnie a vénleányságtól. . .

— Persze nagy dolog a férjhez menés, 
hagytam helyben állításod. — De biztos 
ez a cél ? Biztos és állandó boldogságot 
ad-e a szerelem? Hátha már maga ez a 
szerelem sem biztos és állandó? — két
kedtem ünneprontóként.

Te csak az utolsó kérdésre feleltét nagy 
határozottsággal: Ez egészen biztos! Ez 
nem szalmaláng! Erről nem is lehet beszélni.

. . .  És most egy év után itt ez a Te 
leveled ... Keserűséggel teli sorok: lány 
vagy még, vőlegényed anyagi viszonyaitok 
rosszabbodása miatt visszavonta az eljegy
zést és Te most itt állasz a csalódott sze
relem gyötrelmeivel, elkeseredve kétség
beesve fakadsz ki: van-e még értelme, 
célja életednek?

Nem lepett meg leveled és nem cso
dálom elkeseredett kétségbeesett voltodat, 
amelyet csak még jobban keserít a sok jó 
barátnő vigasza: „Nem érdemes egy olyan 
becstelen férfiért búsulni, nem vagy még 
oly öreg, csináthatsz még jobb partit is."

Én nem így vigasztallak.

evangélikus keresztyén ember, aki 
énekeiből jó néhányat ne ismerne 
és ne énekelné őket. Nincsen az 
emberi léleknek olyan életnyilvá- 
nulása, melyet Gerhardt Pál meg 
ne énekelt volna. Ezért van az ő 
éneke oly nagy hatással minden 
idők emberére. Gerhardt azt éne
kelte meg a maga életében, amit 
átélt. Énekeinek magva vezérlő 
csillaga: Krisztus.

Nincs az egyházi esztendőnek 
olyan időszaka, amikor Gerhardt 
Pálnak egy-egy szép éneke tökéle
tes magyar fordításban is fel ne 
hangzanék a mi magyarhoni Sio- 
nunkban. A dunántúli keresztyén 
énekeskönyvben 15 gyönyörű éne
kével találkozunk. A dicséretek 
között ott van a 7, a reggeli éne
kek között az 55, az esti énekek 
között az 57. És ki ne ismerné kö
zülünk a 111. számú gyönyörű ád
venti énekét: „Óh miként fogadja
lak, Világ Megváltója“, a 114. éne
ket : „Jöjj be, oh miért állasz ott- 
künn Isten áldott embere?“ A 
karácsonyi énekek között rendkívül 
kedves a 136.; az újéviek között 
a 161. Rendkívül megható böjti 
énekei közül énekeskönyvünkben 
feltalálható 177-ik: „Óh fő, vérző 
sebekkel“ és itt van közelebbről a 
239. számú gyönyörű szép pün
kösdi éneke:

„Te vagy éltem boldogsága,
Fénylő vezércsillaga,
Ha lesújt a sors csapása,
Te vagy szívem vigasza;
Óh Szentlélek, égi láng,
Hozzád száll fel hő imánk,

Figyelj szómra.
Városunkban kevesen vagyunk evangé

likusok s a szomszéd egyházközségből 
csak ritkán jöhet lelkészünk istentiszteletet 
tartani. Jön azonban minden vasárnap a 
közeli diakonissza anyaházból egy diako
nissza testvér és tart biblia órát. Ez a 
diakonissza a Te korodban levő szép, 
kellemes leány — de nem menyasszony s 
nem is igen gondol férjhez menetelre — 
És mégis I olyan boldog, olyan megnyug
vás sugárzik le arcáról I És olyan boldog 
békességet áraszt mindazokra, akikkkel 
érintkezik. Nem menyasszony, nem is 
asszony és mégis boldogabb, céltudato
sabb életet él mint bárki más.

Mi ennek a boldogságnak a titka, az 
alapja? Mi az élet célja ennek a leány
nak? Ki, mi tud olyan célt nyújtani neki, 
aki, ami függetlenül az élet minden válto
zásától boldogságot, lelki békességet, igaz 
életet ad?

A zsidók országában az idők teljessé
gében, amikor Palesztina földjét könnypa
takok hasogatták, erdeit iajviharok tépték, 
egét sóhajfelhök sötétitteték járt egy ember. 
A Tökéletes Ember. Az Istenember. Min
denkivel jót tett, betegeket gyógyított, ha
lottakat támasztott, igazságot, békességet, 
élettitkot, szeretetet, üdvöt hirdetett és
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Az egész világ ma neked 
Hálásan mond dicséretet“ stb.

Gerhardt Pál lantja késztet ben
nünket dalra, ha bölcső mellett ál
lunk, ha házassági szövetséget kö
tünk (467), s ha koporsó mellett 
állva fájó könnyeket hullatunk. Ha 
öröm, ha bánat ér, ha egészségesek 
vagyunk, ha betegek, ha szegények,

Úgy érzem s ebben az érzésben 
a mai emlékünnep borongásából 
kiemelkedő nagypénteki fényesség 
még jobban megerősít, hogy szét- 
daraboltságában, csonkaságában 
rettenetes ziláltságunk között jelen
leg csak láthatlan erők tarthatják 
meg a magyar nemzetet. E láthat
lan erők között a börtönben, kínzó- 
pádon, gályarabságban a mindha
lálig való hűségre acélozásnak 
nemtője jelenik meg ma szemeink 
előtt: a vértanuság.

Ismeretes körünkben a már 
Trianon után született kis mese,*) 
amely szerint egy újabb ezer év 
után a történelem ítélőszékébe is
mét beleült a népek bírója. A nem
zetek géniuszai felvonultak s az 
ítélet mérlegére helyezték alkotá
saikat, — megőrzött s újonnan

*) L. az 1926. Luther Naptár 81. oldalán : 
Kutas Kálmán „A történelem ítélő mérlege" 
c. kis meséjét.

osztott. És hálául keresztre hurcolták. . .  
De feltámadott. . .

— Ismered?
— Hogyne. Jézusról, a Messiásról be

szélsz, mondod.
— Igen, Jézusról, a Messziásról, akit

— hiába állítod — egyáltalában nem is
mersz. Nem ismered a szó igazi, alapos 
értelmében. Mert ha igazán ismernéd, akkor 
tudnád ki a Messiás, mit adott Néked, 
mit vár tőled, akkor Őrá néznél, Vele len
nél, éreznéd, hogy Veled van, célt látnál.
— Célod lenne, akár leány vagy, akár 
menyasszony! . . .

Kedves Hugóm, ha eddig nem akartál 
hallgatni a hivó szóra, most amikor olyan 
keservesen csalódtál e fildi, e múlandó 
hamis cálban, most amikor a mindig a 
földre szegezett szemeid elől eltűnt a déli
báb cél, legalább most ne légy nehéz hal
lású, ne légy homályos látású!

Égy a cél, az egyetlen, az igaz, az 
üdvöt adó : a Krisztus! Egy a biztos, örök, 
rendíthetetlen életalap: a r Krisztus! Aki 
Őrá alapítja életét, aki ö t tűzi ki élete 
céljául, azt nem ejtik kísértésbe bár mily 
nehéz csapások, nem renditik meg lelki 
egyensúlyát a legnagyobb csalódások sem.
— Igen, egy a hivatása mindenkinek akár 
leány, asszony vagy férfi: a Krisztus kö
vetései Ezt a hivatást azután a földön 
mindenki a maga tehetsége, körülményei

ha gazdagok Gerhardt Pál énekei 
mindenkor a Krisztus által felemel
nek, megvigasztalnak bennünket.

Áldozzunk mi is emlékének az
által, hogy énekeit szorgalmasan 
énekeljük úgy a közös buzgóság 
színhelyén, a templomban, iskolá
ban, mint a családi tűzhely mele
génél.

szerzett értékeiket. Itt egy százmil
liós nép munkásélete, szívóssága; 
ott gazdag bölcseség, józan mérték
letesség; amott szociális jólét, tör
vények igazsága kerültek a mérleg 
egyik serpenyőjébe. A súlyt mérő 
oldalra pedig a népek ítélő bírója 
rávetette a nemzetek bűneit és a 
mérlegek serpenyői jobbára az 
egyensúlyi állapot körül ingadoz
tak. Egy kisebb nemzet ítéletmér
legének súlyt mérő oldalát a pár
tosság levonta — egy régibb és egy 
újabb Mohács bűne. — „Nincs ami 
az egyensúlyt megadja itt?“ — 
kérdé az ítélet Ura.

Egyik legparányibb nemzet gé
niusza lépett elő bizonyságul szol
gáló magyar nevekkel és ezt a 
rövid, de súlyos igét helyezte el a 
mérlegnek ellentétesen még maga
san álló serpenyőjébe: „Adtam a 
szabadságnak vértanukat.“ S a ser
penyő mélyen aláhajlott.

és lehetőségei szerint munkálja. Minden
kinek megvan a maga munkaköre, foglal
kozása, helye — de a Cél egy. Ezért nem 
szabad kétségeskednie annak, akit az isteni 
gondviselés nem oda állít, ahová ő sze
retne, amit — legtöbbször rövidlátván — 
legjobbnak tartana. Nem történt meg soha 
gyermekkorodban, hogy akartál valamit s 
a szüleid nem engedték azt s Te akkor 
igen boldogtalan voltál, később azonban 
ahogy tágult a látóköröd boldog voltál, 
hogy nem tehetted meg azt, amit azelőtt 
régen oly nagyon akartál ? 1

Igaz, hogy a nőnek általában a legter
mészetesebb munkaköre, helye a családi 
tűzhely: anyaság, gyermeknevelés, házve
zetés. De igenis nem ez egyedüli munkakör, 
hely! Annak a leánynak, akit a körülmények 
nem engednek e helyre, aki lelki vagy fizikai 
ok miatt nem akar férjhez menni, számtalan 
szebbnél-8zebb munkakör áll rendelkezésre, 
amelyekben sokszor még könnyebben ha
ladhat ama cél felé, munkálhatja az örök 
nagy hivatást: a Krisztuskövetést. Ezekre 
a munkakörökre, ha majd Isten kegyelmé
ből lehull a hályog szemedről, magad is 
rá fogsz jönni.

Kedvesem, Néked most nagy a szomo
rúságod, kétségbeesésed. Én arra kérem 
Istent, hogy változtassa át a Te mostani 
szomorúságod, kétségbeesésed egy más 
szomorúságra, bánatra, arra a bánatra, mely

Mártírjaink és hitvallóink közül 
azok jelennek meg ma előttünk, 
akik minden igaz szabadság forrá
sának és teljességének az ügyéért, 
a megváltó Jézus Krisztus evan
géliumáért szenvedtek halált és 
kibeszélhetetlen kínokat olyan idő
ben, amikor hűségük a halálig s 
hitvallásuk a test szaggatásának 
borzalmai között mint véreső a 
nemzet fájának gyökerére építőleg, 
izmosítólag hatott a kifosztás nap
jaiban és tartó erővé lett válságos 
időkre.

Tudjuk, hogy a reformáció új 
teremtést jelent a világtörténelem
ben. Megteremtette a hit által a 
Jézus Krisztus útján az Isten lei
kébe bekapcsolódó egyéniséget, a 
keresztyén személyiséget, a lelki 
nagykorúságot az erkölcsi szabad
ságban. Ugyanezt művelte az em
beri társas élet legkülönbözőbb 
köreiben s így a nemzeti, az állami 
életben is. Ä nemzeti szabadság 
ősi jogösztöne ekkor jut teljes ön
tudatra s ekkor nyer erkölcsi érté
ket; a nemzetek nagykorúságát a 
reformáció teremti meg. Új állam
alakulások kezdődnek a reformáció
val teljesen egybeforrva nemzeti 
alapon s a Moháccsal elbukott Ma
gyarország újjáépítéséhez a lelket 
a reformáció újjáteremtő ereje adja 
meg.

Az absolut világhatalomra törő 
zsarnoki önkény, mely nem a né
pek boldogításáért, hanem a saját

üdvre vezet: a bünbánatra . . .  Kérem az 
Istent, nyissa meg e föld hályogával bevont 
szemed, hogy meglássad az élet igaz Célját 
s Te pironkodva, bánkódva gondolj arra, 
hogy volt idő, amikor egy gyarló, bűnös, 
hitetlen férfi volt a célod s boldogan adj 
hálát, hogy Isten egy látszólagos csapás 
által az üdv honába vezérelt. Hidd el, ju
talom, áldás ez a Te eseted, nem pedig 
csapás 1

Kedves Hugóm, bizonyára sok helyen 
érthetetlen, különös, talán bántó most még 
Néked e levél. Da ha érthetetlenül állasz is 
soraim előtt, ne térj ezek fölött napirendre. 
Testvéri barátságunkra kérlek, cselekedj 
írásom szerinti Járj biblia-, evangélizáló 
órákra, menj el a gyermekek köze, mint 
hallgató a vasárnapi iskolába, olvasd a 
bibliát, járj istentiszteletre s olvass Krisz
tust hirdető írásokat. És légy kitartó! Ha 
eleinte .unalmas“, »naiv“, „érthetetlen“ is 
egy-egy bibliaóra Előtted, azért csak ne 
tágíts! Aki igaz, őszinte lélekkel, kitartóan 
»kér, mind kap, és aki keres talál; és a 
zörgetőnek megnyittatik*.

Vajha megadná a kegyelem Istene azt 
a boldogságot, hogy ha a nyáron megláto
gatsz azzal a — most már igaz, örök bol
dogságot jelentő — ujjongással köszönts: 
„Istenem, beh boldog vagyok“.

Szeretettel köszönt
öreg Barátod.

Mit üzennek nékünk a gályarabok?
Irta s a soproni ev. líceumnak a gályarabjaink kiszabadításának emlékezetére tartott 

ünnepén ünnepi megnyitóként mondotta: Hetvényi Lajos.
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uralmáért élt, kaján féltékenységgel 
nézte a nemzeteknek ezt a belső 
lelki erőkből fakadó nagykorúságra 
jutását. Amint azért megpillantotta 
a Mohács után a két malomkő 
őrlése között is növő, izmosodó 
magyar buzaszem isteni csudáját, 
— szinte az öntudat küszöbe mö
gött megérezve azt, hogy ez a 
csoda honnét származik, kimon
dotta a reformáció magyarországi 
egyházi alakulásaira a halálos íté
letet, biztosan számítva arra, hogy 
ebbe belepusztul az alkotmányos 
Magyarország. Bocskay István, 
Bethlen Gábor híjába tettek kézzel 
fogható bizonyságot arról, hogy 
nekik a koronán em kell, Magyar- 
ország rendeltetését s benne jövő
jét a nyugathoz csatlakozásban 
ismerve fel Habsburgfőn kívánják 
látni Szent István koronáját; csak 
egyet követelnek: a nemzet alkot
mányos ősjogát, jogát a földéhez, 
jogát a leikéhez. A hatalomnak 
azonban az alkotmányos rendszer
rel együtt a korona, a magyar 
királyság kevés volt, mert rab
szolga népet akart, melynek or
szágát minden kincsével, gazdag
ságával, verejtékes munkájával 
együtt zsákmányul ejthesse. Pokoli 
tervszerűséggel végrehajtotta tehát 
az ellenreformációt, mert egyetlen 
egy esetben, egyetlen egy időpont
ban sem lázadókkal kellett végez
nie törvényes alapon, hanem a 
lélekből kinövő nemzeti nagykorú
ság volt az útjában, mely a hatal
mat a törvény megtartására kény
szerítheti. Ezért indult el kiszámí
tott tervszerűséggel a reformáció 
lelkének az elfojtására.

II. Ferdinánd korában azzal 
kezdte, hogy a főnemeseket, az 
országnagyokat édesgette magához,
III. Ferdinánd alatt azzal folytatta, 
hogy az akasztófák már sűrűn 
tünedeztek fel a földesurak jó
szágain a telepesek, a jobbágyok 
ellen, I. Lipót idejében pedig azzal 
fejezte be, hogy egyrészről elra
gadta gyülekezeteiktől pásztoraikat 
a nyáj szétrebbentésére (ez volt 
Pozsonyban 1673-ban és 74-ben), 
másrészről pedig ki akarta irtani 
a felvidék városi polgárságában 
és nemességében rejlő, az evan- 
géliomtól gyöngyöző kristályos ér
téket (ez történt Eperjesen 1687- 
ben). Ekkor majd magyar vér árán 
a nyugati hatalom megszabadulhat 
a török veszedelemtől és egyúttal 
martalékul eshet Magyarország.

Ebben az utolsó legvégzetesebb

Pünkösd lángja.
Lobog a láng szikrázó fénnyel 
Beszédben, dalban egetverön,
Pirosra fest sápadt arcokat 
S átröppen égve a temetőn.
— Pünkösd lángja ez, — mondják sokan, —
Az Úr tüze,. . .  Leikéből pattant. . .  
Csipkebokor ma milliók lelke----------
Az Úr keze itt tüzet lobbant. —
De szól az Élet, — mást zeng szava:
— Csak festett láng ez az ünnepelt. 
Pünkösd tüze rejtve szunnyadoz,
E világ terít rá bünlepelt.
—- Pünkösd lángja nem kívül lobog, —
Ez nem lehet a Vigasztaló.
Égett pernye nem foghat tüzet,
Külső látszat soh’sem volt való.
Pünkösd lángja ott izzik égve,
Hol végig zúgott az Úr szele 
S gőgöt, dacot, rút bosszúállást 
Elfeled már e föld embere.

Pünkösd lángja, ott izzik égve,
Hol lelked az Úrral egybe forr 
S élted messze világit, ragyog,
Mint hajdan a szent csipkebokor.

Af4Gi4SSV SÁNDOR.

időben azonban Kollonics számí
tásában a sátáni terv örök termé
szete szerint valami nagy döntő 
jelentőségű hiba történt; a sors
fordító tényező ugyanis kimaradt 
a számításból. Ez pedig nem volt 
más, mint a láthatatlan isteni erő. 
Ennek meglátására Kollonicsnak, 
urának s egész hadának lelke nem 
volt berendezve. 1674-ben ez a 
magasságból kegyelemből alászál- 
lott láthatatlan erő állott már a 
pozsonyi törvényszék előtt annak 
a 92 hithősnek személyiségében, 
akiknek dereka egy vonalnyira 
sem tudott meggörbülni, tekintete 
egy pillanatra sem tudott megreb
beni és térde egy hajszálnyira sem 
volt képes meghajolni a Baál előtt.

Jöhetett a börtönök rettenetes 
szenvedése, jöhetett a gályarabság 
gyilkos hóhérlása, a gyötrelmek 
pokoli lángjai között elesésre ájul
hattak a gyengébbek, a mind ha
lálig való hűségből szinte még bő
ségben maradt meg annyi, hogy 
az Úrnak láthatlan ereje hatalmas 
módon bizonyosodott meg bennük 
és általuk nemzetünk élete javára.

Az építő,- erősítő, szellemi nagy
korúságot, erkölcsi szabadságot adó 
lelket akarták kiszakítani a magyar 
nemzetből s ime gályarabjaink, vér
tanúink és hitvallóink mindhalálig 
tartó hűségéből láthatatlan csator
nákon visszaömlött az a nemzet 
életébe s ádáz tornákon keresztül

is alkotmánybiztosító, a nagykorú
ság szellemi és erkölcsi tőkéit le
rakó nemzetépítő erőnek bizonyult 
s hatásaiból tartó erő maradt még 
a méltatlanok korszakára, a mai 
Isten előtti próbaidőre, a még bi
zonytalan kimenetelű válságunkra 
is. Ennek a láthatatlan erőnek, a 
Jézus Krisztusba kapcsolódó hű
ségnek szentelünk e napon ünnepet 
kegyeletes megemlékezéssel gálya
rabjainkról.

Nem hazugság, nem káprázatos, 
csaló színjátszás, nem árulás, ha
nem fényesség és diadal csak akkor 
lesz ünnepünk, ha lelkünk, ti na
gyok, ti hősök fel tud emelkedni 
hozzátok és ti méltóknak találtok 
bennünket arra, hogy ráhajoljatok 
nagy gyászunkban a mi lelkünkre 
és elmondjátok nékünk azt hogy 
mit üzen az Ég? Vagy már e mai 
ünnep nagy bizonyságtételében 
csak ostorral küldhet titeket hoz
zánk és reánk az, aki bennünket 
még mindig, még mindig megvál
tani akar ? !

Mai ünnepünk nagy tanulsága 
e z : valamint országot alapítani, 
úgy államot megtartani, összeom
lott nemzetet újjá teremteni is csak 
a lélek tud; az a lélek, mely min
den teremtésnek ősforrásából, az 
örök Igéből származik és az Úr 
csodálatos útjain láthatatlan erővé 
lesz a nemzet fenntartására, fej
lesztésére a poklok minden tüze, 
hatalmassága ellen.

A magyarságnak egyik ma élő 
legnagyobb gondolkodója * azt 
mondja: „Fajom tragédiája az, hogy 
a magyarságnak soha sem volt 
annyi ereje, hogy felismerje ön
magát.“ Ha az Isten hosszú türé- 

. sének eme pohárcsordulásig telt 
utolsó idejében nem lesz ehhez 
ereje s nem találja meg önmagát, 
nem tud hamarosan, a huszadik 
századbeli isteni rendeltetésének 
helyére eljutni a népek és nemze
tek között, akkor Magyarország 
csak volt és nincs többé. Akkor a 
történelem ítélő mérlegének ser
penyőit e kegyelmi csonkaságban 
ideig óráig még egyensúlyban tart
hatja az ősi erényeknek, a vér
tanuknak és mindenekfölött a gálya
raboknak nagy súlyt hozott még 
napjainkig is kiterjedő hatása, a 
hátralevő idő egészben véve nem 
lehet más, mint az a három nap, 
a 36 óra a nem is nagy, nem is 
ünnepi gyász zenés temetés előtt.

* L. Hegedűs Lóránt előadását Tisza 
Istvánról.
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A súlyt a mérlegbe csak a leg
közelebbi nemzedéknek hatalmas és 
teljes evangéliumos megújhodása vet
heti be egy új teremtési időszakban 
újabb ezer évre! .  . .

Ezt üzenik nékünk a gályarabok.

A hit ereje.
►

A pápás egyház az egész világon 
agresszíve lép fel. Az 1870-iki 

vatikáni zsinat megállapította a 
pápa csalhatatlanságának tanát. De 
ez a tan még kiegészítésre szorul 
s ez a kiegészítés: a pápa világ
uralma. Ezt hivatvák előkészíteni 
a minden országba kiküldött pápai 
követek.

A világháború kedvezett a pápás 
világfelfogásnak. Kitűnő szervezett
ség, külső erő, hatalom, ez volt a 
materialista világnézettel megméte
lyezett világnak bálványa — és 
sajnos ezek a bálványok tovább is 
megmaradtak a szívekben.

A vallási fanatizmus egyesülve 
politikai elvakultsággal sokra képes. 
Legerősebb volt a roham a refor
máció szülőhazájában, melyben a 
hit alapjait megrendítették nemcsak 
a szerencsétlen háború szomorú 
következményei, hanem a Straus- 
sok, Vogtok, Schoppenhauerek, 
Nitschek, Büchnerek, Marxok, Fe- 
uerbachok, Stirnerek. Ott politikai 
szövetséget kötött Róma a legszer
vezettebb politikai párttal, a szo
ciáldemokratákkal. Az első évek 
politikai eredményeivel elvakítva 
azt hitték, hogy Németország meg
hódolása Róma jogara alatt csak 
rövid évtized kérdése és a protes
tantizmus csak a múlt ügye lesz 
Németországban.

A szent évben azt hitték, hogy 
oly nagy német tömegek fognak 
tódulni a szent városba, amilyenek 
még soha a város alapítása óta 
nem voltak ott.

Róma csalatkozott várakozásá
ban. A reformáció szülőföldjének 
katholicizmusa is más, mint a pápa
ság szülőföldjének katholicizmusa. 
Sok zarándok, visszatérve hazájába, 
gondolkozni kezd és nem bir bele
illeszkedni Loyola azon tanításába, 
hogy ha mi valamit fehérnek látunk, 
de az egyház azt tanítja arról, hogy 
fekete az, saját szemünk látóképes
ségét meg kell tagadnunk és elfo
gadnunk az egyház tanítását. Ha 
csak egynek is a nagy zarándok- 
uton megnyíltak szemei — már ez 
is nagy eredmény, hisz tudjuk mit

tett egykor az a férfiú, aki Rómába 
zarándokolt, földre borult, meg
csókolta a földet, amikor meglátta 
a szent várost, térden csúszott Pi
látus lépcsőjén s mégis ott pillan
totta meg azt az országot, mely 
nem e világból való! És lélekben 
örökre elszakadt Rómától.

Azt hiszem, hogy a pápás ag
resszivitásban a második helyen 
állunk mi. A jezsuita irodám (Tom- 
csányi, Bangha, Pesenhoffer) mind
járt a kommunizmus után megindult. 
Szerinte a destrukció a protestan
tizmus szülötté. A reformáció a 
forradalom szülőanyja — hűen le
rombolva a pápai tekintélyt, minden 
tekintély porba hull. Nem hangzott 
el egyetlen védelmi szó a protes
tantizmus részéről. A külső békét 
akarta egyházunk vezetősége meg
őrizni hazafias szempontból.

Nem volt elég a kath. nagygyűlés 
az ország fővárosában. A szervez
kedés kiterjed a nagyobb vidéki 
városokba, oda is, ahol a katholi- 
cizmus nincsen túlsúlyban. Nagy 
tömegfélvonulással, fényes proces- 
siókkal hatást kell gyakorolni nem
csak a saját híveikre, hanem az 
eretnekek tömegeire is és meg lesz 
Bocskay, Bethlen katonáinak szülő
helyén is a Regnum Marianum — 
alapozva.

1. Ne járj templomba.
2. Ha jársz is, érkezzél későn.
3. Minél rosszabb kedvvel menj 

az Isten házába.
4. Istentisztelet alatt tedd föl 

magadnak ezt a kérdést: Tulajdon
képen érek-e én el valamit ezzel 
az egésszel?

5. Tisztséget, munkát sohase 
vállalj az egyházadban. Sokkal 
kényelmesebb kívülmaradva birál- 
gatni.

6. Legalább minden második 
vasárnap eredj el valamelyik más 
felekezetnek a templomába. Hadd 
lássa a papod, hogy ő neked csak 
azért sem parancsol.

7. Az egyházban hagyj rá min
den munkát a pajara: hadd kínlód
jék meg a béréért.

8. A templomban ülj a szószék
től minél távolabb és lehetőleg ki 
ne nyisd éneklésnél a szádat.

9. Az egyházi illetékek megfize-

És mi védtelenül állunk és néz
zük a nagy, fényes, káprázatos 
felvonulást. Sokan azt hiszik, hogy 
nem elég a biblia, az egyszerű hit, 
nekünk is valami káprázatos fel
vonulásra, külső reprezentálásra, 
fényre és hatalmas tüntetésre van 
szükségünk. De űzzük el a kisértőt.

Nem, maradjunk csak a réginél, 
az egyszerű bensőséges hitnél, — 
maradjunk csak a Szentirásnál, 
hirdessük őszintén, igazán az Isten 
igéjét — de igazán, nem saját di
csőségünket és a feltűnést keresve! 
Hirdessük az igét meggyőződésből 
és ne legyünk pusztán járatott gra
mofonok.

Nálunk ezek a nagygyűlések 
nekünk is misszionálnak. Minél in
kább bemutatják városainkban az 
olasz katholicizmust, minden fényé
vel, öltözékeivel, annál jobban fel- 
költik népünkben a szunnyadó 
protestantizmust, melyet még a régi 
protestáns egyház oltott a szívekbe 
s mely, hogy oly sokáig aludt né
pünk lelkében, mindnyájunk nagy 
mulasztása!

A nagyszerű felvonulás, fényes 
egyházi ruha, arany keresztek — 
az embereket felébresztik — csak 
vezessük őket ezután igazán ahhoz, 
aki a fakereszten értünk meghalt és 
feltámadott. Dr. Sz. L. Zs.

tését ne tartsd sietősnek s a tőled 
telhető legkevesebbet adj.

10. A papodhoz soha egy buz
dító szót ne szólj, mert a hízelgés 
meg talál neki ártani.

11. Az érdeklődő idegeneknek 
mondd el a papod minden hibáját, 
mert ők esetleg maguktól nem jön
nének rá.

12. Új egyháztagok toborzása 
érdekében egy lépést se tégy.

13. Ha az egyháztagok közt béke 
és egyetértés uralkodik, mondd azt, 
hogy az egyházból kiveszett az élet 
és a mozgékonyság.

14. Ha pedig az egyháztagok 
között akad egypár buzgó és tevé
keny ember, hirdesd fölháborodva, 
hogy az egyházban egy érdekszö
vetkezet uralkodik.

Nem követed te ezen tanácsok 
valamelyikét?

Boldog az az ember, aki nem 
jár gonoszok tanácsán. (Zsolt. 1. x.)

(Ref. Church. Messenger.)

Hogyan ölheted meg leghamarabb egyházadat?
(A Sátán jótanácsai.)
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Hat nap Sopron életéből *
Magaslaton, bükkös erdő szélén 

állunk. Alattunk gesztenyeligetek, 
szőlőskertek, gyümölcsösök. A szé
les völgyben körbevonuló, bástyák
kal koszorózott hatalmas várfalak 
mögül gótikus tornyok tekintenek 
felénk.

Ez Sopron, a dunántúli Sión. 
Sajnos, most már, a XVII. század 
közepete óta, egyetlen Sión. Sárvár 
1645-ben, Nádasdy Tamás és Kani- 
zsay Orsolya méltatlan ivadékának, 
Nádasdy Ferencnek hitehagyása 
miatt elveszett. Csepreget, a másik 
Siont, 1621-ben vérbefojtották a 
jezsuitáktól felizgatott belgiumi fran
cia zsoldosok. A Szent-Bertalan 
éjszakára emlékeztető kegyetlen
séggel 1223 védtelen polgárt gyil
koltak le. Egy részüket, papjukkal, 
a nagy Zvonarics Imrével együtt, 
a templomban: ezt az oltár előtt.

Szálljunk le magaslatunkról, pró
báljuk megismerni dunántúli egyet
len Sionunknak: nem az arcát — 
hiszen nem Írunk útikönyvet, — 
a lelkét. Én jó kalauza lehetek 
olvasóimnak, hiszen az a kedves 
város a szellemi szülőföldem. Itt 
tanultam magam is. De itt tanul
tak : testvéreim, atyám, mindakét 
nagyatyám, nagybátyáim s ki tudja 
hány hétszilvafás ősöm és atyámfia 
a szép Vas vármegyéből.

Ne féljen senki: nem tévedünk 
bele Sopron többezeréves történe
tének tömkelegébe. Hat napot, de 
jellemző hat napot választunk ki 
életéből, melyben „egész S opron
nak lelke nyilatkozik meg s átéljük, 
átérezzük mi is e napok örömét, 
bánatát.

*
A XIII. század vége felé járunk. 

Az Árpád-ház ágán — hogy a Ké
pes Krónikával szóljunk — már 
csak „egy aranygallyacska“ v a n : 
III. Endre, az utolsó Árpád-király.

„Egész Sopron“ az uccán v a n : 
izgatott örömmel üdvözli bandériu
mát. Abból a diadalmas háborúból 
van az visszatérőben, melyben III. 
Endre tönkreverte gonosz szom
szédját, Habsburg Albert osztrák 
herceget.

Albert igazi Habsburg-módra há
lálta meg nemzetünknek, hogy III. 
Endre elődjének, Kun László király-

* Mutatvány dr. Szigethy Lajosnak, az 
Evangélikus tanárok egyesületének kiadá
sában a nyár folyamán megjelenendő mun
kájából : „Luther lelke. Hangulatképek az 
evangélikus magyar világból“.

Adám siralma.
Elömmered héfedell csúcsokkal 
A  néma puszla békelemetó . . .
Rég elmúlt oilág porlad alatta,
§  felette a szél sünéibe zengi: 
Meghalt a béke. . .  az „Em ber"... a teremtó!

. . .  Racaj harsan fel a oad sziklák közül, 
Sárga, csontos újjak nyúlnak felfelé . . .  
Ma a nilágnak új harsonája,
Á  fatalem gyilkos, oérengze fegyoere, 
Á  oásári lárma k incsé: a pénz 1 . . .

. .  . paláiban békesség 1 Mordul a cégzett
[gangja . . .

Csendet parancsol a oég!... sírkeresztek felett 
§ ír  Ádám . . .  s esszeteme féli az Istent, 
Ei lakhelyül neki a temetőt adta . . .

SOMOGYI JÁNOS.

nak serege szerezte meg neki Ausz
triát. Elakarta foglalni épen azt, a 
ma Burgenlandnak nevezett Nyu- 
gatmagyarországot, melyet most a 
vakszerencse egyelőre a kapzsi 
osztrákok kezére játszott. Az osztrá
kok feljegyezték, hogy Endre sere
gében tizenhat nyelven beszéltek 
— : de úgy látszik esak magyarul 
éreztek. így éreztek Sopron — s 
tegyük hozzá: a testvér Pozsony 
polgárai is, akik nagyon kitüntették 
magukat ebben a háborúban. III. 
Endre oklevélben mondott hűsé
gükért köszönetét. íme már hat 
évszázaddal ezelőtt is „civitas fide- 
lissima“, igen hűséges város volt 
Sopron, aminek méltán nevezték 
el ma, a Trianont követő népsza
vazás után, mellyel kifejezte, hogy 
az ősi magyar hazához ragaszkodik.

A Koronához, a magyar állam
eszméhez való törhetetlen hűség: 
Sopron lelkének ez egyik legjellem
zőbb vonása.

*
Hunyady Mátyás király uralko

dásának legfényesebb korszaka 
kezdődik; amelynek végén m ajd: 
„nyögi Mátyás bús hadát, Bécsnek 
büszke vára“. „Egész Sopron“ künn 
tolong a város kapuja előtt a Bécsi
dombon. Az esztergomi prímást 
várja, aki hazatérőben van Mátyás 
bécsújhelyi táborából. Mi is ott 
vagyunk a tömegben, hogy üdvö
zöljük a tisztes aggastyánt és fogad
juk atyai áldását.

De milyen csalódás! A hintóból 
egy 5—6 éves kis olasz fiú integet 
csókokat betanult mosolygással. És

Estei Hippolit herceg, a Mikszáth 
Kálmán megörökítette „kis prímás“. 
Nagynénje, Beatrix királyné párt
fogása segítette az ország első pap
jának trónjára.

Hát ennyire sülyedt az Isten 
anyaszentegyháza ?! Főszámadóvá 
tették az Űr magyar nyája fölé azt, 
aki még bojtárgyereknek is éretlen 
volna! ?

Boszuságunkban délután átme
gyünk földműves-polgár, úgyneve
zett „poncichter“ szomszédunkhoz. 
Ő tűzte ki most a piros és fehér 
szalagos cégért a kapuja fölé, an
nak jeléül, hogy négy hétig ősi jog 
szerint kiméri a saját termésű vö
rös és fehér borát.

Ott azután jó soproni bor mellett 
kipanaszkodjuk magunkat és meg
hallgatjuk, amit a soproni polgárok 
beszélnek az egyházi visszaélések
ről. Van mit elbeszélniük. Hiszen 
Sopron valóságos „Kis Róma“ : tele 
van pappal, baráttal, apácával. Vi
selt dolgaik elbeszélését alig győz
zük végighallgatni.

Hej! De jól elő van készítve a 
talaj arra az időre, mikor majd 
kitavaszodik és el lehet vetni a jó 
magot. Mikor majd megszólal a 
„wittenbergsche Nachtigall“, a wit
tenbergai fülemile, Luther.

A vallási téren igen erős ellen
zéki „protestáns“ szellem, az is 
egyik jellemvonása a soproni lé
leknek.

*
1557. egyik napján nagy ünnep 

van Sopronban: a soproni evan
gélikus gyülekezet születése napja. 
Eddig is volt itt evangélikus élet, 
de ez csak fokozatosan szorította 
ki a régi egyházi életet. A városi 
tanács például vasárnaponként elő
ször misére ment, azután a lutheri 
prédikáció meghallgatására.

Ma végre megszűnik a felemás 
állapot. Határozottan színt vallanak 
Luther mellett.

Gerengel Simon, a nagy pap 
tartja a prédikációt a Szent-Mihály- 
templomban. Hallgatja „egész Sop
ron“ nagy lelki gyönyörűséggel.

És milyen jellemző dolog! Áz új 
evangélikus gyülekezet első gondja 
iskolájának szervezése. Eddig is 
volt itt felsőbb iskola. Nem egy 
tanítványa azután megjárta a krak
kói, prágai, bécsi, wittenbergai 
egyetemet is.

De most Gerengel a nagy iskola- 
szervező, a wittenbergai tanulmá
nyi rendszer nyomán, mondhatjuk 
csonkaegyetem gyanánt szervezi a
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soproni latin iskolát. Végzett tanu
lóit sokszor mindjárt fel is szenteli 
papnak a soproni első lelkész, aki 
teljesen önálló, a vidéki gyülekeze
teket kormányzó szuperintendens, 
vagyis püspökkel szemben és püs
pöki jogokat gyakorol.

Sopron azóta valóságos „iskola
város“. Ha felsorolnám összes is
koláit, több oldalt elfoglalnék e kis 
könyvből.

A kúltura, az iskolaügy iránt 
való nagy érdeklődés és áldozat- 
készség; ez is jellemző vonása 
Sopron lelkének.

*
Rudolf király szomorú korszaká

ban vagyunk, a XVI. század vége 
felé: megindult az ellenreformáció 
első nagy támadása.

Milyen jókora hadsereg kanya
rodik el a „Magyar kapu“-nál jobbra 
a Harkai-domb felé. A tömegből 
Luther éneke harsog ég felé. „Egész 
Sopron“ megteszi a húsz kilométer
nyi utat Németkereszturra, hogy 
száműzött kedves papjaitól hallgas
sa a meg nem hamisított igét Lut
her tanítása szerint.

Ebben a „szent“ városban ne 
féltsük az evangéliumot.

A szenvedésektől vissza nem 
riadó ragaszkodás Luther zászlójá
hoz! Ez is jellemző vonása a soproni 
léleknek.

*
I. Lipót sötét korának, legsöté

tebb szakasza kezdődik 1671 elején. 
Megint „egész Sopron“ az uccán 
van és különös megdöbbentő lát
ványt szemlél borzongó hallgatás
sal. Mert „fejére szól, ki szót emel.“ 
Parasztszekéren két bilincsbevert 
főurat szállítanak Sopronon át, 
Bécsújhely felé.

Az egyik meglett férfiú; dacos 
arcán „Zrínyi keménység“ mere
vedett meg. Ez Zrínyi Péter horvát 
bán. Mellette ül egy daliás szép 
serdülő ifjú: Zrínyi sógora, Fran- 
gepán Ferenc. Mintha csak Thor- 
waldsen nápolyi szobrát látnok, 
mely a lányosán szép 167j éves 
Konradinót, az utolsó Hohenstaufít 
ábrázolja, akit Anjou Károly elfo
gatott és Nápolyban lefejeztetett.

Ezt a szép fiút, aki csak másfél 
évvel idősebb amannál, hasonló 
sors várja. Sógora iránt való nagy 
szeretete sodorta bele a szeren
csétlen végre jutott Wesselényi-féle 
szövetkezésbe. Most viszik Bécs
újhelyre : ott a hóhér és a vérpad 
várja. Sopron polgárai tudják, vagy 
legalább is sejtik azt. Egész szívük

tükröződik könnybe lábbadt sze
mükben; maga az ég is elborul, 
amint a szomorú menet kidöcög a 
bécsi kapón.

A soproni német polgárokat a 
bécsi kormány oktalan és gonosz 
eljárása, a közösen elszenvedett 
politikai és vallási elnyomatás 
mintegy belekergette a magyar 
nyelvű honfitársuk, a vármegyei 
nemesség szerető karjaiba.

„Wir sind Deutsch-sprechende 
Ungarn, mi németül beszélő ma
gyarok vagyunk.“ Ez lett a soproni 
jelszó. Magam is hallottam ezt ma
gyarul nem is tudó soproni polgár 
ajakáról.

A német és magyar szív töké
letes érzelmi egybeforradása! Ez 
is jellemvonása a soproni léleknek.

*
A XIX. század hetvenes éveinek 

vége felé járunk. Megint „egész 
Sopron“ az uccán van. De most 
bizony nem gyászmenet az, mely 
előttük a Líceum teréről elindulva, a 
Várkerületen, Ógabonatére, Szín
háztéren át visszakanyarodtak a 
Sétatérre és kivonul a Deákkut- 
hoz, ehhez az erdők ölén rejtez- 
kedő forráshoz. Ez emberemlékezet 
óta a líceumi ifjúság nevezetes 
„Deákkuti Vármegyéjé“-nek a tu
lajdona.

A menet csupa jókedvű, ragyogó 
szemű diákból áll. Talán legjobban 
ragy°g a szeme annak a nyurga 
fiúnak ott a menet közepe táján... 
annak aki majd később a sorokat 
fogja megírni. A diákság jórészt 
magyar ruhát visel. . .  nem egy 
nyugatmagyarországi német vagy 
vend fiú is. Mert Sopronban nincs 
„nemzetiségi kérdés.“ Egy érzés 
(lobogtatja a menet minden tagját.

A sorok szélén, szépen elosztva, 
tollas, kucsmás, zsinóros, attilás, 
sarkantyus-csizmás, kardos leven
ték. Ez a dicsőség „a pandúrok“ : 
a legdaliásabb diákokból válogatva. 
Hangzik a vidám zene . . . közben 
a pattogó magyar nóta.

Ma juniálist ünnepel a Deákkuti 
vármegye.

Hej! Nevezetes egyesület ez! A 
gyakorlatias protestáns gondolko
dás teremtette meg, mely az életnek 
akart nevelni.

Ha a soproni diák elvégezte 
iskoláit és hazakerült — mondjuk 
— a Répce mellékére, hol érvénye
sítheti Istenadta tehetségeit hazája 
és egyháza javára? A vármegyei 
és egyházkerületi önkormányzat 
terén.

Hát erre kell nevelni!
A Deákkuti Vármegye kicsiben 

a Vármegye és az Egyházkerület. 
Vannak: főispánja, szuperinten
dense, alispánjai, szolgabirái, espe
resei, még tiszti főorvosai is. Ez 
én voltam akkor. Az volt a dolgom, 
hogy ne engedjem a fiukat felhe- 
vülten inni forrásunk üde vizéből.

Az egyesületnek még vármegyei 
területe is volt: az említett forrás 
mellette a köralakú tánchely. Hus- 
vét után szerdákon és szombatokon 
délutánonként ide vonultunk ki 
szolgabirói járásokba csoportosítva, 
hogy rendbehozzuk az odavezető 
útat és a forrás környékét.

A vármegyének volt „nemessé
ge*, minden jog birtokában: a 
nagyobb diákság. Volt „paraszt
sága“ is : a kisebb diákság, azzal 
az egyetlen joggal, hogy fizethette 
a tagsági díjat. És remélhette: ő is 
lesz majd a „kis haza“ teljes jogú 
polgára, ha Isten nagyra növeszti.

Mert kis hazánk volt a „Vár
megye“, rajongtunk érte. Ránk 
nézve a vármegyei élet a hazasze
retet iskolája volt.

Azt mondják a fizikusok, hogy 
a Vezúv lávája állandóan 1000 fo
kos hőmérsékben kavarog — Re
aumur szerint számítva.

Hát jó egy pár száznyi hőfokban 
lobogott a soproni diákság hazafias 
heve is. De ki is tört, ha a „nagy 
haza“ kívánta, mint 1848—49-ben, 
vagy mikor a Trianon-elszakította 
Sopront kellett fegyveres kézzel 
megmenteni.

Egy dunántúli, Balaton-melléki 
lutheránus poéta, Bozzay Pál, az 
apám barátja ezt a nagy igazságot 
egy szép költeményben fejezi ki. 
Ennek minden szakasza ezzel a 
refrainnal végződik: „Ki az, ki vé
lem a hazáért pohárt emelni m er?“ 
De az utolsó szakasz végén a ref
rain így változik meg: „Ki az, ki 
vélem a hazáért fegyvert emelni 
m er?“ Ő merte ezt s meg is halt 
a hazáért, a szabadságharcban szer
zett« súlyos betegségében.

A Deákkuti Vármegyében lobogó 
magyar tűz: ez is jellemvonása a 
soproni léleknek és hála Isten, 
általában az evangélikus magyar 
léleknek.

Ezek után értjük majd meg azok
nak életét is, akiknek szívót a sop
roni oltáron lutheri- tűz hevítette, 
és akik e szent tüzet ápolták: a 
Wittnyédy István, Kis János, Ber
zsenyi Dániel és Székács József 
életét. Dr. Szlgethy Lajos.
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Comenins első m agyar fordítója.
A Magyar Irodalomtörténeti Tár* 

saság ülésén Ernyei József előadást 
tartott Comenins ismeretlen magyar 
fordításáról. Pelárgus Qábor fordította 
le 1713-ban és elküldte Radránszky- 
nak, a mai Radvánszky báró ősének 
kiadás céljából. Pelárgus Qábor és 
öccse János neve jól ismert a Lőcsei 
fehérasszony története révén. A kéz
irat egy másikkal együtt, mely Pelár- 
gusnak lírai és egyházi költeményeit 
tartalmazza, a Radvánszky-könyvtár
ban maradt kiadatlanul. C.imenius a 
maga korában munkájával nem kel
tett nagy feltűnést, csak később fog
lalkoztak vele külföldön is és most, 
mikor már a Comenius Társaság 
művével és irodalmával széleskörűen 
foglalkozik, van jelentősége annak, 
hogy a világon a legelső Comenius- 
fordftás magyar volt, csak nem került 
kiadásra. Pelárgus Qábor és János 
Rákóczinak két kedves és hozzá ren
díthetetlenül hű embere volt, ók ket
ten a majtényi fegyverletétel után 
sem adták fel a harcot és még két 
évig folytatták a küzdelmet a császá
riak ellen. Pelárgus Qábor később 
Oroszországba ment, ahol mint kozák
ezredes szolgált és így is fejezte be 
életét. Comenius munkájának cfme 

* Pelárgus fordításában így hangzik: 
»Világ Labirintusa«.

Lutheránus 
ne szégyeld a neved.
Az élet tengerén egy nagy gálya úszik 
Rajt" a sok nép, reformáció népe. . .  mi. 
De közöltük — Isten tudja csak, hogy miért. 
Csak ernyedt lemondást s bús panaszt hallani. 
Szivük aggodalom, hogy túlnagy a vész, 
Habok közt gályájuk hogy elmerül, elvész.
Ernyedt utasok ti, aggódók, kétkedők, 
Hadd zengjem tinéktek én biztató dalom. 
Hogy szerte a zengő szónak a nyomában 
Szálljon szivetekbe hit, erő, bizalom l 
Tudjátok meg ti is, mit én hittel vallók, 
Hogy küzdések közt bár, mégis vagyünk,

élünk,
S  a múlt után, melyben oly sokat szenvedtünk 
Gazdag aratású, szebb jövőt remélünk.
Nem magunk dicsekszünk, gyarló ember

ajkkal
Egyházunk, hogy mit tett, jóban mennyit 
Hogy építők voltunk, sokszor a honi mentők, 
Tanúbizonyságunk a letűnt négy század. 
Benne becsülettel álltuk meg a helyünk 
Nincs okunk szégyelni lutheránus nevünk I

Még most is rab volna az emberi szellem, 
Pókhálós sorokba vetve a biblia.
Lelki sötétségben poshadna az ember,
Ha fe l nem lép akkor „a bányásznak fia.“ 
Testvér I emlékének adj szivedben helyet 
S  ne szégyelljed soha lutheránus neved I

Vannak ugyan, akik restellni látszanak, 
Hogy ők ez egyszerű egyháznak tagjai. 
Kísértések jöttén hitehagyók lesznek 
A hitvalló ősök fiai, lányai.
Testvér I te légy erős, milyen csak hős leheti 
Ne tagadd meg soha lutheránus neved I
Vannak, kik azt mondják: ingatagok vagyunk 
Bátor bizonyságot tenni so’se merünk, 
Próbás idők jöttén gyáván megalkuszunk, 
Gerinc nélkül való gyenge a jellemünk. 
Testvér! e rút vádat te valónak ne vedd. 
Ne szégyelljed soha lutheránus neved I

Lásd meg: van-e tisztább, gerincesebb jellem, 
Mint hitünk hőséé, a dicső Lutheré ?
Aki elment Wormsba bátran hitet tenni 
Az akkor világ fejedelmi elé.
Testvér: légy gerinces, mint volt a mestered 
Nincs okod szégyellni lutheránus neved!
Drága hazánkban is e szép magyar földön 
Ez áldott név nyomán mennyi áldás fakadt. 
Négy küzdelmes század a bizonyság reá, 
E hit hogy tanított, nevelt és vigasztalt. 
Nehéz kisértésben — testvér ezt ne feledd, 
Ne szégyelljed soha lutheránus neved!
Tudd meg, hogy Kossuthot s Petőfit a költőt 
— Napját és csillagát a bús magyar égnek — 
Szent hite emlőjén egyházunk nevelte 
S adta a hazának dísznek, dicsőségnek. 
Testvér! ez a tudat hevítse lelkedet.
Ne szégyelljed soha lutheránus neved!

Előbb is Bocskay-Bethlen harcaiban

gitért és hazáért ki küzdött — vérezett ?
seink mutatták tettel, nem szavakkal, 

Hogy mi az igazi, tiszta honszeretet. 
Testvér! apáira büszkébb ki sem lehet,
Ne szégyeld hát soha lutheránus neved!

Azóta is mindig, ha szeretni kellett 
Vérrel s áldozattal ezt a magyar hazát,
Ott volt egyházunknak minden igaz fia. 
Küzdött s elfeledte sok szívsebét, baját. 
Testvér! a hazáért szenvedtünk eleget, 
Büszkén viselheted lutheránus neved!
Most is a legdrágább, legszentebb jogokért: 
Hitért, szabadságért küzdünk és harcolunk. 
S e szent küzdelemben becsülettel állva 
Szégyenkezni nem volt s nincsen semmi okunk. 
Testvér! ezért mondom, bátran fe l a fejet 
Nincs okod szégyellni lutheránus neved!

*
Az élet tengerén egy nagy gálya úszik, 
Rajt’ a sok nép, reformáció népe, mi 
Testvér! fe l a fejjel, nem szabad ott többé 
Ernyedt lemondást és bús panaszt hallani! 
Legyen hit a szívben, hogyha nagy is a vész, 
Isten erős várunk, a gályánk el nem vész!

m á o o c s  k a r o l y .

A zorványi vár ura.
Irta: Szombath Ernő. 6

Ambrus elindult.
Mikor egy kanyarulónál eltűnt, 

Gáspár úr leszállt a lováról s be
vezette azt az erdő sűrűségébe s ott 
egy fához kötötte. Maga pedig leült 
a földre s maga elé ültette az asz- 
szonyt is.

— Te Sára, tudod ugy-e, hogy 
én mindig megsegítettelek nemcsak 
téged, hanem a fajtádat is. Amikor 
a portámra kerültetek, nem igen

néztem utána, ha ez is elveszett, 
ha az is eltűnt. H á t-----------

A vén asszony közbevágott.
— Ne is mondja nemzetes uram, 

úgyis tudom én azt jobban, mint 
a nemzetes úr. Hálás is vagyok és 
leszünk is mind.

Gáspár úr folytatta. —
— Hát ezt el is várom. S ha 

érdemesek lesztek a bizalmamra, 
nem nézek egy-két lóra, néhány 
tallérra.

Az asszony vigyorogva nézett 
a beszélőre.

— Hát mit akar a nemzetes úr ? 
Talán valami jó fogást ajánl?

— Azt. S ha sikerül, akkor sok 
pénz üti a markotokat!

— Ezt már mondta a nemzetes 
úr. Hát mondja, mit tegyünk?

Gáspár úr még halkabban foly
tatta.

— Csak terád van szükségem. 
Te szerezz egy szemrevaló pesz- 
tonkát, az jelentkezzen itt a várban. 
Van-e ilyen?

A vén asszony tágra nyitott 
szemmel figyelt.

— Van. A nevelt lányom, a 
Zorka. Az nem is cigányfaj. Meg 
aztán szép is. Az jó lesz annak. 
Hát aztán?

Gáspár úr suttogva folytatta.
— A ztán----------- aztán ,---------

— ma május huszonhatodika van. 
Mához két hónapra, érted, pontosan 
mához két hónapra este nyolc és 
kilenc óra között egy kötélre erő
sített kosárban a vár jobb sarkáról 
leereszti a Vágba a kis gyermeket.

Az asszony rémülten tiltakozott.
— Azt nem, azt nem nemzetes 

uram.
Gáspár úr furcsán nézett rá.
— Mit nem, te vén boszorkány ?
Az asszony ijedten húzódott hát

rább.
— Azt nem tesszük meg, hogy 

a gyermeket a vízbe fojtsuk. A 
Zorványi úr jó úr, jószívű. Nem, 
nem, ilyent mi nem csinálunk meg.

Gáspár úr elnevette magát.
— Oh, de dőre vagy te Sára. 

Hát ki mondta, hogy a vízbe eresz- 
sze a kosarat? Senki. Én se azt 
akarom. Te megsem hallgattad, mit 
akarok én a dologból kihozni.

Sára nyugodtabb lett.
— Hát hogyan is legyen?
— Hát, amint mondtam, mához 

két hónapra nyolc és kilenc óra 
között egy kosárban leereszti a 
gyereket a Vág fölé. Én ott leszek 
egy csónakban, a vár jobb sarka 
alatt. Felülről nem lehet oda látni.
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A kosár egyenest az én csónakomba 
fog kerülni. Mihelyt a kosár leér, 
a kötelet eressze el Horka s aztán 
csapjon lármát s kiáltsa azt, hogy 
amint lenézett a meredek helyen 
a Vágra, elszédült, a gyerek kiesett 
a karjaiból. Mindenki meg fog 
ijedni s szaladni fognak a vízhez. 
De beletelik egy jó télóra, míg ide 
leérnek a kerülő utón, hiszen ott 
lemenni nem lehet.

Mindenki meg lesz rémülve, de 
kivált az apa és az anya. S amikor 
legnagyobb lesz a kétségbeesésük, 
akkor előállók én, karjaimban a 
gyerekkel s azt mondom m ajd:

— Nesze a fiad a korbácsülé
sekért !

A vén asszony vigyorogva né
zett rá.

— Hát ott kapta azokat a csi
kókat ?

Gáspár urnák szinte csikorgott 
a foga, hogy most elszólta magát. 
De már nem szívhatta vissza.

— Ott. A bátyám adta. De én 
nagylelkű akarok lenni. Nem állok 
rajta boszut.

— Igazán nem?
— Nem, ha mondom. Sőt azzal 

szégyenítem meg igazán, ha a gyer
mekét tőlem fogja megkapni.

— De hát mit fog mondani, 
hogy került a gyermek nemzetes 
uramhoz ?

Gáspár úr legyintett.
— Ez a legkevesebb. Azt mon

dom, hogy ép a vár alatt haladt 
a csónakom, amikor valami mellet
tem a vizbe pottyant. Utána kaptam, 
hát a gyerek volt.

— Igen ám, de a gyerek száraz 
lesz ?

Gáspár úr türelmetlen lett.
— De rövid az eszed. Hát csak 

nem gondolod, hogy úgy adom 
neki szárazon. Egy kicsit majd 
belemártom a vizbe, hogy tényleg 
úgy lássék, mintha a vízből fogtam 
volna ki. Hát beleegyezel? Elkül
död Zorkát pesztonkának ?

— Egy feltétel alatt. Ha minden 
úgy történik, ahogy mondta nem
zetes uram.

— Hát persze, hogy úgy lesz. 
Hányszor mondjam még?

— Meg mer rá esküdni nemze
tes uram?

Gáspár úr boszus lett.
— De furcsa vagy Sára. Máskor 

nem kellett ennyit beszélnem, még 
is hamar megértettél.

— Az igaz. De akkor nem is a 
Zorványi Tihamérról volt szó.

Gáspár úr felállt.

— Ej, ne bosszants! Felelj! 
Megteszed, vagy nem?

Az asszony is felkelt.
— Megesküszik?
— Meg hát no.
— Hát akkor rendben van. Két 

hét múlva Zorka pesztonka lesz a 
várban s mához két hónapra meg
történik az, amiről most szó volt. 
De azt előre is megmondom, hogy 
ha a gyerek nem kerül vissza a 
várba, én leszek az első, aki ezt 
meg fogja mondani Zorványi nem
zetes urnák. És most béke velünk.

Sára egy pillanat alatt eltűnt a 
bokrok között.

Pár perc alatt Gáspár úr is el
hagyta a helyét. Eloldozta a lovát, 
kivezette az útra, a nyeregbo pat
tant s csakhamar eltűnt ő is az út 
kanyarulatánál.

*
Pár nap múlva a nemzetes asz- 

szony magához hivatta a várnagyot 
s azt kérdezte tőle, hogy nem vol
na-e alkalmas leány a várban, ki 
a kis gyermek dajkája lehetne? 
Hű és megbízható leány legyen, 
az a fő.

A várnagy egy ideig gondolko
dott s aztán megszólalt.

— A várban nincs ilyen leány. 
Azonban a faluban akad. Ha akarja 
a nemzetes asszony, majd tudako
zódom.

A nemzetes asszony ráhagyta.
— Jó lesz.
Másnap a várnagy a faluba tar

tott. Az utón szembe jött vele kisírt 
szemekkel Zorka. A várnagy is
merte, hát megszólította.

— Mi a bajod Zorka ? Olyan 
kisírtak a szemeid!

Zorka a várnagyra emelte a 
szemeit. Szép, erőteljes leány volt.

— Hát sírok, mert okom van rá.
A várnagy már öreg ember volt,

de azért szerette az incselkedést.
— Talán elhagyott a babád?
A leány neheztelve nézett rá.
— Jól tudja várnagy uram, hogy 

nekem nem kell senki, hát mit 
bánt akkor maga is?

— No, no, ne haragudj. Hiszen 
nem akartalak bántani. Hát ki 
bántott ?

Zorka fogta a kötényét s töröl- 
getni kezdte a szemét.

— A nevelő anyám vert el a 
háztól.

— A vén Sára? Aztán miért?
— Hát azt mondta, hogy ő már 

tovább nem tart el. Menjek férjhez 
vagy szegődjem cselédnek, de men
jek a háztól. A szüleim elhaltak

már kicsi koromban. Nincs senkim. 
Hát kihez menjek? Elindulok a 
nagy világba, majd csak akadok 
jó emberekre, akiknél meghúzódom.

A várnagy nézte a leányt s gon
dolkodott. Aztán megszólalt.

— Nem volna kedved eljönni a 
várba dajkának?

A leány szeme nagyot villant.
— Dajkának? Aztán kinek?
— A kis urfinak. Ép azt mentem 

keresni a faluba. De hogy teveled 
találkoztam, nem megyek tovább. 
Gyere velem a várba s ha a nem
zetes asszonynak megtetszel, rögtön 
ott is maradhatsz.

A leány örömmel egyezett bele.
— Oh, de jó lesz 1
A várnagy visszafordult s bevitte 

a nemzetes asszonyhoz Zorkát.
A nemzetes asszonynak megtet

szett a leány s ott fogta. így lett 
a kis gyermek dajkája Zorka.

És Zorka csakhamar bevált. Ér
tett a gyermek nyelvén. Elgügyö
gött, eljátszadozott vele naphosszat. 
Jó időben karjára vette és sétálga
tott vele a bástyafalon. így telt el 
két hónap.

Ép július 26-ika volt. Szép nyári 
idő volt egész nap. Az este is egész 
csillagos.

Úgy nyolc óra után Zorka ott 
tett-vett valamit a várnak a Vág 
felőli oldalán. Aztán besietett, mert 
már előbbre mondta a nemzetes 
asszony, még a vacsora közben, 
hogy este majd sétálnak egyet s a 
kis Tihatnért is kihozhatja Zorka.

Zorka hát sietett be s pár perc 
múlva már le is jött az udvarra, 
karján a kis fiúval. Zorványi elől 
sétált a feleségével. Zorka utánuk 
ment.

Közben felértek a bástyára s 
Zorványi leült feleségével egy padra.

Zorka egy darabig ott mozgoló
dott körülöttük. Aztán lassan meg
indult a bástya jobb sarka felé. 
Szívszorongva várta, nem hívják-e 
vissza ?

Senki nem hívta.
Odaért a sarokhoz.
Körülnézett.
Senkit nem látott.
Alulról bagolyhuhogás hangzott 

fel.
Hirtelen lehajolt. Egy kosarat 

vett elő, bele fektette a gyermeket 
s aztán átemelte a bástyafalon s 
kezdte ereszteni lefelé.

Egyszerre érezte, hogy a kosár 
megállott. A kötél elernyedt. Majd 
meghúzódott s ekkor kieresztette 
a kezéből.
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A kötél hirtelen lecsúszott s el
tűnt.

Zorka most hangosan elsikoltotta 
magát s ájultan esett össze.

A kiáltásra azonnal ott termett 
Zorványi s látva, hogy a leány 
egyedül hever a földön, egy ret
tentő gondolat nyilait át az agyán.

Mint az őrült, vállon ragadta a 
leányt s egy rántással talpra állí
totta s úgy ordított rá.

— Hol a gyermek?
Zorka alig bírta kinyögni:
— O tt. . .  ott . . .
S azzal a folyóra mutatott.
Zorványi úgy megrázta a leányt, 

hogy az azt hitte, minden csontja 
összetörik.

— Hol, te szerencsétlen?
Ép most ért oda a nemzetes 

asszony és Zorka könyörögve kul
csolta feléje össze a kezét.

— Én nem tehetek róla. Lenéz
tem a vízre, megszédültem s a 
gyermek kiesett a kezemből.

(Folyt, köv)

OLVASSUK A B I B L I Á T !
A Szentlélek áldásai.

Máj. 24. Megtisztítja a szivei. Zak. 13. o. 
Tisztaság jellemzi az embert. Ennek sze- 
retete képezi alapját az erkölcsiségnek. 
Gondozod testedet ? Hát a lélek tisztaságát 
szemed előtt tartod-e? A bűnnek szennyes 
árja nyomot hagy minden ember szívében 
s boldog csak úgy lehetsz, ha a pünkösdi 
Szentlélek segítségével megtisztítod s az
után mindenkor tisztán tartod szivedet. Az 
ember szive Istennek hajléka. Milyen haj
léka van Istennek te benned? Vizsgáld 
meg ezt lelkiismeretesen.

Máj. 25. Meggyógyítja a szívet. Zsolt. 
147.3. Az egészség drága kincs, amit a 
legtöbb ember csak a betegségben ismer 
el. A fájdalom megakadályozza az embert 
a munkában 8 minden jó törekvésében. A 
beteg szivűek nagy tábora is orvost keres, 
hogy kínjaitól szabaduljon. Az orvos Jézus, 
ki a Szentlélek által végzi a gyógyítás 
munkáját. Meg akarsz gyógyulni? Érzed 
a szenvedés súlyos voltát ? Kövesd a Jézust, 
kövesd még ma, halld miként hangzik hivó 
szava. . .  Édesen mondja: Jöjj.

Máj. 26. Erősít. Luk. 22.43. akik meg
hallják Jézusnak hivó szavát és követik is 
öt, azokhoz leszáll Istennek angyala is 
megerősíti őket. Erre a lelki erősitésre 
szüksége van minden embernek, mert a 
lélek ugyan kész, de a test erötelen. A 
Sátán kísértéseit pedig az ember önerejé
ből legyőzni nem képes. Érzed gyenge 
voltodat? Tudod, hogy erőd célod eléré
sére nem elég, ne félj és ne csüggedj, az 
Úr lelke van te veled.

Máj. 27. Vigasztal. I. Thess. 4 . is. Ta
lálóan juttatta kifejezésre egyik szobrász a 
mai világnak képét, egy szenvedéssel teli 
arc kifejezéseiben, melyből szinte kisugár
zik a vágyakozás vigasztalás után. A gyász 
és a szenvedés minden ember lelkében 
feltalálható és minél nagyobb a fájdalom, 
annál erősebb a vigasztalás utáni vágy.
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A lelki fájdalmak súlyos keresztje olyan 
teher, amit csak Isteni segítséggel lehet 
elviselni. S az Úr közel van az Ot fölök
höz. Féld tehát ö t ás ö  elküldi néked 
ama vigasztaló Szentjeiket.- *

Máj. 28. Bátorít. Péld. 28 . í. A hithősök, 
a vértanuk bátorsága gondolkozóba ejti a 
mai kor gyáva nemzedékét. Csodálkoznak 
azon a bátorságon, ami ezeknek lelkét el- 
töltötte. Pedig nincs min csudálkozni, az 
irás szava tisztán cseng. Minden istentelen 
fut, az igazak pedig bátrak. Melyikhez 
tartozol te a kettő közül ? Az első futásá
nak eredménye a kárhozatba jutás, a másik 
megharcolja a hitnek nemes harcát és el
nyeri az örök élet koronáját. Légy bátor.

Máj. 29 Dorgál Péld. 15 . ío. Igen so
kan vannak, akik a Szentiéleknek dorgáló, 
feddö erejét kellemetlennek találják magukra 
nézve. Az elkövetett bűnök mint árnyék 
kisérik őket s a lelkiismeret furdalásai 
súlyos teherként nehezednek lelki életünkre. 
Ettől a dorgálástól való szabadulás kívá
natos és lehetséges visszatérni az igaz 
útra amit elhagytak. Elnyomni a lelkiis
meretnek a szavát, figyelmen kívül hagyni 
a dorgálást, gyűlölni a fenyítést, javulás 
helyett, ez halál 1 Vigyázz tehát.

Máj. 20 Érzed te mindezt ? Jud. 19. 
Ezzel a komoly kérdéssel is le kell szá
molni minden keresztyén embernek. S ha 
az elmúlt héten elmondottak nem fogták 
meg lelkedet 8 nem érezted, magadon a 
Szentlélek felsorolt áldásait, akkor jaj te- 
néked, mert akkor te külön szakadtál a 
Krisztust követőktől, vezéred a sátán s 
érzéketlen vagy a jóra, mert nincsen ben
ned Szentlélek. így életed minden keserű
ségének s fájdalmának te vagy az oka, 
mert nem követed a Megváltót. Megelége
dett s boldog akarsz lenni? Kérjed búzgó 
szivvel az Urat s Ö elküldi neked a Ő 
Szent lelkét. Welszer Ernő.

Rákóczi és vezértársai 
a kurucköitészetben.

Irta : Vakarcs Kálmán.
A dicsőséges kuruevilág vitézei, 

közkatonái nemcsak egymás között 
tartották fenn a szívbeli vonzalmat, 
hanem vezetőikkel, vezéreikkel szem
ben is. őket is szerették, bálványoz
ták. E ragaszkodásnak ad kifejezést 
a kurucköltészet is. A nagyokhoz, 
hősökhöz, vezérekhez való törhetetlen 
szeretetnek már a régibb népköltészeti 
termékekben is számtalan nyomát 
találjak. A nép megbecsüli az ő ki- 
választottjait és már életükben oltárt, 
a dicsőülés oltárát állítja fel számukra. 
Akit a nép megszeret, azt igazán 
szereti.

Igazán szerették, nagy rajongással* 
vették körül a kurucok a vezéreket, 
különösen pedig a hős Rákóczit, aki
nek jóságos lelke ott lebegett mindig 
társai előtt. Az ő igazságos lelkén 
egyaránt csüggött a protestáns és 
és katholikus kuruc, mert a hős feje
delem, akinek jelszava: >Egy az
Istenünk — a magyarok Istene«,

nem tett különbséget a vitézek között 
vallás tekintetében. Az »Esztergom 
megvételéről« szóló népköltészeti köl
teményben is a Rákóczi apotheózisa 
nyilatkozik meg. A fejedelem hű baj
társai, hogy bálványozott vezérüknek 
magas helyen legyen a sátora, friss, 
kerek dombot formálnak és a hozzá 
szükséges földet kezekben, süveggel 
hordották össze. Hű és szerető kato
nái, igazi magyar vitézek szívük su
gallatát követve, a szeretet hatalmánál 
fogra építették azt a vezéri dombot 
és pedig nagy örömmel, mint ahogy 
e szép kurucq^ta is, amelyben a fe
jedelem iránti rajongás oly hűen van 
ecsetelve, >egy igaz magyar fi, igaz 
örömében« írta. A kurucköltészet 
többi gyöngyszemeiben is a hős vezér
hez való ragaszkodás jut kifejezésre, 
sőt a »Bujdosó Rákóczi« költemény
ben mintegy megjósolja a költő a 
magyarnak az elhunyt fejedelem iránt 
való hó vágyakozást is, amikor a 
dodonai igéket adja a fejedelem szá
jába:
»Haló poromból is feltámasztanátok, 
Összeszednétek még porhanyó csontímat.“

Bezerédi kurucvezérnek is emléket 
állít a kurucnóta. Bezerédi Rákóczi 
seregének egyik legnagyobb vitéze 
volt. A történeti adatok szerint rövid 
idő alatt 72 német tisztet vágott le 
a hősi küzdelmek között. Vitézségét 
a török is megcsodálta. De sajnos, 
árulóvá lett és Sárospatakon lefejez
ték. Hogy vitézségét a hír is szár
nyára vette, azon nem lehetett cso
dálkozni, mert »Jó kardjával hármat- 
négyet suhinta — németekben tágas
ságot úgy. csapa. . . « Majd így zeng 
róla a kurucdal: »Bezerédi maga űz 
egy sereget, Sárvár felé úgy hajtják 
a németet«. A hősi tettek nemhiába 
keltenek reménységet a kurucok keb
lében és a reménynek ilyen formában 
ad kifejezést a reménykedő kuruc- 
poéta »Bezerédi nótája« végén:

.Kél a szél, a fákat vigan legyinti:
Kurucokat a jó Isten segíti,
Országunkat még egyszer megépíti,
Német ebtül valahára megmenti“. . .
A Rákóczi-nótában is megtaláljuk 

Bezerédi nevét, mint a hős Bercsé
nyinek is, aki szintén egyik hatalmas 
mozgatója és élő lelke volt a kuruc 
harcoknak.

Béri Balogh Ádám kuruc generális 
hősiességének is emléket állít a kuruc
költészet. Hiszen méltán is, mert e 
tábornok a kölesdi mezőn is kitüntette 
magát, azután behatolt Ausztriába is 
és Bécsig nyomult előre. Est a tényét 
örökíti meg a »Balogh Ádám nótája« 
c. nóta is, amelyben Sándor Perkó-
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val, alezredesével s  egyúttal sógorá
val vívott győzelmeit és harci kész
ségét festi élénken a kuruc költő. 
Mikor a híres vezért, Baloghot, el
fogták, a kurucok is elszéledtek a 
dicső harcok után a Dunántúlról és 
bujdosókká lettek. . .  De Bottyánnak 
és a többi kurucvezérnek is egekig 
emelő, feltflndököltető hírét, nevét is 
beírta a költő az örök emlékezet 
könyvébe... így vannak megörökítve 
Klió számára az epochális korszak
nak emlékezetes fegyvertényei és így 
font örökzöld és hervadhatatlan ko
szorút a poézis a kuruc vezérek, 
hősök homloka körül a tőlük nyert 
fényes győzelmekért és a feltüntetett 
vitézi erényekért... A népköltészet 
hamisítatlan virágaiban a népköltési 
termékekben egyúttal pálcát is törnek 
az énekmondók az árulók felett, így 
pl. Ocskaynak, Rákóczi egyik híres, 
de megtévelyedett tábornoka felett, 
amikor a császáriakhoz való átpárto- 
lásáról és lefejeztetéséről »verseket 
fundáltanak a versköltők*. Az »Ocs- 
kay Lászlóról való ének*, az Ocskay 
László elfogatásáról és Németújvár
ban való lefejezéséről példázó modor
ban ad képet az Ocskay árulásról. 
A bús nótának az utolsó versszaka
szaiban vonja le a kellő tanulságot 
a versíró Ocskay sorsából, amikor 
így zeng:

„Kár, kár, kár val a Ocskay Lászlónak.
Ilyen szép vitéznek — lenni árulónak!
De nem kár hazáját, vérit eladónak,
Szemeit kivájni, fekete hollónak!"...

De az egyszerű kuruc katonai 
vitézségnek is markáns vonásokban 
hódol a kuruc népköltészet. Kit ne 
hatna meg Kerekes Izsák hősi halála ? 
Mindenki tudja, hogy Kerekes Izsákot 
hiába ébresztgeti apja, anyja, akkor, 
amikor a szebeni rácok közelednek, 
mert a vitéz csak nem ébred. De jó 
a gyönyörű mátka, akinek költögeté 
sére felébred a jó Kerekes Izsák és 
szembeszáll a szebeni rácokkal. Hő
sies küzdelemben hősi halált halt 
Kerekes Izsák, »aki kardjával levága 
sok rácot.*

A kurucköltészet himes mezején a 
népköltők így váltak valódi króniká
saivá a dicső korszakban kiemelkedő 
vitézi erényeknek, hősi harcoknak, 
hazaszeretetnek, lelkesedésnek, de egy
úttal az árulásnak, a megtévelyedé- 
seknek is. — A költői igazságszol
gáltatás követelte így I . . .

Egészséges, jóindulatú magános nö ott
hont találhatna, mint családtag, öreg házas- 
párnáli(syermektelenek), ha a házi teen
dőkben segédkeznék. Cim: Özv. Binder 
Adolfné, FelC8út, Fejér megye. 1—3
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Imádság
a keszthelyi ev. missziói egyházért.

Hatalmas Istenünk, a Te léted örök, 
Kezdettől fogva vagy a mindenstg fölött. 
Semmiből teremtőd a roppant világot, 
Szóltál és az ég s föld rögtön előállott,
A halandó embert képedre formáltad, 
Szivébe oltottál hitet s égi vágyat,
Amit teremtettél, elveszni nem hagyod,
A telet és nyarat bölcsen változtatod, 
Esővel öntözöd mező barázdáját,
Atyjuknak neveznek az özvegyek, árvák,
Fel van kezeidre kis madár is írva, 
Akaratod nélkül nem roskadunk sírba, 
Gondviselő Isten, Téged dicsér ajkunk, 
Áldásod, kegyelmed, nyugodjon meg rajtunk!

Egyházunknak egykor Te adtad a létet,
Az első hívekben Lelked tüze égett,
Buzgó apostolok küzdtérre kiálltak,
Világ haragjával bátran szembeszálltak,

girdették, hogy Jézus az ígért Messiás, 
az üdv forrása, ne várjunk senki mást, 

Sokszor ostromolták az egyház hajóját, 
Vészben és viharban szent kezeid óvták,
Ég s föld elavulnak, csillagok lehullnak,
A Te beszédeid soha el nem múlnak,
Az egyház győztesen révpart felé halad,
Az erény, igazság diadalmat arat,
Te vagy reménységünk, Hozzád imádkozunk, 
Ha Te benned bízunk, meg nem csalatkozunk j

Kicsiny mustármagból Te nevelsz magas fát, 
Melyre rászállanak fészkelő madárkák, 
Teremtő Istenünk, a kicsiny kezdetet, 
Hogyha úgy akarod, Te naggyá teheted, 
Áldd meg e kis nyájat, mely itten egybegyült, 
Szent vágytól tüzelve, egy célra egyesült, 
Egy új Siont óhajt Nevednek szentelni, 
Gyenge erejéből templomot emelni,
Te add áldásodat e nagy szent munkához, 
Támassz buzgóságot, mely örömmel áldoz, 
Teremts itten hitet, mely hegyeket mozgat, 
Csudákat cselekszik, csüggedest eloszlat, 
Keszthelyi missziónk viruljon örökké,
Ki nemaludjon itt hitünk lángja többé, 
Amit elkezdettünk, Istenünk végezd el, 
Hatalmas karoddal, áldó szent lelkeddel I

Ámen.
SZENTANTALFAI NAGY LAJOS.

KOR KÉ PE K.
K a rc o la to k  a  h é trő l.

A fővárosi lapokban olvassuk: „dr. 
Mészáros János érseki helytartó alá
írásával a budapesti templomok ajta
ján  újabban igen érdekes intelem 
olvasható, a katholikus hívekhez. A 
vikárius a rádiónak rohamos elterje
désével és istentiszteleti cselekmények
nek rádió útján való közlésével kap
csolatban a hercegprímás engedélyével 
figyelmezteti a híveket arra, hogy 

1. rádión közvetített szentmise hall
gatásával nem lehet eleget tenni a 
vasár- és ünnepnapi szentmisehallga
tás kötelezettségének, mert az egyház 
a szentmisén való személyes részvételt 
parancsolja.
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2. Minthogy az anyaszentegyhdz 
a hit tisztaságának megőrzése céljá
ból másvallású istentiszteleten való 
részvételt tiltja, m á s v a l lá s ú  i s te n 
tis z te le te t (p r é d ik á c ió , im a )  
k a th o l ik u s  h ív ő n e k  r á d ió n  s e m  
sza b a d  h a l lg a tn i .“

Ezen intelem szerint tehát a más- 
vallás úak (értsd alatta az evangéli
kusokat és reformátusokat) istentisz
telete és imádsága a legrosszabb 
valami a katholikus hívőre nézve, amit 
a rádión keresztül bevesz. Pedig mi 
másvallásúak a prédikáció alkalmával 
„ nem magunkat prédikáljuk, hanem a 
Jézus Krisztust, az Urat“ (II. Kor. 
4 .  5.;.

Már most felvetjük szeretettel a 
kérdést, hogy ezekutána ildomos dolog 
e a másvallásúaknak elmenni a mi
sére, a körmenetek alkalmával esetleg 
egyenruhában ott a külső pompát 
emelni ?

Az Úr az én oltalmam.
Irta : Haver Pál.

Szegény özvegy asszony volt. Jóságos 
ura, hűséges hitvestársa, a ki vele az elet 
örömeit és bánatát, kiizködesét és fára
dalmát évek hosszú során át becsülettel 
megosztotta, már régen ott pihen a csen
des temetőben Itt hagyva ót védtelenül, 
árván, támasz nélkül. Gyermekei szanaszét.

Óh, mily szomorú egy elhagyatott öz
vegynek a so rsa! Bánatában nincs, aki 
részvétel közelednék hozzá, nincs, aki 
magános, gondterhes óráiban felvidítaná. 
S mert a magános ember nem egyszer 
tanácsta’anul áll az élet forgatagában, nem 
egyszer gúnyolódtak felette a gonosz, önző 
emberek. A jó Isten volt menedéke, oltalma, 
mindene, aki előtt nyugodtan kiönthette 
keservét. Gyermekei igaz, megtették köte
lességüket édes anyjukkal szemben, de 
vele nem lakhattak. így bizony kongott az 
ürességtől a nagy ház. Estenként maga tért 
nyugovóra, reggelenként senki sem üdvö
zölte — üres, hangtalan volt az élete; mfg 
nappal is csak elvétve szólhatott egy-egy 
szót, mert szomszédolni soha sem szeretett, 
vendége meg ugyancsak ritkán akadt. Oh, 
százszor és ezerszer siratta meg békén 
pihenő urát, kinek az élet keserűsége már 
nem fáj; százszor és ezerszer szakadt fel 
sdvéből a sóhaj:

— Oh én édes Istenem, szabadíts ki, 
vigy ki engemet is, fáradt gyermekedet a 
csendes nyugalom helyére ! . .  .

Tavasz volt. Az emberek tódultak ki 
az é'edő, zöldelni kezdő mezőre. Kicsalta 
őket odújukból a tavaszi meleg napsugár, 
a langyos szellő, az édes madárdal a munka 
szeretete. Évődve biztatták a ház előtt 
motoszkáló özvegyet:

— Örzse anyó, nem jön ki a mezőre? 
Jobb most odakint!

— De biz’ megyek én lelkem I Szeret
tem én mindig a munkát. Mert a bibliában 
is az áll, hogy a míg bírunk, dolgozni kell.

S került — fordult, becsukta a pitvar
ajtót, fogta a kapát 8 már indult is ki a 
mezőre, a szőllőbe, hogy boldog emlékű 
jó ura művét gondozza.
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Fiatalokat megszégyenítő frisseséggel 
mozgott a tőkék között De megszomoro
dott lelke már nem tudott fölvidulni. Min
denben és mindenütt jó ura emléke tola
kodott lelke elé.

— Ezt a tökét még ő ültette. Itt van a 
körtefa, amelyet még az ő keze oltott. Itt 
van a pad, amelyen együtt költöttük el az 
ebédet, az uzsonnát. S szemei megteltek 
könnyel.

— Milyen vígan folyt a munka, a mig 
még ő is dolgozott. Elbeszélgettünk erről- 
amarról. Most elhagyott lettem, nincs, aki 
fölviditaná hangtalan napjaimat!

Egy szép nap oláh cigányok vergődtek 
a fa uba s a marha’egelő kútjánál ütöttek 
tanyát A férfiak lovaikat kifogták ezer 
vihart látott rongyos szekereikből s kicsap
ták a legelőre; az asszonyok nyakukba 
vették a falut s szemtelenül, tolakodó mó
don, ketten-hárman összeverődve beron
tottak a házakba s éktelen óbégatással 
kértek mindent, a mit szemük megpillantott.

— Egy kis szalonnát, egy kis zsiracskát, 
ruhácskát a gyereknek! Jaj, éhen halunk, 
Adjon már egy kis liszíecekét s járt a 
vizsla szemük jobbra-balra, mit emelhet
nének el hála és köszönet fejében.

Örzse anyó háza a falu közepén állott. 
Szép, rendes épület. A cigányok is meg
bámulták. Be akartak menni, de az ucca- 
ajtó csukva volt.

— Ki lakik itt, te gyerek? — szólítot
tak meg esy fiút.

— Az örzse anyó lakik ott, akinek már 
meghalt az ura. Ahol gyün ni 1

A cigányok súgtak valamit s azzal to
vább állottak.

Örzse anyó pedig megrakott kosárral 
a hátán, vállain az Öregség terhével lassan 
lépegetett haza felé. Az uccaajtót ku'ccsal 
kinyitotta s nyitva is hagyta, mert rövidesen 
haza jön a konda. Hamarosan letette ko
sarát, kinyitotta a konyhaajtót, s már is 
szaladt, hogy a kamrából a baromfit is 
ellássa. S tett-vett estig.

A nap leáldozol s búcsúszó sugarai 
áldójag terültek szét a vidék, a falu felett.

Örzse anyó fáradtan a napi munkától 
hajlékába tért. Gondosan bzcsukta az aj
tókat s leült a mindig tisztán megterhelt 
asztalhoz, hogy sovány vacsoráját elköltse. 
Majd elővette imakönyvét s áhítattal elimád- 
kozta az,esti könyörgést:

„Az Úr az én világosságom és üdvös
ségem : kitől féljek ? Az Úr az én életem
nek erőssége: kitől remegjek? Ha gono
szok jőnek ellenem, hogy" testemet egyék: 
szorongatóim és elleneim — ők botianak 
meg és hullanak el 1“

Végzett fohászkodás után istennek bé
kéjével szívében s keblében a teljesített 
kötelesség édes tudatával nyugvóhelyére 
indult. Épen a lámpát akarta eloltani, mi
dőn fülét valamilyen szokatlan nesz ütötte 
meg. Körül nézett a szobában, de nem 
látott semmit.

— Biztosan képzelődtem 1 — s újból 
a lámpához nyúlt, hogy azt eloltsa. A szo
katlan nesz ismétlődött s most örzse anyó 
szíve is dobogni kezdett.

— Istenem, mi van itt ? Évek óta fek
szem, alszom, kelek, egym3gam, a jó Isten 
én velem, soha se történt semmi! — Mi 
lehet itt?

Kezébe vette az égő lámpát s kezdte 
szobáját végig vizsgálni. Amint az ágya 
alá világított: egy asszony körvonalait 
pillantotta meg 1

Amint volt, félig felöltözve, lámpástól 
kirántotta az ajtót, kirohant az uccára s 
összekiabálta az embereket.

Csakhamar összeverődtek férfiak, nők 
s behatoltak a szobába. Ott épen akkor 
ká8zmálódott ki az ágy alól egy cigány 
asszony, akiben csakhamar megismerték 
azt, aki a ház előtt ólálkodott. Eltuszkol
ták a csendőrségre.

Örzse anyó pedig, miután megköszönte 
az embereknek a segítséget s nyugalom 
lett a házban s a ház körül," térdre borult 
szobájában s szívből fakadó hálával fohász
kodott a jó Istenhez: „Az Úr az én oltal
mam, az én erősségem — kitől féljek ? Ha 
gonoszok jönnek ellenem, ők botianak meg 1 “ 
S Istennek szent nevében pihenni tért.

Az 1927. Luther Naptár
pályázatának eredménye.

Az 1927. évi Luther Naptár szá
mára hirdetett pályázat szép sikerrel 
járt, amennyiben több értékes művet 
hozott ez elismerten első rangű iro
dalmi színvonalon állő evangélikus 
évkönyv számára.

I. A kis regény pályázaton jutalmat 
nyert: Kilián Zoltán Budapest (A 
francia kuruc és Igazi remek.) Dicsé
retet nyertek: 1. Kesztyiisné Balogh 
Margit Keszthely. (Török rabság és 
Bűn és bocsánat.) 2. Moravcsik (Béri) 
Gyuláné Budapest. (Sötét idők) 3. 
Özv. Jeszenszky Igndcné, T. Irén 
Pestújhely. (Mételyező.)

II. Az elbeszélés pályázaton jutal
mat nyertek: 1. Kesztyiisné, Balogh 
Margit Keszthety. (Hordozható Isten
háza ) 2. Mesarthym (irói név) (A 
csoda ) 3 Farkas Zoltán Sopron. 
(A kóbor felhőfoszlány.) Dicséretet 
nyertek: I. Pröhle Sándor Rákos
palota. (Alkonyi harangszó.) 2. Özv. 
Belicza Andrásné, Okolicsányi Éva 
Szirák (Harc az Istennel.) «

III. A mesepályázaton a hirdetés
ben megállapított első fokú jutalmat 
elnyerte: özv.r Belicza Andrásné, 
Okolicsányi Éva Szirák. (Hogyan 
került Peti Tündérországba ?); ju ta l
mat nyert, meseszerü humoreszkjével: 
Kesztyiisné, Balogh Margit Keszthely 
(Magister Satanas sacra) Dicséretet 
nyertek: Hamvas Béla Budapest. 
(Beszélő furulya.) Mesarthym. (Bátor 
királvfí)

IV A költemény pályázaton jutal
mat nyert: Kesztyiisné, Balogh Mar
g it Keszthely. (Testvér és Geszti 
sírbolt.) Dicséretet nyertek: 1. Kesz
tyiisné, Balogh Margit (Mi haza 
megyünk. Az Úr lábainál) 2. Moór 
Győző Budapest (Megszállt szülő
földemen.) 3. Pröhle Sándor Rákos
palota (És jön egy nap. . . )  4. Zombai 
Ádám  Nagyszénás. (Szoboravatás. 
Anyám. Vallomás)

Részletesebb jelentést a pályázat
ról majd az 1927. évi Luther Naptár 
közöl.

IRODALOM.
Gyón! G éza: Versek. Gyóni Géza 

hangja a világháború véres éveiben szólalt 
meg visszhangos erővel: szenvedéssel telt 
lövészárkok, elbukó várak s a hadifogság 
pokla állottak ennek a költészetnek hátteré
ben De a versek, amelyek országos hírűvé 
tették Gyóni Géza nevét, nem múltak el a 
háborúval, mint a háborús költészet tisza- 
virágai, mert ezek a nagylendületü szenve
délyes, komor énekek nem múló hangula
tokat vagy aktuális epizódokat verseltek 
meg, hanem a szenvedő magyarság örök 
sorsát, a próbát álló magyar lélek csodáit 
dalolták, harc és béke viszontagságait túl
zúgó erővel Gyóni Géza kötetei ma jó
formán teljesen fölszívódtak a könyvpiacról 
s szükségessé vált, hogy életének egész 
műve egy kötetbe gyűjtve kerülhessen a 
magyar ifjúság és nagyközönség kezébe. 
Az Athenaeum nagyon szép és gondos ki
állításban adta most ki ezt a Gyóni-kötetet, 
mely a költő legszebb verseit tartalmazza: 
nemcsak a háborúban és a hadifogságban 
irt verseket, hanem a békeévek Gyónijának 
meleg, férfias erővel és gyengédséggel telt 
lírai termését is. Ez az antológia egy egé
szen különhangú, irodalomtörténetünkben 
is külön helyet elfoglaló költő arcát mutatja 
meg, akinek nincs szüksége sem magasz
talókra, sem támadókra, mert önmaga im
már halhatatlan magányában is teljes érték. 
A Jeges Ernő művészi címlapjával ellátott 
kötet ára 45.000 korona.

E GYRÖL- MÁS RÓL.

A m in den napi életből.
Miniszteri rendelet az iskola- 

fenntartókhoz a nyugdijjárulékok  
ügyében. A kultuszminiszter szigorú 
rendeletet intézett valamennyi nem 
állami tanintézet fenntartójához, akiket 
megró azért, hogy egyrészük nem 
tesz pontosan eleget a tanszemélyzet 
nyugdíjjárulékának befizetési kötele
zettségének és ennek következménye, 
hogy a »nem állami tanszemélyzet 
országos nyugdíjintézete* a nyugdí
jakat csak kölcsönök igénybevételével 
tudja kifizetni. Az államkincstár 70 
százalékos támogatása sem biztosítja 
az intézetet, hogy vállalt kötelezett
ségének eleget tehessen s ezért a 
miniszter nyomatékosan, végrehajtás 
kilátásba helyezésével figyelmezteti az 
iskolafenntartókat, hogy összes hátra
lékaikat két hónapon beiül rendezzék, 
a havonként esedékes összeget pedig 
pontosan fizessék be. A késedelmes 
befizetés következményeként ebben az 
évben a nyugdíjjárulék felemelésétől 
kénytelen a miniszter eltekinteni, ami
nek az is oka, hogy a többlet fede
zetéről az egyes iskolafenntartók költ
ségvetésükben nem gondoskodtak.

Miniszteri rendelet az ism étlő- 
iskolák tanfelügyelői látogatásá
ról és állam segélyezéséről. A kul
tuszminiszter most kiadott 23.326—
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1926. VII. sr. rendeletével az 1876 ik 
évi XXVIII. törvénycikk 36. §-ában 
nyert felhatalmazás alapján rendelke
zik az ismétlő iskolák tanfelügyelői 
látogatásáról. A rendeletben értesíti 
az egyházi hatóságokat arról, hogy 
a gazdasági irányú továbbképző nép
iskolák tanfelügyelői látogatása el
végzésére a rendeletben felsorolt 
szaktanítókat bizta meg. Pelhívja az 
egyházi főhatóságokat, hogy erről 
értesítsék a vezetésük alatt álló isko
lákat, azzal a kibővítéssel, hogy az 
1868. évi XXXIII. t e. 14. §-a alap 
ján ezeket a szaktanítókat feljogosítja 
arra, hogy a felekezeti gazdasági 
irányú továbbképző népiskolát is meg
látogassák. — A kultuszminiszter a 
21.673/1926. VII. számú rendeletével 
a gazdasági irányú továbbképző (is
métlő) iskolák államsegélyezésének 
kérvényezését szabályozza. A rendelet 
kimondja, hogy az egyes iskolafenntar
tók igyekezzenek a jövőben az állam
segélyek iránti kérvényüket idejében 
beterjeszteni. Hangsúlyozza, hogy az 
óradfjak fedezéséről, kivéve ott, ahol 
ez a tárca keretébe tartozik, az iskola- 
fenntartó városok (községek) kötelesek 
gondoskodni. Az óradíjak összege az 
531 1/1925. számú rendelet alapján 
30—40 aranykorona, vagyis 510.000, 
illetőleg 680.000 papirkorona.

HETI  KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlés megszakítván 

a költségvetés tárgyalását, letárgyalta az 
osztrák-magyar kereskedelmi szerződést.
— A kultuszminiszter Komáromban az új 
zárdái iskola felavatása alkalmával újból 
hangoztatta a történeti egyházak békés 
együttműködésének a szükségességét. — 
A mexikói kereskedelmi kamarák tisztelgő 
küldöttsége megjelent a kormányzó előtt.
— A franktárgyalás folyamán az elmúlt 
héten a politikai nobilitások kihallgatása 
ment végbe. — A kormányzó fiát súlyos 
motorkerékpár baleset érte.

A cseh parlamentben Szüllő Géza kép
viselő a lefoglalt egyházi vagyon érdeké
ben interpellált.

Lengyelországban polgárháború dúl. 
Az államfő átadta a hatalmat Pilsudsky 
tábornagynak.

A szerb kormányt az ellenzék lesza
vazta.

Románia részleges mozgósítást ren
delt el.

Az olasz líra árzuhanása úgy a nem
zetközi, mint a pesti pénzpiacon nagy iz
galmakat idézett elő az elmúlt héten.

Genfben az utlevélkényszer megszün
tetéséről tárgyaltak.

A német kormány lemondott. A biro
dalmi elnök Maix igazságügyminisztert 
bizta meg az új német kormány megala
kításával. — A német trónörökös, amikor 
feleségével egy kirándulásról autóval visz- 
szatért, a Reichsband egyik szakasza meg
támadta. — A berlini rendőrség jelentést

tett jobboldali titkos szervezetek harci 
készülődéséről.

Angliában a részleges sztrájk mé3 
tovább tart.

HAR AN GS Z Ö.

Pünkösd ünnepén.
Ep. Ap. csel. 2 . i- i3 .

Pünkösd. A Lélek ünnepe. Isten Szent- 
leikére volt szükség, hogy amaz ó-világ 
egészen átváltozzék; Isten Szentleikére van 
szükség ma is, hogy e világ, — benne mi 
emberek is, — átváltozzék. Jövel Szent
lélek I

M u n k a tá r s a in k n a k , o lva só -  
k ö zö n sé g ü n k n e k  I s te n tő l m e g 
á ld o tt  bo ldog  p ü n k ö s d i  ü n n e 
p e k e t  k ív á n u n k .

A  lé lek  ü n n e p e  a lk a lm á v a l  
sze re te tte l  k é r jü k  m in d a z o k a t,  
a k ik  a  H a r a n g s z ó t  k a p já k  s  
a n y a g i  k ö r ü lm é n y e ik  m e g e n -  
g ed n ék , d e  k ö te le ze ttsé g e ik n e k  
m in d e d d ig  m é g  n e m  te tte k  
e leget, h o g y  le lk iis m e r e tü k  s z a 
v á r a  h a llga tva , k ü ld jé k  be h a 
l a d é k t a l a n t  
f iz e té s i d í ju k a t .

Presbyterek konferenciája A szom
bathelyi gyülekezet május 16-án presbiteri 
konferenciát tartott. Jánossy Gábor árva
széki elnök: Ev. egyházunk és az állam 
viszonyáról; Kapi Béla püspök: Ev. egy
házunk és a róm. kath. egyház viszonyáról 
tartottak előadásokat.

Esperes! egyházlátogatás Zongor Béla 
a vasi közép egyházmegye esperese május
15- én és 16-án Uraiujfalúban és filiáiban 
egyházlátogatást végzett.
U  Lelkészegyesületi tételek. Kapi Bíla 
püspök a következő tételeket tűzte ki tár
gyalásra az egyházmegyei lelkészegyesület
nek : 1. Az Ószövetség jelentősége a keresz
tyén gyülekezet életében. 2. A Kiskáté 
negyedik részének (a keresztség szentsége) 
tanítása a% egyéni hitéletről. 3. A lelkész 
az iskolában. 5. Az evangélikus sajtó meg
szervezése. 5. Az evangélikus terfip’om- 
épités stílusa. / /

Felügyelő/beiktatás. A pusztaszent- 
lászlói gyülekezet április 25-én iktatta be 
állásába újonnan megválasztott felügyelő
jét Bakó Béla felsőrajki földbirtokost. A 
beiktatást esperesi megbízásból Nagy István 
zalaistvándi lelkész végezte. Isten áldását 
kérjük a felügyelőre és a gyülekezetre.

A tahitótfalusi református egyház máj.
16- án, harang- és nyomdaavató ünnepélyt 
tartott. A harangavató Istentiszteleten a be
szédet Czegtédy Sándor dunántúli egyház
kerületi főjegyző, a Sylveszter- nyomda új 
épületének felavatásán az avató beszédet 
dr. Ravasz László püspök mondották.

Szeged. Az Egyetemi Luther Szövetség 
május 9 énk Makón az ev. templomban 
kulturestélyt tartott. If;ú Paraszkay Gyula 
elnök megnyitót mondott, Kuglics Zsuzsa 
Dancha: Lemondás c. zenemüvét hegedülte 
Géber Jenő orgonakiséretével, dr. Weiss

Tivadar: Mi nem feledhetünk c. verset 
szavalta Szathmáry Istvántól. Szántó Hugó- 
né, énektanárnő W eber: Bűvös vadászából 
imát énekelte. Tátrai Károly lelkész: A 
kultúra és a vallás címen előadást tartott. 
A kis makói gyülekezet szinültig megtöl
tötte a templomot és 900.000 K-t adott 
össze a szegény egyetemisták részére.

Budapest. Az evangélikus ifjúság máj.
8-án a békésmegyei árvízkárosultak javára 
műsoros családi estélyt rendezett. Felol
vasást tartott Schöpflin Aladár iró. A meg
nyitót Scholtz Géza dr. mondotta.

A székesfehérvári cvang nöegyesület 
búzgó, egyházáért minden áldozatra kész 
elnöknője, az egyesület lelkes fáradhatat
lan tagjainak, s a leányegvesületnek segít
ségével, ez évben két teadélutánt rendezett, 
a ref. testvéreink szívességéből az e célra 
átengedett tanácsteremben. Mindkét alka
lommal zsúfolásig megtelt a terem. A város 
protestáns társadalmának színe-java ott 
volt, a Iegmcghíttebb hangúlatban töltve 
együtt pár órát. A két tea délutánon kívül 
egyes családoknál is voltak szükebbkörü 
összejövetelek, ahol szintén kisebb nagyobb 
adományok gyűltek össze. Ezek az ado
mányok s a két teadélután összesen 9 millió 
koronát jövedelmeztek a templom-alap 
javára; de ebből 1 millió koronát az árviz- 
kárasultaknak juttattunk.

Nemescsón ápr. 18-án vallásosest volt; 
közénekkel és imával kezdődött s azzal 
végződött. Czipott Pál és Hidegh Károlin 
szavaltak, a gyermekkar Badics Á. tanító 
vezetésével többször énekelt, Gerencsér 
Zs. lelkész előadást tartott a Bibliáról. Az 
ünnepély végi offertórium eredménye az 
evang. sajtó javára 76.350 K.

Répcelak, özv  Balassa Sándorné sz. 
Németh Eszter, répcelaki hívünk, bo'dogult 
férje, néhai Balassa Sándor emlékére a 
répcelaki egyházközség egyházfenntartására 
öröklőkéül 500000 koronát adományozott. 
Néhai Balassa Sándor — életében — maga 
is megörökítette nevét a gyülekezet törté
netében egy az iskola javára tett, annak 
idején igen értékes és szép áldozatkész
ségről tanúskodó adományával Isten áldja 
meg az egyházunkat cselekedettel is szere
tőket s tegye példájukat vonzóvá másokra is.

Fehérvárcsurgó. A leányegyház ifjú
sága a község református és katholikus 
ifjúságának közreműködésével újból jól si
került szinielőadást rendezett a templom 
céljaira. Ezúttal színre került Csepregi: 
Pirosbugyeláris c színmüve. A szereplők 
mind kivétel nélkül olyan kitünően játszot
tak, hogy az előadást meg kellett ismételni. 
Tiszta jövede'em volt: 2,383.000 korona, 
mely összegből a fiatalság a templomot 
kivül-belül kifestette, az oltárt és a pado
kat újra fényeztette, gyertyatartókat és a 
csillárt újra aranyoztatta. . .  stb. A kicsi 
egyházközség a legutóbbi időben páratlan 
áldozatkészséget és búzgóságot fejt ki. 
Ugyanis a templom tetőt 10 millió, az 
iskola tetőt közel 8 és fél millió korona 
erejéig újra fedette. Egy új harangot szer
zett be 8,600.000 koronáért. Mindezeket a 
költségeket 3 millió kor. kivételével mű
kedvelő előadások jövedelméből fedezte. 
Mindez pedig egy lelkiismeretes leánvgyü- 
lekezeti vezérnek, Gömbös Sándor levita 
tanító fáradságot, akadályt nem ismerő 
szorgalmának a gyümölcse, akit az ő egy
házáért dobogó szíve, akit a ő szépért, 
nemesért hevülö lelke nem hagyott nyu
godni, addig, mfg a kicsinyeknek és a 
nagyoknak a templomát fel nem díszítette, 
jó karba nem helyezte.
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Sikerült ünnepélyt tartott ugyancsak a 
gályarabok kiszabadulásának évfordulója 
alkalmával. Ez alkalommal a szabad elő
adást Gömbös Sándor levita tanftó tartotta. 
Ugyancsak ő mondott elő- és utóimát. 
Közreműködtek még Gömbös Karcsi, Kozma 
Miklós és Kozma Lina szavalataikkal és 
szóló énekeikkel, nemkülönben az ifjúsági 
vegyeskar két szép énekkel. A harmonium 
kíséretet Gömbös Sándorné látta el. Az 
offeitóriumból 30C00 koronát Zsedényi 
István gályarab lelkész emlékére fordítatott.

A cáki nőegylet április 25-én vallásos
estet rendezett a köszegdoroszlói evang. 
templomban, amely liturgiális gyermekisten
tisztelettel kezdődött. Haramia Irma és 
Bedy Fáni szavaltak, Badics A nemescsói 
tanító felolvasást tartott, a gyermekek Szé
les Gyula köszegdoroszlói tanító vezetésé
vel több szép éneket énekeltek. A vallásos- 
estet Gerencsér Zs. lelkész imája és köz
ének zárta be.

A nagybábonyi egyház május 10-én 
sajtónapot tartott gazdag műsor keretében. 
Közreműködtek Horváth Erzsébet, Bucsky 
Lily, Kasziba Erzsébet, Bucsky Sándor 
tanító, Bucsky Ilus, Vargha Juliska. Az 
ünnepség központjában Sz rókay Dániel 
s lelkész szép előadása állott a sajtóról.

Gyóni G éza: Versek c. g üiteményes 
kötetet megrendelheti dr Zolar Ferenc ev. 
főgimn. tanár Budapest, VII. Vilma királynő 
ut 19/21. utján, aki a megrendelt példányok 
után kapott könyvkereskedői hasznot Gyóni 
halála tízéves évfordulóján a szülőházára 
(Gyóni ev. papiak) és a szarvasi gimnázi- 
ba elhelyezendő emléktáblák létrehozására 
fordítja. A könyv ára 45 000 korona.

Szentgotthárd. A gyermekek kon
firmációját a pünkösdi ünnepeiben tartják. 
Konfirmálva lesz összesen 8 fiú és 19 leány.

Alsórőnök-Rábafüzes. Nyugati határ
szélen e két német nyelvű iskoláinkban az 
elmúlt héten Obetkó István főgimn. tanár 
és gróf Zed witz Ferenc iskolalátogatást 
végeztek. A láttottak és tapasztaltak felett 
teljes elismerésüknek adtak kifejezést Brun
ner János és Hutflesz Endre tanítóknak 
lelkiismeretes munkásságukért.

A kemenesmagasi-1 ifj. egyesület 
április 25-én műsoros előadást tartott, 
amelynek keretében előadta Géczy István: 
Ki a legény a csárdában című egyfelvo- 
násos színdarabját. A műkedvelői szerep
lők (Gulyás Sándor, Laky Gyula, Mógor 
Károly, Bodor Károly, Kiss Juliska, Jánossy 
Lina, Csatáry Mariska és iványi Erzsébet) 
kivétel nélkül jól játszották meg szerepü
ket. A műsoros pontok előadói Kastner 
Samu, Tibortz Gyula, Döbröntey Ernő és 
ifj. Gulyás Sándor voltak, Az ifj. egyesületi 
énekkar Kastner Samu tanító vezetése 
mellett szép énekszámokkal működött 
közre. Az egyesület bevétele meghaladta a 
4 millió koronát.

k Ol f ö l d i  h í r e k .
Doorn/Vilmos császár száműzetésében 

minden reggel áhitatosságot tart. A reggeli 
könyörgés minden áldott. n?p 3/t9 órakor 
zajlik le. Egy rövid bibliai Hzöveget olvas 
fel a császár, majd néhány perces magya
rázatot fűz hozzá, azután elmondja a Mia- 
tyánkot, majd megáldja házanépét.A 

Moszkva és a  vatikán. Dr. Herbigni 
jezsuita páter visszaérkezett oroszországi 
útjáról és benyújtotta a Vatikánnak tervét, 
mely Moszkva és a szentszék közeledését 
van hivatva elő3egiteni. A római szovjet 
követ a sajtó képviselői előtt e tárgyra

Jr

nézve oda nyilatkozott, hogy Moszkva és 
a vatikán között kötendő egyezségnek kü
lönösebb akadálya nincsen.

Lengyelország. A krojanteni evang. 
egyház szép templomát a felbőszített cső
cselék unszolására a pápista hatóság fegy
veres erővel elvette és a katholikus egy
háznak adta át.

Amsterdam. Május 31-töl június 5-ig 
fogják megtartani a belmisszió első konti
nentális kongresszusát.

Linz. Az egyháztanács egy III. lelkészi 
állás megszervezését határozta el.

Wien. A 42 éve fennálló diakonissza 
intézmény gyönyörű belmissziói munkát 
fejt ki és szép virágzásnak örvend.

Csehszlovákia. Dr. A. Eisenkolb hír
neves ügyvéd, aki minden néven nevezendő 
evangé ikus mozgalomnak úttörője volt, 70 
éves korában elhalt.

Németország Dr. Sellin titkos tanácsos 
Berlinből újból megkezdte a régi Sikhem 
kiásatásának a munkáját. — Münchenben 
egy III. evangélikus menedékházat emeltek 
40 szobával, 65 ággyal.

Itália. San Remoban a Friedrich-csá
szár kórházban a kaiserwärti diakonisszák 
átvették az ápolás munkáját

Triest Lélekemelő ünnepség keretében 
ünnepelt az evangélikus egyház fennállásá
nak 50 éves évfordulóját.

Los von R om .. Ausztriában újabban 
erős hullámokat kezd a Los von Rom — 
el Rómától — mozgalom. Az 1925. év 
folyamán Wiener Neustadtban 111, Liesing 
110, Steyr 155, Leoben 250, stb. tértek át 
az evangélikus egyházba.

c s a l á d i  E r t e s I t O.
Halálozás. Özv. Lenkey Füiöpné szül. 

Fritz Irén úgy a saját mint gyermekei, 
Ödön és Erzsébet, valamint az egész ki
terjedt rokonság nevében is a Sors csa
pása által mélyen lesújtva, összetört szív
vel tudatja, hogy a felejthetetlen jóságú 
gyermek, szerető testvér, legjobb unoka, 
unokahug, unokatestvér és rokon Lenkey 
Margitka a soproni Zrinyi Ilona m. kir. 
tisztileány nevelőintézet Vil. évfolyambeli 
növendöke f. évi május hó 9 én hajnali 
Vs5 órakor élete tavaszán hosszas szenve
dés és az Úrvacsora ájtatos felvétele után 
életének 18-ik évében visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Drága kis halottunk hült 
tetemét folyó hó 10-én a Szent-Kereszt — 
sóstói — katholikus temetőből *az evang. 
egyház szertartása szerint helyeztük el 
ugyanazon temetőben örök pihenőre. Forró 
szeretetünk virraszt siri álmod feletti

A mindenható Isten bölcs végzésében 
keresztyéni hittel megnyugodva fájó szív
vel tudatjuk, hogy szeretett jó édes anyánk, 
nagyanyánk, dédanyánk és anyósunk özv. 
Baldauf Károlyné szül. Esztel Klementina 
Sarolta türelemmel viselt hosszas szenve
dések után május hó 11-én életének 81-ik, 
özvegységének 22-ik évében a minden ha
landók utján az örökkévaló hazába köl
tözött. Sokat szenvedett porrészeit a fel
támadás vigasztaló reményével május hó 
13-án temettük el evangélikus egyházunk 
szertartásai szerint a németujvár sirkertben. 
. . .  Ama nemes harcot megharcolta, futását 
elvégezte, a hitet megtartotta. Végezetre 
eltétetett neki az igazság koronája melyet 
megad neki az Úr ama napon, amaz igaz 
b iro .. .  Özv. Szulzer Józsefné sz. Baldauf 
Paula, özv. Petschinger Samuné szül. 
Baldauf Henrietta, Sasek Ferencné szül,

Baldauf Anna, Baldauf Károly, Baldauf 
Gusztáv gyermekei. Sasek Ferenc, Horváth 
József vői. Baldauf Károlyné szül. Kleinrath 
Fány, Baldauf Gusztávné szül. Tomka Gi
zella menyei. Ajkay Jenőné szül. Szulzer 
Jetti, Szulzer Károly, Szulzer József, if. 
Sasek Ferenc, dr, Holéczy Zoltánná szül. 
Horváth Izabella, Horváth Józsa, ifj. Bal
dauf Károly, Baldauf Izabella, Baldauf 
Hilda, Baldauf Jenő, Baldauf Tibor unokái. 
Ajkay Jenóke, Ajkay Etelka, Holéczy Da
nika dédunokái.

Alulírottak mélyen elszomorodott szív
vel jelentjék, hogy forrón szeretett test
vérünk, illetve nagynénénk és sógornőnk 
özv. Bozzay Miklósné sz. Mihályi Jolán 
1926. évi májú a hó 13-án este '/aö órakor 
rövid, súlyos szenvedés után életének 58-ik 
évében az Úrban csendesen elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait f. hó 15-én 
Szilsárkányban helyeztük örök nyugalomra. 
Nyugodjék békében! Mihályi Gyula, Far
kas Elemérné sz. Mihályi Irén, özv. Kluge 
Ferencné sz. Mihályi Ilona, dr. Mihályi 
Kálmán, Mihályi István, Mihályi Sándor, 
dr. Kesserü Béláné sz. Mihályi Juliska 
testvérei. Néhai Mihályi Vilma ferjezve 
volt dr. Kluge Endréné gyermekei dr. Kluge 
Endre unokaöccse. Dr. Adorján Gyuláné 
sz. K'uge Alice unokahuga. Mihályi Gyuláné 
sz. Nagy Zsuzsika, dr. Mihályi Kálmánné 
sz. Pesty Amália, Mihályi Istvánná szül. 
Szalay lrénke, Minályi Sándorné sz. Ádám 
Eszti sógornői Farkas Elemér, dr. Kesserü 
Béla sógorai.

Ú J D O N S Á GOK.
Orvos kongresszus. Rendkívül nagy 

érdeklődés mellett tartották meg Balaton- 
füreden az ez idei orvoskongresszust és 
orvostanfolyamot.

Haypál Benő budai református neves 
lelkész elhalt. Nagy részvéttel temették el 
f. hó 18-án.

Követendő példa. A Magyar Prot. Nők 
Országos szövetségének felhívására Saáry 
Istvánná szül. Megyery Czeloszta földbir
tokosnő a nyári szünetre 6 szegény gyer
meket és egy kísérőt vállalt üdülésre Aba- 
ujszántóra.

Szülőotthon Rákosfalván. Szép ünne
pély keretében avatták fel és adták át 
rendeltetésének Rákosfalván az új 12 ágyas 
Paula szülőotthont.

Lelkiismerete szavára hallgatva, ö n 
ként jelentkezett egy gyilkos. Révay 
László kaposvári kir. ügyészségi alelnök- 
höz beállított Mihály Sándor kaposkereszt- 
uri lakos és előadta, hogy a lelkiismeret 
szava megmozdult benne. Nincs nyugtom 
— úgymond — azóta, mióta tudom, hogy 
az a szegény ártatlan ember helyettem 
szenved a börtönben. Nem Vörös Janos a 
Révész Mihály gyilkosa, hanem én vagyok. 
Én adtam azt a halálos szúrást Révésznek, 
amibe belepusztult. A szokatlan fordulat 
egészen új helyzetet teremtett ebben az 
ügyben.

Egy kis statisztika. Ausztriában egy 
statisztikus szerint minden percben 1696 
schillinget isznak meg és füstölnek el az 
emberek. A mi pénzünkön 16 950 000 K.

Áprilisban ese tt a létfenntartási 
költségek indexszám a. A létfenntartási 
költségek indexszáma április hó folyamán 
14 728-ról 14.512 re esett. A csökkenés 
aránya l'5°/o s ezzel megszakadt az év első 
negyedében jelentkező emelkedési folyamat. 
Az olcsóbbodás kisebb-nagyobb mérték-
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ben úgy az élelmezési, mint a ruházati és 
fUtés-világitási szükségleteknél egyaránt 
jelentkezett.

A Máltai lovagok ünnepi ebédje. 
Karátsonyi Jenő grót, a máltai lovagrend 
magyarországi követe, a magyarországi 
máltai lovagok és johanniták tiszteletére a 
követség székházában ünnepi ebédet adott. 
Megjelentek többek között: Feilitsch Berch- 
told báró, Radvánszky Albert báró, Kaas 
Albert báró stb.

Hősök emléke. A nemzet törvényhozás 
útján május utolsó vasárnapját minden 
időkre a világháborúban elesett hősek 
emlékünnepévé avatta. Az idén május 30- 
án lesz a hősök emlékünnepe.

Falun három  hónap a szünidő. A 
miskolci tanfelügyelőséghez a kultuszmi
niszternek egy rendelete érkezett, amely 
szerint falusi iskolákban a nyári szünidő, 
az eddigi két hónap helyett, három hónap 
lesz. És pedig június elsejétől szeptember 
elsejéig. A városi iskolákat nem érinti ez 
3 rendelet

Kifosztották a  nagykállói község
házát. Nagykállóban ismeretlen tettesek, 
megfúrták a község kasszáját s húszmillió 
koronáról szóló takarékbetéti könyvet vit
tek magukkal.

Rákosi Jenő, Csathó Kálmán, Hegedűs 
Lóránt, Lyka Károly, Pékár Gyula és 
Szrányi Miklós főmunkatársai Herceg Fe
renc képes irodalmi hetilapjának, az Uj 
Időknek, amelynek 20. száma Rákosi Jenő, 
Csathó Kálmán, Bónyi Adorján, Terescsényi 
György, Dánielné Lengyel Laure, Strókay 
Kálmán, Pierre Mille írásait közli, továbbá 
a .Szerelem* cimü nagysikerű angol re
gényt és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Sok művészi, időszerű érdekes kép 
díszíti ezt a számot is. Az Uj Idők elő
fizetési ára negyedévre 80.000 K. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó- 
hivatal, Budapest VI. Andrássy ut 16.

Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese
bajosoknak kigyógyulásához megküldi új, 
sikeres eljárását és receptjét dr. Balog 
v. h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf 
Zichy jenő-ucca 23. (Levélre válaszol.)

Erzsébet királyné szálló Budapest,
IV., Egyetem-u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi »János vitéz* költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Magyar Lányok fiatal leányok képes 

irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Az 
új évfolyamban két regény folytatódik, Gaál 
Mózes »A kenyér“, Altay Margit .Leány
sors*. Tutsek Anna folytatja .Évike feljegy
zéseit*. Ezenkívül szebbnél szebb regényt, 
elbeszélést, novellát, verset, társadalmi és 
ismeretterjesztő cikkek, képek és a szer
kesztő üzenetei tarkítják a lapot. Előfizetési 
ára negyedévre 30.000 korona. A Magyar 
Lányok előfizetői */« évi 20.000 koronás 
kedvezményes áron szerezhetik meg a 
.Százszorszép könyvekkel A Szászorszép 
Könyvek a Magyar Lányokkal együtt V* 
évre 50.000 K. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy út 16.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított Szebbnél szebb 
regények, versek, mesék, apró történetek,

játékok stb. gondoskodnak az apró, 4 —10 
éves gyermekek szórakoztatásáról. Gegus 
Ida ad útbaigazítás apró gyermekek ta- 
nítgatásaihoz. Könnyű, világos stílusban 
megírt kis versikék, mesék, köszöntők, 
ha felolvassuk a még olvasni nem tudó 
kis babáknak, játszva tanulja meg azo
kat. 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 gyermeknevelésben. A lap negyedévi elő
fizetési ára 25.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy út 16.

A HARANQSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

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

Offerfórium Uraiújfalu 60, Bagarus József 
Ponyvádpuszta 4, Nagy Pál Szttamáspuszta
4, özv. Gross Jánosné Szentnikolaus 10, 
Sándor Istvánne Kapolcs 4, Nemescsóból: 
Sztrókay Juliska 65, Offert. 20, Ev. ifjúság 
Bakonybánk 30, Kiss Róza Jánosháza 5, 
Körmendről: Szabó Miklós 10, Kerschbaum 
Kornélia 4, Háry János 4, Szombathelyről: 
Balázs Lajos 10, Jutási Teréz 5, Winkler 
Lajos 4, Frankovits Károlyné 4, Faith Pálné 
Kőszeg 4, Hegyfaluról: Takács József 10, 
Bernáth István 4, Beledről: Pálfy Dénes 4, 
Halász István 10, Büki Lajos 6,Jakab  Ist
vánná 4, Szalai Sándor 4, Ifj. Egylet Ke- 
mene8magasi 30, Celldömölkről: Pethő 
Imre 4, Záborszky Sándor 4, Mód József 
Gutorfölde 20 Bobáról: özv. Győrffv Ká
rolyné 4, özv. Nagy Gyuláné 4, Brenn Zoltán 
Zalaegerszeg 4, Veszprémből: dr. Zauner 
Róbert 15, Mészáros Kálmán 4, Nagyköcsk- 
rő l: özv. Czirók Ferencné 25, Bolla Sándor
5, Pápáról: özv. Kiss Imréné 4, Kardos 
János 4, Dezső Jolán 4, Csillag Ferenc 20, 
özv. Somogyi Pálné 10, Schäfer Márton 
Belecska 20, Takács Gáborné Meszlen 20, 
Pécsinger Ferenc Gór 4, Szenteh Dezső 
Sopron 50, Kring Miklós Kaposvár 15, 
Szegletes Sándor Kistengelic 10, Győrből: 
dr. Szent-Ivány Géza 40, Inotai János 4, 
Horváth Miklós 4, özv. Szalay Sándorné 4, 
Kovács István 4, Tóth Lajos 4, Erdős Sán
dorné 30, Dorner Lajos Töltéstava 12, 
Tétről: özv.. Szép Imréné 10, özv. Orosz 
Lajosné 4, Újvári Ferenc 20, Mód László 
10, Szilsárkányból: Kiss Bálint 20, Szabó 
Gyula 5, Varga Ida 5, Budapestről: dr. 
Böhm Dezső 30, Johnson Gisle 10, Döring 
Hedvig 16, Ments Ferenc Mende 10, Sipiczki 
István Fót 4, Kákay Mihály Pestszentlőrinc 
4, Paulik Jánosné Kispest 16, Horváth 
Irén Mezőhegyes 40, Paulay Jolán Szirák
4, Thomay József Szeged 4, Kolbenhayer 
Kálmán Pilis 4, Takács Józsefné Balassa
gyarmat 4, Pór Ferenc Dád 10, László 
János New-Brun8chwick 140, Kőszegdo- 
roszlóról: özv. Kovács Jánosné 20, Pong- 
rácz Mihály 4, Sárvárról: Dékán Sándor 
20, Zetter Gottlieb 10, Rácz Róza 25, Sán
dor Endréné Keszthely 10, Erdélyi Istvánná 
Rábcakapi 5, Vácról: Koska Árpád 10, 
Menyhár István 10, Répcelakról: szm. Varga 
Sándor 4, Garas Sámuel 4, Fülöp József 
10, Moór Ferencné 10, Molnár Vilma Zala- 
szentgrót 10, Lajoskomáromból: Reizinger 
Keresztély 4, Mohar Ilona 84, Kiss Sándor 
Nagyacsád 4, Acsádról: Horváth Lajosné
5, Bárki Gézáné 10, Bárki Lina 10, Kovács 
Erzsébet 10, Horváth Róza 10, Bélák Lajos

Somogyhatvan 10, Rimár Mihály Rákoske
resztúr 10, Mazurek Ferencné Gyula 4, 
Dobrovits Sándor Újberek 10, Káldy Nagy 
Gyula Nagydém 25, Lukács János Szeged 
6, Bozai Ferenc Soroksárpéteri 5, Ifjúsági 
Égylet öcs 15, Ovády Sándorné Zalamegy- 
gyes 10 Dankó Samu Öcsöd 4, dr. Bélák 
Imre Enying 50, R Nemes Istvánná Alsó- 
görzsöny 4, Csonka Róza Alsónána 4, özv. 
Nagy Lajosné Tét 4, Práczki János Apostag 
4, Kiss Imre Tiszaföldvár 14, Prachát Vil
mos Bácsalmás 14, Halmos Jánosné Oyula 
4, Ostffyasszonyfáról: Bagics Károly 10, 
Fehér Sámuel 5, Somogyi Mária Alsóság 
4 ezer koronát.

Krielós szerkesztő és k iadó : CZIPOTT QÉZA 
8zan tg o tth árd , Vasvár-megye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAOY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Oabonaárak: Búza 402—410, rozs 232— 

237, árpa 235, köles 190, zab 260, tengeri 
200—205, korpa 173 ezer korona méter
mázsánként.

Valuták: Dollár 71.200, Schilling 10090, 
Német márka 170GO, Cseh korona 2115, 
Dinár 1258, Lei 260, Lira 2860, Frank 2380, 
Angol font 347.500.

A

Bethlen Gábor Ház
sorsjegyeinek húzását már május 
29-én megtartják. Épen azért ezúton 
is kérjük mindazon atyánkfiáit, akik 
a Bethlen Gábor Szövetségnek e 
nemescélú akcióját támogatni óhajtják, 
hogy adományaikat — a sorsjegyek 
árát — mielőbb juttassák el a 25129. 
sz. postatakarékszámlán a Szövetség
hez. — Kizárólag a protestáns tár
sadalom áldozatkészségétől függ, hogy 
még ez évben álljon »Bethlen Gábor 
Háza* s legyen biztos hajléka a 
szegénysorsú és árra vidéki fiainknak: 
Egyházunk és Hazánk jövő remény
ségének 1 — Vegyétek át ezért a 

Hozzátok juttatott sorsjegyeket 11

Horváth Lajos Beled
8-io Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

♦
Lószerszámok kaphatók min

den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HAL ÁS Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .
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Akar ingyen egy jó  tan ácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

k a s z á t .  ^
Ex a legújabb vívmány a kasza- 
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelőt három 
szőri kikalapálás után is készsé- 
=-.■ gesen kicserélem .

Kapható kizárólag:
8A L B E R  KÁROLY

kereskedésében 8 — 20 

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Mátis Nándor
érc- és fakoporsó raktára
—  B e l e d ,  Fö u tc a .-----

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

temetkezési cikkekben 51

és legolcsóbb konfirm ációi emléklap
a Luther Társaságé, mely művészi kivi
telénél fogva maradandó becsű és bármely 
lakás díszéül szolgál. — Kapható: magyar 
nyelven 2,000, 12,000 és 18.000 koronás 
árban; német nyelven 12,000 és 18,000 
koronás árban Vidékre postai kü dés 1 — 
Luther Társaság könyvkereskedése, Buda

pest. Vili., Szentkirályi-ucca 57/a.

Jó családból származó, németül perfek- 
tül beszélő úri leányt keresek 4 éves fiam 
mellé n e v e 1 ő n ő n e k, aki azonban a 
kisebb háztartási munkákban is segédkezne. 
Mivel családtagnak tekinteném, csakis finom 
lelkű leányok ajánlata jöhet figyelembe. 
Fizetés teljes ellátáson kívül havi félmillió 
korona. Ajánlatok közvetlen a következő 
címre küldendők: Fleischhacker Gyula mű
szaki tanácsos Kaposvár, Eszterházi u 48.

2 - 3

S o p r o n b a n
egy b é r  ház  nagy kerttel eladó.
Érdeklődni lehet a Harangszó kiadóhiva

talánál Szentgotthárdon.

Dr. Masznyik Endre:

Új Testámentom.
A mű m egrendelhető a szerzőnél is

Ercsi, (Fehér m.)
A fűzött példány ára (szállítással együtt) 90, 
vászonkötésü 120, bőrkötésű 170 ezer kor.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
6-io kézelő tisztítás.

Gyűjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a Harangszó 

fenntartására.

Vizsgái jutalomnak, szorgalmi ajándéknak, konfirmációi emléknek

alkalmas  o l c s ó  k ö n y v e k e t
ajánl K I S  T I V A D A R  könyv- és papirkereskedő PÁ PA . Fő-ucca 21.

Árak Pengő- fillérben.

Nemes ösvényeken, 26 elbeszélés és vers, sok kép
pel, b e k ö tv e ..............................................................

Fénysugarak. (Raffay S.) 45 elbeszélés és vers, sok
képpel, b e k ö tv e ......................................................

Az Ur oltalmában, történeti elbeszélés (Kapi Béla). 
A pataki vár gyöngye. Ifj. regény. Lorántffy Zs. leány-

korából. (V ic to r) ......................................................
Az én tűzhelyem az én boldogságom. (Pröhle K.) .
Luther jelleme. ( W a l t h e r ) .......................................
.Akikre nem volt méltó a világ“. (Révész)
Hitért, hazáért, történeti regény, (Gagyhy).
Lorántffy Zsuzsánna. (H. Kiss Géza) . . . .  
Árva Bethlen Kata. „ „ , . . . .
Az Úr gondot visel, 3 elbeszélés. (Csűrös J.) . 
Nagymagyarországból, kismagyarországba. (Tomcsáayi) 
Konfirmációi emlékkönyv, 320 lap képekkel (Püülik) 
Lelki vezér, imakönyv. (Gyurátz F.) Vászonkötésban 
Szoroskapu, keskeny út. Leányok imakönyve.

(Czeglédyné)..............................................................
Szóvirágok, szólások, szállóigék, idézetek, idegen 

közmondások bő magyarázatokkal (Haller Jenő) .

4- 48

4 48 
3 —

5- 20 
—•56
3 36 
504 
1 68 
2-80 
2 24 
1-20
5 76 
6.72 
450

3 . -

1-60

Nemzeti lant, hazafias szavalati darabok (Lampért) H 2
Mi nem feledhetünk . . .  Költemények (Szatmáry) . M 2 
Kis emberek könyvecskéje. Mesék, versek, énekek

( U r a y ) ................................................................. —‘56
Mesáskönyv. Irta Ella n é n i .................................. —*68
Kis emberek nagy dolgai. (Br. Podmaniczky F.) . —’56
Világszép mesék: Törpék és óriások. Az aranykraj

cár. Az angyal. Aranyos Katica meg a tündérbabák.
A legszebb pirostojás. Az elvarázsolt királyleány.
E g y -e g y .................................................................. 160

Hogyan készül? Az igazi munka vívmányai . . 7 20
Száz kép a bibliából. Leinweber festő színes képei,

album a l a k ...........................................................8.40
Az ő  nyomdokain, mit tenne Jézus ? (300 oldal) . 2'24
Sión hegyén. . .  Versek. (Tollas Béla) . . . 2 40
Ágota megbocsát. . .  (Csite K . ) ...........................—^
U] bibliai fali mondások fekete és sötétzöld alapon 
ezüst betűkkel 64 Pengő-fillértől feljebb, nagy válasz- 
—  =  tékban vannak raktáron. = = = = =

kitűnő minőségű papíron — Magyar, német és egyvonalas beosztással. — 
v i ^ a s a i a p u B .  Díszes körietben , 0 darab _ . 24 pengő-fillér.

Nyomatott Wcilixcb Béla fillamflzenifi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

lDlO-ben.

Laptulajdonol:
i  D in littll Lntber-SsOTotsig.
Aa Oraaáffoa Lnther-Hiöfot- 

aé§ hivatalos lapja.

K6siratok, alőflaetósl dijak 
és reklamáolók a

HARANGSZŐ aaerkeeatő- 
kladóhivatal&nak 

SzentgotthÁrdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

A tya Isten , ta rts  m eg m inket, 
O ltalm azd drága hitünket.

SnrkMatA-Uadóhlratal: 
S Z E N T O O T T H Á R D .

Vas vármegye.

nókUadihlTital 
.Luther-TáraaaAg* könyv

kereskedése Budapest,
Vin., Szentklr&lyl-u. Sl/a.

A „HARAKG8Z0“ 
elóüietéBl ára : a második 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10’/»-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

Mérhetetlen mélység.
Római 1. 11.93. „Ó h Isten 

gazdagságának, bölcseségének 
és tudományának mélysége ! 
Mely igen kikutathatatlanok 
az ő ítéletei és kinyomozha- 
tatlanok az 6 ú tai!“

Már a természet világáról is azt 
tanítják a tudósok, hogy annak 

örök rejtélyeit az emberi lélek so
hasem tudj* igazán megfejteni és 
feltárni. Hát akkor a háromságos 
egy Isten személyének, bölcsesé
gének és tudományának mérhetet
len mélységeit, titkait és rejtélyeit, 
hogyan tudnánk teljesen megérteni 
és felfogni! . . . Óh valljuk csak be 
szegényes ismeretünknek és vékony 
tudományunknak elégtelenségét, ne 
akarjunk büszke elbizakodottsággal 
minden titkot megismerni, hanem 
inkább teljes alázatossággal meg
hajolva kezdjünk könyörgő imád
ságba ! Mert vegyük csak eszünkbe: 
milyen Isten és milyen Úr előtt 
hajtunk mi térdet! ? . . .  „Kikutat
hatatlanok az ő ítéletei“ — szól 
Pál apostol. Igaz, ha nézzük orszá
goknak, nemzeteknek történetét, 
vagy vizsgáljuk az egyes ember
nek életét, sokszor milyen határo
zottan felismerjük az Isten ítéleté
nek pontos teljesedését, sokszor 
milyen világosan megláthatjuk csal
hatatlan jeleit az igazságszolgáltatás 
hatalmának és erejének! De az is 
igaz: hányszor el van rejtve elő
lünk sűrű homályba, ködbe veszve 
az Isten ítélete. A mi felfogásunk 
szerint, sokszor milyen érthetetlenül 
keveredik, kúszálódik, fordul és 
fejlődik akár a milliók története, 
akár az egyes ember földi élete. 
Itt is, ott is érthetetlenségekbe üt
közünk, amelyek a mi gyenge hi
tünket annyiszor megingatják, Pál 
apostolt pedig és sziklaszilárd hitű 
társait erre az imádságszerű kije
lentésre késztetik: „Mely igen ki-

nyomozhatatlanok az ő útai!“ — 
Megengedi, hogy az öreg Jákob 
legkedvesebb fiát, Józsefet, keser
ves rabszolgaságra eladják saját 
testvérei; megengedi, hogy József 
börtönbe kerüljön azért, mert iszo
nyodott az erkölcstelenségtől és 
becsületesen megállt a kísértés ide
jén . . .  De ugye, mi ismerjük 
mindezek végét; mi már tudjuk 
miért történtek mindezek! Elől 
mélység, a sötét érthetetlenség — 
de utána jön a magasság, a min
dent felfedő isteni bölcseség! íme 
az Isten ú tai! — Dávidot, a bethle- 
hemi mezők pásztorát, felemeli a 
királyság trónusára; halászokból, 
vámszedőkből toborozza az apos
tolok seregét, a világ legnagyobb 
tanítómestereit; istállóban születik 
a világ Megváltója, akihez a föld
kerekség népei sereglenek, azután 
pedig a Golgotha keresztjére, a

Nehéz időket élünk! Az élet ezer 
gondjainak és viszontagságai

nak, a végtelen megpróbáltatások
nak súlyos jármát viseljük. Amint 
mi szenvedünk, ép úgy szenved a 
mi szegény szerencsétlen, édes 
magyar hazánk is. Amint mi vár
juk a jobb a boldogabb idők eljö
vetelét, ép úgy várja a tavaszt, 
várja újjáébredését a koronájától 
megfosztott, megcsonkított ezeréves 
tölgy is . . .

Vájjon nem hiábavaló a vára
kozás? Vájjon nem hiába keres
sük e siralomvölgyből kivezető 
utat ? . . .  Nem! A hosszú kínos 
tél után feltétlenül el fog jönni a 
rügyfakasztó tavasz. A nemszere
tem napok el fognak múlni és a 
porba omlott szép haza fel fog 
virulni, mert Jézus feléleszti há-

gyalázat fájára kerül mindenek 
üdve és reménye! . . .  íme az Isten 
titokzatos u ta i!

Mi sokszor úgy látjuk, hogy a 
Sátán ül diadalt, pedig tulajdon
képpen leveretik, úgy tetszik néha, 
hogy a jó, a nemes nyomorultul 
elvész, pedig éppen akkor aratja 
legszebb győzödelmét. . . Keresz
ten, halálon át — az élet koroná
jához !

„A bölcs Isten legjobban érti,
Mily sorsot kelljen mérni rá d ;
S ha néha hitedet kísérti,
Hidd el segedelmet is ád.
Megvidít, előbb mint véled,
S több jót ád, mintsem reméled.
Ne véld Ínséged keservében,
Hogy Isten téged elhagyott,
S csak az van atyai kedvében, .
Kire szerencse s fény ragyog;
Óh, itt minden változandó,
Mind jó, mind balsors forgandó."

Ámen.

zunkban és felgerjeszti hazánkban 
a hit, remény és szerete evangé- 
liomának hamvadozó tüzét.

Bízzunk tehát az isteni Gond
viselés megsegítő kegyelmében. 
Hallja Ö a mi jajainkat, látja ő  a 
mi bajainkat és nem vonja meg 
tőlünk az Ő segedelmét. Vigasztal 
és megnyugtat bennünket, mikor 
azt mondja: „Senki nincsen, ki 
megítélné a te ügyedet, hogy be
kötné sebedet! Minden te szeretőid 
elfeledkeztek rólad és téged nem 
keresnek: mert megvertelek téged 
ellenséges veréssel . . . azért min
denek, kik bényelnek téged, elnye- 
letnek, kik téged elprédálnak, el- 
prédáltatnak! . . .  Gyógyulást hozok 
te reád és meggyógyítlak a te fáj
dalmaidból.“

(Jeremiás XXX. 1 2 —1 7 .)

Hit, remény és szeretet lakozzék a szülök szivében!
I r ta : Javornitzky Dezső.
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Betegek vagyunk, de meg fo
gunk gyógyulni. Van orvossága az 
elfásúlt kétségbeesett lelkeknek és 
a súlyos csapásokkal sújtott magyar 
nemzetnek: a hit remény és sze
retet. A Krisztus evangélioma.

A hit, az élet forrása, melyből 
a keresztényi tökéletesség után 
vágyakozó lélek mindenkor hatal
mas erőt merít. A hit a forró siva
tagban levő oázis, mely az eltik
kadt, elalélt szíveket felüdíti és fel
eleveníti. A hit, a havasok között 
feltalálható menedékház, mely a 
megdermedt és elfáradt lelkeket 
feléleszti. A hit az élet tengerének 
egyetlen kikötője, mely a megelége
dettség és boldogság paradicsomát, 
az Ígéret földjét tárja fel előttünk.

A remény, mely állandóan biztat 
édes mindnyájunkat minden szépre, 
jóra és nemesre. A remény, mely 
vigasztaló és serkentő szavával 
magasztos elhatározásokra kitartó 
erőkifejtésekre és erős akarásokra 
késztet bennünket, megszabadít a 
kishitűségtől és visszatart minden 
meggondolatlan és könnyelmű lé
péstől. Az a remény, mely a kép
zeletünk csappongó szárnyalását a 
józan ész által fékezteti és vágya
inkat létünk adott feltételeivel 
összeegyezteti.

A szeretet mely keblére öleli az 
árvát, az éhezőt, a nyomorban, a 
betegségben sínylődöt és a bűn 
mocsara mellé tévedt szerencsét
lent. A szeretet, mely megkönnyíti 
munkánkat és béketűrést, enyhü
lést ad a szenvedések és fájdalmak 
óráiban. Az a szeretet, mely a 
bölcsőtől a sírig kisér: ott altató 
dalt zengedez, itt fölöttünk hullatja 
a részvét megható könnyeit. . .

Kinek szívéből hiányzik a hit, 
remény és szeretet fénylő világa, 
az kárós sötétségben tévelyeg, az 
első csapás lesújtja, elcsüggeszti, 
megbénítja; míg kinek keblében 
él a hit, virul a remény és gyö
keret vert a szeretet, az nem ros- 
kad össze a fájdalom, a szenvedés 
súlya alatt, az nem tecsérli el életét 
örökös sopánkodás között, hanem 
erejének fokozottabb igénybevéte
lével törekszik eloszlatni a feje 
fölött tornyosult sötét felhőket és 
igyekszik a saját és mások sorsán 
enyhíteni, az önmagával és mások
kal szembeni kötelességének meg
felelni.

Hit, remény és szeretet lakozzék 
tehát a szülők szivében, mert csak 
igy lehet a család az erények 
melegágya.

„Bűnös vagyok!”
Az emberek különböző pártállás 

szerint szeretik, vagy gyűlölik a 
volt országos főkapitányt, Nádosy 
Imrét, a frankpör egyik fő vádlott
ját. Azonban gyűlölje, vagy szeresse 
valaki Nádosy Imrét, azt kénytelen 
elismerni, hogy Nádosy Imre, a 
bűnbe esett ember, mindvégig úgy 
viselkedett, amint azt a szent Isten 
a bűnös embertől megvárja minden 
alkalommal. Mi valahogy úgy érez
zük, mintha Nádosy Imre lelké
ben folyvást a gyónás alkalmával 
templomainkban oly sokszor el
hangzó bűnbánó imának szavai 
zsongnának: „Hódolattal borulok 
le és feltárom töredelmes szívemet 
előtted, nagy Isten; vallást teszek 
bűneimről, elismerem, hogy ellened 
gondolatban, szóban és cselekedet
ben sokszor vétettem . . . vétkeim
mel bírói széked előtt csak bünte
tést érdemiek“. . .

Amikor az utolsó főtárgyalási 
napon Töreky elnök felhívta a 
vádlottakat, hogy ha kívánnak 
valamit védelmükre előadni, azt 
mondják el, majd hozzáfűzte: „Ná- 
dosyt külön figyelmeztetem arra, 
hogy a bíróság a 203. §-ba ütköző 
cselekményt esetleg súlyosabban 
minősítheti, mint a vád,“ Nádosy 
felállt és nyugodt hangon jelen
tette ki:

— „Nem kívánok ezzel a joggal 
élni.“

Ezután egy lépéssel előrement 
az emelvényig, felemelte a fejét és 
az elnök szemébe nézve szilárd, 
erős hangon m ondta:

— „Tekintetes királyi törvény
szék, méltóságos elnök ú r ! Érzem, 
sőt állítom, hogy bűnös vagyok. 
Érzem, sőt állítom, hogy a királyi 
ügyész úr által felhívott szakaszok
ba ütköző bűncselekményeket el
követtem. Érzem felelősségem teljes 
súlyát. Azért mégis teljes lelkinyu
galommal állok a bíróság előtt és 
várom az ítéletet. Mégis szükséges, 
hogy a saját érdekemben kéréssel 
járuljak a bíróság elé. A főtárgya
lás adataiból meggyőződtem arról, 
hogy vádlott társaim főként azért 
vállalkoztak a vád tárgyává tett bűn- 
cselekmények elkövetésére, mert 
meghallották, hogy az akció élén 
én állok. Bennem bíztak és ezért 
adták magukat oda az ügynek. Arra 
kérem a tekintetes törvényszéket, 
méltóztassék ezt a körülményt fi
gyelembe venni. Én elbírom azt az 
Ítéletet, amely reám vár, keresz

tyéni alázattal és türelemmel, de 
azt az ítéletet, azt a súlyos Ítéletet, 
amely vádlott társaimat érné, nem 
bírnám el, abban tönkremenne tes
tem és lelkem. Tekintetes bíróság, 
méltóságos elnök úr, méltóztassék 
a védőm által felhozott jogi érveket, 
amelyekkel teljes mértékben azo
nosítom magam, elfogadni és ne a 
királyi ügyész úr által felhozott jogi 
alapon, hanem az általa előadottak 
alapján meghozni az Ítéletet.“

És Nádosy volt országos főkapi
tány felett elhangzott az Ítélet.

Gerhardt Pál életéből 
s énekeiről.

A Harangszó pünkösdi számában 
röviden megemlékeztünk már 

Gerhardt Pálról, erről a legnagyobb 
evangélikus énekköltőről. Élete tör
ténetéből szükségesnek véljük ha
lálának 250 éves évfordulója alkal
mából még a következőket felele
veníteni. Született 1607 március
12-én Grefenhainichenben, hol édes
atyja polgármester volt. Gerhardt 
Pál már ifjú korában sok-sok meg
próbáltatáson ment keresztül. Mi
ként a harmincéves háború ez idő
tájt Közép-Európát egész puszta
sággá tarolta, úgy az ő élete is 11 
éves korától részesévé lett a har
mincéves háború vészzivatarának. 
1628-ban a wittenbergi egyetemen 
találjuk, ahol a lelkészi pályára 
készül. Azonban lelkészi állást 
egész 46 éves koráig nem kap. 
Végre is egy kisebb helyre meg
választják, majd innen 1657-ben 
már Berlinbe hívják meg lelkész
nek. 10 évi munkálkodás után 
azonban itt lemond lelkészi állásá
ról, mert a választófejedelemnek 
egyik rendelete sérti lelkiismereté
nek szabadságát.

Gerhardt Pál élete ezután is telve 
nélkülözéssel, csapásokkal, tragédi
ákkal. összes gyermekeit egy ki
vételével elveszti, hűséges felesége 
is elhal. Sok megpróbáltatás után 
Lübdenben kap újból lelkészi állást 
és itt is hal meg 1676 június 7-én.

Szebbnél-szebb énekeit az élet 
keserű megpróbáltatásai közepette 
nagy nyomorúságban írta ezer és 
ezer lélek vigasztalására. Ő ír ta : 
Hagyjad a jó Istenre . . .; Légy 
csendes szívvel, légy békével. . . 
stb. szép énekeket.

Gerhardt Pál énekei, miként a 
történelem feljegyző, a keserű meg
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próbáltatások szomorú napjaiban 
nagy vigasztalásul szolgáltak töb
bek között a salzburgi evangéliku
soknak, amikor 1731-ben Firmian 
hercegérsek parancsára őket hazá
juk, szülőotthonuk elhagyására 
kényszerítették. A 30.000 főből álló 
szomorú menet, mely evangélikus 
hitéhez mindhalálig ragaszkodott, 
Gerhardt Pál énekével:

Ha Istenem velem van,
Ki lehet ellenem ?
Ha ő az én oltalmam,
Nem ér veszedelem,
Ha Krisztus én Megváltóm,
Ha Istenem szeret:
Klienségim hadától 
Megvédnek engemet. ..

vigasztalták magukat, erősítették 
kétségbeesett lelkűket.

1743-ban Filadelfiában Penn- 
sylvániában Gerhardt Pál „Hagyjad 
a jó Istenre, Minden te utadat“ c. 
énekével tették le az első evangé
likus templom alapkövét, mely mély 
nyomokat hagyott hátra a jelen
levők szívében.

Renner misszionárius írja 1752- 
ben, hogy amikor St. Thomasban 
egy gyermek összejövetel alkalmá
val a szép böjti éneket: „Óh fő 
vérző sebekkel . . .“ énekelték, az 
egyik gyermek folytonosan zoko
gott az ének alatt. Amikor meg
kérdezte tőle, hogy miért sírt egész 
idő alatt, a gyermek azt felelte: 
„azért, hogy az én Jézusom engem 
úgy szeret, és én csak oly kévéssé 
szeretem ő t.“

Vogelsbergben, Lissberg város 
feldulása alkalmával 1796-ban egy 
katona behatolt egy hajlékba, ahol 
egy özvegy asszonyt talált térde
pelve beteg gyermekének az ágya 
mellett. A katona látására a két
ségbeesett anya átkarolva haldokló 
gyermekét, Gerhardt Pálnak egyik 
esti áldásával kiáltott fel. A kato
nát annyira meghatotta a jelenet, 
hogy azonnal elhagyta a szobát és 
így a ház meglőn mentve.

Lujza királynéról beszélik, hogy 
amikor 1806-ban Napoleon elől 
menekülni volt kénytelen, s Ortels- 
burgban útközben rövid pihenőt 
tartott egy házban, egyszer csak 
könnyező szemekkel megpillantván 
a zongorát, odaült és zenekíséret 
mellett elkezdte énekelni:

Hagyjad a jó Istenre,
Minden te utadat.
Ha bánt szíved keserve,
Ő néked nyugtot ad.
Ki az eget hordozza,
S oszlat felhőt, szelet:
Napját rád is felhozza,
Atyád ő, áld s szeret.

Krisztust — megértés.
l?a zúg kerületiem a lét harci zaja,
Bel erős a gyengét duroán eltiporja, 
ipa hallek rád szitkot, bé\z Istenkáromlást; 
Meggyötörtek ajkán jajt, segélyk iá ltást... 
Osbün terhelt ember lázadását égre. . .
Uj Rain botja ha sújt szelíd Ábelre: 
Kátém gyülelség, rer fertőzi a földet.
A  lélek gyönyör, kéj lázálmában tesped. 
Rárhezatra terzúl a bűnnek gyermeke.
A  perban oezekel Isten szép remeke. 
Káték szemforgató farizeusokat,
Festett kepersékhez hasonlatosakat!
Rik csak kuruzsléi az erek igének,
M ert szarokra cáfol hitoány, kufár é ltek ... 
3  látek pogány, bárgyú, hiszékeny tömeget, 
ljegy új prófétát el. Regyetlen njegkörez, 
Míg sok an tik risz tu s t jó d éb a  tőmjénez; 
M ajd meg csalódra hull bús-m eakulpázoa 
büe, reménysége roncs esel tárára 
3  bűnére eszmélten gyötrő najúdásba’ 
oár, hegy megfeszítse új M essiá sá ra . . .  
Kátém, hegy feoenyen áll Istenerszága.
A z  ember Önkézzel közös sírjá t á s s a :
3  milliós tömegek haláltusájába 
belecseng a sátán  gúnyes kacagása 1 . . .
-  R risztusi szerelmed megmérni így tudem. 
Ri értünk m agadat mégis mcgáldeztad. 
Mélységes Szeretet! Megoáltó Krisztusom !

IHÁSZ SÁNDOR.

Gróf Stolberg hírneves német 
költő, aki időközben a katholikus 
vallásra tért át, 1819-ben, amikor 
halála órája közeledett vigasztalá
sul evangélikus könyvekből és a 
bibliából olvastatott fel magának. 
Amikor utolsó óráiban katholikus 
imádságok hangzottak el felette, 
egyszer csak Julia leánya, aki atyja 
mellett térdepelt, fennhangon el- 
imádkozta Gerhardt Pálnak egyik 
szép búcsúénekét, amelyre Stolberg 
gróf utolsó szava egy hatalmas 
bizonyságtétel volt Isten kegyel
méről, aki könyörül a bűnös em
beren és lélekben ismét egyesülve 
azzal az egyházzal, melyet egykor 
elhagyott, távozott el az öröklét 
honába.

Rendkívül megható Máriának, 
a bajor király anyjának levele, 
melyet egy Lángé nevű napszámos 
özvegy asszonynak Dittersbachba 
írt fiának elhalálozása alkalmával, 
aki az 1870-iki hadjáratban meg
sebesült, majd egy müncheni kór-

házban hosszabb ideig feküdt s 
akit a hercegnő maga is megláto
gatott : „Gerhardt Pál dalával szívé
ben és ajakán — írta — halt meg 
boldogan sebesült hős fia.“

íme, csak néhány példája annak 
a megszámlálhatatlan áldásnak, 
melyek Gerhardt Pál énekei nyo
mán fakadtak, s melyet a történe
lem feljegyezett; mennyi lehet azon
ban azoknak az áldásoknak a szá
ma, melyek az örökélet könyvébe 
vannak feljegyezve.

Evangélikus keresztyének elő 
az énekeskönyvvel!

OLVASSUK A B I B L I Á T !
Mit féltek ? *

Máj. 31. A természet erőitől. 107. Zsolt. 
23—32. Máté 8 . 33—27. Aki látja a csendes 
tengert, vagy jár a nagy nyugalomban levő 
erdő fái közt, el nem tudná képzelni, hogy 
milyen borzalmas erők vannak láncra verve 
a békés víztömegben s a tehetetlennek 
tetsző fákban. A természeti erőket azonban 
nem azért tette félelmessé az Isten, hogy 
féljünk tőlük, hanem azért, hogy Atyánkkal 
szemben való bizalmunkat megmutathassuk. 
Aki Jézussal van a viharban is, az megérti, 
hogy ez lehetséges.

Jún. 1. Emberektől. 56 Zsolt Máté 10. 
28. A félelem sokszor emberek miatt támad 
az emberben. Krisztus híveit a természet 
legvészesebb elemeinél is jobban tudja 
veszélyeztetni az emberi gonozság. Sokak
nak még a lelki életükben is sok kárt tehet
nek egyes emberek, de aki az Úr Jézus 
kezében hagyja állandóan magát, annak 
üdvösségét nem veszélyeztetheti semmi. 
Ezért lehetünk szabadok e téren is a féle
lemtől.

Jún. 2. Betegségtől. II. Korinth. 4 . is—is. 
Zsidók 1 2 .5—11. Mennyi ember szenved 
a betegség félelmétől többet, mint magától 
a betegségtől. A betegséggel járó szenve
dés is sokkal könnyebben kibírható, ha a 
félelmétől megszabadulhattunk. Aki tud a 
belső ember létezéséről és tudja, hogy az 
nincs alávetve a test törvényének, s hogy 
annak mintázásához sokszor a betegséggel 
járó csend; megalázkodás és a halál gon
dolatával való foglalkozás szükséges, az a 
betegséget is egész máskép látja.

Jun. 3. Az idő múlásától. 90. Zsoltár 
1—12. Hányán szeretnék letagadni, hogy 
mennyi idősek 1 O év estéjén, vagy egy uj 
születés napkor alig bírnak — úgy fáj — 
a szivükkel. Az idő múlásától való félelem 
akkor szűnik meg, ha megismerkedünk az 
örökkévalósággal és gondolataink gyakran 
időznek ottan. így jutunk bölcs szívhez. 
A bölcsről pedig tudva van, hogy nem fél.

Jún. 4 Haláltól. 23. Zsolt. Filippi 1 . 
21—28. Aki szivében csak a földiek iránti 
szeretetet ápolja, akinek földöntúli dolgek- 
kal nincs határozott és boldog kapcsolata, 
arra nézve jó is, ha még félelmetes hata
lom a halál. De arra nézve, aki a Krisz
tusé — ? Ha még félsz a haláltól, vedd 
figyelmeztetésnek, hogy a Megváltódhoz 
való viszonyodban van valami hiány.

* A BzékeBfehérvári Evang. Nőegylet 50 éves 
jubileuma alkalmából a soproni theologián kitűzött 
pályázatára beérkezett munka némi átdolgozással.

R endelje meg K a p i:  AZ ÚR OLTALM ÁBAN  c. történeti elbeszélést.
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Jún. 5. ítélettől. Róm. 5. Az Ítélettől 
való félelem sokakból hiányzik. Amikor az 
Ítélettől kezdünk félni, az már kegyelem. 
.Ne félj az Ítélettől 1“ ezt csak olyannak 
mondhatom, aki már megkóstolta a félelem
nek ezt a fajtáját! Ettől a félelemtől is 
megszabadít az Úr Jézus megismerése és 
a Néki való engedelmesség legfőkép pedig 
a Golgothai kereszt, mely alatt összetépe- 
tik a benne hivők vádlevele.

Jún. 6. Krisztus eljövetelétől. Ezsaiás 64. 
Olyan ember csak nincs, aki az Úr eljö
vetelétől félne. Ha félsz a bibliától, ha 
félsz az evangélium tiszta hirdetésétől, ha 
félsz azoktól, akik a Jézushoz való viszo
nyodat tudokolják, akit a te megtérésed 
és hited hiányos voltát vitatják, ha nem 
szereted elolvasni a Harangszónak ezt a 
rovatát, akkor,arról teszel bizonyságot, 
hogy félsz az Úr eljövetelétől. De ha egy
szer megnyitód szivedet igazán az Úr Jézus 
előtt, nem lesz többé bajod e félelemmel.

Bélák Sándor.

Aranyigazságok.
Az imádság aranykulcs, mely Is- 

fennek összes kincseskamráit 
megnyitja.

*

Miként a mágnes a vasat, úgy 
vonza a krisztusi hit az igaz

ságot.
*

A A ily szomorú dolog ősz hajat s 
iVl régi bűnöket együtt hordozni.

*

■vragy különbség van jó név és 
Ív  jó lelkiismeret között.

*

Lelkeddel szeresd, száddal hirdesd, 
tetteiddel dicsőítsd az Istent.

*
/^vkosság párosulva hitetlen lélek- 

kel, olyan mint a szép arc 
mellrákkal.

*

Rossz könyvek fáklyák a pokolba, 
jó könyvek vezérlő csillagok 

az égbe.
*

Minden ember szívében ott ül egy 
bálvány, neve: „Én“’

*

C selekedeteidnek szava mindig 
erősebb, mint beszédeidned 

hangja; a szavak tanítanak, a cse
lekedetek meggyőznek.

*

T a rts  azokkal, akik tiszta szívűek.

Tárnohréli gyülekezet nyári óvodájának 
vezetésére óvónőt keres. Az állás június
1-én foglalandó el. Jelentkezések a lelkészi 
hivatalnál, Tárnokréti, up. Markotabödöge, 
Győr megye.

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

A kártyát a felekezetek között, hogy 
a keresztyének Isten dicsőségére minél 
jobban gyűlöljék egymást, úgy látszik 
nemcsak nálunk keverik nagy hozzá
értéssel az arra hivatott kezek. Mint 
a „Düsevni L ista egyik legutóbbi 
számában olvassuk, odaát Jugoszlá
viában is napirenden vannak a nem 
épületes cselekedetek. így pl. Vas
korpádon legutóbb közös temetőt szen
teltek a katholikusok s az evangéli
kusok. Mintegy 3000- en jöttek össze. 
Közös megállapodás értelmében kat- 
holikus szertartással vette kezdetét az 
ünnepség. Utána következett volna az 
evangélikus istentisztelet. Alig mondott 
azonban néhány mondatot a lelkész, 
az új temetővel határos vendéglőből 
előkerültek a trombitások s fújták a 
marsot inuk szakadtáig, úgy, hogy 
a lelkésznek el kelletett hallgatnia. 
Szerencsére, hogy közelben voltak ía 
csendőrök, akik azután elhallgattatták 
a rezeseket.

Vallatásuk alkalmával azután, hogy 
miért zavarták meg az evangélikusok 
istentiszteletét, azt felelték, hogy így 
fogadták fel s foglalózták le őket.

A zorványi vár ura.
Irta : Szombatit Ernő. 7

A nemzetes asszony szó nélkül 
esett össze.

Zorványinak csak ép annyi ideje 
volt, hogy a várnagyra bízta, hogy 
vigye be. Aztán elkiáltotta magát:

— Elő a fáklyákat és a csáklyá- 
kat 1 Hamar le a partra csónakok
kal. Keresztben álljuk el a vizet.

S azzal rohant előre s a többiek 
utána.

Zorka egyedül maradt. S hogy 
észrevette, hogy a hid le van bo
csátva, kisompolygott rajta s eltűnt 
az erdő fái között.

Zorványi hajnalban tért vissza. 
A gyermeket senki nem látta. Nem 
került elő sem élve, sem halva.

*
Tíz esztendő pergett le.
Az idő végtelenségében semmi 

ez, de az ember életében nagyon 
sokszor maradandó nyomot hagy 
maga után.

Zorványin is meglátszott az idő 
nyoma. A haja szürkéiéit s a hom
lokán egy mély barázda húzódott 
végig, amit az idő vasekéje szán
tott oda.

De nem csoda! Hiszen gyerme
két halottként siratta. Ámbár néha- 
néha, mintha valami azt súgta volna 
neki, hogy él. Ilyenkor egy kis 
remény és élet költözött a szívébe, 
de csak egy pillanatra. A másik 
percben már felriadt merengéséből 
s a rideg valóságra ébredt. A gyer
mek nincs, a hullámokban lelte 
halálát. S ez nem volt elég. Hama
rosan utána ment áldott felesége is, 
a nemzetes asszony. Mikor hírét 
vette, hogy gyermeke a vizbe esett 
s eltűnt, ágynak dőlt. Nem is kelt 
fel többé. Szerető szíve meghasadt. 
Egy szép napon örökre lehunyta 
a szemét s azóta Zorványi egyedül 
hordozta az élet súlyos keresztjét.

Zorványi ép a lovagteremben 
időzött s a különféle kardokat pró
bálgatta, amikor az ajtaján kopog
tattak.

Varsády, a lelkész lépett be.
Zorványi melegen szorította meg 

a kezét.
— Isten hozta tisztelendő uram. 

Kérettem, mert valami elintézni 
valóm volna és szeretném azzal 
tisztelendő uramat megbízni.

— A legnagyobb készséggel ál
lok rendelkezésére nemzetes uram. 
Miről van szó?

— Rövid leszek tisztelendő uram, 
mert még ma akarok útra kellni. 
Ugyanis úgy határoztam, hogy ka
tona leszek. Felszerelek egy kis 
bandériumot s megyek a török 
ellen. Úgyis azt rebesgetik, hogy 
kiverik most a törököt s felszaba
dítják az országot a török járom 
alól. Hát megyek ón is és Isten 
segítségével kiveszem én is része
met a dicsőségből. S ha úgy hatá
rozná az Isten, hogy ott leljem 
halálomat, akkor is megnyugszom 
az ő szent akaratában. Legalább 
viszontlátom szeretteimet ott fenn 
a magasságban. Ép azért arra ké
rem tisztelendő urat, vegye át tőlem 
eme lezárt borítékot. Ebben van 
végakaratom. Gondoskodom egy
házamról, gondoskodom jó embe
reimről, a többit majd elintézi a 
Mindenható atyai szeretete és ha
talma. Időnként életjelt adok majd 
magamról. Egy szolgám majd fel
fel fogja keresni tisztelendő urat s 
kérem, adjon hirt nekem is az itt 
történtekről. Es ha úgy történne, 
hogy fiam élne és előkerülne, akkor 
vegye gondjaiba az árvát és nevel
jen belőle derék hithű magyart.

Kissé elhallgatott s a homlokát 
végigsimította.
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— Néha úgy érzem, hogy fiam 
él. Valami azt súgja, hogy még 
látni fogom. Nem tudok belenyu
godni, hogy a folyóban lelte halá
lát, mert hiszen kis testét heteken 
át kerestettem a viz medrében és 
mégsem került elő. A föld nem 
nyelhette el, mert hiszen hálót vo
nattam keresztbe a vízben, abban 
okvetlen fennakadt volna. Hát in
nen van az a kevés reménységem, 
hogy valami csodálatos módon mégis 
csak megmenekült.

Varsády megértőén nézett rá.
— Az megtörténhetett nemzetes 

uram. Hiszen az Isten utjai olyan 
csodálatosak. Az ő hatalma oly 
végtelen s az igazak nem bűnhőd
hetnek a gonoszok miatt. Ha valami 
sejtés azt súgja nemzetes uramnak, 
hogy fia él, úgy az igaz is lesz, 
mert ezt a sejtést az Isten adta a 
leikébe. Az ő bölcsesége megmér
hetetlen, emberi elme abba nem 
merülhet el, csak valami halvány 
fogalma, kevés sejtése lehet róla. 
Bízzék nemzetes uram Istenében! 
S ha mégis úgy történt volna, hogy 
kis fia ma már angyal, akkor se 
veszítse el Istenbe vetett hitét. Ha 
meghalunk, akkor is élünk! A sír
halommal nem zárul le életünk! 
Csak a földi élet zárköve az, de 
azon túl kezdődik az örökélet. Ami
kor egy kedvesre ráhajol a sír, 
bezáródik mögötte a földi élet ka
puja, de ugyanakkor megnyílik 
számára az örökélet ajtaja. Ott a 
mi igazi hazánk! E földön csak 
jövevények és vándorok vagyunk, 
igazi örökös hazánk és lakásunk 
odafenn van a csillagos egekben 1

Zorványi a szemeit törülgette.
— Úgy van, tisztelendő uram. 

A szívem mélyéből beszél és én 
hiszem és én vallom ezt rendület
len hittel és bizalommal. És most 
kérem, vegye át e levelet, őrizze 
meg jól. S ha holt híremet hallaná, 
rá egy évre bontsa fel s rendelkez
zék az abban foglaltak szerint.

A lelkész átvette a levelet s el
tette.

— Úgy lesz, amint azt nemzetes 
uram kívánja.

— És most -Isten vele kedves 
tisztelendő, öleljen meg, hadd érez- 
zem utoljára egy nemes szív me
legét !

A két férfi melegen ölelkezett 
össze.

A lelkész hazament. Zorványi 
meg még aznap útnak indult ötven 
felfegyverzett emberrel a török 
ellen. (Folyt, köv.)

e g y r O l - m A s r ö l .

A m in den n ap i életből.
A dohányzás tudománya. Henry

A. Arstrong angol orvos érdekes 
kísérleteket végzett a dohányfüst szén- 
oxid tartalmára vonatkozóan. Az igazi 
dohányos nem szívja a cigarettát 
gyorsan, mert ezzel annak aromája 
elveszne, hanem lassan, nyugodtan, 
ami egészségügyi szempontból is 
megfelelőbb. Arstrong kísérletei köz
ben érdekes eredményekre jutott. 
Mesterséges szívást végzett s meg
állapította, milyen mennyiségben van 
jelen a szénoxid a füstben. Úgy ta
lálta, hogy a normális szívásnál át
menő levegőmennyiség a cigarettánál 
80, a pipánál 50, a szivarnál 30 
százalék s a szénoxid mennyisége a 
szívás gyorsaságától függ Gyors 
szívásnál az elégett dohány mennyi
sége és a füst hőmérséklete növeke
dik s ezzel együtt növekedik a szén
oxid mennyisége is. A cigarettafüst 
átlag 0.5—1.0 szénmonoxidot tartal
maz. Másik esetben a szájban össze
gyűlt füstöt vizsgálta. Régebbi berak- 
tározásu szivarok könnyen eresztik 
át a levegőt s ezért szénoxid tartal
muk alacsonyabb. A szénoxid fejlő
désére a szívás gyorsaságán és az 
izzó dohány mennyiségén és tömör
ségén kívül a szivarok hossza is be 
folyással van. Egy négyötödéig el
szívott közönséges szivar füstjének 
volumenje 0.303 köbláb, 7 százalék 
szénoxid tartalommal. Egy négyzetláb 
szénoxid éppen megfelel négy szivar 
füstjének. A szivarfüst sok olyan illa- 
nékony anyagot is tartalmaz, melyek 
a szervezetre rendkívül károsak s 
melyeknek belélegzése gyakran rosz- 
szullétet is okoz. Az erős szivárogok- 
nál a szénoxid a vérben is kimutat
ható. azonban nem minden esetben. 
A kutató egyik barátjának a vérében 
például 5 százalék szénoxidot talált, 
míg egy másik éppen olyan erős 
dohányosnál még ennek nyomai sem 
voltak fellelhetők.

H E T I  KRÓNIKA.
A nem zetgyűlés közben megszakítván 

a költségvetés vitáját és a pénzintézeti 
központ és a postatakarék reformjáról szóló 
törvényjavaslatot tárgyalta. — A júniusi 
genfi tárgyalások után kezdődik a parlament 
nyári szünete. — A frarktlgyben Hir György 
ellen a frankhamisításban való részesség 
hamis tanúság miatt bűnvádi eljárás indult 
meg. — Apponyi június 6 án zászlót bont 
Székesfehérváron a magyar, belső béke“ jel
szavával. — Mayer földmivelésügyi minisz
tert Kompolt község díszpolgárává válasz
totta. — A hercegprímás betiltotta a leány-

cserkészetet és az iskolai táncmulatságokat.
A  Népszövetség júniusi tanácskozásá

nak Magyarországra nézve a legfontosabb 
pontja a pénzügyi ellenőrzés megszünteté
sének, vagy meghosszabbításának megálla
pítása.

A jugoszláv kormányválságot békés 
megegyezéssel oloották meg. — Miniszteri 
engedély nélkül a s»crb tanítónők nem 
mehetnek férjhez. — Radics ellen egy új
vidéki kereskedősegéd bombamerényletet 
akart elkövetni. — Ivanovics volt minisz
ter, Pasics nagy ellenfele felakasztotta 
magát.

A rom án kormány rendeletet adott ki, 
amelyben nyilvánossági joggal ruházza fel 
mindazokat a kisebbségi iskolákat, amelyek 
fenntartását a felekezetek, vagy testületek 
garantálják E rendeletek szerint már most 
a magyar iskolák is nyilvánosak.

A lengyel hadügyminiszter napi paran
csot adott ki, melyben felhívja a katonákat, 
hogy fokozott testvériséggel viseltessenek 
egymás iránt Semmiféle ellenség ne gon
dolja — úgymond, — hogy a legutóbbi 
események miatt immár könnyen elbánhat 
Lengyelországgal.

A müncheni vasúti katasztrófának 26 
halottja és közel 60 sebesültje van

A franciák volt pénzügyminisztere, 
Caillaux odanyilatkozott, hogy a ma égető 
problémáit a nyersanyagok szétosztásában, 
a piacok megszervezésében és az árak 
szabályozásában látja. A német-orosz szer
ződést helyesli és a francia-német ántánt 
nem késhet sokáig és ezen az utón el kell 
jutnunk az európai egyesült államokhoz.

Az angol bányamunkások a bányák 
nacionálizálását követelik.

Kínában a csőcselék megtámadott és 
megsebesi'ett egy angol konzutt. Angol 
matrózok őrzik a konzulátust.

A szovjetkormány új katonai akciót 
indít a kínai kormány ellen.

Japánban a Tokachi vulkán kitörése 
alkalmából 200 ember életét veszhette.

Abd El Krímet valamennyi törzse cser
ben hagyta. Legbizalmasabb híve is átszö
kött a spanyol táborba.

Az európai kínaiakat az összes nyu
gati országokból kitiltották. A szovjet ügy
nökei és fő kereseti forrásuk a leánykeres
kedelem.

H A R A N O S Z 0 .

Sztháromság vasárnapján.
Ep. Róma 11.33-36.

A Szentháromság egy Istennek megfog
hatatlan voltát írja le szent leckénk: „Oh 
Isten gazdagságának, bölcsességének és 
tudományának mélysége l . . .  * Kicsoda is
merhetné meg ? A hívő szív és az im ád- 
koió lélek! Mert a hivő előtt az Úr meg
fejti önmagát.

Kormányzói elismerés egy evang. 
lelkésznek. A kormányzó megengedte, hogy 
Gajdács Pál tótkomlósi evangélikus lelkész
nek az egyházi élet terén, továbbá a köz
életben és irodalmi téren egy felszázadot 
meghaladó időn át kifejtett tevékenységéért 
elismerését tudtul adják.

Jánossy Gábor felügyelő. A beledi 
gyülekezet az üresedésben levő felügyelői 
állásra egyhangúlag Jánossy Gábort, Vas 
vármegye árvaszékének elnökét, lapunk 
belmunkatársát választotta meg. Benne a 
beledi gyülekezet az egyházi élet terén
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eddig is áldásos tevékenységet kifejtő fér
fiút hívott el világi vezéri székébe.

Konfirmandusok a H arangszóért. A
meszleni és acsádi konfirmandusok kon
firmációi ünnepélyük alkalmával 100.000 
koronát adományoztak a Harangszó fenn
tartására. Isten gazdag áldását kérjük egy
házunk ezen lelkes új tagjaira.

Tapolca. A kis számú, de le’kes evan
gélikus gyülekezet a polgári fiúiskola rajz
termében vallásos ünnepséget tartott. Deák 
János dr. egyet, tanár imája után Magyary 
Miklós tb. esperes mondott üdvözlő beszé
det. Különösen meleg szeretettel emlékezett 
meg vitéz tihanyi Kiss Sándor ref. lelkész
ről, aki híveivel együtt megjelent az ünnep
ségen. Fogjatok össze protestánsok, úgy
mond, de ne a gyűlölködés tüzével, mert 
ez elpusztít mindent. Engedjük át mi má
soknak a gyűlölködést, mert ez nem fér 
össze a vallásunkkal. A szívből jött meg
nyitó után vitéz tihanyi Kiss Sándor vála
szolt nagy hatással. Az ünnepi előadást 
dr. Deák János egyet, tanár tartotta Majd 
Nagy Lajos esperes szavalt saját költemé
nyeiből.

A délelőtt folyamán tartották a konfir
mációt.

Debrecen. A konfirmáció alkalmából 
özv. Gésesi Kálmánné a Fillér-Egyesület 
elnöke elhalt szülei emlékére egy műérté
ket képviselő új oltár- és szószékterítővei 
ajándékozta meg az egyházat.

Emlékünnep. Dobsina határváros 600 
éves fennállásának emlékére ősi fészküktől 
távol élő bulénerek június 2-án és 3-án a 
borsodi bányatáreulati tiszti kaszinó összes 
helyiségeiben emlékünnepélyt rendeznek. 
A június 2-iki esti emlékünnepélyen az ün
nepi beszédet dr. Szlávik Mátyás ny. theol. 
akad. igazgató, a záróbeszédet Gömöry 
Árpád, Borsod- Gömör vm. testnevelési fel
ügyelője tartja. A június 3-iki délelőtti isten
tiszteleten az istentiszteletet dr. Szlávik 
Mátyás és Poputh Viktor ny. dobsinai ev. 
lelkész tartják.

Alsólendva. A kis missziói egyház 
elhatározta imatermének megnagyobbitását 
és egy torony felépLését. A költségvetés
90.000 dinárt mutat.

A vendvidéki esperesség  f. évi rendes 
közgyűlését június 29 én Örihodoson tartja.

Battyánd. A gyermekek konfirmációja 
áldozócsütörtökön ment végbe. Megkoifir- 
máltatott 85 gyermek.

Bodóhegy. A gyámintézet céljaira 2614 
dinárt gyűjtöttek.

Pozsony. A vallásos estélyek folyamán 
előadásokat tartottak : Rájter Lajos : Liszt 
Ferenc és a magyar zene; Pröhle Henrik: 
Krmann Dániel; Müilner E d it: Beethoven 
élete és a zene; Müilner Mihály: közép
kori igazságszolgáltatás; Pfeiffer János: 
Herceg Ferenc „A hid“ c. művének ismerte
tése ; Kovarik Mihály: A dómok, elmeken. 
— Az üresedésben levő tanítói állásokra 
Márton Gyula és Progner Viktor tanítókat 
választották meg.

Losonc. Régi orgonáját újjáépíttette.
Rozsnyó. Husvét vasárnapján tartott 

közgyűlésen tették le az esküt az újonnan 
megválasztott gondnokok és presbiterek. 
A gyülekezetnek négy nő presbitere is van.

Budapest. Az 1925-ik év folyamán 321 
millió 860 ezer koronát áldoztak az ev. 
hivek különböző egyházi célokra.

Uj felügyelők. Kisbaboton: Purgly 
Ödönt, Téten, Morichidán: dr. Gouth Bélát, 
Csikvándon: dr. Szent-Ivány Gézát válasz
tották meg egyházfelügyelökü! az evangé
likusok.

Elhalt vallástan&r. Stettner Markó, a 
felsölövöi ev. főgimnázium vallástanára 
hosszabb szenvedés után a felsőőri kór
házban 52 éves korában elhalt.

Győr. Az ev. egyház a soproni theol. 
otthonra 10 milliót szavazott meg.

A hegyaljai egyházm egye közgyű
lése ez idén július 7—8-án Miskolcon lesz.

A tiszai egyházkerület közgyűlése 
a folyó évben július 27—28-án Debrecen
ben lesz megtartva.

Magyarbóly. Az ev. nőegylet 4 millió
ért díszes hímzésű zöld szinü plüss oltár- 
térítőt vett. Árát közadakozásból fedezték. 
Gyűjtők voltak: Wegmanné, Appelné, Tóth 
Istvánné, Danjelicsné, Hammelné és Dúriné. 
Az oltárterítő megvarrásában közremű
ködtek: Vértesné, Hofferné, Tóthné. Vértesi 
lelkészné egy fehér oltártakarót, ifj. Tóth 
Istvánná egy szép futó szőnyeget ajándé
kozott a templomnak. Május 16-án díszí
tették fel ezekkel a templomot a konfirmá
ció alkalmával. A gyülekezet — püspök
látogatás elölt lévén — kb. 25 millió ko
rona költséggel templomát Engel festő hí
vünk által kívül bazalt festékkel kifestette 
s egyházi épületeit Jaszmann Péter és Muck 
Lőrinc kőmívesek által renováltatta. — 
Ivándárda s Borjád filiák is megkezdették 
a templom s tanftólak renoválását; Bor
júdon oltárszőnyegre 8 tanitólak kifestésére 
a nők már is kb. 2 és fél millió koronát 
gyűjtöttek össze, melyhez a németbólyi 
pár szórványhívő 500.000 koronát adott. 
Úrvacsorát vett: Magyarbólyban nagypén
teken s husvétkor 216, Ivándárda filiában 
husvétkor s áldozócsütörtökön 264 lélek. 
Borjad filiában pünkösd 2. ünnepén tartotta 
Vértesi lelkész a konfirmációt s Úrvacsora 
osztást.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Csehszlovákia. A cseh köztársaság 

evangélikus egyházai, szövetséget kötöttek 
Prágában.

Németországban az 1923 év folyamán 
432 zsidó lett evangélikus; és 85 evangé
likus zsidóvá.

Evang. szociálisták kongresszusa. 
Németországban az evangélikus szociális
ták pünkösd ünnepén kongresszust tartot
tak. Az elnöki tisztséget dr. Simons töltötte 
be. Kívüle előadásokat tartott lie. Wünsch 
Marburgból és dr. Zimmermann Hamburg
ból. Áz egyházi beszédet Wolff Achenből 
tartotta.

Bulgáriában a vallásfelekezetek így 
oszlanak meg: 4 millió ortodox, 700.000 
mohamed, 34.000 r. kath., 43.000 zsidó, 
10 800 örmény, 5 600 protestáns.

Finnország. A keresztyén ifjúsági egye
sületek világkonferenciáját ez évben Finn
országban, Helsingsforsban tartják meg.

Szovjet-OroszorBzág. Az ú. n. élő 
orthodox egyház hitvallása így kezdődik: 
Hiszek egy hatalmas erőben, mely az eget 
és a földet a látható és láthatatlan világot 
teremtette.

Szibéria. A haza nem tért magyar hadi
foglyok Szibériában 5 magyar falut építet
tek, 3 református gyülekezettel, 400 hivővei.

M adras. 20.000 ember jelenlétében, nagy 
ceremóniák közt Messiásnak kiáltották ki 
és szentelték fel a 28 éves. ind Krisnamurit.

Amerika. New-Yorkban egy unitárius 
lelkész, dr. Slatten megalakította a hallgatás 
egyesületet. Szerinte a hallgatásban van a 
testnek és léleknek ereje és hogy hallgatás 
által a betegek is meggyógyulnak.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Freyler Ede kőszegi mészá

ros- és hentesmester eljegyezte Kéry Luj- 
zikát Locsmánnról.

Halálozás. Alulírottak, valamint az ösz- 
szes rokonság nevében mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy forrón szeretett édes jó 
anyánk, özv. Szabó Imréné szül. Szopory 
Zsófia folyó évi máju3 hó 23-án reggel 6 
órakor életének 94-ik évében csendesen 
elhunyt. Kedves halottunkat f. hó 24-én 
helyeztük el az ág. hitv. evang. egyház 
szertartása szerint a karakószörcsöki teme
tőben örök nyugalomra. -  Hálával tartozunk 
a Mindenhatónak, hogy szeretett édes anyán
kat a mi végtelen örömünkre ily hosszú 
nyugodt élettel ajándékozta meg. Szabó 
Erzsébet özv. Deés Károlyné, Szabó István 
és neje Németh Lidia, Szabó Eleonora és 
férje Németh János, Szabó Sámuel és neje 
Edvy Ida, Szabó Imre és neje Mogyoróssy 
Terézia.

Özv. Böhm Sámuelné, szül. Fink Anna 
életének 88-ik évében f. évi május 26-án 
Szentgotthárdon elhunyt. Az elhunytban 
Berke józsefné, néhai Berke József őrima- 
gyarósdi lelkész özvegye édesanyját gyá
szolja.

Áldás szép emlékére 1

Ú J D O N S Á G O K .
Eltemették Lipták Pál volt á llam 

titk á r t. Nagy és előkelő közönség rész
vételével temették el Lipták Pál volt keres
kedelmi államtitkárt Budapesten. A gyász- 
szertartást Raffay Sándor dr. püspök 
végezte.

A  vasutas és Krisztus. Ezen a cimen 
tartott előadást Budapesten a Bethánia- 
Egyesület nagytermében Duisberg Frigyes, 
a német keresztyén vasutak egyesületének 
egyik vezető tagja.

A  Görgey-család emlékünnepe. A
görgői és topporci Görgey-család május 
21-én ülte meg Görgey Artur tábornok 
halálának tiz éves fordulóját, amely Buda
vár bevételének évfordulója is. A család 
tagjai és a tábornok tisztelői május 21-én 
a Kerepesi-temetőben megkoszorúzták Gör
gey Artur sírját.

Upsalai ajándék a  debreceni egye
tem nek. Louis Backman dr. upsalai 
orvosprofesszor 2000 kötetből álló könyv
gyűjteményt adományozott a debreceni 
egyetem orvosi karának.

A  husiparosok országos kongresz- 
szu st tartottak Szegeden. Az Országos 
Húsipari Szövetség május 24-én, pünkösd 
hétfőjén országos kongresszus tartottak 
Szegeden.

Mohamedán keresztelő Szom bathe
lyen . Mohamedán „keresztelő*, illetőleg 
névadás és körülmetélés volt Hamid török 
cukrász családjában Szombathelyen. A nagy 
eseményre összejöttek a Dunántúlon lakó 
összes mohamedánok és törökök. A körül
metélést a zsidó főkántor végezte.

Petroleum után kutatnak Zalában. 
Néhány évvel ezelőtt szakemberek Zala- 
megye Muramelléki részén többhelyen ku
tattak petroleum után, de eredménytelenül. 
Mint újabb pénzcsoport van alakulóban, 
mely ismét megkezdi a petroleum után 
való kutatásokat. Ennek a kutatásnak az 
az alapja, hogy geológusok szerint Zala- 
megye déli részén olyan kőzettani jelen
ségeket észleltek, amelyek joggal enged
nek arra következtetni, hogy a föld vala-
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mely részen petróleumot rejt magában. A 
mostani kutatásoktól feltétlenül eredménye
ket várnak.

Különös villámcsapás. Csepelen a 
villám lecsapott a csepeli legelőtelep 45-ös 
számú házába és a villámcsapás megron
gálta az épület falait és mennyezetét. A 
villám felgyúgyotta az egyik szobában a 
fal mellett álló szekrényt, amely pillanatok 
alatt elégett. A villám azután a szoba falán 
keresztül az udvarra szökött, ahol a ház
őrző kutyát agyonsújtotta. A kutya vas
lánccal volt a faihoz kötve és a lánc 
teljesen elolvadt a villám tüzétól. Ember
életben az ijedtségen kivül nem esett kár.

Török-időbeli tem ető t fedeztek fel 
a temesvári Scudier-parkban. Temes- 
várolt a Scudier-parkban uj népfürdő ké
szül s most ássák a csatornák gödreit. 
A kubikusok ásója nyomán megsárgult 
emberi csonttömegek, rozsdás szegek ke
rültek napfényre. A temesvári muzeum 
őrének megállapítása szerint a török idő
ből származik ez az elfeledt temető.

A kitüntetett m esterek m egkapták 
az aranykoszorut. A műit évi kézműipari 
tárlaton kitüntetett mestereknek 23-én, 
pünkösd vasárnapján adták át a vármegye
házán az arany- es ezüstkoszorukat A ki
tüntetések kiosztására az Iparegyesület 
József főherceget kérte fel.

A svéd vasutak villamosítása. A svéd 
államvasutak göteborg—stocktiolmi fővo
nalának villamosítása teljesen elkészült és 
az első villamos vonat május 15-én futott 
be a stockholmi pályaudvarra.

— Nagy á rad ás Felsőolaszország- 
ban. Felso-Oiaszország minden részéből 
az elmúlt héten rendkívüli időjárást jelen
tenek. Alessandria mellett a Tanare- és a 
Bormuda-folyók kiléptek medrükből és 
teljesen döntötték Nizza-Monferrato váro
sát.

Az Uj idők pünkösdi száma rendkívül 
gazdag unalommal je ént meg. Közli egész 
terjedelmében HENRY BATAILLE költői 
és mély egyfclvonásosát „Szerelmes esti 
álom“ címen, Karinthy Frigyes művészi 
fordításában és Pólya Tibor eredeti rajzai
val. Cikket: Rákosi Jenő, Hegedűs Lóránt 
és dr. Török Frigyes irt ebbe a számba, 
elbeszélést: Surányi Miklós es Falu Tamas, 
verset: Farkas Imre. Folytatódnak benn 
Csathó Kálmán új regénye az „Asszony a 
bakon“ és a „Szerelem“ című világhíres 
angol regény. A pünkösdi szám tartalmát 
a lap rendkívül népszerű rovatai: a Kézi
munka, A szerkesztő üzenetei, a Szépség
ápolás, valamint az orosz bolsevizmus 
anekdotakincsének mulatságos darabjai és 
Castellane maiquisnak az amerikai lányról 
irt érdekes cikke teszik teljessé. Gyönyörű 
művészi és igen érdekes időszerű képek 
diszitik ezt a számot. Herczeg Ferenc ké
pes irodalmi hetilapjának az Uj Időknek 
előfizetési ára negyedévre 80.C0Ó korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal, Budapest VI., Anürassy-ut 16.

Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese
bajosoknak kigyogyulásához megküldi új, 
sikeres eljárását és receptjét dr. Balog 
v. h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf 
Zichy Jenő-ucca 23. (Levélre válaszol.)

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV, Egyetem-u. 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága

Petőfi „János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Magyar Lányok fiatal leányok képes 

irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Az 
új évfolyamban két regény folytatódik, üaál 
Mózes „A kenyér“, Altay Margit „Leány- 
sors“. Tutsek Anna folytatja „Évike feljegy
zéseit*. Ezenkívül szebbnél szebb regényt, 
elbeszélést, novellát, verset, társadalmi és 
ismeretterjesztő cikkek, képek és a szer
kesztő üzenetei tarkítják a lapot. Előfizetési 
ára negyedévre 30.000 korona. A Magyar 
Lányok előfizetői V« évi 20.000 koronás 
kedvezményes áron szerezhetik meg a 
„Százszorszép könyvek *-et A Szászorszép 
Könyvek a Magyar Lányokkal együtt V* 
évre 50.000 K. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy út 16.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, versek, mesék, apró történetek, 
játékok stb. gondoskodnak az apró, 4—10 
éves gyermekek szórakoztatásáról. Gegus 
Ida ad útbaigazítás apró gyermekek ta- 
nitgatásaihoz. Könnyű, világos stílusban 
megirt kis versikék, mesék, köszöntök, 
ha felolvassuk a még olvasni nem tudó 
kis babáknak, játszva tanulja meg azo
kat. 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 gyermeknevelésben. A lap negyedévi elő
fizetési ára 25.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy út 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a kővetkező adományok folytak b e : 
— A szamok ezreket értékeinek. — 

Körmendről: Krautsack Henrik 30, Lukáts 
Árpádné 15, O.tó Endre 4, Szentes Sándor 
4, Mesterhazáról: Ments Lajos 4, Mester- 
házy Sándor 4, Szombathelyről: Klein 
Edöné 15, Kratochwill Slefi 4, özv. Böröczky 
Sándorné Adásztevel 6, özv. Mesterházy 
Boldizsárné 4, özv. Mód Györgyné Pápa 4, 
Budapestről: özv. Mokry Endréné 10, dr. 
Molnár Gyula 4, Szakács József 4, Horváth 
Iiona 4. ifj. Markó Janos Ipolyvece 4, özv. 
Tóth Janosné Alsosötétmajor 4, Óüor Károly 
Nagysitke 4, Brenner Ede Ecseny 20, Rá- 
kospalotarói: özv. Molnár Istvánná 10, 
özv. Molnár Mihályné 10, Molnár Erzsébet 
10, Varga András 4, Nagy Lajosné 4, özv. 
Nagy Santuelné 4, özv. Maluz Istvánná 4, 
Sikter Istvánná 4, Harangozó János Puszta- 
Teclak 4, Borgátáról: Koczor Kálmánná 10, 
Szekér Istvánné 5, Keresztúri Józsefné 5, 
Kiss Józsefné 5, Tóth Károlyné 3, Népiskola 
Kemenesszentinarton 4, Ferenczy Kálmán 
Rigács 15, Kocsis Sándorné Veszprém 6, 
Lajo3komáromból: Liszmayer Mátyás 20, 
Hofbauer Mihály 20, Szakács György 16, 
Gangéi Lőrinc 4, Schmidt Jano3 Györköny 
30, Varjú Sándorné Sopron 4, Győrből: 
Falb Mária 4, Paveszka Mihály 4, Jakus 
János 4, Molnár Lajos 4, Háás Gézáné 4, 
Becker Ferenc Sárszentmiklós 50, Scholtz 
Hugó Vitka 15, Brunner Mátyás Soroksár- 
péteri 10, Ricz István Söpte 4, Végh Pál 
Boba 20, Sütő János Nagyacsád 4, Pongrácz 
Ernő Pusztagyimót 10, Kövesy Lajos Lövő 
10, Bolla István Györszabadhegy 40, Kis

pestről : Horváth Elek 4, Lukács Mátyás 4, 
id. Ivánvi János Borsosgyőr 10, Baldauf 
Károly Németújvár 100, Felsőságról: Varga 
József 4, özv. Horváth Józsefné 25, Czirák 
László Farád 15, Vajda Sándor Celldömölk 
20, Petróczi Mihály Gyékényes 7, Szabó 
Róza Rábcakapi 4, Szuchánszky Pál Cso
rnád 4, Pólón János Sárbogárd 4, Gabulya 
János Szécseny 40, özv. Hegyi Mihályné 
Irsa 20, Alsóságról: Somogyi Ferenc 4, 
Somogyi Elek 4, Döncz Adél Miskolc 4, 
Gy. Farkas Mihály Csót 4, Koczor Ferenc

Íobaháza 4, Paksról: Szinger Imre 4. özv. 
'orda Lajosné 25, Kech István 4, Török 

Lajos Zalaszentiván 8, Horváth József Be
led 4, Szabó Linu3 Újinalomsok 10, Ádám 
Gyula Kiskunhalas 4, Kozma Lina Tét 4, 
Meszlenből: Szabó Kálmán 9, Takács 
László 16, Király Elek Nagyköcsk 4, Finta 
Ferencné Koppánymegyer 5, özv. Takács 
Károlyné Pécs 40, Toman Mihály Tordas 
10 ezer koronát.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT OÉZA 
SzentgotthA rd, Vasvárm egye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLY.
Főmunkatársak:

NAGY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Gabonaárak: Búza 430—440, rozs 230— 

235, árpa 245, köles 190, zab 270, tengeri 
205—207, korpa 173 ezer korona méter
mázsánként.

Valuták: Dollár 71 650, Schilling 10085, 
Német márka 17010, Cseh korona 2115, 
Dinár 1258, Lei 275, Lira 2755, Frank 2390, 
Angol font 348 000.

H ird e tm é n y .
Az „Újpest Árpid-úti mozgósrínház vál

lalat r. t.“ budapesti bej. cég 1926. évi 
január hó 20. napján megtartott rendkívüli 
közgyűlése elhatározta fejszámolását.

Á Kereskedelmi Törvény 202. §-a értel
mében felhívjuk a részvénytársaság eset
leges hitelezőit, hogy követeléseiket alulírott 
felszámolóknál a mai naptól számított 6 
(hat) hónapon belül jelen sék be.

Budapest, 1926. május 25.
Dr. Kovács Sándor Frledlánűer Jenő

egyetemi tanár bankigazgató
Budapest, Budapest,

V., Ilold-u. 29. I. V., Vilmos császár-u. 30. I.
felszámolók.

M á t Í N  fcSJá iM lo i*
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. ----

Á llandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szem fedőkben és 
slrkoszorukban, valam int az összes 

temetkezési cikkekben. 52

Egészséges, jóindulatú magános nö ott
hont találhatna, mint családtag, öreg házas
párnál (gyermektelenek), ha a házi teen
dőkben segédkeznék. Cím: Özv. Binder 
Adolfné, Felcsút, Fejér megye. 2 -s
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Akar ingyen egy jó  tan ácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

et Ó e s 9 G
<9

V^  k a s z á t .
Ez a legújabb vívmány a kasza- 
gyártás terén. Mioősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelőt három 
szőri kikalapálás után is késesé 
===== gesen kicserélem ■ ■ -  

Kapható kizárólag:
S A L B E R  K Á R O L Y

kereskedésében 9-20 

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK, 
SODRONY Á G YB ETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wenneszjenö ut 55. Telefon 82.

L egszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női , férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális Károly
műfestő és  vegytisztító  

vállalata.

(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
7 -1 0  kézelő tisztítás.

Lószerszám ok kaphatók m in
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 .

Luther köpeny,
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 m intát 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. oltárépitőüzem e 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épit és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 11—12

Dr. M asznyik Endre:
r

Uj Testámentom.
A mű m egrendelhető a szerzőnél is 

Ercsi, (Fehér m.)
A fűzött példány ára (szállítással együtt) 90  
vászonkötésü 120, bőrkötésű 170 ezer kor

A jó könyv a legjobb barát!
Öröm, ha szép. H asznos, ha jó  és tánulságos.
Örömöt és hasznot kívánok mindenkinek I

Az itt felsorolt, vagy bárhol hirdetett és kiadott könyveket is megküldi

Kis Tivadar könyvkereskedése Pápa, ha egy levelezőlapon kéri.
A cséplőgépek szerkezete és kezelése

406 k é p p e l..........................................P 6 60
L okom obil-G őzkazánfiitő  és gőzgép- 

kezeló, 555 kérdés felelet. 127 ábra 
Géptalajdonosok, mezőgazdák és vizs
gázók r é s z é r e ...................................P 2 80

Cséplőgépek szerkezete, kezelése és ja
vítása. 41 k é p p e l ............................ P 170

Lokomobilok szerkezete, kezelése. 400
kérdésben. 100 képpel......................P 3'—

A G őzgép gyakori, kézikönyve. 110 képpel P 3-—
A kisbirtok helyes berendezése és keze

lése. 12 képpel...................................P 180
M éhtenyésztés vezérfonala. 116 képpel P 1-50

M éhészet. Gyakorlati tanácsadó kezdők
számára. 62 képpel..........................

A méh és lakása. 26 képpel 
R endellenességek a méhészetben .
A m é h v i a s z .......................................
V etés- és növényápolás. 47 képpel 
A pata és csülök ápolása és betegségei 

267 képpel A ló, a szarvasmarha, a 
sertés és a többi házi állat munkáké 
pességének egyik legfontosabb kelléke 
a pata és csülök egészsége. Az ápolás 
és gyógyítás útmutatója ez az új könyv 
Á r a ...........................................................

P 2 40 
P 1-96 
P 1 96 
P 1-96 
P 3-40

P 8-50

Bármely postahivatalnál vehet csekklapot, kitölti, feladja a kívánt könyv árát 
(és postadíjra 50 pengőfillért) a 25210. számú csekkszám lára. így meg

takarítja az utánvételezési postadíjat.

My«—*inH Wailiscb Bála vUlunOxemfl könyvnyomdájában Szcntgottbirdon.
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Alapította
K A P  I B É L A

1910-baa.

Laptulajdonoa:
i  nanáDtfill Latber-SsOvetsAo
k i  Országos Lutlipr-SzÖTet- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, e lőfizetési dijak 
6s reklam ációk a

HARANGSZlF azerkesató  
kiadóhivatalának 

Szentgottliárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

f

S ze n tlé le k , ö n ts  e rő t b e lé n k , 

A d j  e g y e té r té s t k ö z ib é n k .

SaarkaaiM-UadóhlTatal: 
SZENTOOTTHÄRD.

Vas vármegye.

FlókkladóhlTatal 
.Luther-TArmsAg“ könyv 

kereskedése Budapest, 
VIII., SzentklrAlyl-u. 51/a.

A „HABANO8Z0“ 
eléflaetésl Ara : a mAsodlk 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
C soportos küldéssel 
10'/>-oa kedvezmény. 

AmerikAba egész évre 2 
dollA r; az utódAllamokba 
a  II. negyedre 20.000 K.

Kicsoda az Isten?
I. János 4 .16. „Az Isten sze
retet ; és aki a szeretetben 
marad, az Istenben marad, 
és az Isten is őbenne.“

K icsoda az Isten? .  .  .  Feleljetek 
a kérdésre ezzel a drága vigasz

taló igével, ezzel a bátorító igazság
gal: „Az Isten szeretet!“... Valami
kor megtanultuk s hányszor tapasz
taltuk, hogy az Isten bölcs, igazsá
gos, szent, mindenható, de különö
sen jegyezzük meg, hogy az Isten 
szeretet, teremtő, megváltó, áldó, 
megbocsátó szeretet! . . .

Elgondoltuk-e már: mennyi vi
gasztalást és reménységet, mennyi 
bátorítást hoz nekünk ez az ig e ! 
„Az Isten szeretet“ . . . Tehát nem 
remegő félelemmel emlékezünk az 
Úr mindenható erejére, hisz ez a 
győzhetetlen erő, ez a végtelen ha
talom a szeretetnek áll szolgálatá
ban. Nem rendít meg annak tudata 
sem, hogy minden mozdulásunkat 
a Mindenüttjelenvaló szeme figyeli 
és kíséri, hisz ez a mindenütt jelen
való hatalmas Űr, a szeretetben 
jóságos, mennyei Atyánkká lesz, 
aki szívszorongva várja tékozló fia
inak hazatérését. „Az Isten szere
tet!“ Ne nyugtalankodjék hát szí
vetek, az egyedül szenthez s az 
egyedül igazhoz mindenkoron gyer
meki bizodalommal közeledhetünk, 
mert Isten a maga szentségében és 
igazságában is szeretet. . .  A nyári 
zivatar villámokat szóró s vészesen 
morajló felhői felett ott van még 
a meleget árasztó, világosságot adó 
fényes napkorong — a minket pró
báló bajok és nyomorúságok felett 
pedig ott áll a jóságos Isten, aki 
az ige bizonysága szerint: szere
tet, szeretet . . .

János apostol szava a hívő lé
leknek el nem fogyó örömöt és ki-

meríthetelleniil gazdag vigasztalást 
nyújt. Az élet minden változásában 
biztató csillagfény gyanánt világol- 
jon előttünk ez a szent igazság: 
„Az Isten szeretet!“ . . . Emberek 
segedelme, barátsága könnyen el
vész, fordul, ne feledd ilyenkor: 
az Isten szeretet, ki övéit el nem 
hagyja, mert mindnyájunk édes
atyja . . . Fájdalom, szenvedés sza
kad rád, bánat, betegség hervasztja 
életedet — emlékezz: az Isten sze
retet, akinél békességnek, és nem 
háborúságnak gondolata vagyon... 
Amikor bűneiddel megszomorítot- 
tad és megbántottad teremtő Ura
dat, jusson eszedbe: az Isten sze-

Folyó év június hó 4-én volt 6 
éve annak, hogy a „békeszerző
désének elkeresztelt arcpirító tria
noni békeparancsot a magyar kor
mány kiküldöttje kényszerűségből 
aláírta.

Hat hosszú éve pusztulunk egy
aránt a Csonkaországban, valamint 
a trianoni határokon túl ez átok 
nyűge alatt.

A hivatalos Magyarország kezeit 
guzsbakötve tartja még a trianoni 
erőszak, de a magyar társadalom 
nem nézheti ölbe tett kezekkel 
édes drága hazánk szétdarabolá- 
sát, nemzetünk pusztulását, elsza
kított véreink keserves kálváriáját.

A Budapesten székelő nemzeti 
egyesületek egyértelmüleg elhatá
rozták, hogy az egész országot e 
szomorú évfordulót követő vasár
napon tiltakozásra hívják fel, hogy 
a magyar társadalom hatalmas és 
egyértelmű tiltakozása az egész 
világgal megértesse azt: e nemzet 
élni akar és életképességét vissza 
akarja nyerni a világ igazi béké-

retet; bizonyosan öleléssel fogad 
téged, mihelyt bűneidet megsiratva, 
elsiratva, visszatérsz Őhozzá . . .  
Talán azt érzed, hogy közeleg az 
élet utolsó nagy éjszakája ? . . .  Az 
Isten szeretet . . . atyai kéz emel 
egy jobb világ boldog országába!...

„Hogyne dicsérném az Istent, 
Zengedező énekkel,
Ki dolgában oly bölcs, oly szent 
És jót tesz mindenekkel,
Ő minden áldások Atyja,
Csupa jóság, szeretet,
Ki engem bölcsen vezet 
És hű szívót hozzám hajtja,
Minden elhagy, elfeled,
Isten vég nélkül szeret.“

Ámen.

jét a háború után továbbra is meg
rontó, bosszúvezérelt és világpusz
tító békeszerződések mielőbbi re
víziója u tján!

Budapesten ma, június hó 6-án 
délelőtt 11 órakor az összes társa
dalmi egyesületek hatalmas tilta
kozó gyűlést tartanak a Vigadóban, 
melyen közéletünk illusztris kép
viselői gyújó szónoklatokkal üzen
nek hadat a már-már szinte jelent
kező közönynek és fásultságnak. 
A gyűlés után a Szabadság-téren 
levő és az elszakított részeket jel
képező irredenta-szobrokat meg
koszorúzzák.

Június hó 6-án tiltakozzék az 
ország minden városa és községe 
a békeparancs ellen és követelje 
a békeszerződésnek revízióját.

Meg vagyok győződve, hogy abban a 
percben megszűnik nyomoróságunk, ame
lyikben megérik rá a szívünk. Azonnal 
visszakapjuk régi országunkat, mihelyt 
képesek leszünk megtartani.

Dr. Ravasz : Gondolatok.

A magyar nemzet Golgotájának évfordulója.

jRendelje m eg K u p i: AZ ÚR OLTALM ÁBAN  c. történeti elbeszélést.
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Püspöki egyházlátogatás a győri 
egyházmegyében.

Kapi Béla dunántúli püspök máj.
hó 28-án indult el első tavaszi 

egyházlátogató kőrútjára a győri 
egyházmegyébe László Miklós püs
pöki titkár kíséretében. Már Pápán 
csatlakozott hozzá Németh Károly 
győri egyhm. esperes és Ihász L. 
egy hm. c. jegyző. Gyömörén dr. 
Darányi Kálmán Győrvárniegye fő
ispánja és dr. Némethy Ödön alis
pán köszöntötték a püspököt a 
vármegye, Csemez István kormány
főtanácsos, egyhm. felügyelő és 
Mihályi István egyhm. II. felügyelő 
az egyházmegye és Jerffy József fő
szolgabíró a járás részéről. A lovász- 
patonai és a nagydémi árvalány- 
hajas, csikósruhás lovasok kísére
tében érkezett a kocsisor a nagy
démi határhoz, hol az elöljáróság 
élén Kovács József körjegyző, majd 
a templom elé, hol az egész gyü
lekezet, presbitérium és község élén 
Szalay Mihály lelkész köszöntötte 
a főpásztort. Szeretettel felelt a 
püspök a szeretetből folyó szavakra. 
Azért jöttem, — mondotta — hogy 
ébresztgessem az alvó lelkeket, de 
nem az én számmal, hanem Isten 
szavával! És amint beszél, megtel
nek a szemek könnyel, megnyílnak 
a szívek s már is befogadták sze- 
retetükbe a főpásztort az egyszerű 
lelkek! Az ősi Mihály család kúri
ája fogadja vendégül a püspököt, 
az a ház, melyben apák és fiák 
mindenkor versengtek egymással 
az egyházszeretetben, hithűségben 
és áldozatkészségben.

Másnap reggel 8 órakor már az 
iskolában van a püspök, hogy 
megismerje a tanító munkáját és a 
tanítás eredményét. Azután tanács
kozik a presbitériummal, istenitisz
teletet tart s utána közgyűlésen 
tárgyalja le a püspöki kérdőponto
kat.

Délután az ősi Lovászpatonára 
indul. Mintha az Istentől kért sok 
áldás máris meghallgatásra találna, 
hull a kincseket érő májusi eső ! 
A régi, árpádházkorabeli templom 
előtt várja püspökét a gyülekezet, 
a leventék, tűzoltók katonás sor
fala. Ismét Szalay Mihály lelkész 
köszönti őt, majd a leventék pa
rancsnoka, Jossy Béla róm. kath. 
tanító és Farkas Kálmán tűzoltó 
főparancsnok adják le rövid, kato
nás tisztelgésüket. Ugyancsak itt 
tolmácsolja a veszprémi ref. egy

házmegye üdvözletét Jókai Ihász 
Miklós egyhm. gondnok. A munka 
itt is ugyanaz: iskolák, presbitérium, 
istentisztelet, közgyűlés. Annyi időt 
is alig ad magának a püspök, hogy 
elfogadja a lelkész-család szeretet
tel nyújtott frissítőjét, máris kocsira 
ül s indul Kispécre.

Erősen alkonyodik, de a dom
bok oldalán élet v a n : a kispéc- 
kajári lovasok, hajadonok, az elöl
járóság Balogh György főjegyző
vel s Tóth Gyula téti főszolgabíró
val várják és üdvözlik a püspököt, 
így vonult be a megnövekedett 
sereg Kajáron át Kispécre a tem
plom elé. Kajáron ragyognak nem
csak az örömkönnyekkel telt sze
mek, hanem a kis házak szemei is ; 
ki vannak világítva az ablakok apró 
gyertyákkal, melyekből evang. és 
róm- kath. kívek szeretete és tisz
telete lobog a püspök felé. A tem
plom előtt dr- Csemez Béla gyűl. 
felügyelő fogadja és köszönti a hí
vek élén a püspököt, kit azután a 
régi Matkovich-ház fogad magya
ros vendégszeretettel. Az iskola- 
és egyházlátogatás vasárnap dél
előtt folyt le.

Kispéc-Kajárról Tényöfaluba ve
zetett a hosszú, dombok között ho
mokos völgyekben kanyargó út, 
amelyet örömmel tett meg a püs
pök, hogy megismerje ezt a magá
ban álló, őrálló kis gyülekezetét. 
Szép kis templom, rendben tartott 
épületek, örvendő gyülekezet és 
község fogadják a főpásztort a 
templomdombon. Győrffy Béla, a 
felpéci anyagyülekezet lelkésze és 
Búzás Imre tanító tolmácsolják sze- 
retetüket és örömüket. Azután kez
dődik a munka. Sajnos, itt nem
csak felemelő, de leverő jelensé
geket is kellett látni a főpásztor
nak : viszálykodás, gyűlölködés
bomlasztja és fenyegeti pusztulás
sal a kis gyülekezetei. Keresi, vizs
gálja az okokat a püspök s azzal 
távozik komoly szavak után a gyü
lekezetből, hogy mindent elkövet 
ennek a régi, őrtálló gyülekezet
nek megmentésére.

Öröm1 szeretet, tisztelet, hála 
kísérik a püspököt egész utján. 
Virággal árasztják el az iskolában 
a gyermekek, a hajadonok, tiszte
legnek előtte a gyülekezetek bel- 
missziói egyesületei, községek és 
azok szervezetei. Nagydémen Mi
hályi Istvánná, Lovászpatonán dr. 
Miklós Istvánná, Kispécen özv. 
Nagy Istvánná elnöknők tolmácsol
ták gyönyörű, lelkes szavakban a

nőegyletek szeretetét és ajánlják 
fel az egyházépítő munkához a nők 
támogatását. Megjelennek a róm. 
kath. egyház küldöttségei: Nagy
démen Nádasi Elemér tanító, Lo
vászpatonán Jakab Gyula plébános, 
Kispécen Baán János plébános, 
Tényőfalun dr. Vid János plébános 
népes küldöttségek élén biztosítják 
a püspököt, hogy az evang. hívek 
öröme az ő örömük is, és öröm
mel nyújtanak kezet a közös esz
mények munkálására. Ott voltak 
a többek között mindenütt a tűz
oltók, leventék, legény- és leány
egyletek stb.

Vasárnap este Nagybarátfaluba 
ért a püspök.

Ezüstkonfirmáció Ózdon.
ózdon minden évben pünkösd

kor van a konfirmáció. Ez évben 
az adott különösebb jelentőséget 
neki, hogy az egyházközség össze
gyűjtötte azokat, akik 25 évvel 
ezelőtt konfirmálódtak . . . ezüst
konfirmációra. Minél messzebb ke
rül az ember gyermekkorától, annál 
drágább lesz számára annak min
den emléke. A gyermekkor legki
magaslóbb emléke pedig a konfir
máció. Heten gyűltek össze felme
legedni az emlékek füzénél, hálát 
adni Isten megtartó kegyelméért 
s beszámolni arról, hogy mennyire 
tartották be konfirmációi fogadal
mukat. Egyik a távolból küldte 
együttérzését a kis seregnek, a 
többiek . . .  kik meghaltak . . .  kik 
szétszóródtak. A jelenlevők vala
mennyien családapák és család
anyák, akik közül az egyiknek két 
leánya is koniirmálódott az napon, 
részt vettek a konfirmandusok vizs
gáján, hogy felfrisítsék emlékeze
tükben a konfirmációi anyagot. Az 
egyikük, Stark József, beszédet 
mondott az új konfirmandusokhoz, 
az ezüstkonfirmandusok nevében 
tevén bizonyságot arról, hogy mit 
jelentett a konfirmáció az életük 
számára. A konfirmációi ünnepé
lyen azután külön helyen, a gyü
lekezet előtt újra együtt ültek s 
az új konfirmandusok után együtt 
térdepeltek az oltár előtt azok, akik 
25 évvel ezelőtt együtt vettek elő
ször Űrvacsorát. Az ezüstkonfir
mandusok is kaptak emléklapot s 
egy-egy levelező-lapon üdvözletét 
küldtek azon távollevő társaiknak, 
akiknek címét sikerült megtudni. 
— Az ünnepség zsúfolásig megtol-
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tötte a templomot és sok embert 
elgondolkoztatott azon, hogy ho
gyan is tartom én meg a konfir
mációi fogadalmamat! Ezentúl min
den esztendőben lesz Ózdon ezüst
konfirmáció.

Wágner Qusztáv Adolf, újver- 
bászi evangélikus esperes, egyház
kerületi elnök, aki az úgynevezett 
„vajdasági“ evangélikusoknak püs
pökjelöltje, váratlanul megbetege
dett. Szélütés érte. Állapota súlyos.

OLVASSUK A B I B L IÁ T !
Kölcsönös segítés.

Perzsa rege szerint apró kövei telt lá
dára bukkant egy ember s azokat a tenger 
fölött kóválygó sirályokra dobálta. Csak 
egy darabot vitt haza. Otthon tudta meg, 
hogy drágakövek voltak azok. De már 
hiába kesergett. A kölcsönös segités alkal
mai értéktelen kavicsoknak látszanak, de 
ha balga-módra magadtól el nem dobod, 
drágakövekké válnak, melyek életedet gaz
dagítják.

Június 7. Jó példával. II. Kor. IX. 2. 
Panaszkodol talán, hogy szegény vagy és 
nélkülözöl, hogyan segíthetnél máson? 
Nézd, az apostol nemcsak önmagát, de a 
korinthusiakat is eléd állítja, mint akiknek 
buzgósága sokakat magával ragadott. Nem
csak a rossz, a jó példa is ragadós, csak 
oly keveset látni ebből. Milyen példát mu
tat életed?

Június 8. Szeretettel. Kol. III. 12. Ez az 
egyetlen tartozásunk egymás iránt: Rom.
III. 8. A könyörületes szfv nincs kötve 
gazdagsághoz, sőt minden áldozat és gaz
dagság hiábavaló, ha szeretet nincsen benne 
I. Kor. XIII. E világnak legnagyobb nyo
morúsága, hogy oly ritka benne a szelíd 
és könyörületes szív. Betegnek egy szál 
virág, szomorkodónak egy vigasztaló szó 
bearanyozza sötét perceit. Mindent szere- 
tetből 1

Június 9, MegbocsájtássaL Kol. III. 13. 
így is segíthetünk egymáson? Emlékezz a 
vad népek vérbosszújára, mint pusztít el 
családokat, néptörzseket I A modern ember, 
a mai magyar is hasonlókép tesz kérlel- 
hetlen haragjával. Ám aki elfogadta Krisztus 
megbocsájtó kegyelmét, maga is meg tud 
bocsájtani haragosának, megsértőjének. Ha 
megbocsájtani nem tudsz, nem vagy Krisz
tus híve. Máté XVIII. 34-35.

Június 10. Imádsággal. Ef. VI. 18—19. 
Rádiónál is fenségesebb összeköttetést is
mer az apostol. Missziói nagy munkáját, 
melyet csodálva szemlélünk, imádságos 
szívén hordozta. Jézus is imádkozott övéi
ért és esedezik ma is érettünk a mennyei 
Atyánál. Imádkozol-e másokért, egyházadért 
és hazádért?

Június 11. Tanítással. Gal. VI. 1—8. 
Hányszor segítettél máson útbaigazítva azt, 
de a keresztyén lelki életben gyakorlód-e 
ezt? Közelében lakom a vakok intézetének. 
Sok száz eset közül egyszer esett meg, 
hogy egy férfi dacosan visszautasította se
gítő készségemet, midőn sűrű kocsijárás 
közepett az út másik felére akartam átve
zetni. Hány ember szívesen venné azonban 
lelkiekben segítséged, ha nem szégyelnéd 
a Krisztus evangéliomát Dán. XII. 3.

Június 12. Buzdítással. Ézs. XXXV. 4-6 . 
Meglankadnak még a legerősebbek is. Bá
torítással mennyi csüggedt lelket felegye- 
nesithetünk. Előkelő urinő szól arról lelké
szének, hogy szívesen lenne egész sziwel 
Isten gyermekévé, de fél attól, hogy még 
„bolondnak“ nézi a világ. Erre a lelkész: 
.Asszonyom, egyszer okvetlen bolondokká 
leszünk, vagy azoknak tartanak. Vagy most 
a világ szemében, hogy az Úrban bölcsek 
lehessünk, vagy egykor az örökkévalóság
ban, ahol szörnyű lesz az ébredés: oh en 
bolond, eltévesztettem az utat.“

Június 13. Anyagiakkal I. Kor. XVI. 
1—3. Hát mégis idejutottunk ? A pénzemet 
akarják 1 Ne hidd embertársam. Mindenek 
annak lábai alá vettettek, aki önmagát adta 
érted. Nyomorult garasodra nem szorul. 
Mik. VI. 7. Neki szíved kell. Az az ideges, 
összetört, békételen bűnös szív, mely az ö 
kezében tiszta, boldog szívvé varázsolódik 
át. Ha ö formáló kezeibe vehetett, nem 
riad vissza szived, hogy zsebed is meg
nyíljon. Jak. IV. 7.

Mások ügyét fefvéve magunkat gazda
gítjuk. Kimar Janó.

„Áldott minden sző, minden betű, 
tett és példa, melyből a magyarság 
erkölcsi megújhodása fakad. Áldott, 
mert belső béke, nyugalom és biza
kodás, erő és csönd fakad a nyo
mán. Áldott, mert egyetemes emberi 
életszépségek, egy megromlott világ 
újjászületése támad belőle.“

t\  zorványi vár ura.
I r ta : Szombath Ernő. 8)

Másnap vasárnap volt.
Varsády ép a templomból jött 

ki s amint befordult az uccaajtón. 
halk nyöszörgés ütötte meg a fülét.

Odatekintett s akkor látta, hogy 
a kapú szögletében Sára kuporog.

Odalépett hozzá s megszólította.
— Mi a bajod Sára? Mit kere

sel itt?
A vén asszony felemelkedett s 

összetett kezekkel nézett a lelkészre.
— Oh tisztelendő uram, nagyon 

fáj itt benn a szívem. Érzem, hogy 
már nem sokáig bírom. Beteg va
gyok. Meghalok.

A lelkész vigasztalni kezdte.
— Egyszer mindnyájunknak meg 

kell halnunk Sára. S aki nyugodt 
lelkiismerettel bír, az nyugodtan 
néz a halál szemébe is.

Az asszony jajgatni kezdett.
— Igen, igen, akinek jó a lelki

ismerete. —
A lelkész figyelni kezdett.
— Hát neked nem nyugodt Sára ?
Az asszony térdre ereszkedett

s úgy rimánkodott.

Nem, nem nyugodt. Oly nehéz 
a szívem, mert egy nagy bűn ter
heli. És én úgy félek a haláltól, 
úgy félek!

A lelkész megfogta a kezét.
— Kelj fel. Jöjj be velem s ott 

könnyits a telkeden. Mondj el ne
kem mindent. Az Isten szolgája 
vagyok, annak elmondhatod.

Az asszony örömmel kelt fel.
— Úgy, úgy tisztelendő úr. El

mondom s akkor talán megnyug
szom én is.

A lelkész bevezette a szobájába. 
Leültette s maga is leült. Aztán 
részvéttel mondta.

— És most Isten nevében kezd el.
Sára reszkető ajkakkal kezdett

a beszédbe.
Sok-sok évvel ezelőtt, hogy meny

nyi ideje, nem is tudom, de azt 
tudom, hogy egy május végi napon 
Gáspár úrral találkoztam a zorvá
nyi erdőben s akkor rávett, hogy 
nevelt lányomat, a Zorkát csem
pésszem a várba dajkának. Aztán, 
ha ott lesz, hát két hónapra rá 
eressze le kötélen egy kosárban a 
kis urfit a Vágba. Ő ott lesz csóna
kon, abba felfogja a gyermeket. 
Zorka meg hazudj a azt, hogy el
szédült s a gyermek kiesett a kar
jából s beleesett a vízbe. A nem- 
zetes urék halálra fognak ijedni, 
mert azt fogják hinni, a gyermek 
a vízbe fulladt s akkor ő előáll s 
át fogja adni a gyermeket.

Az asszony megállt s megtörölte 
izzadt homlokát.

A lelkész a lélegzetét visszafojtva 
hallgatta a beszédet.

— Csak tovább Sára. Folytasd.
Az folytatta.
— Én nem akartam Gáspár úr 

szavát elhinni s nem akartam a 
tervébe belemenni. Mert féltem, 
hogy rosszban töri a fejét s nem 
úgy lesz, ahogy mondja. De ekkor 
megesküdött, hogy úgy lesz, a 
gyermeket visszaadja szüleinek. így 
fog ő bosszút állani azért, ̂  hogy 
bátyja véresre korbácsolta. Én ek
kor elhittem s beleegyeztem. De 
megfenyegettem, hogy ha még sem 
úgy lesz, hát én megmondom azt 
a nemzetes urnák.

A lelkész felkelt.
— És aztán mi történt?
— Azt tudja már a tisztelendő 

úr. Zorka lebocsátotta a gyermeket. 
Gáspár úr 'ott várta. S a gyermeket 
nem adta vissza szüleinek.

— És hol most a gyermek?
— Azt nem tudom. Gáspár úr
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elvitte valahová. S ámbár én na
pokon át lestem, mégsem bírtam 
nyomára jutni, hogy mit tett vele ?

A lelkész megtörölte a homlokát. 
Az örömtől egyszerre m^ege lett.

— Oh Sára, miért nem jöttél e 
hírrel már előbbi?

— Nem mertem. Mert Gáspár 
urat egyszer felkerestem, hogy 
megkérdezzem, miért nem tartotta 
be a szavát? De rettentően meg
ijesztett. Megöléssel fenyegetett, ha 
szólni merek valakinek is róla. 
Legyek nyugodt, a gyermek él, jó 
helyen van. De ott soha rá nem 
találnak. Hogy akkor mit firtatom 
a dolgot ? Meg aztán azt is mondta, 
hogy Zorkát kerékbetörik, mert 
hiszen ő bocsátotta le a gyermeket. 
Ő a nagyobb bűnös. Hát ezért nem 
mertem eddig szólni. Pedig úgy 
fájt a szívem a nemzetes űrért s 
azért az áldott jó nemzetes asszo
nyért, akit a bánat a sírba vitt. 
Oh Isten, oh Istenem, miért is tet
tem ezt?

Az asszony hangos sírásra fa
kadt.

A lelkész hagyta, hadd sírja ki 
magát. Hadd könnyítsen azzal is 
bűnös lelke súlyán. Fel s alá járt 
a szobában s elmerült a gondola
taiba.

Végre megszólalt az asszony.
— Mondja tisztelendő úr, hogy 

tehetném jóvá hibámat. Oh úgy 
szeretnék nyugodtan meghalni.

A lelkész megállóit előtte.
— Ide hallgass Sára. Nagy bűnt 

követtél el. Kérd az Istent, hogy 
bocsássa meg bűnödet. S ha igazán 
megbántad, ő meg is bocsát, mert 
az irgalma végtelen. De neked még 
vezekelned kell. Még segítségünkre 
kell lenned, hogy a gyermeket meg 
is találjuk.

Sára örömmel kulcsolta össze a 
kezét. /

— Mindent megteszek tisztelendő 
uram, mindent! Csak mondja, mit 
tegyek? Megmondjam a dolgot a 
nemzetes urnák?

Varsády felsóhajtott.
— Annak már nem mondhatod 

meg. Tegnap elment a török ellen 
harcolni. Oh bár tegnap jöttél volna 1 
Ma már ki tudja hol s merre jár? 
Nem küldhetek utána.

Az asszony siránkozni kezdett.
— Nem mertem tisztelendő uram. 

Csak ma jött meg a bátorságom s 
ez is csak azért, mert meglepett a 
nyavalya. Érzem a halálom, érzem.

— Jól van Sára. Hogy elmond- 
tad,^ ezzel Istennek tetsző dolgot

cselekedtél. De most légy rajta, hogy 
a gyermek nyomára akadjunk.

— De hogyan tisztelendő uram ?
— Hát úgy Sára, hogy te is, 

meg Zorka is nyomában lesztek 
Gáspár urnák. Figyelni fogjátok a 
várát, hogy ki megy oda be, ki 
megy onnan ki. S aki kimegy, azt 
szem előtt kell tartani, annak utána 
kell menni, ha kell, a világ végére 
is. Kivált az után, aki gyanús lesz. 
De ti erről senkinek említést ne 
tegyetek. így majd csak rátalálunk 
a gyermekre. Az Isten velünk lesz!

Az asszony ég felé emelte a 
szemét.

— Igen. Az Isten velünk lesz.
A lelkész folytatta.
— S aztán, ha valami fontosat 

észrevesztek, azt nekem azonnal 
jelentsétek. S én akkor megmondom 
majd, hogy mi lesz a további teen
dőtök. Megértettél Sára?

Az asszony felkelt.
— Meg, tisztelendő uram. És 

Ígérem, lelkem üdvösségére, hogy 
híven megteszek mindent. Oh, bár 
csak addig élnék, míg a kis úrfi 
.előkerül!

— B ízz az Istenben Sára. Ő ve
led lesz, hogy bűnödet jóvátehesd. 
Látom, már megbántad. A javulás 
útjára tértél. Légy azon, hogy arról 
soha le ne térj. És most Isten ve
led. Eredj el békességben s az Úr 
legyen veled.

Az asszony elment s Varsády 
magára maradt a gondolataival.

____________ (Folyt, köv.)

Értesítés. •
Értesítjük a f. év január havában e b 

lap hasábjain általunk kibocsátott felhívásra 
jelentkezett kertársakat, hogy 50 éves talál
kozónk napját a f évi jú'ius havának 7 ikére 
tűztük ki. Ez a dátum szinte adódott, mivel 
erre a napra van összebíva ugyancsak 
Sopronba az Orsz. Evang. Tanítóegyesület 
közgyűlése is, amikor néhai Kapi Gyu*a 
taniioképzó-intézeti igazgató síremléke is 
felava'ásra kerül.

A találkozás színhelye a tanítóképző- 
intézet auditóriuma; ideje d. e. 11 óra.

A találkozás programmja:
1. D. e 9 órakor közös isteni tisztelet.

2. Kivonulás a temetőbe Kapi Gyula sír
emlékének leleplezésére. A síremlékre ko
szorút helyezünk rövid beszéd kíséretében.
3. A megjelentek üdvözlése. 4. Megemlé
kezés az intézetről s a volt tanáiokról. 5. 
Közös étkezés.

Szállást a tanítóképző intézet igazgató
sága ád. A közös étkezés valószinü'eg az 
alumneumban lesz önköltségi áron.

A mi akturunknak a közgyűlés keretébe 
való beillesztéséről Krug Lajos soproni 
igazgató kartársunk, az Országos Egyesület 
elnöke fog gondoskodni.

Gjőr-Debrecen, 1926 évi június hó 1-én.
Horeczky Béla, Benedek Vince, 

ny. ig. t. ny. ig. t.

ftz én anyám!
Arcát beárnyéfiella már az alReny, 
bajái az esz fehérre derezte,
Fálylas szeméneR messze már a messze 
E s  meg-megremeg munRás fiel Reze, 
Tipegne jár-Rél a Ris udoaren,
M íg elméláz egy régi dalén 

A z én anyám.

E gy régi dal! bej, hányszor éneRelíe 
úyermeR sírástól peri éji csendbe 1 
„Osicsija baba, szépen, ienle-lente, 
A ludj el édes, Ricsi leoenle,
A  sötétségtől ne íélj, ill nagyeR.“
E s  áldeli Rezén lágyan ringaieil 

A z én anyám.

A  régi dal már hallgat réges-régen;
A  Ris galyafi fáfifiá lerzseRedleR,
Eres férFioá leli a gyenge gyermeR 
$ meni egyifi délnefi, másiR ReleineR: 
A z  anyalérzslel mind-mind elszaRadi,
$ emléReioel egyedül maradi 

A z én anyám.

De jé, $egy maradi legalább az emléR, 
Betölti a magányesság csendjét; 
Yégig-oégig simogatja a lelRéi 
$ fieré parázséi minden Redoeséi.
M íg áldélag tárja felénfi Rarját 
Elmond egy értünfi esde imát 

A z én anyám!
SZABÓ GÁBOR.

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
A porosz kultuszminiszter, dr. 

Becker, hogy visszaadja Klebersberg 
g ró f kultuszminiszterünknek Berlinben 
tett látogatását, Magyarországra jött, 
hogy hazánk kulturális viszonyairól 
személyesen is tájékozódjék. A porosz 
kultuszminiszter, azt mondják, rend- 
kívül rokonszenves megjelenésű egyé
niség, aki mint volt theológus a 
theologiai és egyházi ügyek iránt is 
rendkívül melegen érdeklődik.

Dr. Becker porosz kultuszminiszter, 
ki Debrecenbe is ellátogatott, ittléte 
alatt több figyelemre méltó nyilatko
zatot tett. A magyar és a német 
kulturprobléma azonosságát például 
a következő jellegzetes szavakkal ha
tározta meg: „ S ze lle m i g a z d a s á g 
g a l p ó to ln i  a d ,  a m i t  a z  o r s z á g  
a n y a g ia k b a n  v e sz te tt“. Valóságos 
protestáns elv.
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Az egyháznak és az államnak egy
máshoz való viszonyáról szólva kije
lentette, hogy náluk ugyan megszűnt 
az evangélikus egyház állam-vallás 
lenni, mindazonáltal a z á l la m  g a z 
d a g o n  tá m o g a t ja  az e g y h á z a 
k a t  az ö szociális tevékenységükben.

Klebelsberg kultuszminiszter által 
a Nemzeti kaszinóban tiszteletére 
adott villásreggelin kultuszminiszte
rünk üdvözlő szavaira válaszolva pe
dig a következő kijelentést tette:

„Esztergomban felkerestem az or
szág nagytekintélyű prímását s ott 
értettem meg, hogy m i ly e n  s z é p  
e g y e té r té sb en  é ln e k  i t t  a  f e le -  
k e ze te k , egyesülve abban, hogy büsz
kék magyar voltukra.“

e g y r O l - m A s r O l .

A  m i n d e n n a p i  é le tb ő l.

Felülbélyegzik a koronabank
jegyeket.

A Magyar Nemzeti Bank főtaná
csának legutóbbi határozata értelmé
ben a bank ezentúl felülbélyegzett 
koronajegyeket fog forgalomba bocsá
tani, amelyeken már most feltünteli, 
hogy hány pengőt fog az illető ko
ronajegye érni. A felülbélyegzés célja 
az, hogy a közönség még a pengő 
forgalomba hozatala előtt hozzászok
jék a pengőértékhez és megtanulja 
a koronáról pengőre való átszámí
tást. Csak az ezerkoronás és ezer
koronásnál nagyobb cfmletü bankje
gyeket fogják felülbélyegezni.

Schóber Béla államtitkár, a bank 
vezérigazgatója egyebek között eze
ket mondotta az egyik fővárosi lap 
munkatársának:

— A felülbélyegzés kizárólag ad
minisztratív, technikai célokat szol
gál. Csakis arra való, hogy azoktól 
a tévedésektől és zavaroktól, amelyek 
az újfajta valuta forgalombahozatala- 
kor fel szoktak merülni, megóvja a 
közönséget. A Nemzeti Bank nem 
gondol arra, hogy a forgalomban lévő 
bankjegyeket összeszedje és felülbé
lyegezze ; csak arról van sző, hogy 
azokat a bankjegyeket, amelyeket mi 
meglévő banjegykészletünkből bocsá
tunk forgalomba, már a forgalomba 
hozatal előtt lebélyegezzük. Monda
nom sem kell talán, hogy a lebélyeg
zett és a le nem bélyegzett bankje
gyek között nem lesz és nem is le
het majd semmiféle értékkülönbség, 
mert a felülbélyegzés nem jelent 
egyebet, mint előkészítését a közön
ségnek a pengő használatára.

— Pontosan még nem tudjuk, hogy 
mikor fognak az első felülbélyegzett 
bankjegyek forgalomba kerülni. Szá
mításunk szerint a bankjegyek kicse- 
rőlédésének révén ősszel már a for
galomban lévő ezres és annál na
gyobb cfmletü koronabankjegyek fele 
felülbélyegzett lesz. A pengőbankje- 
gyek ez év vége előtt semmi esetre 
sem fognak forgalomba ker^ni.

A Nemzeti Banknak a koronaje
gyek felülbélyegzésére vonatkozó ha
tározata a gardasági és pénzügyi kö
rökben, valamint a nagyközönség 
szélesebb rétegeiben is teljes meg
nyugvást és megelégedést keltett, mert 
ebben az eljárásban csakugyan egyik 
legegyszerűbb, minden technikai fenn
akadás nélkül való és hathatós mód
ját látják annak, hogy a közönség a 
pengőben való számítást megtanulja. 
Minthogy a forgalomban lévő- bank
jegyeket nem bélyegzik felül, hanem 
csak azokat, amelyeket a Nemzeti 
Bank ezen túl bocsát forgalomba, a 
közönségnek semmiféle kényelmetlen
séget, vagy munkát nem fog a lebé
lyegzés okozni. A pengő forgalomba 
hozataláig tehát a közeljövőben egy
szerre lesznek lebélyegzett és le nem 
bélyegzett koronabankjegyek a kö
zönség kezén, ez azonban semmiféle 
fennakadást a kereskedelmi és pénz
ügyi életben nem okozhat, mert a le
bélyegzett és le nem bélyegzett ban
kók értéke és használatának módja 
között semmiféle különbség nem lesz 
és nem lehet.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés az 1926—27. évi költ
ségvetést megszavazván, most az apropri- 
zációs javaslatot tárgyalja. — A miniszter- 
elnök a pénzügyminiszter kíséretében üenf- 
ben járt. — A kormányzó megnyitotta a 
nemzetközi embervédelmi kiállítást. A ki
állításon evangélikus egyetemes egyházunk, 
kapcsolatban a brit és külföldi bibliater- 
jesr.tő társulattal szerepel, mint kiállító. — 
Apponyi Albert most ünnepelte 80-adik 
születésnapját. Az amerikai magyarok arany- 
kelyhet küldtek a kivá'ó államférfiunak. — 
A református konvent Budapesten nagy 
érdeklődés mellett tartotta ülését. Határo- 
zatilag kimondották, hogy október 31-ikét, 
a reformáció emlékünnepét törvényhozási 
utón munkaszünetes nappá nyilvánítsák. 
A protestáns munkásoknak és közalkalma
zottaknak tegyék lehetővé, hogy ezen a 
napon ünnepelhessenek; végül azokban a 
községekben, ahol a lakosság többsége 
protestáns, úgy üljék meg az ünnepet, mint 
egyéb katholikus ünnepet. Elhatározták, 
hogy megteszik a szükséges lépéseket a 
Nagypéntek hivatalos ünneppé tétele érde
kében. Tárgyalták a vallási sérelmeket. A 
tárgyalás során Kovács J. István nyug. ál
lamtitkár, nyug. theol. igazgató megjegyezte, 
hogy nagy sajnálatra, már megint szere

pelnek a. főváros uccáin azok a plakátok, 
melvek Úrnapját országos ünneppé tünte
tik fel. Az ilyen eszközök könnyen megté
veszthetik a más vallásu közönséget. Nagy 
megdöbbenéssel értesült a konvent, hogy 
a debreceni zsidó gimnáziumban vasárnap 
is tanítanak. Kérik a kultuszminisztert, sze
rezzen érvényt annak a keresztyén gyakor
latnak, hogy vasárnapot illik megünnepelni. 
— Budapesten óriási részvéttel temették 
el Vázsonyi Vilmost, volt igazságügyi mi
nisztert, aki Badenben hirtelen elhalt. Vá- 
zsonyival a magyar parlamentnek egyik 
nagytudásu és jellegzetes alakja tűnt el.

A ru thérok Rákóczi sírjára Kassán 
koszorút helyeztek el.

A romániai választások befejeződtek. 
A kamarában 16 magyar képviselő foglal 
helyet.

Prágában a Venczel-tércn egy pokol
gép felrobbant.

A ném etországi nemzeti kisebbségek: 
lengyel, dán, vend, finn és litvánok gyűlést 
tartottak Berlinben, ahol is tiltakoztak a 
statisztikában a kettős anyanyelv ellen.

A lengyelek Pilsudszkyt választották 
meg elnöknek.

A finn repülők megfigyeléseket végez
tek Oroszországban.

A norvég királyt egy kutya a karján 
megharapta.

Portugáliában újabb katonai forrada
lom tört ki A forradalom nem a köztár
sasági forma ellen irányú'.

Marokkóban még tovább tartanak a 
katonai műveletek, de harc nélkül.

Az amerikai Egyesült Államok ezidén 
július 4-én ünnepelik a megalakulás 150 
éves évfordulóját.

H A R A N G S Z Ó .

Szthároms. u. I. vasárnapon.
Ep. I. János 4 . 16- 21. 

A keresztyén életnek két főtétele: Az 
Isten szeretet — ezt hinni kell; szeretem 
az Istent — ezt bizonyítani kell.

Meghívó.
A Magyar Luther-Társaság idei köz

gyűlését 1926. évi június hó 20-án délelőtt 
10V* órakor Szegeden, az evangélikus tem
plomban tartja, amely közgyűlésre a Tár
saság mindennemű tagjait s az érdeklődő
ket tisztelettel meghivjuk.

A közgyűlés főbb tárgyai: A tilkár je
lentése és vele kapcsolatos intézkedések; 
a Lulher-könyvtár és Múzeum jelentése; 
munkaprogramm; pénzügyi javaslatok, 
számadás; esetleges indítványok.

Kelt Budapesten és Szombathelyen, 
1926. május hó 22-én.
Dr. Pékár Gyula Kapl Béla

vil. elnök. 'püspök, egyh. elnök.

Kitüntetés. A kormányzó Uhrin Károly 
békéscsabai evang. elemi iskolai igazgató- 
tanítónak a IV. osztályú magyar érdemke- 
resztet adományozta.

Püspökök egyházlátogató körúton. 
Kapi Bela dunántúli püspök május 29-ike 
óta a győri egyházmegye gyülekezeteit láto
gatja. — Dr. Raffay Sándor bányakerületi 
püspök a békésmegyei Bodzásotlakon, 
Békéscsabán, Orosházán, Gyomán, Magló
don tart egyházlátogatást.
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Dékánválasztás. A pécsi Erzsébet tu
dományegyetem soproni theologiai fakul
tásán május 28-án választották meg az új 
dékánt az 1926—27. tanévre dr. Pröhle 
Károly személyében. Prodékán Stráner 
Vilmos.

Gyámintézetl hir. Dr. Thébusz Béla 
budapesti orvos, dr. Thébusz Aladár kúriai 
bíró és dr. Thébusz István ügyvéd hálás 
gyermeki szivük indítására Istenben bol
dogult édesatyjuk, néhai Thébusz János 
lelkész emlékére a múlt év végén létesített
3,000.000 K gyámintézeti alapítványukat ez 
évben 10,000.000 K-ra egészítették ki. Adja 
a jó Isten, hogy a hűséges példaadóknak 
a gyámintézet terén is minél több követője 
akadjon.

Lelkészértekezletek. A veszprémi egy
házmegye lelkészegyesülete f. évi tavaszi 
értekezletét május 26-án Pápán tartotta 
Takács Elek esperes elnöklete alatt. Az 
értekezletet megelőzőleg a lelkészek az 
Úrasztalához járultak. A szolgálatot Síkos 
Gyula zalagalsai lelkész végezte. Az érte
kezleten Somogyi Károly somlószőllősi 
lelkész tartott felolvasást a gályarabokról. 
— A vasi-közép egyházmegye lelkészi kara 
értekezletét június 9-én tartja Szombathe
lyen Nagy György nemeskolta( lelkész el
nöklete alatt.

A soltvadkertl egyházkerület Klein Jó
zsef, ki 26 éven át volt felügyelő, és Font 
Ádám másodfelügyelő lemondása folytán, 
felügyelőnek megválasztotta Font Henriket, 
a község szülöttjét és főjegyzőjét, másod
felügyelőnek dr. Rehoska Zoltán községi 
orvost. A lélekemelő beiktatási ünnepély 
keretében a ref. testvéregyház, a községi 
elöljáróság és testületek üdvözölték a fel
ügyelőket. Font Henrik mélyen átgondolt 
és erős hitre valló székfoglalójában bizony
ságot tett arról, hogy hivő lelkének teljes
ségével kívánja szolgálni az anyaszentegy- 
ház ügyeit. Isten kegyelme tegye eredmé
nyessé és áldásossá szolgálatukat.

TemplomavatA8. A felpéci evang. gyü
lekezet újonnan restaurált templomát június 
6-án avatja fel Kapi Béla püspök. Ugyanez 
alkalommal leplezik le a hősök emléktáb
láját is ünnepi keretek között.

Pécs. Az új pécsi kath. püspököt, Virág 
Ferencet, püspöki székébe történt beiktatása 
alkalmával a pécsi evangélikus egyház is 
üdvözölte. Baldauf Gusztáv lelkész szavaira 
az új püspök válaszában hangsúlyozta, 
hogy az marad, akinek eddig ismerték. 
Virág Ferenc püspök irodaigazgatója kísé
retében viszontlátogatást tett a küldöttségek 
vezetőinél; ezek során meglátogatta a pécsi 
lelkészt is.

ÚJ missziói gyülekezet. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Keszthely köz
ponttal kongrua alapon egy új evangélikus 
missziói anyaegyház szervezéséhez hozzá
járult.

Budapest. Szuchovszky Gyula B. I. P.
E. titkár, evangélikus vallástanár és a ve
zetése alatt álló ifjúság kúltur- estélyt tartott 
máj. 27-én. A megnyitót tartotta Müller 
Sándor alelnök, nyug. MÁV felügyelő. Mic- 
haeles: Kovácsok az erdőben. Előadta B. 
I. P. E. zenekara. Schwebler Ferenc kar
nagy vezetésével. Magyar dalok. Énekelte 
Juhász József, B. I. P. E. tag, Müller B. 
zongoraklséretével. „Mauritz Vilmos élete 
és munkája.“ Emlékbeszéd Egyletünk 50 
esztendeig volt választmányi tagjának halá
lozási évfordulója alkalmából. Tartotta 
Bro8chko G. Adolf ev. esperes. Szavalt: 
Hegyi Erzsébet, tanitónőjelölt Beethowen: 
Isten nicsősége. Énekelte B. I. P,;E. ének

kara. Tiboldy József karnagy vezetésével.
Tatatóváros. Dr. Kovács Sándor egyet, 

tanár pünkösd első ünnepén az alig 300 
lelket számláló missziói központban 7 evan
gélikus gyermekeit konfirmált meg megható 
ünnepség keretében. Az offertórium 750.000 
korona volt.

Új gondnok. A pesti német egyház 
gondnokául Kühlmann Károlyt választotta 
meg.

A szombathelyi protestáns gyüleke
zet költségvetése. A szombathelyi protes
táns gyülekezet 1926. évi költségelőirány
zata a tavalyihoz képest kb. 50 millióval 
emelkedett, miután az állam a lelkészi 
személyi pótlékot megvonta. Az egyházi 
adót ezért a közgyűlés kénytelen volt 50 
százálékkal emelni.

A téti evang. nőegylet május 9 én tar
tott gyűlésén elnöknönek választotta Újvári 
Ferencnét, pénztárosnőnek Csete Imrénét. 
A lelkész ,Mi a nőegylet hivatása“ cimen 
tartott érdeklődéssel hallgatott előadást.

Esztergom. A gyermekek konfirmációját 
június 6 án tartják. Az esztergomi szórvány
gyülekezetünk 60 lelket számlál.

Érdekes győzelmek. A székesfővárosi 
polgári iskolák tornaversenyén az első di
jat, a főváros szép vándorzászlaját, mely
ért minden második évben van a verseny, 
a Pannónia- uccai polgári iskola nyerte, 
melynek igazgatója dr. Kárpáti Ernő. A 
második dijat a Liget uccai polgári iskola, 
melynek igazgatója Pálmai Kálmán, a har
madik dijat pedig a Német-uccai polgári 
iskola, melynek igazgatója M. Nagy Zol
tán. Mind a három iskola igazgatója evan
gélikus. Ezek a győzelmek nagy örömünkre 
szolgálnak, mert azt bizonyítják, hogy ko
moly és céltudatos munkálkodásban — 
régi tradícióinkhoz híven — minden ver
senyben még ma is meg tudjuk állni a 
helyünket!

Közgyűlés. A budapesti Deák-téri Lut
her-Szövetség június 6-án tartja f. évi 
rendes közgyűlését.

Szentgotthárd. A missziói egyház új 
harmoniumot szerzett be a gyülekezeti ház 
számára.

Té8. Az ifjúsági egylet szépen sikerült 
színi előadást rendezett pünkösd hétfőjén, 
Görög Ernő lelkész betanításában. A sze
replők mindannyian megállották a helyüket 
8 jól alakított előadásban gyönyörködtették 
a közönséget. A tiszta jövedelem 1 millió 
korona, mely felett ezúttal a nőegylet ren
delkezik.

Külföldi tanulm ányutak. A Magyar 
Prot. Diákszövetség ez évben is több tanul
mányutat rendez a külföldi országok neve- 
tességeinek megszemlélésére. Az első két 
tanulmányút julius első hetében indul, 
melyek közül egy Párisba, a másik pedig 
Olaszországba vezet. A párisi út programmja 
a következő: Indulás július első hetében 
(később meghatározandó napon), tartama 
15 nap. Ebből 2 nap esik az odautazásra, 
(Tirolon, Svájcon keresztül), 10 nap a pá
risi tartózkodásra, mely alatt Versailles, 
Fontenebleaui kirándu’ás, a Louvre, Luxem
burg, Cluny, Hugo Viktor, Museé d’Arme, 
Rodin, Carnevalet, Trocadero stb. múzeu
mok látogatása, Pária műemlékeinek, temp
lomainak, az Eiffel toronynak, a Bois de 
Boulognenak, a Pere Lachaise, a Crema- 
toire temetőnek, a Pantheonnak, a Sobron- 
nenak, a Nagy Operának, a nagy áruhá
zaknak megszemlélése van programmon. 
Egy nap a visszautazásra Bécsig, egy nap 
Bécs nevezetességeinek (Bhig, Schönbrunn) 
megszemlélésére, az utolsó nap a bécs—

budapesti hajóutra. Részvételi dija: kettő 
millió 850.000 korona, vonatköltseggel, pá
risi és bécsi ellátással (lakás, napi 3-szor 
étkezés), múzeumi és kirándulási dijakkal 
együtt. Utazás alatt élelmezésről mindenki 
maga gondoskodik.

Másik, szintén július elején induló ut 
olaszországi 15 napos tanulmányút lesz, 
mely Budapest, Trieszt, Velencze (2 nap), 
Firenze (2 nap), Róma (5 nap), Nápoly (2 
nap), Ancona, Fiume (1—1 nap), Budapest 
útiránnyal van tervbe véve a felsorolt vá
rosok összes nevezetességeinek megszem
lélésével. Részvételi d ija : 3,250.000 korona. 
A tanulmányutakon nemdiákok is részt ve
hetnek. Jelentkezni lehet a Magyar Protes
táns Diákszövetség helyiségében naponta 
6—7-ig. Jelentkezéskor a díj egyharmada 
fizetendő. Jelentkezési határidő: június 15. 
Részletes felvilágosítás a hivatalos órák 
alatt nyerhető.

Ezenkívül még több tanulmányút meg
rendezése van folyamatban, melynek meg
rendezése a jelentkezők számától függ.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Helsingforsban f. évi augusztus hóban 

tartandó Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
világkongresszusának előkészítő bizottsága 
Genfben ülést tartott, amelyen különösen 
az ifjúsági egyesületek központi bizottsá
gának munkaprogrammját dolgozták ki.

A német birodalmi gyűlés közművelő
dési bizottsága letárgyalta az ifjúságnak a 
szennyiratoktól való megvédését célzó tör
vényjavaslatot, melynek lényege, hogy egy 
birodalmi jegyzéket fognak szerkeszteni 
azokról a nyomtatványokról, amelyeket fia- 
talkoruaknak eladni tilos.

A tengeren tú lra kiküldött evangélikus 
lelkészek utasítást kaptak, hogy a hajókon 
istentiszteletet tartsanak. Ebben a hajós
társaságok készséggel segitkeznek azáltal, 
hogy evang. oltárteritőket és oltárfelszere
léseket tartanak a hajóikon. A Norddeut
scher Lloyd minden hajóján azonkívül még 
50 énekeskönyv is található.

A belmlsszió és diakónia kontinentá
lis szövetségének első kongresszusát má
jus 31-től június 2 ig tartották Amsterdam
ban. A kongresszuson részt vett dr. Ravasz 
László és dr. Antal Géza ref. püspök is.

Amsterdam. A stockholmi világkon
gresszus végrehajtó bizottsága kétnapos 
ülést tartott, amelyen a Stockholmban épí
tendő szociális kulturintézet előmunkála
taival foglalkozott.

Kína. Feng kínai tábornok 6000 bibliát 
rendelt meg katonái számára.

Franciaország. Párisban a mohame
dánok új mecsetet építettek.

Jugoszláviában új politikai párt alakult 
keresztyén világnézeti alapon. — Csillag
vallás cimen a magyarok között titokzatos 
vallás ütötte fel a fejét.

Amerika. Newyorkban több testület in
dítványozta, hogy a bűn megakadályozása 
olvastassák a bibliát az iskolákban. E terv 
ellen különösen a római katholikusok és 
a zsidók tiltakoztak.

c s a l á d i  É r t e s í t ő .

Halálozás, özv. Berke Józsefné szül. 
Böhm Irma és Böhm Teréz úgy a maguk, 
mint alulírottak nevében mélységes fájda
lommal, de Isten akaratán megnyugodva 
jelentik, hogy hőn szeretett édesanyjuk,
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a jó nagyanya, a melegszívű testvér, rokon 
özv. Böhm Sámuelné szül. Fink Anna éle
tének 88 ik, özvegységének 15-ik évében 
f. évi május 26-án visszaadta imádkozó, 
mindvégig Istenben bizó lelkét teremtő 
Urának. A drága halott földi maradványait 
f. évi május 27-én helyeztük el a gyász
házból (Petöfi-ucca 13. sz) az evangélikus 
egyház szertartása szerint a szentgotthárdi 
sirkertbe örök nyugalomra. Szentgotthárd, 
1926. május 26-án. A'dás szép emlékére I 
Berke Emil, Berke József unokái. Fink 
Katalin, Fink Rezső, Fink József testvérei. 
Fink Rezsöné szűk. Csillag Rozália, Fink 
Józsefné szül. Thirring Lujza sógornői.

Ú J D O N SÁ G OK .
A Magyar Tudományos Akadémia 

kéthéttel ezelőtt tartott nagygyűlésén, a 
nyelv és népirodalmi osztálya Szabolcska 
Mihály temesvári lelkészt megtisztelt tagjai 
közé választotta.

A békéscsabai kisgazdák m egfeste- 
tlk  Nagyatádi Szabó István arcképét. 
A békéscsabai kisgazdaegyesület elhatá
rozta, hogy megfesteti nagyatádi Szabó 
István arcképét, amelyet a szeptemberi 
békéscsabai ipari és mezőgazdasági kiállítás 
alkalmával lepleznek le.

Huszonöt éves a M agyarországi Oood 
Tem plar-rend. Huszonöt éve annak, hogy 
a Good Templar-rend londoni központja 
kiküldötte Miss Charlotte Grayt Magyar- 
országra, hogy a rend eszméit propagálja. 
1901-ben meg is alakult az első Good 
Templar-csoport, a .Hungária*. A rend 
azóta lankadatlan buzgalommal szolgálja 
a zászlójára irt népjóléti ügyet és dolgozik 
a magyar nép szellemi és testi megerősí
tésén.

Hatmllliárdot vett be Nagykőrös az 
idén salátából. A tavalyi 3 milliárdos be
vétel helyett ez évben ugyanannyi salátáért 
majdnem 6 milliárd koronát kaptak a ter
melők.

Testvéri szeretetből agyonlőtte ő rü lt 
húgát egy lem bergi diák. Acht Vince 24 
éves műegyetemi hallgató agyonlőtte Vanda 
nevű 23 éves nővérét, aki gyógyíthatatlan 
elmebeteg. A gyilkos diák, akit letartóztat
tak, azt mondta kihallgatásakor a rendőr
ségen, hogy testvéri szeretetből cselekedett.

Elfogták a házasságszédelgők k irá 
lyát. Fiiadelfiában elfogtak egy báró Engel 
nevű osztrák állampolgárt, aki százszor 
nősült és még a mézeshetekben megszökött 
a hozománnyal együtt, de feleségének ék
szereiről sem feledkezett meg. Az állítóla
gos osztrák báró ezenkívül legalább ugyan
annyi sikkasztást és csalást követett el a 
világ minden országában.

Az egyedi gyilkosság ügyében a Kúria 
dr. Frohreich Ernő büntetését 7 évről 12 
évi börtönre emelte fel. Súlyosbító körül
ménynek véve hálátlanságát apósával szem
ben, ki ót pénzzel segitette.

Leégett egy egyiptomi falu. Dakahlin 
tartományban a tűzvész egy falut elpusz
tított. Tizenöt ember meghalt, 30 pedig 
megsebesült. Sok család fedél nélkül van.

Philadelphiában megnyílt a legna
gyobb világkiállítás. Június 1-én nyílt 
meg a philadelphiai világkiállítás annak 
emlékére, hogy Amerika 150 év élőit vívta 
ki függetlenségét és szabadult föl az angol 
gyámság alól. A kiállítás 15 millió dollárba 
kerül, 2 millió négyszögölnyi területet foglal 
el, amelyre 54 hatalmas épületet építettek.

Ciklon pusztíto tt el egy várost. Akyab
városát a ciklon elpusztította. A legtöbb 
kormányépület elpusztult. A ciklon nagy 
kárt okozott Sok ember életét vesztette.

Leégett a zágráb i börcserzőgyár. 
A zágrábi börcserzőgyár, amely egyike 
Európa legnagyobb cserzőgyárainak, telje
sen elpusztult. A kár több millió dinár.

Forgószél és árviz Hátsó-Indiában 
ezernél több halottal. Rangoon és Birma 
környékén veszedelmes forgószél dühön
gött, amely a partvidéken nagy károkat 
okozott. A folyók kiléptek medrükből, az 
árviz a lakóházak egész sorát elpusztította 
és — hírek szerint — ezerkétszáz ember 
pusztult el.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese
bajosoknak kigyógyulásához megküldi új, 
sikeres eljárását és receptjét dr. Balog 
v h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf 
Zichy Jenő-ucca 23. (Levélre válaszol.)

Erzsébet királyné szálló Budapest,
IV., Egyetem-u 5. E régi jó hirnevü családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „János vitéz* költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
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 b e : 
— A számok ezreket értékelnek. — 
Budapestről: Farkas Béla 4, Plevniczky 

Julia 4, Navratil Erzsébet 4, Brenner Cécilia 
4, özv. Ihász Sándorné Sikátor 4, Fuchs 
György Szabadi 15, Kiskőrösről: Kovács 
Gyuláné 40, Ádám Manci 4, özv. Revaló

tánosné 4, Köleséről: Reichart Henrikné 5, 
teichardt János 5, Barabás Ádám 5, Flech 
Henrik Baltavár 40, Karsay József Farád 

20, Kalmár Dániel Gecse 5, A. Balázs Já- 
nosné Acsád 15, König Henrik Sásd 4, 
Braun Ádám Kistengelicz 30, dr. Farkas 
Elemér Sárkeresztur 32, Békéscsabáról: 
Gyebrovszky Pál 20, Huszár nővérek 4, 
Németh Ferenc öcs 4, Tan. hiv. Nagygyi- 
mót 12, Győrből: dr. Dukovits Vilmos 16, 
Kunos Endre 4, Macher Pál 4, Hujber 
János 4, Kőszegről: Scheer Terus 10, 
Flämisch Gusztáv 30, Gede János Győrság 
4, Tárnokrétiből: Takács Sándorné 10, 
Offertórium 11, Szabó József Kósdombipta 
20, Bacsics János Dömefölde 10, Cegléd
ről : Zsiba László 4, Serbán Károly 4, 
Rákospalotáról: Trapp Jánosné 10, özv. ifj. 
Molnár Istvánná 10, özv. Pivarcsik Jánosné 
4 Weitzl István Komló 4, dr. Rásó Béla 
Vasvár 11, Rosta J. Samu Kemenespálfa 
10, Gyurkó Istvánná Kádárkut 15, Ná- 
dassy Kálmán Debrecen 4, Hanzély 
Etelka Mezöberény 4, Skutera Ferenc So- 
roksárpéteri 20, Celldömölkröl: Dezső La

jos 4, Csepregi Sándor 4, özv. Gosztolya 
Józsefné Felszopor 4, Szarvasi Kornélia 
Úzd 4, Beledről: Büki Mihály 4, Tóth 
Mihály 4, Szabó Sándor Zalaszentgrót 4, 
Marschalkó Béla Budafok 20, Kovács Jenő 
Ikervár 4, Szombathelyről: Hollósy József 
10, Deák Istvánná 30, Borbély József 4, 
Schleifer Imréné 20, özv. Mióváczy György- 
né Kaposvár 4, ^Balogh Ernő Nagygeresd 
6, Sárbogárdról: özv. LUlik Ferencné 20, 
Habermayer Mátyás 10, Tamás Károly Sár
vár 4, Dala Béla Sajtoskál 10, Németh Béla 
Vásárosfalu 5, özv. Varga Jánosné Répce- 
jánosfa 16, Mórocz Gyula Boba 4, Tétről: 
Horváth Gergely 20, Szép András 10, Pa- 
mer Henrik Paks 40, Ifjúság Fehérvár
csurgó 30, Polgár Samu Zalagalsa 7*6, 
Reiber Dénes Körmend 4, özv. Hudy Kál
mánná Nemeskolta 4, Páli Sándor Kapuvár 
4, dr. Kneffel |. és neje Túra 50, Németh 
Sári Csepreg 30, özv. Vági Istvánná Deve- 
cser 4, Varga György Pomád 15, Németh 
Vendel Komló 10, Nemecskó Sándor Duna- 
földvár 10, Sopronból: Lauff Géza 4, 
Menyhárt Sándor 4, Klemen! Márton Bony- 
hád 20 Nitechinger Lajos Pilis 4, lamrich 
Edéné Kaposvár 18, Varga Sándorné Tarcs- 
puszta 6, Kéhly Gyuláné Pécel 2, Bartesch 
János Paloznak 8, Ferenczi János Kispéc 
16, Fodor Ferenc Pápa 4, Mórotz Gyula 
Baltavár 4, Horváth Pál Vép 4 ezer kor.-t.

Felelős szerkesztő ős kiadó: c z i p o t t  QÍZA 
d z en tg o tth á rd , V asvirm egye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAGY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Gabonaárak: Búza 417—420, rozs 222— 

225, árpa 242, köles 190, zab 267, tengeri 
210—212, korpa 167 ezer korona méter
mázsánként.

Valuták: Dollár 71 475, Schilling 10080, 
Német márka 16991, Cseh korona 2111, 
Dinár 1256, Lei 295, Lira 2630, Frank 1312, 
Angol font 347.200.

Luther köpeny,
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, fianellek, 

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, nikkelezése vagy rezezése.
Az Ecclesia R.-T. oltárépitöüzeme 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épft és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 12-12
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A jó könyv a legjobb barát!
Öröm, ha szép. Hasznos, ha jó és tanulságos.
Örömöt és hasznot kívánok mindenkinek!

Az itt felsorolt, vagy bárhol hirdetett és kiadott könyveket is megküldi

Kis Tivadar könyvkereskedése Pápa, ba egy levelezőlapon kéri.
A csép lőgépek szerkezete és kezelése

406 k é p p e l...................................................P
Lokomobil — Gőzkazánfütő és gőzgép- 

kezelő, 555 kérdés felelet. 127 ábra 
Qéptulajdonosok, mezőgazdák és vizs
gázók részére .......................................  P

Cséplőgépek szerkezete, kezelése és ja
vitása. 41 k é p p e l ..........................

Lokomobilok szerkezete, kezelése. 400
kérdésben. 100 képpel................................P

A Gőzgép gyakori. kézikSnyve. 110 képpel P 
A kisbirtok helyes berendezése és keze

lése. 12 képpel............................................ P
M éhtenyésztés vezérfonala. 116 képpel P

6 60

2 80 
*

P 1-70

3 —
3 —

1-80
1-50

M éhészet. Gyakorlati tanácsadó kezdők 
számára. 62 képpel. . _ .

A méh és lakása . 26 képpel . 
R endellenességek a méhészetben 
A m é h v i a s z ................................
V etés- és növényápolás. 47 képpé!
A pata és csü lök  ápolása és betegségei 

267 képpel A lő, a szarvasmarha, i 
sertés és a többi házi állat munkáké 
pességének egyik legfontosabb kelléke 
a pata és csülök egészsége. Az ápolás 
és gyógyítás Útmutatója ez az új könyv 
Á r a ...........................................................

P 2 40 
P 1-96 
P 1 96 
P 1-96 
P 3-40

P 8-50

Bármely postahivatalnál vehet csekklapot, kitölti, feladja a kívánt könyv árát 
(és postadíjra 50 pengőfillért) a 25210. számú csekkszámlára. így meg

takarítja az utánvételezési postadíjat.

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.

Dr. Masznyik Endre:
r

Uj Testámentom.
A mű megrendelhető a szerzőnél is 

Ercsi, (Fehér m.)
A fűzött példány ára (szállítással együtt) 90 
vászonkötésü 120, bőrkötésű 170 ezer kor

MátÍN Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —

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

temetkezési cikkekben. 53

Jó családból származó, németül perfek- 
tűl beszélő úri leányt keresek 4 éves fiam 
mellé n e v e I ő n ő n e k, aki azonban a 
kisebb háztartási munkákban is segédkezne. 
Mivel családtagnak tekinteném, csakis finom 
lelkű leányok ajánlata jöhet figyelembe. 
Fizetés teljes ellátáson kívül havi félmillió 
korona. Ajánlatok közvetlen a következő 
címre küldendők: Fleischhacker Gyula mű
szaki tanácsos Kaposvár, Eszterhazi u 48.

3 - 3

Népiskolai könyvtárak, gyülekezeti 
egyesületek figyelmébe ajánljuk a

„Harangszó könyvtár”
című vállalatunkban eddig meg- 
~  jelent következő füzeteket: “

1. Örökzöld koszorú Gyurátz Ferenc sírján.
Ára: 3000 K.

2. Magassy Sándor: „Hitünk diadala.*
A ra: 6000 K.

3. Dr. Schlitt Gyula és Szombath E rnő :
.Karácsonyest.“ Ara: 7500 K.

S o p r o n b a n
egy b é r h á z nagy kerttel eladó.
Érdeklődni lehet a Harangszó kiadóhiva

talánál Szentgotthárdon.

Egészséges, jóindulatú magános nő ott
hont találhatna, mint családtag, öreg házas
párnál (gyermektelenek), ha a házi teen
dőkben segédkeznék. C ím : özv. Binder 
Adolfné, Felcsút, Fejér megye. 2—3

Horváth Lajos Beled
9-10 Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

Nyomatott WsHiscb Sála vUlamflsamfi könyvnyomdájában Sxantgottbirdou.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Lantul aj do n ő i :
i DiDiatfill Lutber SsöTBtgéQ

ai OrnzÁKOn I.utlip r-Hzürrl- 
oé* hivatalon lapja.

Ktalratok, eláfiaotésl dijak 
én reklamációk a 

HARANíjSZO aa»rkesatd-
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
MeaJelenllí minden vasárnap.

9

M aradj m eg áldásoddal, 
Telünk, gazdag Isten.

SxarkMitő-ldadölilTatal:
SZENTOOTTHÄRD.

Vas vármegye.

Flékkladóhlratal 
.Luther-Társaság" könyv

kereskedése Bndapent.
Vin., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HARANG8Z0“ 
előfizetési ára: a második 
negyedévrs 18.000 korona.

Félévre 80.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lO’/a-oe kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a . II. negyedre 20.000 K.

Kicsoda vagy te?
Efezusi 1. 5.1-2- „Legyetek 
annakokáért követői az Isten
nek, mint szeretett gyerme
kek ; és járjatok szeretetben, 
miképpen a Krisztus is sze
retett minket“ . . .

Nem felejtetted még egészen el, 
hogy te is az Isten szeretett 

gyermeke vagy? Megrezdül még 
néha a lelkedben magas méltósá
godnak ez a királyi szava ? . . .

Oh, jó minéktink gyakorta em
lékezetünkbe idézni, hogy mi ke
resztyének a nagy Isten szeretett 
gyermekei vagyunk. Jó minékünk 
soha el nem feledni az apostoli in
tést : „Legyetek annakokáért köve
tői az Istennek“ . .  .

Bölcső fölé hajolva egy-egy mo
solygó gyermekarcon hányszor ku
tatjuk a szülők arcvonásait, mert 
tudjuk, hogy a gyermek hasonlít 
édesanyjához vagy édesapjához, s 
átveszi sokszor nemcsak a külső 
vonásokat, de a belső, lelki hajla
mokat is. Nos, mi Isten gyermekei 
vagyunk, hasonlítunk-e őhozzá, 
mennyei édesatyánkhoz! ? . . . „Az 
Isten szeretet“ — mondta János 
apostol szava — az hasonlít tehát 
hozzá, csak azok az ő gyermekei, 
akik a szeretet utján járnak és így 
tesznek bizonyságot arról, hogy Is
ten képét és arcvonásait viselik, 
„mmt szeretett gyermekek“ . . . 
Előttünk is ez a nagy feladat áll; 
felénk is ez a nagy parancs hang
zik: hasonlítsatok mennyei Atyá
tokhoz, járjatok szeretetben! . . .

Ne gondoljuk, hogy ez valami 
túlhajtott követelés, hiszen az Isten 
előbb szeretett minket, elárasztott 
bennünket jóságának ezernyi jelei
vel, üdvözítő kegyelme megjelent 
a Jézus Krisztusban, aki önmagát 
adta érettünk . . . mindebből józan 
ítélettel az következik, hogy a mi

életünk nem lehet más, mint Isten 
követése, utánzása a szeretet gya
korlásában, vagyis hü betöltése a 
Krisztus parancsának: Szeresd az 
Istent és szeresd felebarátodat — 
mint önmagadat! . . .  Ekkor lész 
igazán gyermeke az Istennek 1 

És még egyet! A harmadik hit
ágazat szól „a szentek egyességé- 
röl“. Kik ezek a „szentek“ ?! Azok, 
akiket a Jézus megváltott, akiket 
ártatlan vérével tisztára mosott és 
örök igéjével örökre megszentelt... 
Érzed-e, hogy néked is ide kell tar
tozni!? Érted-e, hogy „a szentek 
egyessége“ nem más, mint Isten 
gyermekeinek boldog gyülekezete!... 
Azért hát „paráznaság és akármely 
tisztátalanság vagy fösvénység ne 
is neveztessék tiközöttetek, amint 
szentekhez illik“ . . . még a gonosz, 
sikamlós tréfa is messze kerülje 
házatokat!

A kegyes életű Spittát, amikor 
Lünében tartózkodott, meglátogatta 
Heine, a német költő. Beszélgetés 
közben Heine egyszercsak gúnyo
lódni és viccelődni kezdett a val
lás felett, ami Spitta előtt drága és 
szent volt. De Heine könnyelmű 
gúnyolódásának hamar végét sza
kította Spitta erélyes, kemény szava: 
„Ha így beszélsz, azonnal távozz 
tőlem és arra kérlek, vissza se jöjj!“ 
— Spitta nem tudott a hitetlenség 
gyermekének társaságában meg
maradni 1

„Isten, ki a bűnt utálod,
Tiszta szentség lakik nálad,
Oh tégy, oh tégy hozzád hasonlóvá, 
Formálj, formálj mindenekben jóvá ! 
Veled csak úgy egyesülök,
Ha minden vétket kerülök,
Szentül, szentül intézem életem 
Minden, minden szóm s cselekedetem. 
Add, törekedjem szentségre.
Hogy eljussak üdvösségre.
Boldog, boldog, ki utaidon jár,
Arra, arra örök dicsőség v á r!“

Ámen.

R trianoni határ 
mentén.

Irta: Zsiray Lajos.

TVAég a múlt ősszel történt. Az 
n i  egyetemes gyámintézet Kősze
gen tartott gyűlése után Dunántúl 
legmagasabb pontjára: az Irottkőre 
rándult ki a kőszegi „Gyurátz Fe
renc leánygimnázium“ néhány ta
nárával együtt, a gyámintézeti gyű
lésen résztvett lelkészek egy cso
portja. A szűkre szabott Haza 
minden tájáról érkezettek vegyest; 
többen a trianoni határ keleti 
részéről.

Ködös, hűvös reggel indultunk 
Jurisics városából, de alig hagytuk 
el a város mellett elterülő, szép
ségükről és nemes gyümölcseikről 
messze vidéken ismert kerteket, a 
ködfátyol szakadozni kezdett s 
észre sem vettük, hogy az őszi 
verőfényben harmattól csillogó, 
gyönyörű Királyvölgyön át, elér
keztünk a kőszegi erdő egyik leg
érdekesebb pontjához: az óházhoz.

Amint mondják: a németújvári 
grófok rablólovag várának romjai
ból emelték az óházat, mely ismét 
bús düledékekben várja, hogy újra 
hozzányúljon az ember és formál
jon valamit a romokból.

Húsz éve, hogy először Kősze
gen jártam, akkor még büszkén 
állt a bástyatorony a hegygerincen; 
mint egy kifejezője a nemzeti ön
érzetnek, mely itt is, amott is em
lékeket emelt a milleniumi évben, 
hogy hirdessék a késő utódoknak 
is az ezer éves Haza erejét.

A rom mellett egyik fa törzsén 
tábla tűnt szemünkbe, a következő 
felirattal:

„A nemzet az egyénben korcsosul, 
Pusztuló házban pusztul a haza.
Hiába hisz Istent is orvosul,
Ha a szellem léha s az erköcs laza.“

R endelje m eg K a p i:  AZ ÚR O LTALM ÁBAN c. történeti elbeszélést.
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Gondolkozóba ejtő, megszívle
lendő felirat; önkéntelen is bele
vésődik a lélekbe.

Rövid gyaloglás után jelzőoszlo
pokhoz érkeztünk. Azok mutatják, 
hogy mennyit nyírt le Hazánkból 
a hűtlen és hálátlan szomszéd: az 
osztrák részére, az osztó igazság
talanság. A kövek legnagyobb ré
sze letörve, vagy tőből kifordítva 
hever, mintegy bizonyságul, hogy 
ilyen osztályba nem nyugodhat 
bele a magyar.

E lelket lehangoló úton haladva 
értünk a kitűzött célhoz: az írott- 
kőre, honnét derült időben gyö
nyörű kilátás nyílik messze vidékre. 
Előlünk azonban eltakarta a kilá
tást az újra összeverődött, gomolygó 
őszi köd. Tán jobb is volt, hogy 
nem tekinthettük át, amit e szép 
vidékből is elveszítettünk.

Nem soká időztünk a hegyor
mon, visszaindultunk. A társaság 
a rövidebb útat választotta; e sorok 
írója a hosszabbat, mert ez vezet 
a kőszegi hegyvidék egyik legszebb 
pontja: a Hétforrás felé.

Nem bántam meg, hogy erre 
vettem útamat. Nemcsak a valóban 
gyönyörű hely látása kárpótolt, hol 
a mély völgyben csobogva szakad 
egy medencébe a magyar vezérek
ről elnevezett, hét bővizű kútfő és 
ringatva sodorta tovább a belehulló, 
változatos színű őszi lombot, hanem 
oly jelenet, melynek leírásáért vet
tem tulajdonképen kezembe a tollat. 
Hogy leírjam most, mikor a komor 
ősz és zord tél után ismét megje
lentek az erdő dalos lakói, melyek 
nem ismernek trianoni határt és 
zengő daluk betölti az akkor oly 
csendes hegyvidéket, hol már „a 
nap csókjára minden ágon fakad 
virág és lomblevél.“

Alighogy elindultam a források
tól, a város felé vivő úton: dal 
hangjai ütötték meg fülemet. Amint 
a nótázó közeledett, tisztán felis
mertem a dalt. A háború, illetve 
a határrablások után termett ez a 
nóta, mely a le nem győzött, de 
mégis háborút vesztett magyar 
Haza katona fiának bánatos és 
mégis reménykedő hangulatát oly 
szépen fejezi ki és így szól:
„Nincsen nekem puskám, azolasznak adtam, 
Amikor a harcot siratva feladtam. 
Katonaruhámat az osztrák letépte,
Pedig a két karom a hazáját védte . . .

Lesz még nekem puskám, fényes szurony
[rajta,

Felhangzik még egyszer: rajta magyar
[rajta!...«

A hangból is kivehettem, hogy 
gyermek énekel, ki a dalt átérzi. 
Bánatosan szólt az első versszak 
nótája, de mintegy felcsattanva 
csengett a fiú hangja, mikor a má
sodik versszakot énekelte. Mintha 
csak gyenge vállán vinné már a 
puskát és hallaná már, hogy „rajta 
magyar rajta!“

Megálltam, hallgattam a dalt, 
mit többször megismételt, mely 
csengve-bongva verődött vissza a 
hegyek között.

Kis vártatra előtűnt a fák közül 
a fiú : 14—15 éves, nyílt arcú, okos 
szemű gyerek. Hagyományos kék
köténye és egész ruházata elárulta, 
hogy „benszülött“, kőszegi föld- 
mives családból való. Az erdőben 
dolgozó apjához ment, hogy a mun
kában segítségére legyen.

Megkérdeztem, kitől tanultad a 
nótát? Azt mondta, hogy a taní
tómtól, az iskolában. Gondoltam: 
áldja meg az Isten a tanítódat!

Magyar dal, német anyanyelvű 
fiú ajkáról! itt a trianoni határ 
közvetlen közelében! el is feled
tette velem, hogy csak pár száz 
lépésnyire van az a határ. Nagy 
örömet szerzett ez nekem nemcsak 
azért, mert arra gondoltam, hogy 
ez a fiú — ha kell — majd meg
hallja: „rajta magyar rajta!“ de 
különösen azért, mert arra gondol
tam, hogy néhány évtizeddel ez
előtt ebben az erdőben még nem 
igen hallatszott magyar nóta, de 
még magyar szó sem. Magyar szó, 
mely mind a négy égtáj felé fel
állított trianoni határjelző oszlopo
kat legelőbb fogja kidöntögetni.

Eszembe jutottak Rákosi Jenő 
szavai: „Mi magyarok verekedtünk 
tatárral, törökkel, némettel ezer 
esztendőn át. Ez semmi! A nyel
vünk verekedett a latinon kezdve 
tíz annyi ellenséggel: a szlávval, 
a némettel, a törökkel, a civilizáció 
minden nyelvével és nem bukott 
el Európában, hanem diadalmasan 
fejlődött ki a saját törvényei szerint 
és felfalt, átalakított mindent, amit 
felvett, magyarrá.“

Én most már igazán hiszem, 
hogy „nyelvében él a nemzet!“

Dr. Masznyik Endre:

Új Testámentom.
A mű m egrendelhető a szerzőnél Is

Ercsi, (Fehér m.)
A fűzött példány ára (szállítással együtt) 90 , 
vászonkötésü 120, bőrkötésű 170 ezer kor.

P ü sp ök i egy h íz lito g a tá s a  győri 
egyházmegyében. (2)

Kapi Béla püspök Tényőfaluból 
hosszú kocsisor és lovasban

dérium kíséretében indult és haladt 
a következő gyülekezet, Nagybarát- 
fa lu  felé. Alkonyodott már, mikor 
a menet a határra ért s ott fogadta 
a szentmártoni járás föszolgabirá- 
jának, dr. Lengerer Istvánnak, 
Veöreös Imre nagy barátfalui gyűl. 
felügyelőnek és Pranger György 
községi jegyzőnek és az elöljáró
ságnak lelkes köszöntését. Barát
falui lovasokkal körülvéve ért be 
a püspök a gyülekezetbe, hol a 
lelkészlak előtt gyülekezete élén 
Kiss Samu üdvözölte meleg köszön
téssel. Május 31-én, hétfőn történt 
meg az istentisztelet a lelkész, majd 
a püspök prédikálásával, ezután 
pedig a közgyűlés. Örömmel állapí
totta meg a püspök, hogy a gyüle
kezet szegény ugyan anyagiakban, 
de annál gazdagabb a lelkiekben, 
buzgó hitben, fáradhatatlan áldo
zatkészségben s bölcs vezetőinek 
céltudatos irányítása mellett halad 
folyton előre. A püspök és kísérete 
a lelkészcsalád és Illés Gyula gőz
malomtulajdonos vendége volt.

Sűrűn hulló esőben tette meg a 
püspök másnap reggel a Györságra 
vezető 14 kilométeres utat. Meg
ható volt ezen kis fiókegyház örö
me. Hisz eddig még sohasem érezte 
a püspöki egyházlátogatás felemelő, 
hiterősítő hatását! Presznyák Kál
mán h. jegyző fogadta a püspököt, 
ki a zsúfolásig ev. rét., és r. kath. 
hívekkel megtelt iskolában tartotta 
meg az isteni tiszteletet és köz
gyűlést. Ez a maroknyi, mintegy 
100 lelket számláló kis evangélikus- 
ság, hogy az állami iskola meg
szüntetését elkerülje, a református 
testvérekkel kezet fogva megépí
tette az iskolatermet és tanítólakot, 
mely által szerződésileg biztosította 
a prot. jellegű állami iskolát. A 
ref. testvéregyház nevében György - 
deák Dániel pázmándi ref. lelkész, 
a róm. kath. egyház és az állami 
iskolagondnokság részéről pedig 
Rest Kálmán nyug. jegyző üdvö
zölte a főpásztort. A gyermekek 
Kiss Samu, nagybarátfalui lelkész 
kérdésére adtak szép feleleteket 
vallástanból. Hogy örömét ezzel is 
kifejezze a gyülekezet s minél to
vább együtt lehessen püspökével, 
arra kérte, hogy fogadja el vendég
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szeretetét, amit a püspök kész 
örömmel megtett.

Délben Ménfőre indult a menet. 
A központi járás határán dr. Cse- 
mez Béla a járás, Kovács Ernő 
jegyző a község nevében köszön
tötte a püspököt, a tanítólak előtt 
pedig a gyülekezettel Garam János 
tanító. Népes, fejlődő, áldozatkész 
leánygyülekezetet talált itt a püs
pök, melynek tagjai bár nem dicse
kednek földiekkel, de él lelkűkben 
az egyházszeretet és áldozatkész
ség, amit bizonyít a hatalmas ima- 
ház-tanterem és a szép tanítólakás. 
Szíves vendégszeretetének élvezése 
után indult tovább a püspök Tétre, 
hol Csemez István kormányfőtaná
csos, egyházmegyei felügyelő ven
dégszerető házában pihente ki az 
aznap tett 50 kilométeres út fára
dalmait. Szerdán reggel Tét község 
küldöttsége ment eléje a püspök
nek a Csemez tagra, hol Horváth 
László főjegyző tolmácsolta a köz
ség tiszteletét és szeretetét. Lovas
bandériummal és hosszú kocsisorral 
vonult be a főpásztor Tétre, hol a 
lelkészlak előtt hívei élén Kovácsics 
Géza lelkész fogadta és köszöntötte 
a főpásztort. A püspök ezután a 
tisztelgő küldöttségeket fogadta, 
majd lefolyt az istentisztelet és 
közgyűlés. Ebédre dr. Guóth Béla 
gyűl. felügyelő vendége volt a püs
pök és kísérete, majd délután meg
látogatta a gyülekezet négy isko
láját. Hat órakor vallásos estélyre 
gyülekezett a templomba a gyüle
kezet és község népe, melyen a 
fáradhatatlan főpásztor tartott gyö
nyörű előadást, Horváth Rózsi és 
Kiss Jolán nagy hatással szavaltak, 
Kiss Margit tanítónő és Szabó Ist
ván tanító duettje, továbbá a leány
egyleti énekkar éneke emelte Isten
hez a lelkeket. Este 8 órakor ün
nepi közvacsora volt, melyen a 
községből felekezeti különbség nél
kül vettek részt mintegy 80-an s 
gyönyörködve hallgatták a püspök, 
az őt felköszöntő Horváth János 

- plébános, a lelkész és mások szebb- 
nél-szebb felköszöntőit. Majd lam- 
piónos menetben vonult fel a téti 
ifjúság a püspök tiszteletére s az 
újonnan alakult levente énekkar 
Süke László r. kath. tanító vezeté
sével szebbnél-szebb énekekkel fe
jezte ki tiszteletét.

Csütörtökön reggel búcsúzott el 
a püspök ettől a nagy, virágzó, 
népes gyülekezettől, melynek fejlő
désétől még sokat várhatunk anya- 
szentegyházunk erősödésére.

Templom és iskola.
A kolozsvári evang. magyarokhoz.*

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki közietek 
E szent harcot ne állaná,
Ehhez Isten mlndannyltoknak 
Vitathatatlan Jogot á d :
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát I

Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul.
De ne halíjátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?!
5  gyermeketek az Iskolában 
Ne hallja szülője szavát ?  I 
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az Iskolád

E templom és Iskola között, 
Futkostam én is egykoron,
5  hűtöttem a templom falán 
Kigyulladt gyermek-homlokom,
Azóta hányszor éltem át ott 
Lelkem zsenge tavasz-korát I 
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolád

A koldusnak, a páriának,
A jött-mentnek is van Joga 
Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia,
Csak nektek ajánlhatják templomul 
Az utszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolád

Kicsi, fehér templomotokba 
Most minden erők tömörülnek,
Kicsi, fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükben biztatás, vagy vád :
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskofátl

REMÉNYIK SÁNDOR.
* Megjelent a kolozsvári „Ellenzéki-ben.

Útközben megerősödött a menet 
a győrszemerei hívek lovasaival és 
küldöttségével, melynek élén Sza- 
lóki Kálmán körjegyző fogadta a 
püspököt az elöljárósággal, majd 
a községben a lelkészlak előtt hí
veivel Hörényi Lajos lelkész. Na
gyon kedves volt a kis gyülekezet 
iskolájában a gyermekek élénk, 
okos felelete és szép éneklése, 
melyért méltókép fejezte ki elis
merését a püspök. A gyülekezet, 
bár kicsiny és csekély lélekszámú, 
mégis áldozatkész és buzgó. A tőle

telhetőleg igyekezik épületeit és 
iskoláját rendben tartani. Megjelent 
a püspök üdvözlésére a ref. egyház 
küldöttsége, melynek nevében Ja
kab János lelkész szólott, az evang. 
gyülekezet és presbitérium részéről 
pedig Szalay István, a gyülekezet 
felügyelője fejezte ki meleg szere- 
tetét és háláját főpásztora iránt. 
Délben a lelkészcsalád fogadta 
meleg szeretettel vendégül a püs
pököt és kíséretét. Meghatva vett 
búcsút a püspök a kis, nagymultu 
gyülekezettől, Isten áldását kérve 
arra és agg lelkészére, ki egy 
hosszú élet minden szeretetét, ener
giáját áldozta fel annak megerősí
téséért és nevel ma is fiatalos hévvel 
és buzgósággal vezeti azt a nehéz 
viszonyokon át.

Katholikusok 
a protestantizmusért.

Ez év őszén lesz 50 esztendeje 
annak, hogy báró Baldácsy Antal 
róm. katholikus főúr, szolnokmegyei 
nagybirtokos, végrendeletében hét
ezerholdas vagyonát a református, 
evangélikus és unitárius egyházakra 
hagyta, szegény gyülekezetek, lel
készözvegyek és árvák segélyezé
sére és a protestáns püspökök fi
zetésének emelésére.

A báró Baldácsy-féle alapítvány 
igazgatósága most tartotta a buda
pesti evang. polgári leányiskola 
dísztermében rendes évi közgyűlé
sét. A közgyűlésen Zsigmondy Jenő 
dr. főrendiházi tag elnökölt és 
egyebek közt jelen voltak: Raffay 
Sándor és Ravasz László püspö
kök, Darányi Ignác dr. és Degen- 
feld József gróf, ref. egyházkerü
leti főgondnok, Radvánszky Albert 
báró, ev. egyetemes felügyelő, Kaas 
Albert báró, nemzetgyűlési képvi
selő. Az ügyvivő jelentést Benedek 
Zsolt dr., kormányfőtanácsos, ref. 
konventi előadó mutatta be. E sze
rint az alapítvány ezévi költségelő
irányzata körülbelül 4 és fél mil- 
liárdra rúg.

Az igazgatóság elhatározta, hogy 
az ötvenéves évforduló alkalmával 
ünnepi közgyűléssel fogja megün
nepelni báró Baldácsy emlékét ez 
év októberében. Ugyanebből az al
kalomból megiratják báró Baldácsy 
életrajzát és az alapítvány történe
tét. Ennek a munkának az elvég
zésére Patay Pál theol. magántanárt 
kérték fel. *
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Ee év februárjában Bécsben el
halt Wasserburger Mór róm. kath. 
vallásu udvari tanácsos egész va
gyonát a bécsi evangélikus egy
háznak hagyományozta végrende- 
letileg, egy felépítendő evang. egye
temi hallgatók otthona céljaira. Vég
rendeletében Wasserburger udvari 
tanácsos többek között a követke
zőket mondja: „jólehet, magam
róm. katholikus vagyok, lelkem 
azonban mégis közelebb áll az 
evangélikus hitvalláshoz.“ A vég
rendelet végrehajtásával dr. Wilke 
és dr. Volker egyet, tanárokat bizta 
meg. A bécsi evang. egyháznak 
már van egy hasoncélu alapítvá
nya, amelyet szintén katholikus 
adományozott.

*

Ugyancsak egy hatalmas alapít
vány birtokába jutott a közelmúlt
ban a salzburgi evangélikus gyüle
kezet, amelynek hagyományozója 
szintén katholikus és hozzá nem 
kisebb ember, mint Recoagni-Fir- 
mian grófné. „Ezen alapítványával 
— úgymond — jóvá kívánom tenni 
némileg azt az igazságtalanságot, 
amelyet egyik ősöm, gróf Firmián 
hercegérsek a protestánsokkal szem
ben elkövetett.“

j j *  Hohenlohe K ra fr íere sz té ly . j
Hohenlohe Kraft Keresztély her

ceg, Somogyszob melletti Kaszó 
pusztáján lévő vadászkastélyában, 
ahová nyaralni jött, rövid szenve
dés után folyó év május hó 14-én 
meghalt. A német birodalom egyik 
legnagyobb birtokosa volt ő, amen
nyiben Sziléziában körülbelül száz
ezer holdja terül el, Oehringenben 
nagykiterjedésü hitbizományi csa
ládi birtoka fekszik. Javorinában
20.000 holdja és Somogyszobon is
20.000 holdja van. Mint ág. hitv. ev. 
egyházunknak áldozatkész tagja, 
valójában fejedelmi adományokkal 
támogatta egyházunkat a külföldön 
is, meg Magyarországban is, így 
a somogyszobi egyesült protestáns 
gyülekezetei is. Temetése május hó 
17-én délután 5 órakor Kaszón, a 
kastély nagytermében, Németh Pál 
tb. esperes, vései lelkész, Mester- 
házy Sándor esperes, Seregély Ist
ván szepetneki lelkész, Káldy Jó
zsef iharosberényi lelkész, Bélák 
János vései segédlelkész és a vései 
ev. dalárda közreműködésével kez

dődött és aztán folytatódott Javo- 
rinán, ahová a nagy halottat más
nap elszállították. Áldás emlékére!

A zorványi vár ura.
Irta: Szombath Ernő. 9)

Zorványi Érsekújvár felé vette 
az útját s negyednapra odaért a 
magyar sereghez s jelentkezett a 
vezérnél, Eszterházy Pál nádornál. 
A seregben nagy volt az önbiza
lom, mert az ország minden tája 
felől jöttek a jó hírek. A törököt 
sorra verték. Egyik erősség a másik 
után jutott a magyarok kezébe. De 
Érsekújvár még erősen tartotta 
magát. Az volt a kulcsa Budának. 
Ha ez elesik, nyitva az út Buda
váráig. A török is tudta, mily fon
tos rájuk nézve a vár, hát készen 
is voltak azt az utolsó emberükig 
védeni.

A magyarok készültek az ost
romhoz.

Mikor már minden készen volt, 
a nádor elrendelte az ostromot.

Zorványi vitézül verekedett. 
Szinte vakmerő volt. Ott volt min
denütt, ahol legnagyobb volt a 
veszély és elől járt mindig. Intették 
is társai, hogy Istenkisértés az, amit 
ő cselekszik. Minek kockáztatja ok
talanul az életét?

De Zorványi nem hallgatott e 
beszédre. Neki nem volt mit veszte
nie. Legfeljebb elesik s így hama
rább viszontlátja kedveseit. Szinte 
kereste a halált, de az csodálatos 
módon kikerülte. Még csak meg 
sem sebesült eddig.

A tizedik nap a vár fala annyira 
megrongálódott, hogy a nádor más
nap általános ostromot rendelt el.

Egész éjjel égtek a tábortüzek. 
Sütötték az ökröket, jó adag porciót 
osztogattak az embereknek s hozzá 
fejenként fél liter bort is kapott 
mindenki. Érezte és tudta mindenki, 
hogy holnap nagy napra virradnak. 
Nagy munka vár rájuk.

Zorványi is ott ült az emberei 
között. De nem evett semmit. Csak 
egy pohár bort ivott és szótlanul 
nézett az égő tűzbe.

Egyszer csak felkelt az egyik 
embere s odalépett eléje.

— Nemzetes uram. Mondanék 
valamit.

Zorványi felrezzent.
— Mit akarsz János?
— Nemzetes uram. A Gáspár 

úr is itt v an !
— Hol?

— Itt a táborban.
— Rendben van. Minden magyar 

nemesnek most itt a helye.
János szótlanul nézett az urára.
Zorványi ránézett.
— Akarsz még valamit János?
— Csak azt akarnám mondani, 

hogy . . . hogy bajt gyanítok.
Zorványi kérdőleg emelte fel a 

fejét.
— Miféle bajt?
— Ha nem haragszik meg a 

nemzetes úr, megmondom.
— Csak mondjad János. Dehogy 

is haragszom.
— Hát abból gyanítom a bajt, 

hogy Gáspár úr mindig a nemzetes 
úr körül forgolódik.

— Hisz abban nincs semmi rossz!
— Igen ám, ha vágná a törököt. 

De egyet sem vágott még le. Mert 
mindig a nemzetes úr háta mögött 
volt és sohse elől. S aztán olyan 
furcsa tekintetet vetett mindig maga 
körül, mintha csak azt lesné, nem 
figyel-e rá valaki? Hát azt gondol
tam, hogy bizonyosan nemzetes 
urammal akar valamit.

Zorványi megcsóválta a fejét.
— Bizonyosan tévedsz János.
Az nem hagyta magát.
— Nem tévedek nemzetes uram. 

Mert ez már a harmadik eset, hogy 
így történt. Eddig nem szóltam, 
nem is gondoltam semmire. De 
hogy ma is mindig ott settenkedett 
a nemzetes uram háta mögött, hát 
mondok magamban, megjelentem 
a dolgot.

— Jól van János. Köszönöm a 
figyelmedet. De ne gondolj vele. 
Inkább én mondok neked valamit.

— Parancsoljon nemzetes uram.
— Holnap, ha sikerül a vár be

vétele, nyeregbe ülsz és hazamégysz 
Zorványba.

János szomorúan csüggesztette 
le a fejét.

— Elküld nemzetes uram?
— Nem jól értetted János. Nem 

küldelek el. Csak hazaküldelek s 
elmégysz Varsády tisztelendő úr
hoz s elmondod, hogy hol vagyunk 
s jelented, hogy jól vagyok. Aztán 
visszajössz. A tisztelendő úr is 
bizonyosan küld valami izenetet 
nekem.

János szeme felragyogott.
— Megyek nemzetes uram. De 

a harcot még megvárom s aztán 
megyek a hírrel.

— Jól van János. Holnap még 
beszélek veled.

A sötétség oszladozni kezdett.
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Keleten az ég pereme haragos pi
rosán izzott. Emelkedett a nap.

A kürtök megharsantak. Kezde
tét vette az ostrom.

A magyarok megrohanták a vá
rat. Mint a fergeteg, úgy csaptak 
rá a falakra. Száz meg száz létra 
támaszkodott a falhoz s a magya
rok, mint a hangya, egymás hátán 
iparkodtak fel a falakra.

Zorványi is egy létrát csapott a 
falhoz s elsőnek ugrott a tokára. 
A kardját a foga közé szorította s 
fürgén rohant felfelé. János utána 
s nyomában a többiek is.

Elkeseredett küzdelem kezdődött 
a falon. Zorványi egymás után 
vágta le a törököket. Odafurakodott 
a török vezérzászlóhoz, azt meg
ragadta s bedobta a várba. Ezalatt 
egyik embere odaért s annak he
lyébe kitűzte az ő zászlaját. Mihelyt 
a lent állók meglátták a trikolórt 
a vár fokán, egetverő hurrázás 
hangzott fel. A törökök meg rémül
ten néztek maguk elé. Megzavarod
tak s ijedten kezdtek hátrálni.

Ezalatt a vár fokára itt is, ott 
is felkerültek a zászlók s a török 
félholdak sorra buktak alá a mély
ségbe.

A magyarok leugráltak a vár 
faláról s úgy nyomultak a lassan 
hátráló törökök után. Zorványi 
mindig elől, utána hű embere, János.

Egyszerre csak ijedten vette 
észre János, hogy Zorványi fakó 
arccal fordul meg maga körül. Egy 
tekintetet vetett vissza s azzal el
bukott.

János önkéntelenül is hátranézett 
s Gáspár urat látta maga mögött. 
A kezében még füstölgött a pisz
toly.

János ráborult Zorványira, hogy 
saját testével védje meg az agyon- 
taposástól.

Egy óra múlva elcsendesedett a 
zaj. A törökök megadták magukat. 
Vége volt a harcnak.

Kezdték összeszedni a sebesül
teket, a holtakat meg temetni.

Zorványit is felemelték s János 
parancsára a vár egy félreeső zu
gába vitték. Ott leszedték róla a 
ruhát s akkor látták, hogy a hátán 
egy lőseb van, onnan szivárgott ki 
lassan a vér.

János azonnal kimosta a sebet. 
Aztán bekötötte, hogy a vérzést 
elállítsa.

Zorványi holtfehéren feküdt a 
földön. Semmi életjel nem volt 
benne. Az emberek nem tudták, 
él-e, vagy halott már?

János egy embert nyeregbe ülte
tett s meghagyta neki, hogy lóhalál
ban vágtasson haza s jelentse a dolgot 
Varsádynak s hozza őt magával.

Közben odajött egy felcser, meg
vizsgálta a sebet s aztán legyintett:

— Ennek is elég volt. A tüdejét 
roncsolta szét a lövés.

Aztán valami utasítást mondott 
még s azzal tovább ment.

János torkát a sírás fojtogatta. 
Az emberekre bízta a beteget, hogy 
vigyázzanak rá. Maga meg útnak 
indult, órák hosszat járta a várat. 
Benézett minden szobába, minden 
zúgba. Körülnézett s aztán, hogy 
nem látta azt, akit keresett, tovább 
ment. Mikor aztán már nem volt 
olyan hely, ahol meg ne fordult 
volna, visszatért a sebesülthöz. De 
útjában párszor megállott s öklét 
fenyegetőleg rázta meg.

— Jaj neked Zorványi Gáspár! 
Mert te voltál a gyilkos!

Mikor odaért, társai mondták, 
hogy a nemzetes úr az előbb meg
mozdult.

Megörült ennek János. Azonnal 
hordágyat hevenyészett, vigyázva 
rátették a beteget s lassan elindul
tak. Kimentek a várból. Volt János
nak Érsekújváron egy özvegy nő
testvére, ahhoz vitte a betget.

Ott aztán éjjel-nappal borogatták. 
A felcser is eljött s kiszedte a seb
ben maradt szilánkokat s lelkűkre 
kötötte a gyakori borogatást. S 
ehhez az asszony értett igazán. A 
gondos ápolásnak köszönhető, hogy 
negyednapra már annyira javult a 
beteg állapota, hogy meg is szólal
hatott.

— Hol vagyok?
János részvéttel hajolt feléje.
— Jó helyen nemzetes uram. 

De kérem, ne beszéljen, mert az 
árt a tüdejének.

A beteg halkan felnyögött.
— Mi történt velem?
A száján véres hab jelent meg.
János ijedten szorította le egy 

vizes ruhával.
— Az Istenre kérem, ne beszél

jen nemzetes uram.
Zorványi fáradtan hunyta le a 

szemét s pár perc múlva hallani 
lehetett a csendes lélekzetét. Elaludt.

Az asszony halkan súgta.
— Az álom jót fog tenni. Az 

megerősíti. Majd meglátod János, 
életben marad.

János imára kulcsolta a kezét.
— Bárcsak úgy lenne. Oh Isten,

légy vele és segítsd meg az én jó 
uramat! * (Folyt, köv.)

OLVASSUK A B I B L I Á T !
Ellentétek !

{ún. 14, Bent a palotában. Lukács 16. 
lazdag vagy ? Jólétben, bőségben viga- 

dozol ? El ne feledd, gazdagságod nem 
lehet öncél, csak sáfárkodásodra bízott 
talentum az Úr kezéből. Ne használd azt 
orgiákba fajuló vfgadozásokra, a test el
kényeztető szeszélyeinek a kielégítésére; 
ne tékozold azt magadra, 03zd meg a sze
gényekkel. Ne zsugoriskodj. gyüjts helyette 
mennyei, soha el nem fogyó kincseket.

Jún. 15. A palota kapuja előtt. Lukács 
16.20—si. Ne zúgolódj, ha másnak több 
jutott a földiekből, mint neked. Ne fájjon, 
ha részvétlenséget tapasztalsz a náladnál 
gazdagabbak, előkelőbbek részéről. Légy 
a morzsák között is megelégedett, ne gon
dold, hogy e világ javai örökkétartó bol
dogságot adhatnak néked. Ne. fakadjon 
zokszó ajkadon, „hagyjad az Úrra a te 
útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.“ 
(37. Zsolt. 5. v.)

Jún. 16 Ábrahám kebelén. Luk. 16,22. 
Fogadd meg a zsoltáríró tanácsát: „Gyö
nyörködjél az Úrban, é3 megadja néked 
szived kéréseit.“ (37. zsolt. 4.) Ha e földön 
elfogadtad magadénak az Urat, ó is elfo
gad ott fent az övének Ha atyádként sze
retted itt, gyermekeként ölel keblére ott 
fent. A földi és mennyei élet között nincs 
ellentét; amilyen életet kezdtél itt a földön 
a magad akaratából, olyan lesz ott annak 
folytatása a testi halál után az isten aka
ratából.

Jún. 17. A pokolban. Lukács 1 6 .22—23. 
Ki mint vet, úgy arat. „Akik könnyhulla- 
tással vetnek vigadozással aratnak majd.* 
(126. zsolt. 5. v,) „Aki vet az ó testének, 
a testből arat veszedelmet*. (Gál. 6 .8 .)  
Aki pedig szelet vet, vihart arat. (Hoseás 
8 .7 .) Ne csodálkozz tehát, ha ott nyitod 
fel szemedet egykor távol az Udvözültcktől 
a kínok örök tüzében.

Jún. 18. Vágy a kiegyenlítés után. Luk. 
16.24. Mily Szerencseden az, ki csak ott 
a másik életben tudja meg, hogy a halál 
utáni létben is vannak különböző életek. 
Mily boldogtalan, ki a világ gyönyöreinek 
bódulatából csak ott ébred fel, hol gyötret- 
tetik a lángokban. Mily égető lehet a vágy 
egyetlen csepp viz után I De hát akkor 
„miért nem vágyói itt az élő viz“ forrásá
nak bőséges gazdagsága után, melyet in
gyen nyújt lézusod?!

Jún , 19. Nincs kiegyenlítés. Lukács 16. 
25 — 26. Újra kérlek, ne feledd, hogy a halál 
utáni élet nem a földinek ellentéte, az csak 
a vetés gyümölcse; ne gondold, hogy ott 
minden kiegyen itődik egy nagy megbocsá
tásban. A „közbevetés“ oly nagy, hogy 
nincs átmenet, nincs kiegyenlítés. Vigyázz, 
későn ne lásd be ezt s gondolj jó előre 
arra, hol fogod betölteni az örökkévaló
ságot ? I

Jún. 20. Csak itt e földön segíthetsz 
magadon I Lukács 1 6 .27—31. Ha biztosítani 
akarod magad számára az örök élet üdvös
ségét, hallgass már most az Úr üzenetére. 
Ott az írott kijelentés, a biblia, ne keress 
hazajáró lelkeket bizonyságtételre. Higyj 
„Mózesnek és a prófétáknak“, keresd meg 
az Úr Igéjében a Jézus nyomdokát, fogadd 
el a Megváltódul a Krisztust s tedd bűnös 
életedet a Golgotha tövéhez, jövódet pedig 
az Úr kezébe 1 6 el fog vezetni téged a 
számodra elkészített hajlékokba.

Ab&ffy Gyula.
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K OR KÉ P E K.
Karcolatok a hétről.

„Csak akkor lesz nagy és boldog 
Magyarország, ha Magyarország népe 
magáévá teszi a katholikus erkölcsöt, 
a katholikus világnézetet és társadalmi, 
politikai, valamint gazdasági életében 
érvényesíti az egyház tanításait, mert 
ha ezt nem teszi, nem marad más 
hátra, mint a pusztulás útja .“

. . .  Ezekkel a szavakkal tett hit
vallást katholikus egyháza, katholikus 
hite mellett legutóbb Kőszegen is a 
magyar nemzetgyűlés alelnöke, Huszár 
Károly, a volt miniszterelnök.

Hogy Huszár Károly, a nemzet- 
gyűlés alelnöke, a volt miniszterelnök, 
a régi néppártnak egyik föharcosa 
egy katholikus népgyülésen így beszél, 
azt mi nagyon természetesnek találjuk. 
M i ezúttal csak annak az óhajnak 
adunk kifejezést, miszerint szeretnök 
megérni azt az időt, amikor közjogi 
méltóságokat betöltő protestáns kiváló
ságok közül is végre hasonlóképen 
valaki bátran hitvallást tesz evan- 
géliomi hitéről, a protestantizmusnak 
kultúrtörténeti jelentőségéről és általá
ban hatásáról a magyar nemzet életében.

I R O D A L O M .
Krisztus zsidó m egvilágításban. Egy 

Krisztus hivő zsidó tanulmánya. Szerzője: 
Qrósz A. László. Nagy érdeklődéssel és 
figyelemmel olvastuk át a szerzőnek 44 
oldalnyi terjedelmű fentebbi címmel megírt 
könyvecskéjét, amelyben zsidó létére vallást 
tesz a Krisztusról. „Az én Krisztus-hitem 
— írja — az ősi valláshoz való ragasz
kodásommal nemcsak könnyűszerrel össze
egyeztethető, de úgyszólván parancsoló 
szükségszerűség is“. . .  „Hivő zsidó lélekkel 
is imádhatja bárki a háromszemélyes egy 
Istent“. . ,  „Krisztus valóban az Isten fia, 
az erős, a szelíd, a szabadító Messiás“. . .  
„Csak egy útja van a szabadulásnak, az 
újjászületésnek, az üdvözülésnek: a Krisz
tus“. . .

A könyvecskéhez rendkívül mélyenszántó 
előszót irt báró Podmaniczky Pál, aki vilá
gos okfejtéssel rámutat a zsidó kérdés 
problémájának egyetlen megoldási lehető
ségére: a Krisztusra.

Dubarry grófnő regényét tartalmazza 
a „Milliók Könyve“ uj száma, amely díszes, 
színes borítékban, jó papiroson Ízléses ki
állításban most jelent meg. Az érdekes re
gény szerzője Frédéric De La Mothe, aki
nek Pompadour Marquisről irt regény — 
amely ugyancsak a Milliók Könyve kiadá
sában jelent meg — ősszel aratott nagy 
sikert. Negyvenezer példányban kelt el A 
Milliók Könyve egy kötete mindössze 8000 
koronába kerül. Az Uj Idők előfizetői abban 
kedvezményben részesülnek, hogy e nép
szerű regény hat füzetére 30.003 koronával 
fizethetnek elő, vagyis számukra egy re
gény mindössze 5000 koronába kerül. — 
Mutatványszámot kívánatra 8000 kor.-ért 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Acdrássy- 
út 16.

flARANQSZÖ

EGYRÖL- MAS RÖL.

A m in den n api életből.
Perm etezzük gyüm ölcsfáinkat 

a Monilia és a lisztharm at ellen. 
Gyümölcstermelőink vitális érdeke és 
nemzetgazdasági szempontból közér
dekű is, hogy gyümölcsfáit a kártevő 
gombáktól megvédjék és egészséges, 
ép gyümölcsöt termelve jövedelmüket 
fokozzák. Különösen a gyümölcspe
nész (Monilia) és a lisztharmat pusz
tításai nagymértékűek, amelyekkel 
szemben az okszerű védekezés nem
csak önérdeke, de kötelessége is a gaz
dának. A gyümölcspenész és liszthar
mat ellen kénvegyülettel, de különösen 
kolloid kénkészltménnyel való perme
tezéssel, mint amilyen a Sulfarol érték 
el a legtökéletesebb eredményt, A 
Sulfarol tökéletesen keveredik, hosz- 
szabb állás után sem változik s így 
hatásában mindfg a legbiztosabb. A 
gyümölcs- és hópenész ellen nyári 
védekezésül közvetlen a virágzás után 
és ezt követőleg, midőn a gyümölcs 
mogyoró nagyságú lesz s későbben 
szükség szerint permetezzük. Nagy 
előnye, hogy bármely permetléhez 
keverhető és együttesen felhasznál
ható. Alkalmazásának eredménye az 
egészséges, féregmentes kifejlett gyü
mölcs, amely sokszorosan téríti meg 
a permetezésre fordított költséget és 
fáradságot.

HETI KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlés bizonytalan 

időre elnapolta magát, miután előbb meg
szavazta az aproprizációs törvényjavasla
to t — Smidt főbiztos hozzájárulásával a 
kormány mezőgazdasági hitel céljaira 145 
milliárd kölcsönt engedélyezett. Az össze
get a gazdák két nap alatt túljegyezték. — 
A magyar és jugoszláv kormány között 
létrejött megállapodás alapján a politikai 
foglyok kölcsönös kicserélése ügyében a 
megbízottak június 7-én tárgyaltak Buda
pesten. — A Vigadóban rendezett trianoni 
gyászünnepély majdhogy botrányba nem 
fulladt. — Apponyi és Károlyi grófok va
sárnap Székesfehérvárott szembefordultak 
az „agresszív“ legitimizmussal. — Ugyan
csak Vass József miniszter az elmúlt va
sárnap Jákóhalmán két nagy beszédet mon
dott a széthúzás ellen. A magyar jövendőt 
az egységben látja. A miniszter a beszá
molót követő lakomán Bethlent köszön
tötte, aki — úgymond — Genfben ismét 
a magyar lelkek minden erejével és a le
tiport magyar igazság fegyverével harcol. 
— Legközelebb egységespárti képviselők 
Londonba utaznak, hogy szorosabbra fűz
zék politikai kapcsolatunkat Angliához.

A csehek nagy morva birodalomról 
ábrándoznak. — Prágában véres fascista- 
tüntetések voltak.

A lengyel fővárosban lerombolják az 
orosz uralomra emlékeztető épületeket. — 
Miután Pilsudszky nem fogadta el az el
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nökséget, a lengyel köztársaság elnöke 
Moscicki Ignác tanár lett.

A francia szenátus ratifikálta a lokar- 
nói szerződést.

A spanyol király a nemzetközi geoló
giai kongresszus alkalmával megszólításá
val tüntette ki a magyar kiküldötteket.

Portugáliában győzött a forradalom. 
— A megállapodás értelmében a minisz
terelnök, a hadügy- és külügyminiszter kü
lön államtanácsot alakítanak.

A riff területekre nézve a franciák és 
spanyolok nem tudnak megegyezni.

H A R A N G S Z Ó .

Szthároms. u. II. vasárnapon.
Ep. I. János 3 . 13-w.

„Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se 
nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal“ 
—- ime az apostol megmondja, hogy milyen 
legyen a mi szeretetünk felebarátaink iránt. 
Valóságos, tehát szívből fakadó és tettek
ben megnyilvánuló — más szóval: a fele
baráti szeretet egész szívet, egész embert, 
sőt egész életet kíván.

Elnöki konferencia. A magyarhoni 
egyetemes evangélikus egyház báró Rad- 
vánszky Albert egyetemes egyházi és isko
lai felügyelő elnökletével jún. 14-én elnöki 
konferenciát tart.

Személyi hír. Kapi Béla dunántúli püs
pök június 15-én indul tolna-baranya-so- 
mogyi egyházmegyébe kanonika vizitációra.

f  W ágner Gusztáv Adolf újverbászi 
esperes-lelkész 58 éves korában hirtelen 
elhal*.

Számvevőszéki ülés. A vasi közép ev. 
egyházmegye számvevőszéke június 9-én 
Rónai B. Gyula lelkész, számvevőszéki 
elnök elnöklete alatt ülést tartott Szombat
helyen.

Esperes! egyházlátogatás. Zongor 
Béla, a vasi közép ev. egyházmegye espe
rese június 2-án a szentgotthárdi missziói 
egyházban egyházlátogatást végzett. — Jún. 
3-án a délelőtt folyamán a rábafüzesi és 
al8órőnöki leányegyházakat látogatta meg.

Soltész Elemér protestáns tábori püs
pök legutóbb Jutáson tartott szemlét az 
altisztképző intézetben.

Túróczy Pál arcképének leleplezése. 
Túróczy Pál, néhai ózdi lelkész és hegy
aljai főesperes volt az ózdi községi kaszi
nónak első elnöke. A kaszinó már Túróczy 
Pál halálakor is megmutatta első elnökének 
emlékéhez való ragaszkodását. 100 arany
koronás alapítványt tett emlékére, amelynek 
kamatait a mindenkori ózdi ev. lelkész az 
ev. szegények között köteles kiosztani. Most 
pedig megfestette arcképét a tanácsterme 
számára. Az arckép ünnepélyes leleplezése 
május 29-én volt, amikor Ladányi Pál ózdi 
r. k. plébános, a kaszinó jelenlegi elnöke, 
mondotta az ünnepi beszédet.

Új felügyelő. A maglódi evang. egyház 
felügyelőjévé dr. Mikler Gusztáv a magyar 
bank és bizalmi részvénytársaság vezér- 
igazgatóját választotta meg.

Felpéc hárm as ünnepe. Június 6-án 
Felpécnek, ennek a virágzó evang. gyüle
kezetnek hármas ünnepe volt. Ugyanis e 
napon tartotta kanonika vizitációját Kapi 
Béla püspök, avatta fel a gyönyörűen 
restaurált templomot s leplezte le az 52 
hősi halott emléktábláját. Felpéc hármas 
ünnepéről a Harangszó legközelebbi szá
mában emlékezünk meg részletesen.
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Berzsenyi ünnep. A szentgotthárdi ev. 
Diákszövetség június 3-án a gyülekezet 
kulturházában szép műsor keretében áldo
zott Berzsenyi halhatatlan emlékének. Az 
ünnepség az egyházi énekkar ünnepi éne
kével vette kezdetét. Az ünnepi megemlé
kezést Baldauf Károly ifjúsági elnök tar
totta. Te hozzád szól énekem, én jó ma
gyar népem karének elhangzása után Belső 
Károly szavalta el Berzsenyi A magyarok
hoz című ódáját. Az ünnepi megemlékezés 
a Himnusszal végződött, miután az ünnepet 
megelőzőleg a templomban ünnepi isten- 
tisztelet volt, mely alkalommal a szent 
szolgálatot Berger Lajos s. lelkész végezte.

Balassagyarm at. Ritka és igazi evan
gélikus áldozatkészségről tett bizonyságot 
a balassagyarmati gyülekezetben özv. Haán 
Sándorné úrnő. Ugyanis pünkösd vasárnap
ján egy ritka szépségű aranyszálú hímzés
sel ellátott rózsaszínű oltár- és szószék
takarót ajándékozott az egyháznak, amelyet 
gyakorolt és ügyes kezével készített. Ugyan 
ő készítette a felső oltárterítőt is, gyönyö
rűen kidolgozott fehér selyemből, amely- 
lyel az oltárt igazi ünnepi díszbe öltöztette. 
Vele egyetértve ajándékozta Korisánszky 
Ilonka, az ő dérdeplő párnáját az oltárra, 
amely szintén mesteri kézzel alkotott meg. 
Jókedvű adakozóknak fizesse meg az Isten 
az ő munkájukat és áldja meg őket lelki 
és testi jókkal.

A „Bethlen G ábor Ház" sorsjegyeknek 
a huzasa a Pénzügyminisztérium engedélye 
alapján november 29-re halasztatott el. Az 
eddigi eladások u. i. nem érték el azt a 
határt, amely mellett a Bethlen Gábor 
Szövetség kitűzött céljainak megfelelhetett 
volna. Az áldozatkész protestáns társada
lomhoz fordul azért a Szövetség 8 reméli, 
hogy hathatós segítséggel megteremtheti a 
hajlékot a szegénysorsu és árva ifjainknak. 
Támogassátok azért — szeretett atyánk
fiái — a Bethlen Gábor Szövetség ezen 
nemes akcióját.

Gindlic8alád elhatározta, hogy 150 mil
lió költséggel gyülekezeti házat (paplakot) 
vásárol. — Konfirmációja alkalmából Dä- 
chert Henrik egy nagypénteki fekete oltár
terítőt és szószéktakarót vásárólt, Mülbert 
Margit egy ezüstözött álló keresztet aján
dékozott az úrvacsorái oltárra, Vági Juliska, 
Somogyi Böske és Rasch Katica pedig 
100—100 ezer koronát ajánlottak fel egy
házi célokra.

Nagybörzsöny. A pünkösdi ünnepek 
alkalmával a nagybörzsönyi evang. egyház 
nagyrabecsült lelkészének, Péter Henriknek, 
új Luther-kabátot adományozott. Az akciót 
a helyi evang. nőegyesület indította meg 
élükön Szabó Istvánné, Kempf Györgyné, 
Flei8chek Jánosné és Prommer András- 
néval.

Magyarbóly. Múlt számunkban már 
megemlékeztünk, hogy a magyarbólyi ev. 
nöegylet egy szép oltárterítőt szerzett. Szó- 
székteritő is készült szép zöld plüsből és 
egy fehér vászonból, melyre a diszes csip
két Lőczyné Kiss Alojzia tanítónő horgolta. 
A fehér ollárteritő és bibliatartó csipke 
elkészítésében még Friedrich Vilmosné és 
Danjelics Ferencné működtek közre.

Kormányzói kitüntetés. A kormányzó 
dr. Kovácsics Sándor újmalomsoki gyűl. 
felügyelőt, a győrmegyei tósziget-csilizközi 
járás orvosát, az orsz. közegészségügyi 
tanács tagját egészségügyi tanácsossá ne
vezte ki. A kinevezési okmányt dr. Darányi 
Kálmán főispán lelkes ünnepély keretében 
nyújtotta át az ünnepednek, aki lapunknak 
régi, érdemes munkatársa.

Harangszenteiés Bagolas&ncon. A
nagykanizsai ev. egyházközségnek kicsiny, 
de buzgó fiókgyülekezete, Bagolasánc, a 
háború által elvitt harangja helyett egy 124 
klg.-os új harangot szerzett, melyet nagy 
ünnepély keretében f. évi május hó 2-án 
avatott fel Mesterházy Sándor somogyi 
esperes, Horváth Olivér nagykanizsai és 
Káldy József iharosberényi lelkészek közre
működésével. A harang az evang. gondnok 
háza előtt álló szép vasszerkezetű harang
lábban van elhelyezve és hirdeti messze- 
csengő szép szavával Isten dicsőségét és 
hívja híveinket Isten országának keresésére.

Nagykanizsai ev. gyülekezetünk f. évi 
május nó 16-án lélekemelő harangszente- 
lési ünnepet tartott. A háborúban a haza 
oltárára odaadott két harangja helyeit ön
kéntes adakozással egy 403 kgr.-os és egy 
223 kgr.-os új harangot szerzett, melyeket 
Mesterházy Sándor esperes, Horváth Olivér, 
Káldy József és Seregély István lelkészek 
közreműködésével avatott fel. Avató beszé
dében, melyet Ján. 15.24—27. alapján tar
tott azt hangoztatta, hogy a harangok a 
Krisztusról való bizonyságtételre hívnak és 
buzdította a híveket a harangok hivó sza
vára, a hithű bizonyságtételre, evang. egy
házunkban. Ünnepi prédikációt a szószéken 
Horváth Olivér parochus lelkész tartott 
épitő hatással. A szép ünnepélyen jelen 
volt a ref. lelkész, a zsidó főrabbi, a pol
gármester helyettese, a törvényszék elnöke, 
a katonaság vezetősége, a vasút, a posta 
főnöke, a ref. nöegylet elnöke stb. egy
házaik, hatóságaik, helyőrségük, illetve in
tézményeik élén. De a róm. kath. egyház 
nem képviseltette magát. Az Isten imádá- 
sára, a szeretet ápolására és a hazáért való 
áldozatkészségre buzdító ünnepély a Him
nusz eléneklésével ért véget.

Cserkész táborozás. Ez év pünkösdén 
körülbelül 700 evang. és ref. cserkész tá
borozott Tahiban, ahol az Isten ege alatt 
tett tanúságot a benne lakozó hitről és 
lélekről. Az Istentiszteletet Hetvényi Lajos 
soproni és Vidovszky Kálmán békéscsabai 
vallástanárok tartották.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A német vasúti missziói szövetség, mely 

ma 225 állomást számlál, az egyedül utazó 
leányok védelmén kívül a munkanélküliek 
és a lakáshiány miatt költözködők istápo- 
lását is programmjába vette.

Dr. Becker porosz közoktatásügyi mi
niszter kimutatta, hogy mig a németek 
lengyel tanítók kiképezésére évente 2 millió 
márkát fordítanak, addig Lengyelországban 
a német tanitók kiképezése csak 16.000 
zlotyval szerepel a költségvetésben.

A stockholmi világkongresszus jegyző
könyvei legközelebb sajtó alá kerülnek.

A német iskolák mellett felállított szü- 
lők-tanácsának ezidei választása igen moz
galmas volt. A tavalyi 493 taghoz képest 
az idén 560 a keresztyén és politikamentes 
tagok száma. Poroszországban jún. 6-án 
kezdődnek a választások.

Ludwig W elchert berlini missziói fel
ügyelő, akit dél, délnyugat és az egykori 
német kelet-Afrikába hívtak meg előadásokat 
tartani, jún. 15-én útra kel és egy film fel
vevőgépet is visz magával, amellyel fel
vételeket készít az ottani német missziók 
működéséről.

Az evangélikus népművelési bizottság 
pályázatot irt ki vallásos tárgyú népszín
műre. Az első dijat két legenda-szinjáték

kapta. Mindkettő Szt. Kristóf történetét 
tárgyalja.

c s a l A d i  É r t e s í t ő .
Esküvő. Szuchovszky Gyula ev. lelkész, 

fővárosi vallástanár és dr. Tinschmidt Ida 
tanár f. hó 8-án tartották esküvőjüket a 
Fasori evangélikus templomban.

Osztrolukai Osztroluczky Gézáné szül. 
nemesvarbóki Plachy Sarolta leányát, Er
zsébetet, néhai nagyjeszeni Jeszenszky Ká
roly báró és neje, született Mádi-Kovács 
Margit fia, Tibor, június 3-án a fasori ág. 
h. ev. templomban vezette oltárhoz.

Halálozás. Rábabogyoszlói Remete Ala- 
dárné született Eitner Emilia és nedeczei 
Nedeczky Jenőné született Eitner Margit, a 
maguk, gyermekeik és a rokonság nevében 
fájdalommal megtört szívvel jelentik, hogy 
a szeretett jó Apa, nagyatya, testvér, após 
és rokon eiteritzi Eitner Zsigmond volt 
országgyűlési képviselő, Zalavármegye volt 
főispánja stb. sió. életének 64-ik évében 
máj. hó 31-én Sümegen hosszas szenvedés 
után visszaadta lelkét Teremtőjének A drága 
halott földi maradványait f. évi június hó
2-án helyeztük el Sümegen a családi sír
boltba örök nyugalomra. Áldás és béke 
kísérje emlékét I Nedeczky Jenő, Remete 
Aladár vői. Eitnei Sándor, Eitner Jenő, 
rápolti dr. Nagy Jenőné szül. Eitner Anna 
testvérei. Eitner Jenöné szül. kissomlói 
Kozáry Margit sógornője, rápolti dr. Nagy 
|enó sógora, kismártoni Haracsek József, 
Remete Mártha és Tamás, Nedeczky Gábor 
és Károly unokái.

ú j d o n s á g o k .
A kormányzó Zircen. Horthy Miklós 

kormányzó legutóbb meglátogatta a zirci 
apátságot.

Hatvannyolc évi házasélet után egy
szerre haltak meg. Megható haláleset 
történt Bikfalván. Groza György ottani lakos 
hatvannyolc évet élt házasságban feleségé
vel, de jött a halál és egyszerre, mindketten 
elköltöztek a mennyek birodalmába. Az öreg 
házaspár halála mindenütt nagy részvétet 
keltett.

A református és evangélikus főiskolás
étkeztető máju3 25 én tartotta évi közgyű
lését. A beszámoló szerint 450 egyetemi 
hallgató kapott ebédet az étkeztetőben, napi 
4, 6 és 8 ezer koronáért.

Makkai Sándor erdélyi reform átus 
püspök beiktatása. Az erdélyi ref. egy
házkerület Makkai Sándor dr. erdélyi re
formátus püspököt június 19-én iktatja be 
püspöki hivatalába.

A hadikőlcsön kötvény-tulajdonosok
a kormánynak átnyújtandó következő ha
tározati javaslatot fogadták e l : Alakítson 
a kormány gazdasági és pénzügyi szakér
tőkből és a hadikölcsön-kötvény tulajdono
sainak képviselőiből bizottságot, amely a 
kölcsön visszafizetésének lehetőségéről tár
gyaljon.

Eperjesen kollégiumi diákszövetség 
alakul. Az eperjesi evangélikus kollégium 
volt diákjai között mozgalom indu't meg 
diákszövetség alakítása végett, hogy a kol
légium két menekült intézetének, a jogaka
démiának és a tanítóképző, a jelenlegi mis
kolci ideiglenes otthon helyett saját hajlé
kot szerezzenek és erkölcsi támogatásuk
kal elősegitsék a két ősi intézet fejlődését.
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Négyl&bu csirke. Vörös József gazda 
udvarában, Szőrényben egy négylábú csirke 
szaladgál. A kis csodaállat három lábát 
tudja használni és szépen fejlődik.

Négyezer em bert pusztított el az 
Indiai szökőár. A Binnan tengerparton 
pusztiló szökőár áldozatainak száma az 
eddiei becslések szerint négyezer.

Tilos leit hozni ki Romániából. A 
pénzügyminisztérium rendeletét adóit ki, 
amelynek értelmében egyetlen u'as sem 
vihet ki magával Romániából való távozása 
alkalmával a pénzügyminisztérium enge
délye nélkül 5000 lei értéket meghaladó 
idegen valutát, akár effektiv bankjegyekben, 
akár csekk vagy hitellevél alakjában. Leit 
egyáltalában a legcsekélyebb értékben is 
csak pénzügyminiszteri engedéllyel lehet 
kivinni.

Amundsen délsarki repülő-expedíci
ója. A lapok jelentése szerint Amundsen 
újabb sarki expedíciót tervez, még pedig 
ezúttal a déli sarkra. Az expedícióban ismét 
Nobile ezredes és Ellsworth kapitány kisérik.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az „Uj Időkének 23 száma közli 
Csathó Kálmán regényének és a „Szerelem“ 
című angol regénynek folytatását, Rákosi 
Jenő, Falu Tamás, Kosztolányi Dezső, Ru- 
binyi Mózes, Henry Beraud cikkeit, Pásztor 
József, Kertész Mihály, Illés Endre elbeszé
léseit, Forbáth Sándor és Varságh János 
verseit, a szerkesztő üzeneteit, a kézimunka, 
a divat és szépségápolási rovatot. Az Uj 
Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 ko
rona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., And- 
rássy-út 16.

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.

Felelős szerkesztő ős kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Szentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkeeztőt&rs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓS, SZOVBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Köziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Gabonaárak: Búza 445—450. rozs 230— 

235, árpa 245, köles 190, zab 270, tengeri 
225—230, korpa 168 ezer korona méter- 
mámánként.

Valuták': Dollár 71.500, Schilling 10090, 
Német márka 17000, Cseh korona 2115, 
Dinár 1260, Lei 290, Lira 2700, Frank 2230 
Angoi font 348.000.

Egészséges, jóindulatú magános nő ott
hont találhatna, mint családtag, öreg házas
párnál (gyermektelenek), ha a házi leen
dőkben segédkeznék. C ím : Ö av. Binder 
Adolfné, Felcsút, Fejér megye. 3 — 8

Rothbauer Ferenc bányagondnok keres 
a nyári szünidőre fia mellé egy hasonlókorú 
(12—15 éves) gimnazistát, aki tisztán be
szél németül. Útiköltséget és úri ellátást 
kap. Jelentkezni lehet az apánál (Királd, 
Borsod m.) és az ózdi lelkészi hivatalnál.

Köszönetnyilvánítás.
Évfordulóján azon lesújtó csa

pásnak, amely által a Minden
ható kifürkészhetetlen akaratából 
a mi lelkűnknek másik felét, a 
leghűségesebb hitves és felejthe 
tétlenül szeretett édesanyát,

MAJOR SÁND0RNÉ-,
szül. Mátis Irén-t

1925. júnus 13-án, boldog éle
tének 42. évében Magához venni 
tetszett.

Major Sándor férj, Matild, 
Miklós, Ida és Sándor gyerme
kek fájó szívvel, de az Úr vég
zésében némileg már megnyu
godva köszönetilnket nyilvánít
juk mindazoknak, akik úgy a 
ravatalozáskor, mint a temetés
kor és azután bármikor, — akár 
személyesen, vagy a sírra hozott 
virággal — őszinte részvétüket 
és drága halottunk iránt kegye
letüket fejezték ki.

Beled, 1926 június 16 án.
A gyászoló család.

R jó könyv a legjobb barát!
Öröm, ha szép. H asznos, ha jó  és tanulságos.
Örömöt és hasznot kívánok mindenkinek I

Az itt felsorolt, vagy bárhol hirdetett és kiadott könyveket is megküldi

Kis Tivadar könyvkereskedése Pápa, ha egy levelezőlapon k ér i.
A cséplőgépek szerkezete és kezelése

406 k é p p e l....................................... P 6 60
Lokom obil—Qőzkazánfütő és gezgép- 

kezeló, 555 kérdés felelet, 127 ábra.
Qéptníajdonosok, mezőgazdák és vizs
gázók r é s z é r e ................................ P 2 80

Cséplőgépek szerkezete, kezelése és ja
vítása. 41 k é p p e l ..........................P 1 *70

Lokomobilok szerkezete, kezelése. 400
kérdésben. 100 képpel....................P 3*—

A Gőzgép gyakori, kézikönyve. 110 képpel P 3-—
A kisbirtok helyes berendezése és keze

lése. 12 képpel................................ P 1-80
M éhtenyésztés vezérfonala. 116 képpel P 1-50

Bármely postahivatalnál vehet csekklapot, kitölti, feladja a kívánt könyv árát 
(és postadíjra 50 pengőfillért) a 25210. számú csekkszámlára. így meg

takarítja az utánvételezési postadíjat.

M éhészet. Gyakorlati tanácsadó kezdők
számára. 62 képpel...............................P 2 40

A méh és lakása . 26 képpel . . . P 1-96
R endellenességek a méhészetben . . P 1 96
A m é h v i a s z ............................................ P 1-96
Vetés- és növényápolás. 47 képpel . P 3-40
A pata és csü lök  ápolása és betegségei.

267 képpel A ló, a szarvasmarha, a 
sertés és a többi házi állat munkaké
pességének egyik legfontosabb kelléke 
a pata és csülök egészsége. Az ápolás 
és gyógyítás útmutatója ez az új könyv 
Á r a .........................................................P 8*50

Nvoaatotí Wdliscb Béla vülam&iamti könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

ltlC-ban.

Laptulajdonoa :
i Oantutfill I.ntber-Sjövetsí«.
áa Országos Lntlior-Sröret- 

«ég hlTftt&Ios lapja.

Késiratok, előfixetéai dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZŐ BxerkeRxtó- 
kiadóhivatalénak 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenni minden vasárnap.

9

H ová csak Isten napja  süt, 
K irá ly  lesz Jézus m in d en ü tt!

SaarkMctő-Uadóhlratal:
S Z E N T G O T T H Á R D . 

Vas vármegye.

rtóUladdhlTatal 
.Luther-Társaság* kflnyr- 

kereskedése Badapcat,
VIII., Szentkirályiul. 51/a.

i  „HABANGSZO“ 
eldflaetial ára: a második 
negyedévre 18.000 korona. 

Félévre 90.000 korona. 
Csoportoa kUldéasel 
10>/«-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

Gondtalan élet.
I. Péter 5.7. „Minden gon

dotokat őreá vessétek, mert 
neki gondja van reátok.“

Ha belekapnánk egyszer külön
böző gondjaink felsorolásába, 

talán sohasem is érnénk a végére. 
Az egyik elpanaszolná házának 
kenyér-gondjait, pénz-zavarait s 
általában a megélhetésnek sokszor 
annyira csüggesztő gondjait. A 
másik előállana a gyermekei neve
lésével, taníttatásával járó küzdel
mes gondjaival, s a harmadik az 
életpályának, földi hivatásának 
gondjaiból nem akarna kifogyni.

És az egyes emberek mellett 
mennyi tömérdek gond epeszti a 
gyülekezeteket, az egyházat s a 
hazát. . . mondom, talán vége sem 
lenne a sok panaszkodásnak, ha 
számbavennénk apró megőrlő gond
jainkat, s nyugtalanító, kínzó agg- 
ságainkat! . . .  Jaj! mennyi lenne 
a panasz, ha kezdenénk a kicsinyes, 
földi dolgokon és elmennénk egé
szen a nagy lelki gondokig, egé
szen addig, amely így kiált fe l: 
Hogy lesz, mint lesz halálom után? 
Mi vár lelkemre ?! . . . És valljuk 
csak b e : hányszor emésztjük ön
magunkat ezekkel a nehéz gondok
kal, pedig vándorútunk enélkül is 
éppen elég nehéz és küzdelmes, 
de még nehezebb és még küzdel
mesebb lesz, ha szívünkben ezernyi 
aggodalmat és gondot hordozunk!

De hát mit csináljunk? Hova 
temessük keserves gondjainkat ? . . .  
„Minden gondotokat őreá vessé
tek ! . . .“ Jusson eszünkbe s legyen 
példaképünk Luther! Tudjátok-e, 
mit szokott ő cselekedni életének 
gondokkal, aggodalmakkal megra
kott nehéz óráiban? Mindig úgy 
tett, mint valamikor a wormsi bi
rodalmi gyűlésen: imádságának

erejével minden gondját, aggodal
mát Istenre vetette! Mivel pedig 
így cselekedett # nehéz napok forró 
küzdelmei után mindig boldogan 
tudott felkiáltani: „Megsegített az 
Isten! Győzött az Űr!“ . . .

Gondjaink tengerén, csüggedések 
óráin minket is csak az imádság 
ereje tud átsegíteni; semmi más, 
csak az eget megostromló könyör
gés tudja leverni az emberi szív 
sorvasztó aggodalmait és keserves 
gondjait, belevésve a lélek márvá
nyába: „. . .Néki gondja van reá
tok!“ . . .

íme a gondok közt vergődő nem
zedékünket szent kényszerűség

Sokan és sokat írnak, beszélnek 
a szeretetről és mégis nagyon 

kevesen tudják, hogy mi is a „sze
retet“ ? Hogy mi a szeretet, azt 
csak az tudja, aki igazán szeret. 
Ha meg akarod tanulni, hogy mi 
a szeretet, akkor szeress. Ne száj
jal, hanem valósággal, "ne fél szív
vel, hanem egésszel! A szeretet 
nem törvény, nem külső parancs, 
hanem sokkal több! Élet a szere
tet. A legteljesebb, legerősebb, leg
előkelőbb élet! Mikor a jó Isten 
arra hív fel Téged, hogy szeress, 
akkor ezzel egyedül a Te javadat 
akarja, mert a Te szereteted Neked 
használ legtöbbet. Az emberek nem 
érdemlik meg, hogy egyformán 
szeressed őket, de nem is azért van 
a szeretet, hogy másnak használ
jon, hanem hogy Neked. Szeressed 
embertársaidat, hogy közelebb juss 
az Istenhez, a Te lelked üdvössé
géhez. Mert a szeretet: út az Isten
hez. Az Istent az éli át, aki szeret. 
„Aki nem szeret, az nem ismerte

hajtja az imádság forrásához, mint 
egyetlen menedékhez! . . . Gond
talan élet! . . . Uram! taníts minket 
imádkozni, hogy minden gondjain
kat tereád vethessük! . .  .

„Mit használnak nehéz gondjaid,
Mit használ zúgolódásod,
Midőn sokasodnak bajaid 
És késik szabadulásod?
Csak nehezíted terhedet,
Ha meg nem győződ szívedet. 
Imádkozzál, szenvedj békével,
Vesd gondodat Istenedre,
Elégedjél meg tetszésével 
Mely céloz üdvösségedre;
Atyád ő el nem hagy téged,
Tudja mire van szükséged.“

Ámen.

meg az Istent!“ Amíg szeretsz, amíg 
egy kis szomorú árva fejét simo
gatod, amíg egy embertársad, egy 
család vagy egy nemzet boldogu
lásáért fáradsz és szenvedsz, vagyis 
amíg az Önfeláldozás Telmagaszto- 
sult lelki állapotában vagy, addig 
az Ő közelében vagy, szent ma
gasságban, új élménnyel, új látá
sok üdvösséges légkörében. A sze
retet cselekvése közben leszel em
berré, a szeretet valóságában éled 
át saját valódat s találod meg ön
magádat. Minél teljesebben, minél 
tisztábban szeretsz, annál értéke
sebb lesz a lelked, annál közelebb 
vagy az Istenhez és pedig a „ke
gyelem“ Istenéhez. A szeretetben 
alázatossá, szelíddé, igazságossá és 
jóvá leszel. Megtanulod, mert érzed, 
hogy senki nem jó, csak egyedül 
az Isten, megtanulod, mert érzed, 
hogy egyedül az ő kegyelme által 
vagy, ami vagy, de Neked „elég“ 
az ő kegyelme, mely örökre a Tied. 
Ha Istenhez el akarsz jutni, ha lel-

A szeretet értelme.
I r ta : Pass László.

K e n d e l f e  m e g  K a m i :  A Z  Ú I l  O L T  A L M Á K  A N  c .  t ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s t .
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ked Ő vele, Ő benne akar tidvö- 
zülten élni, akkor lépj a szeretet 
útjára. A Te szereteted a repülő
gép propellercsavarja, az ember- 
lelkek összesége a levegőréteg, 
melyben a szeretet ereje, a Te 
„propellered“ felvisz Téged abba 
az erkölcsi magasságba, melynek 
legmagasabb pontja: a bűnbánat 
s az isteni ingyenkegyelemben való 
újjászületés, az Istennel egyesülés. 
A szeretet igazi értelme tehát az, 
hogy miként minden, ez is csak 
„eszköz“ a földi életben. Eszköz 
arra, hogy megtaláljuk általa ön
magunkat az Istenben. A cselekvő 
szeretet bennünket a kegyelem Is
tenéhez vonzó és vivő erő és élet. 
Aki nem szeret, az még nem él. 
Testvér! el ne felejts élni, amíg 
meg nem halsz!

A kőszegi nöegyiet 
hatvanéves jubileuma.
Emlékezetes, felemelő ünnepet 

ült a kőszegi gyülekezet június
13-án. A Nőegylet hosszas, buzgó 
fáradozással több mint 30 milliót 
gyűjtött a templom renoválása cél
jából és ezen a pénzen igen szép 
és stílszerü mezbe öltöztette a temp
lomot. De gyűjtött azonkívül még 
a kőszegi evangélikus hősök em
léktáblájára is és igen ízléses táb
lát illesztett a templom falába. Erre 
az alkalomra, hogy a nőegylet egy
szersmind 60 éves jubileumát is 
ünnepelte, eljött Kapi Béla püspök 
Zongor Béla esperes kíséretében. 
A gyermekek és a leventék sorfala 
közt vonult be a püspök vezetése 
alatt a lelkészi kar és a nőegylet 
hölgybizottsága. Zongor esperes tar
totta az oltári szolgálatot, majd a 
püspök beszélt a tőle megszokott 
ékesszólásával és szívből jövő sza
vaival, mélyreható fejtegetésével 
szívekig meghatotta a gyülekeze
tét, kiemelte a nőegylet 60 évi ál
dásos munkáját és elragadóan meg
emlékezett azokról, kik életüket 
odaadták az ő barátaikért. Amikor 
a lepel lehullott, a városi zenekar 
eljátszotta Körner csataimáját. Szem 
nem maradt szárazon. Németül 
szónokolt a helyi lelkész, dr. Tirtsch 
Gergely, sok érzéssel és lelkese
déssel. Végül a püspök német imát 
és áldást mondott. A Himnusz ének
lésével ért véget az ünnepély.

GyCijtsünk előfizetőket és adakozzunk 
a „Harangszó“ fönntartására.

Felhívás.
A gályarabok kiszabadulásának 250 éves 

évfordulója alkalmából a soproni alsó ev. 
egyházmegye emléktáblával örökíti meg 
Borhidai Miklós gályarabságban elhunyt 
rábaszentandrási lelkész emlékezetét. A rá- 
baszentar.drási templom falába elhelyezett 
művészi emléktáblát Kapi Béla püspök jún. 
27-én gazdag műsoru ünnepség keretében 
fogja felavatni. Az egész egyházmegyében 
csak Rábaszentandráson lesz ekkor isten- 
tisztelet. Az ünnepségre minden evang. 
testvérünket, különösen pedig a soproni 
alsó egyházmegye gyülekezeteit szeretettel 
meghívja az egyházmegye elnöksége. Mu
tassuk meg, hogy él még szívünkben a hála 
azok iránt, akik életük árán tartották fenn 
számunkra az evangéliomi hitet.

Kérjük mindazokat, akik az ünnepélyen 
és az azt követő közebéden részt óhajtanak 
venni, hogy ezen szándékukat vagy saját 
lelkészi hivataluk utján, vagy közvetlenül 
közöljék — lehetőleg jún. 23 ig — a rába
szentandrási lelkészi hivatallal. Megjegyez
zük, hogy Rábaszentandrásra úgy Pápa, 
mint Csorna felől az ünnepély napján reggel 
kellő időben meg lehet érkezni, s mindkét 
irányban ugyanaznap el is lehet utazni. 
Akik mindamellett akár az ünnepélyt meg
előző, akár az azt követő napon éjjeli szál
lást óhajtanának, ezen óhajukat is közöljék 
a rábaszentandrási lelkészi hivatallal. Az 
ünnepély pontosan d. e. 9 órakor kezdődik.

P üspöki egyházlátogatás a győri 
egyházmegyében. 3)

A kanonika vizitáció során a győri 
egyházmegyében Győrszemeré- 

ből Nagymórichidára vezetett Kapi 
Béla püspök útja. Mint mindenütt, 
itt is elkísérte őt a gyülekezeti fel
ügyelő, presbiterekkel és a ban
dériummal, hogy a határon átadják 
a következő község elöljáróságának. 
A nagymórichidai határon az elöl
járók nevében Mayrhofer Géza 
jegyző köszöntötte a főpásztort, 
majd a gyülekezet félszázados 
munka után nyugalombavonult volt 
lelkésze, id. Kovács Mihály kérte 
Istennek áldását az apostoli útra 
és munkára. A templom előtt az 
óriási tömeg élén ifj. Kovács Mi
hály lelkész fogadta és köszöntötte 
a püspököt, ki azután meghallgatta 
a tanulók feleleteit, majd istentisz
teletet és közgyűlést tartott. Itt tol
mácsolta a gyülekezet háláját és 
szeretetét dr. Guóth Béla gyüleke
zeti felügyelő.

Ezután a mindjobban sűrűsödő 
felhők alatt tovább indult a püspök 
Csikvánd felé. Megérkezve Csik- 
vándra, nagy lelkesedéssel fogadták 
az elöljárók főpásztorukat. Magassy 
Gábor jegyző meleg üdvözlése után 
bevonult a levente-lovasság veze

tése mellett a hosszú kocsisor a 
községbe, hol a püspök 12 éven 
át volt iskolatársa, Horváth Béla 
lelkész üdvözölte őt meleg baráti 
szeretettel, majd fogadta vendég- 
szerető házába. Nagy örömét ta
lálta a püspök ebben a rendezett 
gyülekezetben és községben, mely
nek minden intézményén a céltu
datos, gondos vezetés munka nyo
ma látszik. Zsúfolásig megtelt temp
lom áhitatos hívőkkel, kik szomjas 
lélekkel szívták fel a püspök gyö
nyörű, lelkes szavait s fogadták a 
közgyűlésen buzdításait, tanácsait 
és elismeréseit is. Katonás tiszte
letadással tisztelgett előtte a tűz
oltóság élén Zámolyi Ferenc főpa
rancsnok s lendületes beszéddel 
köszöntötte az elöljáróság nevében 
Zámolyi József községi biró. Tisz
telgett a tanítókkal Orbán János 
kántortanító, a nőegylet szeretetét 
Szabó Károlynó, a leányegyletét 
Kozma Lidi, a ifjúsági egyletét 
Kulcsár József tolmácsolta. A lel
készlakon Pogázsa János gyarmati 
plébános jelent meg híveivel, hogy 
kifejezésre juttassa mindnyájuk 
együttérzését, örömét s a hazát 
szolgáló közös munkára tegyen 
fogadást.

Délután Újmalomsok következett. 
Körösi Géza jegyző és az elöljáró
ság ment a főpásztor elé a határig 
s kísérte a lovas ifjúsággal a falu 
végén felállított diadalkapun át a 
lelkészlak elé. Virágözön fogadta 
itt is, majd dr. Kovácsics Sándor 
felügyelő köszöntötte a püspököt, 
aki — mint mondotta — ebbe a 
gyülekezetbe ismerősök közé, haza 
jött. Örömmel látta őt vendégül a 
nemrég gyászos veszteséggel sújtott 
papitárs és merített megnyugvást 
meleg vigasztaló szavaiból. Az is
kolát itt is mint Csikvándon igen 
jónak, a gyülekezetét rendezettnek, 
a híveket hithűnek, buzgónak, ál
dozatkésznek találta a főpásztor. 
Két évvel ezelőtt építette át a gyü
lekezet templomát, szerzett haran
gokat, orgonát, most iskolaházát 
renoválja, második iskolája helyett 
újat épít, szóval folyik a munka, 
a külső és belső építés munkája 
s a hívek készséggel áldoznak egy
házra, iskolára Istennek részükre 
juttatott adományából. A közgyűlés 
végeztével a község és a ponyvádi 
gazdaság tiszteletét, szeretetét Kot- 
ricz Andor urod. számtartó, a ta
nítóság és ifjúsági egyletét Töm- 
böly József tanító fejezte ki. Ugyan
csak elhozta szeretetét a nőegylet
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és az egyháztanács. A tűzoltóság 
itt is résztvett az egész ünnepségen 
s nevében tisztelgett a főpásztor 
előtt Szabó János parancsnok.

Délután hosszú útra indult a 
püspök, hogy eljusson utolsó állo
mására a többszörös ünnepre ké
szülő kies fekvésű Felpécre. Kedves 
meglepetésként gyönyörű gyermek
karének mondott itt istenhozottat a 
püspöknek s Győrffy Béla lelkész 
mikor kifejezésre akarta juttatni a 
gyülekezet szeretetét főpásztora 
iránt, egyszerűen rámutatott a tiszta 
gyermeklelkek énekében kifejezett 
szeretetére, mely az egész gyüle
kezet szeretetét tolmácsolta.

A felpéci gyülekezet templomát 
építette át közel 200 milliós költ
séggel, igen szép emléktáblát állí
tott a templom belső falába 52 hősi 
halottja emlékére. Hármas volt te
hát az ünnepe ezen a szent és 
örökké emlékezetes napon. (Az ün
nepély lefolyásáról legközelebb 
szólunk.) Nagy lelki gyönyörűség
gel hallgatta a püspök az iskolás
gyermekek bátor, határozott, okos 
feleleteit, gyönyörű éneklését és 
dicsérő szavakkal emelte ki azt az 
eredményekben gazdag munkát, 
melyet a gyülekezet két tanítója 
végez. Örömét és elismerését fejezte 
ki a közgyűlésen az egész gyüle
kezetnek a végzett szép, áldásos 
munkáért, áldozatkészségért s to
vábbi ernyedetlen munkára buzdí
totta. A község részéről Ígéretet 
tett ezen munkára dr. Szalay László 
jegyző, a tanítók és a levente-ifjú
ság nevében Magyar István kántor- 
tanító s a Nőegylet nevében Csete 
Mária. Majd Csemez István egyház- 
megyei és gyülekezeti felügyelő 
meleg szavakkal köszöntötte a püs
pököt. Sokat hallottak — úgymond 
— kiválóságairól, nagy tudásáról, 
kitűnő szónoki képességeiről, elra
gadó egyéniségéről, de mindezt 
most, a személyes érintkezés utján 
ismerték meg igazán sokkal na
gyobbnak, mint azt eddig hire után 
elgondolták. Kapi Béla püspök vá
laszában megköszönte a meleg sza
vakat s elmondotta, hogy azokra 
lelkiismerete szerint csak azt vála
szolhatja, hogyha olyan embert vár
tak benne, amilyent az egyházme
gyei felügyelő ur rajzolt, — csalód
tak, mert csak Istennek egyszerű 
szolgája áll előttük, kinek szívét- 
lelkét csak kötelességének tudata 
tölti el, aki a maga részére nem 
kíván semmit, semmi ünneplést. 
Nem vezeti hiúság, vagy dicsőség

vágy. Csak az akar lenni, ami Ke
resztelő János volt. Egy egyszerű 
ujjinutatás, egy Krisztus felé mu
tató kéz, egy bűnbánatra hivó pré
dikáció, mely önmagával nem törő
dik, hanem csak azt mondja: íme, 
az Isten báránya, ki elveszi a világ 
bűneit! Az egyházmegye nevében 
Németh Károly esperes mondott 
meleg köszönetét a püspöknek a 
végzett egyházlátogatásért.

Délben újból a lelkészcsalád 
vendégszeretetét élvezte a püspök 
és kísérete, majd útra kelt a gyo
moréi állomásra; elkísérte oda is 
Csemez István egyházmegyei fel
ügyelő, dr. Tóth György téti fő
szolgabíró, a püspök hűséges kísé
rője, a felpéci gyülekezet és köz
ség elöljárósága, a lovas ifjúság, 
hogy ott vegyen búcsút szeretett 
főpásztorától — a viszontlátásra! 
______________________________ L. M.

A Fébé evangélikus Diakonissza- 
egylet Konferenciája Piliscsabán.
Piliscsaba! Amikor ezt a szót le

írom, kedves olvasóm, valami 
szépre gondolj. Hegyek ölén nyájas 
villák, amik ragyognak a tisztaság
tól. A lakói közt áldott lelkű nők, 
akik az isteni lángot képviselik. 
Piliscsabán ma tüzek lobognak, 
amelyeknek fénye be fogja ragyogni 
a mi magyar egyházunkat. Ideza
rándokoltak össze június 2-án az 
ország minden részéből az Istenhez 
vágyó lelkek. Több mint 300-an 
voltunk. Az elsőnap délutánján 
szeretetvendégség folyt le. Pauer 
Irma diakonisszafőnöknő bibliát 
magyarázott. Gáncs Aladár egyleti 
ev. lelkész Ti vagytok a fö ld  sava 
címen beszélt. Szavalatok és quar- 
tett egészítették ki az ünnepséget, 
amelyen egyes lelkek bizonyságot 
tettek arról, hogy a Szentlélek mi
ként hatotta át életüket az elmúlt 
év folyamán.

A második napon csöndes reg
gelizés után bibliát magyarázott 
Elza főtestvér Filippi 4.7. alapján 
Az Isten békességéről beszélt. A lelki 
békesség akadálya az önzés, a bűn. 
Ha tudok megalázkodni, hibákért 
bocsánatot kérni, elnyerhetem a 
belső békességet. Utánna követke
zett Gáncs Aladár hatalmas elő
adása A keresztyén ember alázatos
ságáról Mondanivalóit Gerhardt és 
Francke mottójához fűzte, melyek 
így hangzanak: az alázatosság a 
kegyelem kulcsa; a kegyelem fo

lyója az alázatosság völgyében fo
lyik. Az alázatosságból bizonyos 
vonások velünk születnek, egyes 
tulajdonságokat a nevelés fejleszt
het ki, legteljesebb a bibliai aláza
tosság, aki nem alázatosan olvassa 
a szentírást, hamar kiolvassa és 
abbahagyja. Az alázatos ember 
nagy szépségeket fedez föl benne. 
Az alázatos ember a biblia egyes 
kellemetlen szakaszainál sem gon
dol rosszra. Hogy alázatosak le
gyünk, szükségünk van intésekre, 
örüljünk annak, ha egy testvérünk 
őszintén rámutat a hibáinkra. De 
az őszinte dicséret is nevelhet ezen 
erényre, sőt a fegyelmezés is. Az 
alázatosság ne fajuljon el alázatos
kodássá azaz hajlongássá mások 
előtt. Az alázatosság nem jelent 
meghunyászkodást és bűn elnézést, 
de őszinte igazmondást. Csak az 
alázatos ember viselkedhet a Krisz
tushoz hasonlóan és nyerheti el 
Isten kegyelmét. A következő elő
adást dt\ Molnár Gyula tartotta 
A keresztyén ember igazsága címen. 
Rámutatott a mai magyar élet ezer 
nyomorúságára, a békétlenség szel
lemére. Van egy változhatatlan 
igazság és ez a Krisztus keresztje. 
Krisztus keresztje nélkül semmik 
se volnánk. Az előadásokat ének 
és ima előzte meg. A Fébé quar- 
tettje (Julia és Margit nővér, Fe
renc és Géza testvér) elsőrangú 
művészi szépséget nyújt az ének
lésben. Minden bibliamagyarázatot 
éneklés előzött meg és zárt be s 
megható volt hallgatni egyszerű 
emberek szívből fakadó imádko
zását.

Délután folyamán gyönyörű bib
liamagyarázatot tartott Varga Gyu- 
láné Titus 3 .3 —7. versek alapján. 
Lelkünk elé tükört állított, amely
ben megpillanthattuk esztelensé- 
günket, engedetlenségünket, tévely
gésünket. Igazat kellett adnunk az 
apostolnak, amikor ránk olvasta, 
hogy mi különböző kívánságok és 
gyönyörök szolgái vagyunk, go
noszságban és irigységben élők, 
gyűlölködők. Ez a kép rettenetes, 
de vigasztalásunkra lehet, hogy 
Isten kegyelméből megigazultunk. 
Újjászülethetünk és ehhez nem kell 
okoskodás, nem kellenek esztendők, 
csak oly döntő perc, amikor meg
értjük, hogy Isten most hív engem. 
Utánna Mohr Henrik óbudai ev. 
lelkész Róma 7 . 24—25. versek alap
ján beszélt. Mindenestül romlottak 
vagyunk. Már gyermekkorunkban 
kezdődik az engedetlenségünk. A
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szülők, gyermekeiket anyagi jólét 
megszerzésére buzdítják, nem pe
dig a lélek tisztántartására. A tár
sadalmunk olyan, hogy hajlandó 
bizonyos bűnöket elnézni, csak 
pénze legyen az illetőnek. A lel
kész a legtöbb halottat égig dicséri 
temetési beszédében, nem vagyunk 
őszinték. Az isteni törvény össze
tör bennünket, mert lépten nyomon 
beleütközünk. Térjenek vissza a 
tékozló fiák az Atyához bűnbánó 
szívvel. Este vacsora végeztével 
missziói óra tartatott, amelyen 
Gáncs lelkész és a lőnöknő bemu
tatták a német missziók tevékeny
ségét s az egybegyűltek elhatároz
ták, hogy szövetségbe tömörülnek 
s anyagilag is segíteni fogják a 
ktilmissziói tevékenységet.

A konferencia harmadik napján 
a reggeli bibliamagyarázatot Soltész 
Gyuláné tartotta Máté 17.1-8. ver
sek szerint. Következett Vargha 
Gyuláné nagyszabású előadása A 
keresztyén ember bölcseségéről. (I. Ko- 
rinthusi levél 1 . 30.) A világi em
ber bölcseség alatt eszességet ért, 
mi erkölcsi tartalmat viszünk bele. 
Az a bölcs ember, akinél az érte
lem szívbeli erényekkel párosult. 
A bölcseség kezdete az Úr félelme.
111. zsoltár. Isten azt kívánja, hogy 
lássuk meg őt s szakadjunk el a 
bűnöktől. Isten előtt a mi emberi 
bölcseségünk teljes tudatlanság. 
Szükségünk van okosságra is az 
életben, de még inkább bölcses
ségre, vallásosságra, alázatosságra. 
Ne mondja senki, hogy ő nem tud 
bölcs lenni, annyi bölcseséget min
denki kap Istentől, hogy a jobbik 
részt válassza. Az utolsó előadást 
Pauer Irma főnöknő mondotta A 
keresztyén ember szentségéről. III. 
Mózes 19.2. verseket vette alapul. 
Kimutatta, hogy az ótestamentom- 
ban az Isten szentsége megnyilat
kozik bizonyos személyek és tár
gyak elkülönítésében. A szentek 
szentjébe csak a főpap mehetett 
be, mert ott Isten lakozik. A papok 
is, mint Isten szolgái, különbek 
voltak a népnél. Krisztus lehetővé 
tette számunkra, hogy mi szentek 
legyünk, azaz belülről kifelé jobbít
suk, nemesítsük magunkat. A ma
gunk akarata ehhez nem elégséges, 
a Lélek alakít át. Királyi papság, 
szent nép lehetünk mi, szőllővesz- 
szők a szőllőtőn. Ne alkudozzunk 
a bűnökkel, sugározzon le arcunk
ról a jóság, érezze magát rosszul 
a közelünkben az, aki nem tiszta 
élek.

Dicséret, dicsőség . . .
(Egy m irtir halált halt hős emlékének.) 
Márvány csarnokában az emlékezetnek 
dicséret, dicsőség harsonái kelnek . . .
Babér benőtte fehér terraszán 
úgy állsz előttünk, mint egy szent titán, 
ki dacolt, hű volt s holtan hullt a rögre, 
s ki egy évezredes izzó honszerelem 
áldozati füstjét hagyta itt örökbe. . .  
Kínjának Nessus inge: váltság, drága bér, 
hogy sarjadjon a kifosztottak földjén

új áldás, új kenyér. . .
Nem alkotott az Ég népet gazdagabbat; 
s ma már csak imáink, csak sebeink van- 
Elment a tenger, fenyves, vízesés, [nak... 
a bérei sas, s a kicsiny bányamécs . . .  
elment kincs és nagyság... nótáink is végül. 
De sohasem vész el, nem hal ki a nemzet, 
melynek történelme hősslrokon épül. . .  
véres verejtékben arannyá ért rónán, 
s ős tradíciói tüzpróbákat állta,

tépett lobogóján I
A falat még olykor keserűn ju t szánkba, 
s halk, vádló panaszt rejt még a viz zúgása, 
de tisztán csillog a mocsár helyén.
Lelkünk sem az a kopott, hit-szegény, 
mely oly riadt árván tévelygett a ködben. . .  
Még nehéz feledni a tűnt lidércálmot, 
de már zeng az erdő üde reményzölden 
Istenadta népen hogy szűnjék az átok; 
odafönn vigyázzák hétszer áttört szivü

magyar messiások. . .
És ha jönne új vész, ha dördül az égbolt, 
acél izom feszül: — Urunk, mond: — elég 
ne dúlja ármány friss vetéseink. [volt! 
S ha tanyánk felett vércsehad kering, 
és úgy tetszik: már egy csillag sem világit: 
jövel szittya szellem, k i fénybe emeled 
a büszke magyar lét kolduskatonáit!
Nagy ihletésinknek ki vagy örök kútja: 
a nemzeti eszmék szabadság csatáin

feltámadsz te újra! 
POHÁNKA MARGIT,

Délután az úrvacsorázásra jöt
tünk össze mindannyian. Gáncs és 
Mohr lelkészek szolgáltatták ki a 
Krisztus szent testét és vérét.

A konferenciáról röviden ennyit 
irhatok. Bámulatos az a nagy munka, 
amelyet a mi derék, sugárzó arcú, 
mindig mosolygós diakonisszáink 
végeznek fáradhatatlan főnöknőjük 
vezetése alatt. A jelenlévők jórésze 
református egyháztag volt, noha 
sokan jelentek meg ev. részről is. 
Jól esett ott látnom soproni theo- 
logusainkat, Bélák Sándor s. lel
készt, Rimár Jenő budapesti vallás
tanárt és Gaudy László hitoktatási 
igazgatót. Az egész konferenciát 
mélységes evangéliomi szellem ha
totta át. Köszönetét kell mondanunk 
a rendezésért, az elszállásolás és 
ellátás fáradságáért a Fébe vezető
ségének. Adja Isten, hogy a meg
jelentek közelebb jussanak a tiszta 
evangélioinhoz s a lelkek reneszán
szán át egy szépséges nagy ébre
dés keletkezhessen evangéliomi 
egyházunkban. Tátrai Károly.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !
Alázzuk meg m agunkat!

Jún. 21. Az idősebbek előtt. I. Péter 5.5. 
Minden ember négy fokozaton megy ke
resztül az idősebbekhez való viszonyában; 
először okosabbnak érzi az idősebbeket, 
mint önmagát; azután egyforma okosnak 
tartja magát az idősebbekkel; azután eljön 
egy idő, amikor okosabbnak érzi magát, 
s nem kér többet tanácsot tőlük, de végül 
egyszer mégis csak megtanulja, hogy jó az 
öreg a háznál s újra okosabbnak érzi a 
tapasztaltabbakat, mint önmagát. A keresz
tyén embernek azonban nem csak a több 
tapasztalatot kell megbecsülnie az öregek
ben, hanem az Isten próbakövét is Minden 
öreg ember egy próbakő Isten kezében a 
házbeliek szeretetének megmérésére. Mit 
mond Istennek az én próbakövem ?

Jún. 22. Egymás előtt. I. Péter 5 .s. Nem 
volt ember a világon, akinek több joga lett 
volna a kevélységre, mint Jézusnak. Büszke 
lehetett volna az isteni származására, királyi 
méltóságára, csodatevő képességére, bün- 
telen életére s arra a szeretetre, mellyel 
körülvették . . .  mégis nem volt nála aláza
tosabb ember. Nem uralkodni, hanem szol
gálni akart s szent engedékenység volt 
életének legszembeötlőbb vonása. Mennyi 
bennem az uralomvágy s mennyi a szolgá
latkészség ?

Jún. 23 Isten előtt. I. Péter 5 . e. Isten 
utai nem a mi uíaink. Sokszor szenvedése
ken s megaláztatásokon visz keresztül, néha 
nagyon súlyosan nehezedik ránk hatalmas 
keze. Az alázatos s z ív  sohse zúgolódik, 
mert tudja, hogy Isten szabad velünk s hogy 
nincs csapás, mit meg ne érdemelnénk, 
hanem a legnagyobb szenvedésben is irgal
mas hozzánk s . . .  mert ismeri a szenvedés 
nevelő erejét. Hogyan viselem én magam 
az Isten hatalmas keze alatt ?

Jún. 24. Önmagunk előtt. I. Péter 5 . 7. 
Milyen életsorvasztó, boldogságrontó erő a 
go n d ! Pedig a gondnak gyökere nem a 
külső körü'ményekben, hanem a mi szívün- 
ben van. Kevés bennünk az alázatosság 
önmagunkkal szemben. Túinagyn&k, erős
nek gondoljuk magunkat. Egyedül akarunk 
megküzdeni a nehézségeinkkel. Az alázatos 
ember nem utasítja vissza gőgösen a segít
séget. A gond tehát dölyfösködés Istennel 
szemben. Isten kéri a gondjaimat, oda
adom-e néki alázatosan?

Jún. 25. A bűnösök előtt. I. Péter 5.8. 
Milyen büszkén tud ülni az ember az er- 
kölcsbirói székben, hogy Ítéljen mások 
fö lö tt,. . .  mintha ő nem is volna testből 
és vérből, tehát megkísérthető se lenne! 
Pedig, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. 
Semmiféle bűn ellen sem vagyunk bebizto
sítva. A büuöst szánó, számára mentségeket 
kereső, mindent jóra magyarázó alázatos
ságból van-e bennem több, vagy a bűnös 
fölött Ítélkező gőgös önteltségből ?

Jún. 26. A szenvedők előtt. I. Péter 5 . 9. 
Minden ember hajlamos bizonyos mérték
ben arra, hogy felfújja a maga szenvedését 
lekicsinyelje a másét Hányszor ismétlődik 
a régi panasz: Nincs a teremtésben vesz
tes, csak én. Nézzünk szét egy kicsit a 
világban levő atyafiságunkon, hadd alázza, 
szégyenítse, számítsa el panaszunkat a má
sok nagyobb szenvedéseinek látása.

Jún. 27. Csak a Sátán előtt ne! I. Pé
ter 5 .9  Mindenkivel szemben engedékeny 
alázatra int az Ige, csak a Sátánnal szem
ben figyelmeztet: „álljatok ellen, erősek 
lévén a hitben*. Istennel s emberekkel
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szemben igen őnérzeteskedünk s hangoz
tatjuk méltóságunkat, mért nem önérzetes- 
kedünk tehát a Sátánnal szemben i s : „hogy 
köveihetnéin el azt a nagy gonoszságot“. 
(I. Mózes 39.») „Engedelmeskedjetek azért 
az Istennek; á'ijatok ellene az ördögnek 
és elfut tőletek.“ (Jakab 4. 7)

Túróczjr Zoltán.

K O R K É PE K .

K arcola tok  a hétről.
A budai görögkatholikus egyház 

a közelmúltban zarándoklatot vezetett 
a máriabesnyői kegyhelyre. A közön
ség nagyobb része — írja az egyik 
fővárosi lapban a zarándoklatnak egy 
rám. kath. résztvevője — természete
sen rám. kath. volt. Amint megérke
zett a zarándokok csapata a kegy
helyre, nyomban „felcsendült az ol
tár előtt a lelkész szava — magya
rul zengő anyanyelvűnkön — és a 
kórusból kiharsogott a válasz, a kar 
éneke: „Uram, irgalmazz!“ A fö ld  
népe, a hivatalnokok, a katonák, a 
környék asszonyai és leányai, akik 
most először értették meg az oltárról 
a szentmise szavait lélegzetfojtva, 
előrehajolt testtel szívták magukba 
azt az igét, mely most édes a n y a 
n y e lv ű n k ö n  hangzott a fülekbe, de 
a szívekbe is.a

Fehérfalu templomainkban 400 esz
tendeje csendül fe l  az oltár előtt lel
készeink ajakáról az anyanyelven hir
detett Isten igéje. Evangélikus keresz
tyének b e c s ü l jü k  n u y  a r e fo r 
m á c ió n a k  e s t a z  e g y ik  le g n a 
gyobb  v ív m á n y á t  azáltal, hogy 
szorgalmasan ellátogatunk az Isten 
házába.

*

Gömbös Gyula az elmúlt vasár- 
a fajvédő politika újabb irányváltozá
sáról tartott beszámolót Miskolcon. 
Beszédében kitért a felekezetközi hely
zetre is s e kérdéssel kapcsolatban 
többek között a következőket mon
dotta : „ Elismerem a katholikusoknak 
vezetőszerepre való hivatottságát, de 
csak addig, amíg bennünket protes
tánsokat e g y e n lő  je le k n e k  ismer
nek el. Ne kényszerítsenek bennünket 
arra, hogy a zsidókkal fogjunk össze 
túlzott aspirációk letörésére. A túlzó 
katholikusok Magyarországon rend
szerint olyan emberek, akik azelőtt 
szabadkőmivesek voltak. “

Végre egy komoly válasz a sok 
gyerekes csipkelődésre.

Idősebb házvezetőnőt keres egy vidéki 
városkában lakó 3 tagú iparoscsalád. Vá
laszbélyeg ellenében cím a kiadóban. 1-3

Felhívás!
A Balatonarácson (Zala m ) levő 

áll. Szeretetházban fél- és teljesen 
árva 6 — 10 éves fiuk vétetnek fel. 
Felvételért augusztus 1 ig kell folya
modni az Igazgatósághoz címezve és 
küldve. Kérvény mellékletei: 1. ke
resztlevél, 2 . családi értesítő, 3 köz
ségi bizonyítvány, 4. orvosi bizonyít
vány, 5. iskolai bizonyítvány, ha már 
járt iskolába.

Van közöttünk is sok szegény, 
elhagyatott árva, lelkészek és tanítók 
vegyék fel az árváknak gondját és 
helyezzék el őket a Szeretetházban.

R zorványi vár ura.
Irta : Szombath Ernő. io)

Varsády egy pislogó mécs gyér 
világa melleit olvasgatott.

Egyszer csak megzörgették az 
ablakot.

Varsády az órára tekintett.
A tizenkettő felé közeledtek a 

mutatók.
A zörgetés megismétlődött.
Ekkor Varsády odalépett az ab

lakhoz és kinyitotta.
Egy ember s mellette egy ló 

állott az ablak alatt.
— Ki az?
— Én vagyok, a Kovács István. 

A nemzetes úrtól jövök.
A lelkész arcán élénk pir futott 

át.
— Igen? Azonnal jövök és be

eresztem.
S azzal már sietett is ki, hogy 

kaput nyisson.
A lovas bevezette a lovat s egy 

fához akarta kötni.
De a lelkész nem engedte.
— Vezesse az istállóba István. 

Aztán dobjon egy marék szénát is 
elébe. Talál a sarokban.

— Az bizony jó lesz a szegény 
párának. Három napja úgyis so
vány koszton volt.

Azzal bevezette az istállóba. 
Marókra vett egy csomó szalmát 
s jól megcsutakolta a habos állatot. 
Ugyancsak jól jöhettek? Aztán jó 
nyaláb szénát tett elébe a jászolba 
s a ló azonnal jóízűen fogott hozzá 
az evéshez.

A lelkész mindezt végig nézte 
az ajtóból. A amikor aztán elké
szült István a dolgával, indult be
felé a házba.

— És most gyerünk.
István követte.

Mikor beértek, Varsády szembe 
fordult vele.

— Hogy van a nemzetes úr? 
Nincs semmi baj ?

István elszomorodott. Egy köny- 
nyet törölt ki a szeméből.

A lelkész rosszat sejtve sürgette.
— Beszéljen az Istenért! Mi baj 

történt ?
István ajkán alig birt a szó fel

törni.
— A nemzetes urat lövés érte.
Varsády megrázkódott. Éles fáj

dalom nyilait a szívébe. Szólni 
akart, hogy kérdezzen. De nem 
mert. Félt a felelettől. Csak a te
kintete kérdezett.

Az ember, mintha csak elértette 
volna a néma beszédet, megszólalt.

— Hogy eljöttem, talán még élt. 
Magam sem tudom. Úgy feküdt olt, 
mint egy darab fa.

Varsády erőt vett magán.
— Mondja el, hogyan történt?
— Nem sokat tudok. Azt tudom, 

hogy Jánosnak kellett volna eljönni. 
Modta nekünk János az ostrom 
előtt való este, hogy másnap, az 
ostrom után ő indul haza. A nem
zetes úr küldi őt ide a tisztelendő 
úrhoz. Másnap aztán megvolt az 
ostrom. A várat bevettük. A nem
zetes úr volt az első a vár falán. 
Csodálatosan semmi baja nem esett. 
Aztán ott bent, már a várban 
történt a baj. Hátba lőtték.

A lelkész csodálkozva kiáltott fel.
— Hátba lőtték?
— Az ám. Ezt sehogysem értet

tük. Az ellenség elől volt, már me
nekült s mi utánuk mentünk. Ami
kor vége lett a harcnak, keresni 
kezdtük a nemzetes urat. Hát ott 
találtuk egy helyett a földön. János 
volt vele. Az ott maradt mellette, 
nehogy agyontapossák az előre 
nyomulók. Aztán János lóra ültetett, 
hogy vágtassak ide s jelentsem a 
dolgot s megkérjem a tisztelendő 
urat, jönne el velem Érsekújvárra 
a nemzetes úrhoz, ha ugyan már 
el nem temették azóta a szegényt.

Varsády leikéből mély sóhaj fa
kadt fel.

— Óh Isten, ne akard, hogy 
meghaljon, hanem inkább, hogy 
éljen.

Aztán Istvánhoz fordult.
— Jól van István. Holnap korán 

reggel útnak indulunk. Most jöjjön 
és egyék valamit, aztán pihenjen 
le. Én azalatt elkészülök az útra, 
aztán felkeltem s útnak indulunk.

(Folyt, köv )
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Szarvasi diákmajális 
az öreg diákokkal.
Bensőséges ünnepségek közt 

folyt le a szarvasi főgimnázium ez- 
idei diákmajálisa. A Szarvasi Öreg
diákok Szövetségének felhívására 
több mint száz volt tanuló is meg
jelent a megyeszerte hires mulat
ságon s megkapóan kedves látvány 
volt a város főútvonalán vezetett 
menet, amelyet az öregdiákok csa
pata nyitott meg, élén a legöregebb 
öregdiákkal: a 85 éves Rakssányi 
Kálmánnal. A változatos műsorral 
nagyarányú ünnepséggé szélesedett 
majális egész napját az öregdiákok 
együtt töltötték el az iskola mos
tani ifjúságával és a város közön
ségének szinejavával. A majálisi 
közös ebéd során Saskó Samu fő
gimnáziumi igazgató üdvözölte az 
öregdiákokat, akiknek nevében Ke
mény Gyula ügyvezető titkár kö
szöntötte a tanári kart és az ifjú
ságot, külön is megemlékezve a 
szövetség tiszteleti tagjáról, Kutlik 
Endre tanárról. Lelkes köszöntőt 
mondtak még: Oláh Antal dr., Sár
kány Imre, Kiss László és Marjay 
Géza öregdiákok. Vidám hangulat
ban a holdvilágos késő éjszakába 
benyúlt a bájos tavaszi ünnep, a- 
melyről meleg üdvözletét küldtek 
a Szarvasi öregdiákok Szövetsége 
vezéreinek: Bartóky József dr. tit
kos tanácsosnak, Raffay Sándor dr. 
püspöknek, Szontagh Tamás dr. 
miniszteri tanácsosnak és Melich 
János dr. egyetemi tanárnak.

Zászlóavatás Kalaznón.
A kalaznói ev. férfidalkör pünkösd 

másodnapján ritka és felemelően szép 
ünnepség keretében avatta fel a saját költ
ségén beszerzett és Szily Leona miszlai 
iparművésznö által gyönyörűen kihimzett 
zászlaját. A gyülekezet lelkes kántortanitója 
Halász Ármin, valamint Busz Pál másod
tanító 8 a külföldön tartózkodó lelkész 
helyettese, fáradhatatlan buzgósággal min
dent megtettek, hogy az ünnepély jól sike
rüljön. A verőfényes májusi nap s a pünkösd 
szent ünnepe közel és távol a hivek soka
ságát hozta össze. Az ünnepélyen résztvett 
a járás közkedvelt s népével érző főbírája 
Reich Oszkár, fivére Reich Árpád vezérkari 
ezredes és Diszberger Jakab egészségügyi 
tanácsos, járási orvos kíséretében.

Az avatást Müller Róbert alesperes vé
gezte. A 149. zsoltár 1. verse alapján intette 
és buzdította az ünneplő gyülekezetét, a 
férfi dalkört a régi egyházi és hazafias 
énekeknek megújult hittel és szeretettel való 
éneklésére. Az ünnepi istentiszteleten az 
oltári szolgálatot Lang János segédlelkész 
végezte. Szólót Lang Jánosné énekelt. A

zászlóanyai tisztet Müller Róbertné és 
Halász Árminné töltötték be. Figyelemre 
méltó, hogy a csupa németajkuakból álló 
40 tagú férfikar, mely az 1924. évi járási 
dalversenyen kitüntetésben is részesült, a 
magyar dalokat is meglepő magyaros lélek
kel adja elő. A zászló jeligéjét: „Dal és 
ének zengjen égnek . . . “ Halász Ármin 
tanító zenésitetie meg.

e g y r ó l - m A s r ó l .

A m in den n api életből.
Arankairtás permetezéssel.

Lóhere és lucernatermelésünk leg
nagyobb ellensége az aranka. Ez az 
élósdi növény, melynek gyökere nin
csen és tápszívói segítségével más 
éló növényekből, különösen pedig a 
lóheréből és a lucernából szedi táp
lálékát Ennek folytán a megtáma
dott növényeket fejlődésükben gátolja 
s rendszerint el is pusztítja. Az aranka 
a lóhere és lucerna takarmány növé
nyeinkben évről évre mindnagyobb 
kárt okoz, sok vidéken azok termesz- 
mését lehetetlenné teszi. Az aran
kától megtámadott növénnyel együtt 
elhal a rajtalevő aranka is, de ak
korra már többnyire magot érlel. Az 
arankairtást már a földm.-ügyi kor
mány is elrendelte, de ez minden 
gazdának fontos érdeke is, mert rend
kívüli pusztítása, az ennek következ
tében keletkezett takarmányhiány, 
állattenyésztésünket nagymértékben 
veszélyezteti Az arankairtást eddig 
a fertőzött terület kikapálásával alá- 
szántásával végezték, vagy szalmával 
betakarva az arankafoltot, azt meg- 
gyujtották és így felperzselték. Ezen 
eljárással azonban nemcsak az aran
kát, de az anyanövényt is kiirtották. 
Újabban a Chinoin vegyi gyár Kus- 
kután elnevezés alatt olyan gyomirtó 
permetezőszert hozott forgalomba, 
amely ötszörös higitásban permetezve, 
teljes biztossággal semmisíti meg az 
arankát és természetszerűen a vele 
ellepett anyanövény lombozatát} is. 
Ezen permetlé azonban a gyökérzetet 
nem bántja, az a legelső esőzés után 
újból kihajt és szépen bokrosodik. 
A Kuskután előnye tehát, hogy ka
pálás, szalmahordás nélkül egyszeri 
permetezéssel tökéletesen irtjuk az 
arankát, üres folt nem marad, után- 
vetni nem kell. Maga az eljárás pedig 
oly kevésbe kerül, hogy alkalmazása 
minden körülmények között gazda
ságos.

SOPRONBAN
egy  b é  r h á  z n ag y  k e rtte l e la d ó . 
Érdeklődni lehet a Harangszó kiadóhiva

talánál Szentgotthárdon,

HETI KRÓNIKA.
A kormány az őszi ülésszakán terjeszti 

elő a vármegyei reformról, a titkos társa
ságokról és a felsőház reformjáról szóló 
törvényjavaslatokat. — Bethlen miniszter- 
elnököt hazaérkezése alkalmából kütdött- 
ségileg üdvözölték a keleti pályaudvaron. 
— Az egységes párt a miniszterelnököt ért 
inzultus miatti felháborodásának pártérte
kezleten adott kifejezést. — A magyar kor
mány a miniszterelnök merénylőjének. Juszt 
Ivánnak a kiadását kéri. — Á régi kép
viselőházban megalakult a magyar férfiak 
szent korona szövetsége.

Erdélyben óriási károkat okozott a 
felhőszakadás.

Ausztria pénzügyi ellenőrzését felfüg
gesztették.

Prágában a vámjavaslat tárgyalása 
kapcsán a kommunisták összezúzták a 
miniszteri padokat.

A lengyel kormány az alkotmánynak 
végrehajtandó módosítását tárgyalja.

Németországban úgy a birodalmi gyű
lésen, mint a porosz tartományi gyűlésen 
viharos jelenetek játszódtak le a fejedelmi 
vagyonok megváltásának és Hindenburg 
elnök Loebellhez intézett levelének meg
vitatásánál.

Franciaországban nem szabad tiszta 
buzakenyeret sütni. A kenyérnek legalább 
10% rozslisztet is kell tartalmaznia. Külön
ben egész Franciaországban hetenként 2 
hústalan nap is lesz. — Párisban nemzet
közi újságírói kongresszus lesz.

Az angol kormány rekonstrukcióra gon
dol. — Egyébként Anglia nem vesz részt 
a marokkói vidék párisi megosztásán — 
Az általános sztrájk kitörése óta kiélese
dett az ellentét Anglia és Szovjet-Orosz- 
ország között.

A portugál parlamentet a kormány 
rendeletileg feloszlatta.

Az orosz szovjet negyed milliárdot köl
tött eddig az angol szén-sztrájk meghosz- 
szabbítására.

Törökország és a Szovjet között egye
lőre ismeretlen okok folytán nagyarányú 
feszültség állott be.

Afganisztán emirje felvette a király 
címet.

Koreában a császár temetése alkalmá
val, amelyen mintegy 250 ezer ember vett 
részt, zavargások törtek ki.

Brazília kilépett a Népszövetségből.

H A R A N G S Z Ó .

Szthároms. u. III. vasárnap.
Ep. I. Péter 5. 6 -n .

A legritkább és a legnehezebb, de a leg
szükségesebb és a dicsőségesebb erény, min
den erények között az alázatosság. Ezt 
hangsúlyozza az apostol is, mikor megérteti 
velünk, hogy csak az alázatosság tesz ben
nünket kedvessé Isten előtt, csak az aláza
tosság tesz bennünket hasonlókká Megvál
tónkhoz és csak az alázatosság érteti meg 
velünk emberi méltóságunkat. „Alázzátok 
meg tehát m agatok . .  .*

Raffay Sándor evangélikus püspök 
hatvanéves. Raffay Sándor dr., a bányai 
evangélikus egyházkerület püspöke, a Pe
tőfi-társaság tiszteletbeli tagja most töltötte 
be 60-ik életévét. A püspököt ez alkalom
ból az ország minden részéből sokan üd
vözölték.
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Est-ebéd a tábo ri püspök tiszteletére.
Kapi Béla püspök és neje abból az alka
lomból, hogy Soltész Elemér tábori püspök 
a szokásos évi szemléjét végezte a szom
bathelyi katonai lelkészségnél, est-ebédet 
adtak a tábori püspök tiszteletére, amelyen 
többek között hivatalosak voltak: Nánásy 
Mogay Ernő tábornok, gyalogsági parancs
nok, mint a vegyesdandár parancsnok he
lyettese, Einbeck Károly ezredes, vezérkari 
főnök, Tuba András őrnagy-lelkész, Schlei
fer Károly alezredes, Vikár Ödön százados
lelkész és László Miklós püspöki titkár

A m agyarországi lutheránusok kép
viselete két egyházi világgyűlésen. A 
világ lutheránusainak 2 egyházi világgyűlése 
lesz legközelebb. A drezdai lutheránus világ- 
konferencia vezető bizottságának ülése jú
nius 30-án kezdődik, a másik világgyűlés, 
a hit és szervezet egyesítésének céljára 
alakult egyesülés állandó tanácsának kon
ferenciája pedig augusztus 30-án kezdődik 
Bernben. A magyarországi lutheránusokat 
Raffay Sándor dr. püspök helyett mindkét 
világgyűlésen Kaas Albert ;báró nemzet- 
gyűlési képviselő egyházmegyei felügyelő 
képviseli.

A  Magyar Luther-Társaság június
19—20-án Szegeden tartja évi rendes köz
gyűlését. 19-én este a városháza közgyűlési 
termében vallásos estélyt tart, melyen dr. 
Kovács Sándor egyet, tenár Szeged első 
reformátoráról Szegedi Kis Istvánról tart 
előadást. Dr. Schneller István nyug. egyet, 
tanár alelnöki székfoglaló beszédet mond. 
Dr. Weiss Tivadar és Rex Mária szavalnak. 
Szántóné Ladányi Mária énektanárnő s az 
evang. férfikar XVI. századbeli éneket éne
kelnek. Friedler Walter, Perényi Pál és 
Csornák Elemérné triót játszanak. A vasár
nap délelőtti istentiszteleten Kutas Kálmán 
zalaegerszegi lelkész hirdeti az Isten igéjét. 
Istentisztelet után Rákóczi-ünnepély a szo
bor előtt Vall órakor a városháza dísz
termében közgyűlés. A megnyitót Pékár 
Gyula ny. miniszter, a Társaság elnöke 
tartja, míg dr. Kovács Sándor főtitkár be
számol a Társaság műit évi működéséről.

Templomalapkő letétel. Lélekemelő 
ünnepség keretében tette le június 6-án a 
pesterzsébeti evangélikus egyház templomá
nak alapkövét. Az ünnepi beszédet Kirch- 
knopf Gusztáv lelkész mondotta. Faivay 
Jenő, a pesterzsébeti egyház lelkésze pedig 
az alapkőben elhelyezendő okmány szöve
gét olvasta fel. A záróbeszédet Szalay Jenő 
egyházfelügyelő tartotta.

Második. A középiskolák országos ta
nulmányi versenyének eredménye alapján 
a budapesti fasori evangélikus főgimnázium 
a versenyben második lett.

Lelkészértekezlet. A vasi közép egy
házmegye lelkészei Nagy György elnöklete 
alatt jún. 9-én tartottak értekeztetet. Az 
értekezletet megelőzőleg az Úr asztalához 
járult a lelkész! kar. A szent szolgálatot 
ezúttal Kapi Béla püspök végezte. Az érte
kezletet megjelenésével megtisztelte dr. 
László Kálmán egyházmegyei felügyelő. 
Scherer József vallástanár ez alkalommal 
„A keresztség tanítása az egyéni hitéletről“ 
címen olvasott fel tartalmas munkát, míg 
Tarján István répcelaki lelkész „A lelkész 
az iskolában“ tartott mindvégig lebilincselő 
előadást. Zongor Béla esperes több idő
szerű kérdést tárgyalt le a lelkészi karral. 
Az értekezlet végeztével püspökünk áldott 
lelkű neje ezúttal is megvendégelte az ér
tekezlet tagjait. •

A  tállyai egyház felügyelőjének ki
tün te tése . A tállyai egyház felügyelőjét,

szirmabessenyöi Szirmay László szőlőbir
tokost szép kitüntetés erte, a Kormányzó 
a köz terén kifejtett áldásos munkálkodá
sáért kormányfötanácsosi címmel tüntette 
ki. Benne nemcsak egyházunk, hanem egész 
közéletünk egyik nagy aktivitású vezéregyé
niségét érte e kitüntetés. Egyházunk kül
döttségét Zémann Zoltán lelkész vezette s 
benső örömmel biztosította a fiatalos ener
giájú felügyelőt egyháza további szereteté- 
ről és hűséges ragaszkodásáról, s az emberi 
kitüntetéshez Isten á'dását kérte. Egyházunk 
büszke lehet, hogy tagjai az élet más terén 
is elől futnak és diadalt aratnak.

Szeged. Az egyházközség másodfelügye- 
lői állásra egyhangu'ag Paraszkay Gyula 
járásblrósági elnököt választotta meg.

Halálozás. Krupecz István ág. hiiv. 
evangélikus lelkész, nagyhonti alesperes, 
69-ik életévében Hontud vamokon meghalt, 
42 évet töltött a lelkészi pályán.

Az egykori pozsonyi főgimnáziumnak 
legrégibb tanára, Albrecht János 75 ik élet
évében meghalt. 1852 ben Pozsonyban szü
letett, kiváló klasszika filológus tanár volt. 
A tanügy terén szerzett érdemei elismeré
séül a poisonyi tankerület főigazgatójává 
is kinevezték, ebben az állásában érte a 
cseh megszállás, amikor is máról-holnapra 
menesztették. Már korábban elhunyt neje, 
Vaszary Mariska révén a néhai nagy Vaszary 
Kolos hercegprímással is rokonságban ál
lott. Számos kitűnő tankönyvet irt.

A tanítók a hősök emlékére a lap ít
ványt létesítettek. A győri ág. hitv. evang. 
egyházmegyei tanítóegyesület most tartotta 
rendes évi közgyűlését Kiss Lajos igazgató
tanító elnöklésével, amelyen Ringbauer Ká
roly tanfelügyelő, Németh Károly és Pálmái 
Lajos esperesek is megjelentek. Vitéz Egyed 
Lajos tanító a nemzeti érzés kifejlesztése 
és a leventeegyesületek szerepéről, Magyar 
István tanitó az erkölcsi nevelésről tartottak 
igen figyelemreméltó előadást. A múlt év
ben alapított hősök emlékalapitványának
300.000 koronás kamatját a közgyűlés Pö
dör Sándor hősi halált halt tanitó árváinak 
ítélte oda, mely után Benedek Vince igaz- 
gató-tanitót az egyesület tiszteletbeli elnö
kévé, Kiss Lajost elnöknek választotta meg.

A  békéscsabai evangélikus reálgimná
zium fennállásának hetvenedik, teljes közép
iskolává való fejlődésének huszonötödik 
évét nagyszabású ünnepségek keretében 
ünnepli e hó 20-án. Ebből az alkalomból 
együtt kívánja látni volt növendékeinek 
hatalmas táborát. Az érettségizettek 25, 20, 
15, illetve 10 éves találkozóikat is megülik. 
Az összes volt növendékek seregéből meg
alakul az összetartás és a régi tradíciók 
megőrzésére és hasznos kúlturtevékenység 
kifejtésére hivatott .Csabai öregdiákok 
Szövetsége“.

Kirándulások. A szombathelyi protes
táns kör tagjai Kováts István vallástanár 
rendezésében június 3-án kirándultak Kő
szegre. — A szentgotthárdi ev. énekkar 
tagjai dr. Visnya Aladárné és Berger Lajos 
s. lelkész vezetésével a szomszéd Burgen- 
landban voltak kiránduláson.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Ausztria. Rendkívül nagy érdeklődés 
mellett folyt le a különböző gyülekezetek
ből összesereglett egyházi énekkaroknak 
hangversenye Sctiartenben. — St. Andiä- 
ban Wiilach mellett a belmisszió munkásai 
június 14—18 ika közölt konferenciát tar
tottak biblia kurzussal kapcsolatban. Elő

adásokat tartottak Gotthielf Weissmann 
theol. tanár Baselből, dr. Haberl egyetemi 
tanár Bécsből, E. P. Luce Angliából.

Németország. A Berlinben megjelenő 
börze-lap Írja, hogy a biblia még mindig 
a könyvkereskedelem terén a legkeresettebb 
és legnépszerűbb könyv. Az elmúlt évben 
összesen 30 millió példány kelt el a világ 
kü önböző részeiben. Németország egyes 
szállodáiban a vendég minden szobában 
egy-egy bibliával találkozik.

Olaszország Június 6 án ünnepelte a 
meráni gyülekezet fennállásának 50 éves 
évfordulóját. — Rómában az újságírók 
számára egy vallásos rendet fognak szer
vezni. — A pápa 1928 ra egy egyetemes 
kathoükus zsinatot gondol összehívni; a- 
melyen az összes püspököknek részt kell 
venni.

Norvégia. A parlament 99 szavazattal 
30 ellenében annak a törvénynek felfüg
gesztését, mely szerint a jezsuitákat nem 
lehet bebocsátani az országba, elvetette.

Amerika. A 4,450.000 protestáns néger
rel szemben Amerikában csak 500.000 
katholikus van. — A Kolombus-rend, Ame
rikának ez a katholikus rendje most egy 
10 millió dollárnyi alapot teremtett, hogy 
a katholikus munkát erélyesebben folytat
hassák Amerikában.

c s a l á d i  É r t e s í t ő .
Esküvő. Pintér Sándor Makóról máj. 

24-én esküdött örök hűséget Gyurátz lrmus- 
kának, néh. Gyurátz Ferenc püspök unoka- 
hugának a pápai ev. templomban.

Ú J D O N S Á G O K .
A Protestáns Országos „Brocskó 

Lajos“ Árvaszövetség, mely tudvalevőleg 
a budapesti Protestáns Árvaház volt növen
dékeinek egyesülete, c hó 6-án tariotta meg 
évi rendes közgyűlését. Az egyesület célja 
a jelenleg nehéz viszonyokkal küzdő árva
ház és a segítésre szoruló volt növendékek 
támogatása.

Csongrád város nemzeti gyerm ek
napja. Csongrád város közönsége körében 
mozgalom indult meg, hogy június első 
napjaiban, lehetőleg a trianoni gyásznapot 
követő szombaton, országszerte rendezze
nek gyermeknapot. Ez a nemzeti gyermek
nap legyen figyelmeztető arra, — hogy a 
magyar Nagypéntek után el kell következnie 
a magyar Husvét hajnalhisadásának is. Az 
első nemzeti gyermeknapot most tartotta 
meg a város. A közönség kint a szabadban, 
közadakozásból rendezett szeretetlakomán 
látta vendégül a környék apraját.

A Magyar Dalosszövetség folyó évi 
július 5-tol július 24 ig rendezi harmadik 
karnagyképző tanfolyamát. A tanfolyam 
Budapesten fog megtartatni Célja működő 
karnagyok továbbképzése és új karnagyok 
képzése. Felvételre nemcsak a Szövetség 
tagegyleteinek karnagyai vagy tagjai, hanem 
minden olyan egyén jelentkezhetik, aki meg
felelő zenei előismeretekkel bír és dalos
ügyünk fejlesztésén munkálkodni kíván. 
Jelentkezők korlátlan számban vétetnek fel, 
s előismereteik szerint a kezdők vagy ha
ladók csoportjába osztatnak.

Magyar diákok zarándoklása a Szent
földre. Több magvar diák elhatározta, hogy 
gyalog a Szentföldre zarándokol. A zarán
doklat útvonala Szerbián, Montenegrón és
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Görögországon keresztül halad. Kréta-szi
getéről hajón Damaszkuszba utaznak, majd 
innen gyalog Jeruzsálembe mennek.

Magyar tanár meghívása kü földi 
egyetemre. Szelényi ÖJön dr. debreceni 
egyetemi magántanárt a litván köztársaság 
kovnói egyetemének teológiai fakulására 
tanárul meghívták.

A kath. püspöki kar öt évre emelte 
a szemináriumok tanulmányi idejét. Az 
idei tavaszi püspöki konferencia határozat
ban kimondotta, hogy a papság alaposabb 
teológiai kiképzése céljából a szemináriumi 
tanulmányok idejét a jövö tanéviöl kezdő
dően négy évről őt évre emeli fel.

Az adóhivatalok kötelesek elfogadni 
a  tatarozás! bejelentéseket. A pénzügy- 
miniszter tudvalevőleg elrendelte, hogy az 
1926. évre érvényes tatarozási kedvezmény 
hatálya adófizetési szempontból a folyó 
évre is kiterjesztessék. Számos adóhivatal 
azonban nem vett tudomást a pénzügymi
niszter erre vonatkozó rendeletéről. A 
minisztéiium most új körrendeletét inté
zett az adófelügyelőlégekhez a folyó évben 
megkezdett tatarozási munkálatokra vonat
kozó bejelentések kötelező elfogadása tár
gyában.

Egy oláh gazda borzalmas gyilkos
sága saját papján. A Kissármás melletti 
Mezősolymos községben Moldovanu Sán
dor parasztgazda lakására csalta és borzal
mas kegyetlenséggel meggyilkolta, majd 
kirabolta Valia Sándor ötvenhatéves görög
keleti lelkészt.

Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese
bajosoknak kigyógyulásához megküldi új,

sikeres eljárását és receptjét dr. Balog 
v h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf 
Zichv Jenő-ucca 23. (Levélre válaszol.)

Pusztító forgószél a csllei tenger
parton. A csilei tengerparton orkánszerű 
fo gószél dühöngött, amely főleg Valparaiso 
környékén idézett eiő hatalmas pusztítást.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának az Uj Időknek 24. számába elbe
szélést: Pékár Gyula, Bó'iyi Adorján, Be- 
czássyJudit, cikket: Rákosi Jenő, Karinthy 
Frigyes, Terescsényi György és dr. Török 
Frigyes Írtak. Közli még az Uj idők két 
gyorsan hírnevessé lett érdekes regényének 
folytatását: Csathó Kálmán regényét „Asz- 
szony a bakon“ és a „Szerelem“ című 
angol regényt. Igen sok érdekes és időszerű 
kép disziti az Uj Időknek ezt a számát. 
Az U) Idők előfizetési ára negyedévre 80 000 
korona Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., And- 
rássy-ut 16.

Felelős szerkesztő és k ia d ó : CZIPOTT OÉZA 
ö zen tg o tth árd , V asvárm egye.

Szerkesztő társ: NÉMETH KÁROLY.
F őm unkatársak  :

NAGY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem  adunk  vissza.

Gabonaárak: Búza 440— 445, rozs 227— 
235, árpa 245, köles 190, zab 274, tengeri 
225—240, korpa 168 ezer korona méter- 
mázsánként«

Valuták': Dollár 71 450, Schilling 10095, 
Német márka 17010, Cseh korona 2115, 
Dinár 1261, Lei 310, Lira 2595, Frank 2040, 
Angol font 348.000.

FültfÄtßl a kőszegi ág. hitv. ev. rCIYolül Leányközépiskolába.
Az intézet igazgatósága felkéri 

mindazokat, akik leányaikat a kőszegi 
ág. hitv. ev. Leányközépiskola inter- 
nátusába az 1926/27. tanévre felvé
tetni akarják, nyújtsák be erre vonat
kozó kérvényüket az intézet igazgató
ságához június hóban, mert a követ
kező, azaz július havában már a nem 
ág. h. ev. vallásfelekezethez tartozók 
kérvényei nyernek elintézést. Bővebb 
felvilágosítással szolgál a kőszegi ág. 
h. ev. Leányközépiskola Igazgatósága.

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor VjlRDTMUP féle valódi 
a világhírű IvnllDlllijIl szegedi, é- 
de8-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben feiülmulhatallan, */*, */s és 
Vis kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üzletben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
ío— io Karbiner Péter Szeged.

Rothbauer Ferenc bányagondnok keres 
a nyári szünidőre fia mellé egy hasonlókorú 
(12—15 éves) gimnazistát, aki tisztán be
szél németül. Útiköltséget és úri ellátást 
kap. Jelentkezni lehet az apánál (Királd, 
Borsod m.) és az ózdi lelkészi hivatalnál.

R jó könyv a legjobb barát!
Öröm, ha szép. Hasznos, ha jó  és tanulságos.
Ö rö m ö t és hasznot kívánok mindenkinek I

Az itt felsorolt, vagy bárhol hirdetett és kiadott könyveket is megküldi

Kis Tivadar könyvkereskedése Pápa, ha egy levelezőlapon k é r i.
A cséplőgépek szerkezete és kezelése

406 k é p p e l..............................................P 6 60
Lokom obil—G őzkazánfütő és gőzgép

kezelő, 555 kérdés felelet, 127 ábra. 
Géptulajdonosok, mezőgazdák és vizs
gázók r é s z é r e ....................................... P 2 80

Cséplőgépek szerkezete, kezelése és ja
vítása. 41 k é p p e l ............................... P L70

Lokomobilok szerkezete, kezelése. 400
kérdésben. 100 képpel.........................P 3‘—

A G őzgép gyakori, kézikönyve. 110 képpel P 3-—
A kisbirtok helyes berendezése és keze

lése. 12 képpel......................................P 1 *80
M éhtenyésztés vezérfonala. 116 képpel P 1-50

M éhészet. Gyakorlati tanácsadó kezdők
számára. 62 képpel...............................P 2*40

A méh és  lakása . 26 képpel . . . P 1*96
R endellenességek a méhészetben . . P 1 96
A m é h v i a s z ........................................... P L96
Vetés- és  növényápolás. 47 képpel . P 3-40
A pata és csü lök  ápolása és betegségei.

267 képpel A ló, a szarvasmarha, a 
sertés és a többi házi állat munkaké
pességének egyik legfontosabb kelléke 
a pata és csülök egészsége. Az ápolás 
és gyógyítás Útmutatója ez az új könyv 
Á r a .........................................................P 8-50

Bármely postahivatalnál vehet csekklapot, kitölti, feladja a kívánt könyv árát 
(és postadíjra 50 pengőfillért) a 25210. számú csekkszámlára. így meg

takarítja az utánvételezési postadíjat.

Nyomatott Walliach Béla vUlamfisamft könyvnyomdájában Szentgotthárdoc.
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HARANGSZO cserkesztA- 
kladőhi tataiénak 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

Üdvözítő Jézus, igazság k irá lya , 
Lelkem  szent nevedet háladással á ld ja .

Szerkeaxt^ ki adóhivatal:
SZENTOOTTHÄRD. 

Vas vármegye.

FlókkladóhlTatal 
.Luther-Térsaság“ könyv

kereskedése Budapest,
VIII., Szentldrályl-u. 61/a.

A „HARANG8ZG“ 
előfizetési ára : a második 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 90.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10’/*-oe kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

Megtérés.
Lukács ev. 15. ío. „Mon

dom néktek, örvendezés van 
az Isten angyalainak színe 
előtt egy bűnös ember meg
térésén.“

A tarzuszi Saul nagy felgerjedés- 
sel indult Damaszkuszba a 

Krisztus követői ellen. De Istennek 
más volt a gondolata. A keresz
tyének üldözésére nagy haraggal 
induló embert nagy hirtelenséggel 
fény sugározza körül és Saul térdre 
hullva hallgatja Jézus szelíden feddő 
szavát: Saul! Saul! mit kergetsz 
engem!? . . .“ Megtörténik a nagy 
Pál-fordulás, Damaszkuszba már 
nem a régi ember tér be, hanem 
egy egészen más, új ember; nem 
Saul, hanem az apostolok legna
gyobbika : Pál . . .  a magas égben 
pedig öröménekbe kezdettek az 
angyalok, „egy bűnös ember meg
térésén ! . . .“

Megtérés! . . . Mit jelent ez a 
szó ? . . . Annyit jelent, hogy Saul
ból — Pál; a régi emberből — új 
ember lelt.

Szeretnéd tudni, hogy a te éle
tedben megtörtént-e már ez a nagy 
Pál-fordulás? . . . Próbáljuk hát 
megállapítani! . . .

A megtért Saulról először is az 
van feljegyezve: íme imádkozik — 
és minden bizonnyal ez az imád
ság nem volt más, mint egy mély
séges sóhaj, a lélekből felszakadó 
kiáltás: „Isten! légy irgalmas ne
kem bűnösnek!“ . . . Ezt a könyör
gést pedig nemcsak az ajkak sut
togták, hanem igazán a szív imád
kozta. — Mikor ilyen imádság te
rem a mi szívünkben is, az már 
egyik jele lesz annak, hogy áltál- 
mentünk a halálból — az életbe. . .

Azután megállapíthatjuk azt is, 
hogy a meg nem tért ember, nem

ismeri önmagát; saját személyét 
tartja a legjobbnak, a legkíválóbb- 
nak. — Pál apostol pedig nagy 
önvizsgálat után őszintén mondja: 
„Jól tudom, hogy nem lakik én- 
bennem a jó ! óh, én nyomorult 
ember!“ . . .

Megtérés nélkül Istent sem is
merhetjük igazán. Beszélni megté
rés nélkül is lehet a jó Istenről, 
de őbenne igazán hinni, bízni, örök 
szeretetét megismerni megtérés 
nélkül nem lehet. A megtért ember 
boldogan hirdeti, a szívében átélt 
igazságot: Isten nem más, mint az 
én szerető mennyei Atyám, Krisz
tus pedig megváltó Uram és Kirá
lyom !

De még mondok valamit, amivel 
megítélheted, hogy Saul vagy-e 
még, vagy már P á l! A vadalma
fából úgye akkor lett egész bizo
nyossággal nemes termőfa, amikor 
már jó gyümölcsöket látunk piros- 
lani ágain. Nos, a meg nem tért 
ember olyan, mint a vadalmafa, 
életének gyümölcse a fanyar, élvez

hetetlen ; az ember átnemesedését, 
megtérését is a jó gyümölcsök bi
zonyítják. Melyek ezek a jó gyü
mölcsök ? A szeretet, öröm, békes
ség, béketűrés, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, mértékletesség! 
Ahol ezek hiányoznak, ott még 
nem volt Pál-fordulás, ahol pedig 
megvannak, ott a régiek elmúltak 
és mindenek megújultak, vagyis 
megtörtént a damaszkuszi út cso
dája: a megtérés.

Azt igazán nem tagadhatjuk, 
hogy Isten minket is nem hívogat 
szent hivogatással, mint egykor 
Sault, csak az a kérdés: hallgatunk 
e hívogató, atyai szavára! ?

„Keressétek serénységgel 
Az Istennek országát;
Munkáljátok nagy hűséggel 
Lelketek boldogságát.
Térjetek meg emberek,
Hogy örök jót nyerjetek;
Ne csüngjetek e világon,
Szent vágyatok mennybe szálljon.“

Ámen.

Szerencsés magyar nemzet.
I r ta : Sass János.

A gondviselés megáldotta orszá
gunkat dús természeti kincsek

kel, szívet lelket gyönyöiáödtető 
szépségekkel és az élet fenntartá
sának legbecsesebb, legnélkülözhet- 
lenebb föltételeivel. De ennek a 
„szép, virító, szemet lelket andalító“ 
országnak bősége, gazdagsága ha
talmas kísértő, hogy az ember a 
lomhaságnak, tétlenségnek puha 
párnáján a tespedés idegbénító kar
jaiba dőljön és a testi élvezeteknek, 
tobzódásnak, mámornak testet és 
lelket gyilkoló méregkatlanába me
rüljön. Voltak már nemzetünknek 
több olyan válságos korszakai, a-

mikor egy-egy veszedelmes lég
áramlat a pusztulás csiráit szórta 
szét szép hazánkban. Szerencsések 
voltunk azonban mindig. Amikor 
már szinte az elsülyedés örvényé
nek szélén állottunk, a bölcs gond
viselés mindig támasztott egy-egy 
keményszívű kényurat, akinek sze
geskorbácsa égő sebeket ütött tag
jainkon; mert a szerető mennyei 
Atya „azt kisérti, kit szeret“. (Zsid. 
12.6.) Ezeknek a sebeknek kínos 
fájdalma nyitotta fel azután sze
meinket, hogy lássuk az előttünk 
tátongó örvényt és hogy fölébred
jenek természetes életösztöneink és

R e n d e l j e  m e g  K u p i :  A Z  Ú l t  O L T A L M Á B A N  c .  t ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s t .
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összegyűjtvén még meglevő élet
erőinket hősies elszántsággal for
duljunk szembe a fenyegető ellen
séggel. És az isteni kegyelem ilyen
kor rendesen arról is gondoskodott, 
hogy a fölébredt nemzeti öntudat 
szemei előtt felgyűljön a vezérfény, 
gondolkodott lánglelkű, bölcs haza
fiakról, akik nemzetünket a tévely
gések süppedékes ingoványairól a 
haladás és boldogulás biztos útjára 
kivezették.

Kétségtelen — hiszen napról 
napra halljuk élőszóval és a betű
vetés útján az aggodalom nyilat
kozatait — kétségtelen, hogy nem
zeti életünk hajója ma is veszélyes 
szirtek és kavargó örvények között 
vergődik. Ide juttatott bennünket 
a kényelem szeretete, történeti hi
vatásunk iránti hűtlenségünk és 
vétkes közösségünk nemzeti érde
keink iránt. A gondviselés azonban 
ma is küldött le reánk — mint 
hajdan az elégedetlen békákra — 
egy kegyetlen kényurat, aki vér
fakasztó ostorral űzi hajtja az em
bert áldatlan, pihenést nem ismerő 
s életsorvasztó munkára egyrészt, 
másrészt pedig sátáni örömmel 
csábít a fényűzésnek szívdermesztő 
csarnokaiba s a tobzódásnak lélek- 
zetfojtó, mámorgőzzel terhes bar
langjába. Ez a gonosz, sivár lelkű, 
kíméletlen kényúr keresztyén test
véreim az aranyborjú. Ennek a csa
pásai nyomán serked ki szívünk 
vére, ez rabolja el mindennapi 
kenyerünket, ez vonja el lelkünket 
a pihenésnek, üdülésnek friss erőt 
nyújtó forrásaitól.

De ez a sajgó fájdalom, ez az 
égető szomjúság, ez a forró vágy 
testi, lelki nyugalom és üdülés után 
ébreszti föl lelkűnkben azokat a 
nemzetfenntartó erőket, amelyek 
annak a kényurnak elviselhetlen 
rabságából kiszabadítanak és ame
lyeknek biztató, lélekemelő műkö
dését már ma is édes örömmel 
szemlélhetjük. Ezek az ostorütések 
nem hagynak bennünket a tétlen
ség és közönyösség nyoszolyáján 
elaludni. Szerencsés nemzet va
gyunk. És reméljük, higyjük, hogy 
a bölcs gondviselés megjutalmazza 
rendületlen kitartásunkat a szenve
désekben azzal a vezérsugárral, 
mely előttünk felragyogva a mai 
tájékozatlanságból, a különféle igye
kezetek zűrzavarából az igazság 
biztos útjára gyűjti össze a jók, 
nemesek, buzgó munkások feltá
masztó erőit.

És a te életed folyama szeretett

egyházam! nem tökéletesen ha- 
sonló-e nemzetünk életfolyamához? 
Valljuk be őszintén, félretéve min
den önámítást, valljuk meg, hogy 
a századokig tartott, szörnyű élet
harc után a nyugalom párnáján 
pihenve mily gyakran megfeledkez
tünk magasztos hivatásunkról, mily 
gyakran elhanyagoltuk feladatun
kat, amellyel minket a gondviselés 
nemzetünk és az ember érdekében 
megbízott. Nem kerestük föl az 
éhezőt, a szomjuhozót, az árvát, a 
lelki betegségben szenvedőt, a té
velygőt, a bűnök rabságában sin- 
lődőt.

Ennek a következménye, hogy 
egyházunkra is lecsapott a kegyet
lenül ébresztő kényszer még pedig 
kettős alakban. Egy felől a türel
metlen vakbuzgóság, más felől az 
aranyborjú imádásában gyökerező 
hitetlenség forgatja ellenünk vérző 
sebeket osztó fegyvereit. Vallásos 
közöny, üres templomok, néptelen 
gyűlések és a türelmetlenség éles 
tőrszurásai oly mélyen lehangolják,

úgy elszomorítják a kedélyeket, 
hogy már már csüggedés ver gyö
keret a szívekben, megereszkednek 
az önbizalom idegei s elhalványul 
hivatásérzetünk tudatának, a jö
vendő iránti bizodalmunknak, hi
tünknek életkeltő, tavaszi napsu
gara. Pedig ezeknek a vérző se
beknek fájdalma Isten akarata sze
rint szükségképeni következménye 
ez előtt folytatott egyházi életünk
nek. Félreérthetetlen jele annak a 
ténynek, hogy a mi szerető meny- 
nyei Atyánknak gondja van reánk, 
az ő keze nem rövidül meg. Égető 
szenvedésekkel ébreszti hitünket, 
hivatásérzetünket, hogy felvilágo
sodva, megerősödve a fájdalmak 
kohójában azoknak a fenséges fel
adatoknak, amelyekkel az ő tör
vénye szerint az emberiség iránt 
tartozunk, minél tökéletesebben 
megfelelhessünk.
-Hajnal derül az égből, bár setét 
Erezd a köny s próbáltatás becsét; 
Legyen nagyobb erőd a fájdalomnál, 
Hidd, hogy atyád, hogy szán, szeret, ki

[dorgál1“

A Luther-Társaság közgyűlése Szegeden.
Magyarhoni evangélikus anyaszentegy- 

hlzunk irodalmi egyesülete, a magyar Lut- 
her-Társaság f. évi rendes közgyűlését jún.
20-án Szegeden tartotta. A Társaság vidéki 
tagjai Raffay Sándor püspökkel az élükön 
jún. 19 én a délutáni vonattal érkeztek meg 
Szegedre, kiket a pályaudvaron az egyház- 
község nevében Kiss Ferenc min. tanácsos, 
egyházfelügyelő üdvözölt.

A Társaság által még az nap rendezett 
irodalmi estélyen, mely óriási érdeklődés 
mellett, gazdag műsor keretében folyt le, 
a megnyitót a távollevő Pékár Gyula ny. 
miniszter helyett dr. Raffay Sándor püspök, 
a Petőfi-Társaság tb. tagja mondotta. Nagy
hatású a magyar közélet szempontjából 
rendkívül értékes megnyitójában rámutatott 
a magyar Luther-Társaság célkitűzésére, 
mely nem lehet más — úgymond, — mint 
a magyar öntudat, a magyar lélek ébreszt- 
getése, mintahogy a nagy reformátor, Lut
her is, egész leikével, minden céltüzésével, 
elgondolásával nemzetét szolgálta; a német 
nemzeti öntudat tulajdonképeni megterem
tője Luther volt. A magyar Luther-Társaság 
azért Luther leikével akarja összehozni a 
lelkeket s romjaiból felépíteni nagy Magyar- 
országot.

Dr. Pröhle Károly egyetemi tanár »Val
lás és emberiség“ címmel tartott mélyen 
szántó előadását s szerzett nagy lelki élve
zetet a hallgatóságnak. Dr. Kovács Sándor 
egyetemi tanár pedig Szegedi Kis István 
reformátor és énekköttő emlékét újította 
fel az estélyen gyönyörű történeti megem
lékezés keretében. A három előadáshoz 
méltó volt minden tekintetben a művészi 
keret. A solo- és karénekek, a trió, nem
különben dr. Weisz Tivadar és Rex Mária 
szavalatai.

Másnap, június 20-án az ünnepség a 
templomban vette kezdetét, mely alkalom

mal az oltári szolgálatot Kovács Andor 
esperes, a Lu'her-Társaság alelnöke vé
gezte, az ünnepi szószéki beszédít Kutas 
Kálmán zalaegerszegi lelkész mondotta. 
Témájának alapgondolata a belső látás volt. 
Kutas Kálmán valóban irodalmi értékű egy
házi beszéde nagy hatást váltott ki a hall
gatóságból.

Istentisztelet után a Társaság tagjai 
megkoszorúzták Rákóczi szobrát. Itt Kál
mán Rezső orosházai leikész mondott lelkes 
beszédet.

A közgyűlés 11 órai kezdettel a város
háza dísztermében folyt le. A világi elnöki 
széket dr. Polner Ödön egyetemi tanár 
töltötte be. Miután a közgyűlés Szegedi 
Kis István, Ruyter Mihály, Rákóczi Ferenc, 
Berzsenyi Dániel és Deák Ferenc emlékét 
felállással tisztelte meg. dr. Kovács S. fő
titkár felolvasta Kapi Béla püspöknek, a 
Társaság elnökének üdvözlő levelét, kit 
tolnai kanonika vizitációja gátolt meg a 
személyes megjelenésben, majd Schneller 
István dr. ny. egyetemi tanár levelét, aki 
megköszönvén alelnökké történt megválasz
tatását, Luther és a Tanszabadság cimű 
székfoglaló értekezését kéziratban a Tár
saság rendelkezésére bocsátotta.

Az üdvözlések során Fodor városi ta
nácsnok Szeged sz. kir. város nevében, 
dr. Csengery János prorektor a Ferenc Jó
zsef tudomány egyetem nevében üdvözölték'» 
a társaságot. Dr. Csengery — úgymond — 
amint hit tudás nélkül el nem képzelhető, 
úgy a tudás sem fuvalkodhatik fel annyira, 
hogy magára nézve közömbösnek tekint
hetné a hitet Magyarországot mai aléltsá- 
gából csak a hit emelheti fel, mert a hit 
az, mely erőt ád a nemzetnek az újjá
születésre Az a keresztyén hit, mely nem 
ismer különbséget keresztény és keresztyén, 
magyar és magyar között, hanem amely
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összefog és vállvetve, összetett kezekkel 
Imádkozik és dolgozik. Minthogy ilyen esz
ményeknek a szolgálatában áll a magyar 
Luther Társaság, ő jóllehet katholikus, 
szeretettel üdvözli a Ferenc József tudo
mány egyetem nevében a magyar Luther 
Társaságot. Móra Ferenc fró a Dugonics 
Társaság, Bucsi István a Mikes Társaság 
üdvözletét hozták el. A szegedi református 
egyház nevében Bakó László leikész, a 
magyarhoni ev. lelkész egyesület nevében 
Paulik János, a csanád-csongrádi egyház
megye nevében Saguly János, a szegedi 
cv. egyház nevében Kiss Ferenc felügyelő, 
min. tanácsos, a szegedi ev. egyház bel- 
missziói intézményei nevében Tátrai Károly 
h. lelkész üdvözölték a magyar Luther Tár
saságot, mely ez évben ünnepelte fennállá
sának 40 ik évfordulóját.

A titkári jelentést dr. Kovács Sándor 
egyetemi tanár terjesztette elő. Indítványára 
a közgyűlés a Társaság tiszteletbeli tagjai 
közé választotta: Szontagh Tamást, Gíjdács 
Pál tótkomlósi és Jeszenszky Károly niező- 
berényi lelkészeket. A közgyűlést Kovács 
Andor alelnök buzgó imája zárta be. A 
vidéki tagok egy része még június 20 án 
a dé utáni vonattal utazott el felejthetetlen 
emlékekkel*a szívében Szegedről, az élet 
városából, ahogy találóan jellemezte Szege
det dr. Kovács s ahol a mi kis evangéli
kus anyaszentegyházunk a gyülekezet lel
kes felügyelőjének, dr. Kiss Ferenc min. 
tanácsos szavával élve, közel 72 esztendeje 
végzi a szeretet munkáját s él megbecsü
lésben.

Felpéc hármas ünnepe.

Mint a hegyen épített város, kö
szönt a távolból és int hivó- 

gatólag Sokoróalján: „Jöjjetek én 
hozzám mindnyájan“, a felpéciek- 
nek 1794-ben klasszikus római 
stílusban épült, most 200 millió K 
költséggel restaurált gyönyörű 
temploma, melyet Kapi Béla dunán
túli püspök a kanonika vizitáció 
alkalmából június 6-án szentelt fel 
s adta át azt magasztos rendelte
tésének s egyúttal az 52 hősi halott 
emlékére a templom falába illesz
tett márványtáblát is leleplezte.

A felpéciek hármas ünnepén, az 
ünneplő lakosság között, mely zsú- 
folságig töltötte meg a templomot, 
ott láttuk többek között Csemez 
István egyházmegyei felügyelővel 
az é lén : dr. Bertha Benő lébényi, 
dr. Gouth Béla téti, Szalay István 
szemerei felügyelőket, dr. Tóth 
Gyula, dr. Csemez Béla főszolga
bírókat, dr. Kubina, dr. Szalay L. 
főjegyzőket stb.

A dunántúli egyházkerület ékes- 
szavu püspöke a hármas ünnep 
alkalmából Aggeus próféta szavai
val (I. 2—8, II. 6—9.) köszöntötte az 
ünneplő gyülekezetét s méltatta az 
apostolok ihletével és tűzével a nap 
jelentőségét, mondott hálát alázatos

Nyárban.
ftalács-kremle szép napok, 
ringó kalászok hengerén 
dolgosok dacos ^ajéján 
lelkem álrfiekkal ilaloa 
köszöntelek lilékéi én.

$  míg szíoem Delelek mulal 
lüz-sugaralok csókba zár: 
annyi könnyes-oéres emlékkel 
haj, búcsúi int már a laoasz 
és álölel a forró nyár.

Dáka. Kapcsándy 5ándor.

lélekkel az Isten kegyelmének, 
adózott hálás elismeréssel a fel- 
pécieknek, hogy az Isten akaratát 
emberi erővel végrehajtották, hogy 
fájt nekik a viharverte templom, 
s azért legfőbb feladatuknak tar
tották, hogy megszépüljön, felépül
jön minél előbb az Urnák háza.

Szem nem maradt szárazon, 
amikor a püspök beszéde folyamán 
azokról emlékezett meg, akik a 
haza hívó szavára a virágos május 
tavaszával a vállukon, a felkelő 
nap bíbor ragyogásával a szemük
ben hősi halait haltak. A felpéci 
gyülekezet most — úgymond — 
abban a templomban helyezte el 
nevüket, amelyben ők is imádkoz
tak, hallgatták az Isten igéjét, kon- 
firmálkodtak, az Űr asztalához já
rultak, a hűség esküjét az élettár- 
suknak a lelkűkbe helyezték. 52 
név néz le immár rátok felpéciek, 
52 kihunyt csillag a magyar ég
boltozatról s vigyáz rátok, keres 
bennetek, ide jöttök-e imádkozni, 
tudtok-e egyek lenni az egyház- és 
hazaszeretetben, egyek lenni a re
ménységben, az elhatározásban, a 
küzdelemben! . . .

Hiszek egy Istenben utolsó ak
kordjainak elhangzása után, ahogy 
felcsendültek ezután a helyi lelkész 
ajakéról a hős nevek, dr. Polgár 
István Máv. titkár gyönyörű szóló 
énekével „Bus magyarok imádkoz
nak csalt újból könnyet a szemekbe. 
Megható szószéki beszédének vé
geztével a gyülekezet nevében 
Győrffy Béla lelkész vette át az 
emléktáblát, melyet Gesztessy Ákos 
huszárszázados a győri helyőrség, 
vitéz Kokas Ernő a győri Vitézi 
szék nevében lendületes szavakkal 
koszorúztak meg.

Mint Libanon cédrusa, áll újból 
ékesen, mint Sión vára erősen az 
Urnák háza, a hősi halottak emlék
táblájával Felpécen s hivogatólag 
néz le az akáclombos falura, hol 
bús magyarok vívják az élet harcát, 
hogy őket fehér falai közt időről- 
időre megnyugosztalja!

Virághullás.
Nagy megpróbáltatást küldött a 

Mindenható dr. Wallner Ernő ke
reskedelmi iskolai tanárra, a vesz
prémi egyház pénztáros-presbiterére 
és feleségére, Zipser Amáliára: 8 
éves reményteljes elsőszülöttjüknék 
Ernő nevű II. oszt. elemi iskolai 
tanulónak váratlan elhunytával.'-— 
Temetésére kivonult az ev. elemi 
iskola tanulóifjúsága és részvétük
nek szép gyászdalok eléneklésével 
adtak kifejezést. Az egyházi szer
tartás után tanulótársai nevében 
Imrék Zoli IV. oszt. elemi iskolai 
tanuló mondott szép búcsúbeszé
det. Szavai közben, mialatt sűrű 
eső módjára szórták a kis elemi 
iskolások virágaikat a sírba, szem 
nem maradt szárazon. A kis elköl
tözött a halála előtti napon a Meg
váltó feltámadásáról beszélgetett s 
gondolkodva kérdezte kis mamájá
tól : „Hogy van az, hogy a halál 
után csak Jézus tért vissza tanít
ványaihoz, miért nem engedi Isten, 
hogy a gyerekek, ha meghalnak, 
visszajöhessenek az édesanyjukhoz 
legalább csak pár napra?“ Most 
már bizonyosan tudja, hogy miért, 
jobban mint mi, hiszen ott van, 
ahol nem „tükör által, hanem szin- 
ről-szinre látunk“. A jó Isten pe
dig bizonyosan irgalmas lesz a ke
sergő édesanyához s megengedi, 
hogy kis Ernő fiacskája a két élő
mosolygó testvérke szemeiben néha- 
néha visszatérjen hozzá, addig is, 
míg majd a boldog feltámadáskor 
megint szívére ölelheti ártatlanul 
bölcselkedő kis magzatát.

OL VA SS U K A B I B L IÁ T !
Tudsz-e szakítani?

Jún. 28 Miről van szó ? Cselek. 2 - »7—*i. 
Péter hatalmas bizonyságtevő beszédjének 
befejező feléből csak egy mondat van meg
örökítve s ez a szaki!ásró! beszél. Nem az 
Éden-kerti, hanem a Lélek szerinti szakí
tásról : „Szakasszátok el magatokat. .  .* 
Vájjon nem maradt-e ki ez a pont a te 
„keresztyén-életedből?" Ha igen, ne várj 
tovább. Elintézheted a szakításokat e héten, 
komoly csendes óráidon.
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Jún. 29. Aki nem tud szakítani. I. Mózes 
19. íz—2o. Szakitás nélkül nincs keresztyén 
élet. Ez hiányzik legjobban nekünk. Pedig 
már az ótestamentom lapjain elkezd erre 
tanítani az ige. Hány embert mutat be ne
künk a biblia, kiknek az lett a vesztük, 
hogy nem tudtak szakítani 1 Lót vői egy
általán nem akarjak. Neki és nejének segít
ségére jön az Úr. S neje még így sem 
tudott. Azóta a sóbálvány szobra lett annak 
az igazságnak, hogy aki nem tud szakítani, 
az menthetetlen.

Jún. 30. Egyoldalú szakítás. Lukács 
11.37—12. A szakításoknak mindenekelőtt 
a mi belső világunkban kell bekövetkezniök. 
Vannak, akik bizonyos külső dolgokban 
nagyszerűen tudnak szakítani. Ez rendkívül 
veszedelmes állapot. Aki csak külsőleg 
szakít, az képmutatóvá válik. Ha belül sza
kítottál a bűnnel, meg fog látszani a kül
sődön is. Ez helyes. De vigyázz, mert az 
is meglátszik a külsődön, ha szakításaidnak 
igazi színtere nem a te szíved 1

júl. 1. Szakítás a hamis szellemi irány
zatokkal. II. Korinth. 6 . u —is. Nem segít 
az emberen az, hogy egyszercsak elkezd 
a hivő lelkekhez is vonzódni, ragaszkodik 
barátságukhoz, olvassa könyveiket és szí
vesen hallgatja őket. Rátudsz- e mutatni 
félbehagyott könyvekre, egykori kedvenc 
íróidra és égig magasztalt földi nagyságokra, 
akikkel ma már semmi dolgod, mert sza
kítottál velük. Egyeseknek az az átkuk, 
hogy jobban tudnak ragaszkodni, mint 
szakítani.

Júl. 2. Szakitás a világgal. Máté 7 . 
13—14., 24 —29. Sokkal többen lépnének a 
keskeny útra, ha a széles u'.tal való szakí
tás nélkül lehetne tenni. Vannak a világnak 
bizonyos kötelékei, amelyek Tégedet nem 
szorítottak soha, de azért ne gondold, hogy 
nincs mivel szakítanod A szakilást vidd 
végbe legkérlelhetetlenebbül azon a ponton, 
amelyiken legjobban kötöz a világ. S azután 
meg fogod látni, hogy nincs a világnak 
egyetlen egy pontja, — tükörbe nézéstől a 
pénz szerelméig, mellyel ne kellene neked 
tudatosan is szakítanod.

Júl. 3. Szakítás az „én“-ncl. Lukács 
9.23—24. A szoros kapunál elég, ha azt 
mondod: .Uram, én kész vagyok Teérted 
mindennel szakítani". A keskeny u'on járva 
azután mindjobban tárgyalás alá kerülnek 
a dolgok. A szakítások köre mindjobban 
bővül, mig rákerül a végső szakitási ponlra: 
az .én“-re. Ne állj meg útközben. Az a jó, 
ha mielőbb a dolgok végállomására juttat
hat a Lélek. Nem veszed észre, hogy az 
Úr ezt sürgeti nálad: Szakíts az .én*-nell

Júl. 4. A szakítás gyümölcse. Kolosse 
3 .1—w. Milyen szomorú gyümölcse lett 
Éva szakításának. A szakitás édes volt, a 
gyümölcs keseiü. A keresztyénnél a szaki
tás keserű, de a gyümölcs édes. Sok sza
kítás, — 8ok gyümölcs. Sok keserű árán 
sok édes ? Óh nem. Van itt is egy evan- 
géliom. Ha hűségesen végzed, a szakítás 
mind többet veszít keserűségéből, a gyü
mölcs pedig mindig többet nyújt az Úr 
Jézusban való gazdag életből. Kedves lélek, 
hát szakíts 1 Az Úr megmondja, hogy mivel. 
Aki nem tud szakítani, az elveszett.

Gáncs Aladár.

Rothbauer Ferenc bányagondnok keres 
a nyári szünidőre fia mellé egy hasonlókorú 
(12—15 éves) gimnazistát, aki tisztán be
szél németül. Útiköltséget és úri ellátást 
kap. Jelentkezni lehet az apánál (Királd, 
Borsod m.) és az ózdi lelkészi hivatalnál.

Felhívás
a győri evangélikus diakonissza
képző intézetbe való belépésre.

Ha valamikor, úgy napjainkban különö
sen fontos kötelessége egyházunknak, hogy 
a nehéz életharcban veszélyeztetett tagjait 
fölkeresse, szükségükben segítségükre le
gyen, a szeretetben munkás hittel gyako
rolja az élő keresztyénséget s erősítse Isten 
országát. Fokozottabb mértékben van tehát 
megfelelő munkásokra szükség. Ilyenekül 
önként kínálkoznak a diakonissza testvérek. 
Az az áldásos munka, melyet ők a beteg
ápolás, szegénygondozás, gyermeknevelés 
8 az evangélizálás körül kifejtenek, nagy 
szolgálat a lelkészeknek, gyülekezeteknek 
s egész anyaszentegyházunknak. Ma tulaj
donképen minden nagyobb gyülekezetben 
kellene lenni diakonisszának Hogy ezt a 
célt valahogyan megközelítsük a győri ev. 
gyülekezet nagy áldozatkészséggel s az idő
ket megértő lélekkel elhatározta, hogy ma
gyarhoni egyetemes egyházunk számára 
Szeretetházában diakonisszaképző intézetet 
állít fel. Istenben bízva vállalja a kezde
ményezéssel járó nehézségeket. De hogy 
az intézet sikeresen működhessék s minél 
előbb becsáthasson ki diakonisszákat, — 
egyetemes egyházunk és buzgó híveink 
támogatására számit. — Kérjük mindenek 
előtt, foglalják be buzgó imádságukba kö
zös szent ügyünket, hiszen mindenek felett 
Isten megsegítő kegyelmére szorulunk. — 
Aztán támogassák adományaikkal az inté
zetet 1 Tudjuk, hogy a szeretet soha el nem 
fogy 1 Végül, az arra hivatást érzők jelent
kezzenek az intézetbe való felvételre. A 
lelkész urak hívják fel a hívek figyelmét 
erre a munkára, küldjenek hozzánk mun
kásokat. Tájékozásul megemlítjük, hogy 
csak olyan hajadonck és gyermektelen öz
vegyek vehetők fel diakonisszának, akik 
18 ik életévüket betöltötték s negyven év
nél nem idősebbek. A próba idő alatt, mely 
1—2 évig tart, a növendékeket az intézet 
élelmezi díjtalanul, de ruházatukról maguk 
gondoskodnak. A ruházat egyszerű, sötét 
színű, egyszerű szabású legyen. A kalapot 
és munka kötényt Győrött utasítás szerint 
ke l beszerezni. Megkívántainak lehetőleg 
a következők: 3 ruha, ezek között egy 
fekete, 6 egyszerű ing, 12 pár harisnya, 
12 zsebkendő, 3 hálókabát, 4 színes alsó
szoknya, néhány kötény s egy ünnepi fe
kete kötény, esernyő, 2—3 pár cipő s az 
évszakoknak megfelelő 1—1 felöltő. — A 
felvételre vonatkozó kérvényeket július hó 
15-ig kell benyújtani a Szeretetház igazgató- 
lelkészéhez. A bélyegtelen kérvényhez mel
lékelni kell: a) a folyamodó magaírta rövid 
életrajzát; b) keresztlevél; c) a szülők vagy 
a gyám beleegyező nyilatkozatát; d) az 
utolsó iskolai bizonyítványt; e) lelkészi 
bizonyítványt a folyamodó vallásos és er- 
kö'cú életéről; f) orvosi bizonyítványt az 
illetőnek testi épségéről és egészségéről. 
Az összes iratok egyházi belkezelésre bé
lyegmentesek. A jelentkezők vegyék figye
lembe, hogy a diakonissza hivatás gyakran 
nehéz munkával jár, kitartást és ép testi 
erőt igényel De legfőbb feltétel az Isten 
iránti hálával eltelt szív, Krisztushoz s az 
emberekhez való őszinte nagy szeretet. — 
Szükségés, hogy aki diakonisszává akar 
lenni, annak egesz egyéniségét áthassa az 
az evangéliumi igazság: kegyelemből üd
vözölünk a Krisztusban való hit által. Csak 
úgy lehet az Urnák alázatos, hűséges, ön

megtagadó készséges szolgálója, csak úgy 
vezethet másokat is a Krisztushoz. Ne in
dítsa az illetőt valami mellékes ok — ne
héz viszonyok, csalódás, bánat, elhagyott- 
ság — a diakonissza hivatásra, egyedül a 
Krisztusban tapasztalt kegyelemért érzett 
hála. Ez nagy erőforrás 8 nagy boldogság 
lesz számára. Neki kiváltképen fel kell 
venni a Krisztus gyönyörűséges és könnyű 
igáját, úgy járni az ő nyomdokain! Neki 
szolgálónak — a diakonissza szó azt je- 
jenti — kell lenni, önként, szabad akarat
ból. Nem tesz apácaszerü fogadalmat. Visz- 
szatérhet elaggot, beteg szüleihez, ha szük
ség van rá, — magánvagyonával szabadon 
rendelkezik, férjhez mehet. Munkáját ter
mészetesen díjtalanul végzi. De ellátást, 
ruházatot, betegség esetén gondozást az 
intézettől kap s ha mindvégig hűséges ma
rad, aggkori ellátásban is részesül.

Aki úgy érzi, hogy ez a hivatás leikével 
rokon s be tudja tölteni egész életét, az 
jöjjön közénk, szolgáljon velünk együtt az 
Úrnak, szeretett anyaszentegyházunknak, 
beteg elhagyott testvéreinknek s az Úr ki
csinyeinek, az árváknak!

Intézetünk két diakonisszanővérnek s 
egy lelkésznek vezetése alatt áll. Beteg
ápolásra kórházban készülnek elő a nö
vendékek, lakásuk a Szeretetházban lesz.

A jelentkezők augusztus hó 15-ig kap
nak értesítést, hogy felvehetők voltak-e 
vagy nem.

Közelebbi felvilágosítást szívesen ad 
P á l m a i  L a j o s  lelkész, Szeretetházi 
igazgató.

A zorványi vár ura.
Irta : Szombath Ernő. n>

Úgyis történt. Kora reggel lóra 
ültek mindketten s István kalauzo
lása mellett neki indultak a hosszú 
útnak. Bizony, most lassabban ha
ladtak, mint ahogy István jött. Az 
még fiatal ember volt, bírta a nap- 
hosszati lovaglást, de Varsády már 
a hatvanat átlépte, ő alatta a ló 
már csak poroszkálva mehetett. S 
közben-közben pihenni is kellett, 
így bizony csak hatod napra érkez
tek meg Érsekújvárra.

István a várba ment fel, hogy 
ott tudakozódjék János felől. Olt 
útbaigazították azzal, hogy a nővé
rénél lakik, de hogy ott mit csinál, 
azt nem tudják, mert sohse néz 
feléjük. Egyszer volt csak itt s ak
kor is csak azért, hogy ha keresné 
valaki, hát odaküldjük.

István megköszönte az útbaiga
zítást s mentek a jelzett ház fel
keresésére.

Egy párszori kérdezősködés után 
szerencsésen oda is találtak.

Beléptek az uccaajtón.
Varsády szive úgy vert, hogy 

azt hitte, kiugrik a helyéből. Meg
állt egy pillanatra s egy forró te
kintetet vetett az ég felé.

— Oh én Uram, óh én Istenem!



Engedd, hogy élve találjam, hogy 
élhessen a — fiának I

Aztán belépett a pitvar ajtón.
Alig tette be maga után az ajtót, 

János rogyott eléje. S hangos zo
kogással csókolgatta a kezét.

Varsády a sírásra megdöbbent.
— Az Istenért János! Él még?
János könnyein át zokogta.
— É l. . . él . . .
A hűséges szolga örömében és 

boldogságában zokogott.
Ekkor gyenge hang hallatszott 

ki a szomszédos szobából.
— Élek kedves tisztelendő atyám!
Varsády azt sem tudta, hogy ke

rült be a szobába. Egyszerre csak 
ott érezte magát Zorványi keblén, 
aki már ült az ágyban.

Pár percig szótlanul tartották 
egymást átölelve. Azalatt János ott 
állott az ajtóban s törölgette a sza
porán omló könnyeit.

Végre Varsády kibontakozott az 
ölelő karok közül. Fogott egy szé
ket, odatette az ágy mellé s ráült.

János észrevétlenül kiment s 
betette maga után az ajtót.

A zörejre figyelmes lett Zorványi 
s utána szólt.

— Jöjj csak vissza János! Te 
maradj velünk. Neked köszönhetem 
Isten után, hogy még élek. Ezért 
örök hálára a lekötelezetted leszek. 
Amint hazaérek, szabaddá teszlek. 
Egy jó darab földet is adok. S az
tán kijárom a királynál, hogy ne
messé tegyen. Derekasan kivetted 
a részedet a csatából. Megérdemled 
a jutalmat.

János könnyei újból megeredtek.
— Oh nemzetes uram, nem azért 

tettem én azt. Nem is kell nekem 
semmi. Csak nemzetes urammal 
lehessek mindig. Csak magát szol
gálhassam mindvégig. Ez lesz ne
kem a legszebb jutalmam és bol
dogságom !

— Jól van János, jól van. Hagy
juk most ezt. Majd eljő annak is 
az ideje, hogy ezt megtárgyaljuk. 
De mondom, hogy úgy lesz, ahogy 
én akarom. Most ülj le közibénk. 
Úgy tekintlek, mint már is szabad 
embert.

Aztán Varsádyhoz fordul.
— Nemde, helyesen cselekszem 

tisztelendő uram ? Hiszen ő az éle
tem megmentője!

Varsády kezet nyújtott Jánosnak.
— Úgy van János. Most üljön 

le és mondja el, hogy történt e 
szerencsétlenség ?

János leült s pár szóval elmondta 
a történteket.
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Varsády elképedten nézett ma
ga elé.

— Hihetetlen! Testvér orvul 
emel fegyvert a testvérére?

Zorványi megerősítette az el
mondottakat.

— Pedig úgy van, ahogy János 
mondta. Erről én magam is meg
győződtem. Ugyanis, János már 
előző este figyelmeztetett arra, hogy 
Gáspár mindig a nyomomban van. 
De nem törődtem vele. Álmomban 
sem gondoltam arra, hogy orvul 
támadjon reám. Amikor aztán érez
tem, hogy hátulról valami baj ért, 
mert hirtelen nyilaié fájdalom ütő- 
dött belém, hát megfordultam, hogy 
szembe nézzektámadómmal. Ugyan
is azt hittem, egy török került a 
hátam mögé s az sebesített meg. 
Ekkor megláttam öcsémet s a ke
zében a füstölgő pisztolyt. Sőt még 
azt is láttam, hogy újból célba vett, 
de a többire már nem emlékszem. 
Elvesztettem az eszméletemet s 
összeestem. Aztán itt tériem ma
gamhoz. János idehozott a nővére 
házához. Ők ápoltak, ők gondoztak. 
S ma már, hála legyen az istennek, 
jól vagyok, jól érzem magamat.

A lelkész arca tüzelt a boldog
ságtól.

— Hát még ha én mondok hozzá 
valami jót!

Zorványi élénken tekintett rá.
— Mi jót mondhatna nekem 

tisztelendő uram ?
Varsády sokat sejtetőleg pillan

tott rá.
— Megmondjam a jó hírt? El

bírja a szíve a nagy-nagy örömhírt ?
Zorványi arca egyszerre lobbot 

vetett. Úgy szakadt fel a kebléből 
a hang.

— A fiam ??. . .
Varsády igent intett.
— Igen. A fia él nemzetes uram !
Zorványi a párnákra hanyatlott.

Kezei imára kulcsolod tak. Az ajka 
mozgott, valamit suttogott, de hang 
nem jött ki azon.

János azt se tudta, üljön-e, vagy 
álljon ? Hol felült, hol leült s csak 
izgett-mozgott a széken s közben 
öklével dörzsölgette szét arcán a 
kövér könnycseppeket.

— Él az urfi? A kis nemzetes úr?
— Él, hála a jó Istennek.
Zorványi felnyitotta a szemét.
— Hol van az én kicsi fiam?
Varsády arca kissé elkomorult.
— Azt nem tudom, nemzetes 

uram. De, hogy él, az bizonyos!
Zorványi könnyes szemét a lel

kész felé fordította.
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— Ugy-e, csak meg akart vigasz
talni tisztelendő uram?

Varsády lelke ott ült a szemében.
— Oh nem, nemzetes uram. A 

fia él. S hogy ezt megmondtam, 
csak azért tettem, mert azt akarom, 
hogy a boldogság siettesse a fel
épülését. De hogy hol van jelenleg, 
azt még nem tudom. De Isten se
gedelmével azt is megtudtuk. Csak 
bízzék nemzetes uram az igazságos 
Istenben!

Zorványi hálatelten kulcsolta ösz- 
sze a kezét.

— Bíztam is benne mindig. S ő 
eddig velem volt. Megsegített. íme, 
már annyira juttatott, hogy fiam 
életben létéről tudomást szerezhet
tem. Hiszem, hogy eljő az idő, 
amikor a keblemre is ölelhetem.

— Eljő! Bizonyosan eljő nem
zetes uram.

Varsády azután elmondja a Sá
rától hallott dolgokat.

Zorványi csak most ébredt tuda
tára öccse gonosztervének. Ép ezért 
aztán, hogy jól megfontolták a dol
got, abban állapodtak meg, hogy 
Zorványi egyelőre itt marad a ház
ban, itt jó helyen lesz. Itt senki 
keresni nem fogja, legkevésbbé az 
öccse, aki szentül hiszi, hogy meg
halt. És hogy e hitében megerő
södjék, ép azért holt hirét fogják 
költeni. Senki ne tudja hármukon 
kívül, hogy ő él, sőt épen János 
erősítse a legjobban, hogy elesett 
s hogy el is temették. így aztán 
Gáspár úr nem lesz oly elővigyá
zatos, jobban elárulja magát, bát
rabban mer cselekedni. Varsády 
hazamegy s figyelemmel fogja kí
sérni az otthoni dolgokat. János 
hazamegy a várba s ott tog figyelni. 
István meg maradjon ura mellett, 
mert azért még sem tudni, mi ad
hatja elő magát?

Ebben megállapodtak. Varsády 
elbúcsúzott s Jánossal útnak indult 
hazafelé.

*

Odahaza János uton-utfélen szo
morúan újságolta, hogy a nemzetes 
úr meghalt s eltemették. Ha kér
dezték, miben halt meg, hát a kér
désre ő is kérdéssel felelt. Hogy 
hát háborúban miben is halhat meg 
az ember?

A hír elfutott az iványi várba is. 
Gáspár ur az egyik nap magához 
hivatta Jánost s töviről-hegyire 
elmondatta az ura elestét, eltemet
tetését.

János elmondta hűségesen a dől-
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got, aztán siránkozó hangon tette 
hozzá:

— Hát már most mi lesz velem? 
Ki lesz az én nemzetes uram?

Gáspár úr mereven a szeme 
közé nézett.

De az nyugodtan kiállotta a te
kintetét.

— Te Jápos, én mondok neked 
valamit. Azt tudod, hogy a bátyám 
örököse én leszek, mert utóda nem 
maradt. Egy fia volt, de az a vízbe 
esett, ott halt meg. Hát ha te meg- 
eró'síted a bátyám halálát, akkor 
nekem nem kell a törvényes egy 
évre várnom a hagyatékra, hanem 
előbb is birtokba vehetném az 
örökségét. Ez esetben nálam ma
radsz s Ígérem, nem lesz rossz 
dolgod. Elfogadod, amit mondtam ?

János szemrebbenés nélkül egye- 
zott foci©

— Miért ne? Ha kell, hitet te
szek rá, hogy az uram elesett az 
érsekújvári csatában!

— Akkor rendben van. Most 
egyelőre eredj a zorványi várba s 
ha hivatlak, akkor keress fel.

(Folyt, köv.)

A jú lius 7-iki SO éves találkozó.
Az 50 éves találkozóra jelentkezett kar- 

tarsak egyike-másika részéről az az óhaj 
nyilvánult meg, a Harangszóban tegyük 
közzé a jelentkezett és nem jelentkezett 
kartársak névsorát, hogy amennyiben a 
nem jelentkezettek hollétéről és életbenlé- 
téröl a jelentkezők valamelyike tudomással 
bírna, azok az akcióról akár közvetlen, 
akár közvetve, az illető kartárs révén érte
sítést nyerhessenek. Ehhez képest itt közöl
jük a kérdéses névsort.

A 75-ben végzett 11 kartárs közül je
lentkeztek: Benedek Vince, Fodor Miklós, 
Fiiszár János, Gróf Endre és Saskó Gyula 
(73-beli)

Nem jelentkeztek: Alexy Lajos (beteg), 
Heiszer Henrik, Koczor Márton, Kolossá 
Ferenc. — Kurtz Lajos, Szabó György és 
Trapp Endre, úgy tudjuk, nincsenek az élők 
között.

A 76-ban végzett 15 kartárs közül je
lentkeztek: Horetzky Béla, M. Nagy Bálint, 
Petter János, Pető (Pfendesack) Lajos, 
Polgár Mihály, Szabó Antal.

Nem jelentkeztek: Kercsmár György, 
Ludvig Gusztáv, Síkos Károly, Simon Zsig- 
mond, Szabó Antal. — Bányász Frigyes, 
Farkas István, Gömbös Gyula, Mihályi 
László, Rózsa János, úgy tudjuk, elhaltak.

Az a kartárs, akinek a nem jelentkezet
tek hol- és életbenlétéről esetleg tudomása 
volna, vegyen magának annyi fáradságot, 
hogy az illetők figyelmét a találkozóra fel
hívja.

Azt hisszük mindannyiunk lelkét igaz 
öröm töltené el, ha találkozónk sikerült 
lenne. Hisz az 50 éves találkozó eszméje 
magában is megható és felemelő.

Győr és Debrecen, 1926. június hó 17.
Horetzky Béla Benedek Vince

nyug. igajgató-tanltó, nyug. igazgató-tanító.

K O R K É P E K .

Karcolatok a  hétről.
Orosz folyóiratok hozzák a követ

kező épületes történetet a bolseviki 
iskolából. A gyermekek a Miatydnkot 
imádkozzák. Mikor a IV. kéréshez 
jönnek: „A mi mindennapi kenyerün
ket add meg nekünk ma" megállítja 
őket a tanító és vár. Azután kérdezi. 
— Nos kaptatok már abból a ke
nyérből ? Természetes, hogy a gyer
mekek nemmel feleltek. Azután Le
ninhez kellett imádkozniok. „Lenin 
Atyánk, ki őrködöl felettünk és vigyá
zol ránk, add meg nekünk a mi mai 
kenyerünket“ — és ime szétnyílik az 
ajtó, szolgák jönnek, hoznak nagy 
kosarakat kenyérrel, vajjal, teát és 
süteményt. Látjátok kedves gyerme
kek, mondja a tanító, hogy ki hall
gatta meg a kéréseteket. így csinálnak 
a bolseviki vezérek Leninből Istent.

e g y r O l - m A s r O l.

A m in den n ap i életből.
Az ürgék gázza l való irtása. 

A gazdáknak nemtörődömsége, a ked
vező időjárási viszonyok eredményez
ték, hogy az ürgék és hörcsögök 
annyira elszaporodtak, hogy kártéte
lük egyes vidékeken már katasztró
fádnak mondható. Szükséges tehát, 
hogy egy egyetemlegesen és okszerűen 
keresztülvitt védekezéssel gátat ves
sünk e rágcsálók elszaporodásának 
és radikális irtással vessünk véget 
pusztító munkájuknak. Az ürgék és 
hörcsögök irtását a legtökéletesebben 
a Chinoin-gyár erre a célra egy ki
tünően bevált, kezelhetőségében egy
szerű és veszélytelen gázzal végez
hetjük. Pontos, hogy az ürgék gázzal 
való irtását ne ötletszerűen, hanem 
egyetemlegesen az egész határban 
hajtsuk végre sürgősen, ne várjunk 
addig, amig annyira elszaporodnak, 
hogy tábláinkat teljesen ellepik, mert 
ilyenkor már kártételük is nagyobb 
s az irtásuk is nagyobb fáradsággal 
és költséggel jár.

HETI  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés a nyugdíj valorizációs 

javaslatot tárgyalta le. — Smith Jeremiás 
népszövetségi főbiztosnak buzgó és oda
adó működését a nemzetgyűlés jegyző
könyvében örökítette meg, s ezt a jegyző- 
könyvi kivonatot diszoklevél formájában 
juttatják el a főbiztoshoz. — A nemzet- 
gyűlés nyári szünete megkezdődött. — A 
régi 48-as és függetlenségi párt hivei az 
elmúlt vasárnapon társasebédre jöttek össze

s újból országszerte meg akarják szervezni 
a függetlenségi és 48-as pártot.

Az osztrák kultuszminiszter lemondott. 
— Bécsben erélyes tüntetés volt a Ramek- 
kormány ellen.

Csehország végleg eltörölte a Rutén
föld autonómiáját. — Benes hajlandó Ma
gyarországgal szerződésre lépni.

A lengyel köztársaság Pilsudszky tá
bornagyot a legfőbb haditanács elnökévé 
nevezte ki*

A román volt trónörökös kibékült a 
királyi családdal és vissza tér Romániába.

A kisántánt Veldesben konferenciát 
tart. A konferenciának megállapított prog- 
rammja nincs.

Olaszország sem vesz részt a marok
kói probléma megoldásában. — A pénz
ügyminiszter jelentése szerint Olaszország 
is bevezeti az aranyvalutát.

A német népszavazás eredménye ér
telmében nem kobozzák el a fejedelmi 
vagyonokat. — Vilmos excsászár a lind- 
huki felsőbíróságtól annak kimondását kérte, 
hogy a Hohenzoliern-család afrikai javai 
ne essenek a versaillesi szerződés alá, s 
azokat a telekkönyvben írják ismét a Ho
henzoliern-család nevére.

Franciaországban ismét Briand lesz 
az elnök. Kormányában egyesíteni akarja 
Poincarét és Caillauxt.

Az angol lapok szerint a szénsztrájk 
hatása erősen érezhető az iparban. Egyéb
ként a munkásság vezére forradalommal 
fenyegetőzik.

Az uj portugál kormány elnöke, Costa 
ellen a felizgatott embertömeg támadást 
kísérelt meg.

Kemál basa ellen összeesküvést szer
veztek. A rendőrség felfedezte.

Abd El Krim-nek, a híres riff vezér
nek számüzetési helyét a legnagyobb titok
ban tartják.

Perzsia 9 éves trónörököse súlyosan 
beteg.

A kínai köztársaság elnöke, Jeu, le
mondott.

HA R A N GS Z Ó.

Sztháromság u. 4. vasárnap.
Ep. Róma 8 . is-23.

íme, az egész teremtett világ remény
kedve és örvendezve sóvárog az Istenfiúság 
után. Hát mi, akik Isten képét hordjuk ma
gunkon és magunkba tudunk-e rem ény
kedő i ? Pedig, ha a mi reménységünk a 
Krisztusra épült reménység, akkor ilyen 
reménységben mi mindig örvendezhetünk, 
mert Isten fiaivá lettünk.

A pesti Veres Pálné-intézet egyházunk 
vezetői részéről szokatlanul gazdag ado
mányokban részesült. Báró Radvánszky 
Albert, egyet, felügyelő 5 millió, dr. Mes- 
terházy Ernő, a dunántúli kerület felügye
lője, kinek két tehetséges leánya végezte a 
lyceumot, 3 millió K-t adományozott fel- 
szerelési célokra. A nemes adomány elis
merése is volt az intézet nevelő munkájának 
s önmagában hordja dicséretét. — A val
lás- és közoktatásügyi miniszter pedig 700 
drb. művészettörténeti diapozitivet ajándé
kozott a szemléltető oktatás tökéletesítésére. 
Ez adományok bőségesen kamatoznak ifjú
ságunk nevelésére.

Belmisszlói kongresszus. Az amster- 
dami belmissziói kongresszuson a magyar 
ev. egyházat báró Podmaniczky Pál, a
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Protestáns Nők Országos Szövetségét Gre- 
gersen Lujza képviselte. A kongresszus 
védnöke a holland királynő édesanyja volt, 
aki többször, de egy Ízben magával Vilma 
királynővel jelent meg a kongresszuson s 
hallgatta annak tárgyalásait.

Kecskemét, Cegléd figyelme. Kecske
mét, Cegléd nő- és leányegyletei lelkészük
kel az élén küldöttségileg üdvözölték állo
másaikon legutóbb a Szegedre utazó Luther- 
Társasági tagokat s egy-egy szép virág
csokorral kedveskedtek dr Raffay Sándor 
püspöknek, ki mindkét helyen szívből fa
kadó köszönetét mondott a küldöttség tag
jainak a kedves figyelemért.

A kelenföldi evangélikus egyházközség 
június 20-án meginduló templomépftése 
ügyében közgyűlést tartott

Síremlék leleplezés. A magyar evan
gélikus tanítóság nagy halottjának, Kapi 
Gyula volt soproni evang. tanítóképzöinté- 
zeti igazgatónak síremlékét július 7 én lep
lezik le a soproni temetőben.

A soproni alsó egyházmegye lelkész
egyesülete folyó évi jún 9 én tartotta ta
vaszi értekezletét Beledben. Az értekezleten 
megjelentek az egyházm. összes lelkészei 
és dr. Ajkay Béla egyházm. felügyelő. Több, 
a lelkészeket és az egyházat érdeklő ügy 
mellett tárgyalta az értekezlet Borhidai 
Miklós rábaszentandrási gályarab-lelkész 
emléktáblája leleplezését. Az értekezleten 
munkát olvasott fel Balogh Ernő nagyge- 
resdi lelkész. Az értekezletet megelőzőleg 
ugyancsak ő osztotta ki az úri szent va
csorát.

Az ev. tanítók országos gyűlése. Az
Országos Evangélikus Tanítóegyesület júl. 
7-én tartja Sopronban Krug Lajos elnöklete 
alatt évi közgyűlését. A gyűlésen Hamar 
Gyula tanitóképzőintézeti igazgató felol
vassa Kapi Gyula életrajzát. A titkári jelen
tést Steiger Imre dr. terjeszti elő. Az új 
tantervről Somogyi Béla igazgató-tanito 
tart előadást. A siá'usrendezés ügyét Gri- 
eszhaber Henrik ismerteti. A népoktatás 
igazgatása és felügyelete tárgyában Kiss 
József terjeszt elő határozati javaslatot. 
Egy tanitói üdülőház létesítéséről Szombath 
Ernő igazgató-tanitó, a Harangszó főmun
katársa tart előadást.

Tárnokréti gyülekezetben Kovács Fe
renc s neje Polgár Zsófia hősi halált halt 
kedves fiuk, Ferenc emlékének megörökí
tésére templomi alapítványul 2 millió K-t 
adtak. — Özv. Buti Jánosné ez év febr. 
13-án elhunyt férje emlékére templomi ala
pítványul 5 millió K-t adott. Az alapítvány 
Buti János és neje Győri Mária elmet viseli. 
Az Istennek Sztlelke nyújtson vigasztalást 
a bánattal sújtott buzgó alapitványtevőknek, 
kik áldozatkészségükkel egy folytonosan 
munkálkodó emléket állítottak felejthetetlen 
szeretteiknek, mely megőrzi nevűket mind
végig a hivek gyülekezetében. — A Nő
egylet pünkösd ünnepére egy fehér selyem 
oltárteritőt készíttetett 2,400.000 K értékben. 
Az Ur oltárának ékessége a Szendéteknek 
Nőegyletünkben állandóan munkálkodó ere
jéről, a tagok buzgó áldozatkészségéről 
tesz bizonyságot az Isten szent nevének 
dicsőségére.

Örömnap volt a gyülekezetben, mikor 
június 7-én néhány évig szünetelő nyári 
óvodáját 34 kis gyermekkel Király Ilona 
vezetésével újra megnyithatta. A legszebb 
reményekkel tekint a lelkes, egyházias, 
gyermekeket szerető, velük bánni ludó ve
zetőnő munkájában óvodánk fejlődése elé, 
mikor az Isten kegyelméből egész éven át 
végezheti szent munkáját.

A  győri evangélikus egyházközség
tudatában az evangélikus nőnevelés fontos
ságának, internátust rendezett be azon 
vidéki tanuló leányok számára, akik a győri 
iskolák valamelyikében akarják folytatni 
tanulmányaikat, vagy a kenyérkereső pá
lyára készülnek. A leányinternátus lakói a 
Szeretetház igazgatójának, két diakonissza 
nővérnek felügyelete és gondos nevelése 
alatt állanak. Hozzájuk bizalommal fordul
hatnak minden ügyükben. Szeretetházunk- 
ban az istenfélelem és komoly munka által 
áthatott szellem uralkodik. Őszinte vallásos
ság, egymás szeretete, tisztaság, szorgalom 
és rendszeretet által kell a növendékeknek 
is beleilleszkedni abba a családias hangu
latba, amely a serdülő leányoknak idegen
ben olyan jóleső és szükséges, a szülőkre 
pedig oly megnyugtató.

A teljes ellátási díj havi 1 millió korona, 
mely előre fizetendő az egyházközség pénz
tárába. Beiratási díjul és szerek használa
táért 200.000 korona, esetleges zongora
használatért havi 1 aranykorona fizetendő. 
Zongoratanitási dfj csoportos tanulás mel
lett óránként 1 aranykorona. — Betegség 
esetén az orvosnak külön kell fizetni. — 
A gazdasági viszonyok szerint az igazgató
ság az ellátási dijat felemelheti vagy le
szállítja. A bennlakók rendelkezésére áll 
négy hálóterem, két nappali dolgozószoba, 
ebédlő, fürdő és mosdó szobák, zongora
terem, játszótér és kert.

Az internálus növendékei a következő 
iskolákat látogathatják: 1. Evangélikus osz
tott elemi iskola. 2. Állami polgári leány
iskola. 3. Állami leánygimnázium. Tanítónő
képző. 4 Négy évfolyamú felső kereske
delmi iskola. 5. Női kézimunka tanfo'yam, 
a po'g. leányiskolával kapcsolatban. — 
Mindezen iskolák nagy látogatottsága miatt 
szükséges, hogy azon szülők, kik leányaikat 
ide akarják adni, őket az illető iskola igaz
gatóságánál minél előbb előjegyeztessék, 
illetőleg beirattassák. Az iskolai felvételhez 
az iskolai bizonyítvány, születési bizonyít
vány és oltási bizonyítvány szükséges.

A Szeretetház internátusába leendő fel
vétel végett minél előbb, de legkésőbb 
július 15-ig kell jelentkezni. A felvételről 
augusztus 10-ig értesítést küldünk.

A győri ev. Szeretetház igazgatósága.
Ev. theologusok otthona javára. A 

dunántúli egyházkerület gyülekezetei Kapi 
Béla püspök felhívására egymás után küldik 
be adományaikat a felállítandó Theológiai 
Otthon javára. A győri egyházmegye egyik 
részében most lefolyt püspöki egyháziato- 
gatási offertóriumokat szintén a Theol. 
Otthon javára adományozták. Az e célra 
befolyt összegek a következők: Lovász- 
patona 573.000, Nagydém 344 000, Kispéc- 
Kajár 421.000, Felpéc 738000, Tényőfalu 
98550, Nagybarátfalu 542 800, Ménfő 370 
ezer, Tét 1,050.000, Győrszemere 212 000, 
Csikvánd 419 500, Újmalomsok 390.700, 
Nagymórichida 330.000, összesen 5,489.550 
korona, mely összeg a Theol. Otthon 
csekkszámlája javára egyidejűleg befizet
tetett.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Csehszlovákia. Zoch Sámuel püspök 

esperesi értekezletet tartott június 3-án 
Pozsonyban, amelyen a parlament elé ter
jesztett kongrua törvényjavaslatot tárgyalták 
meg. — Liptószentmiklóson pünkösd má
sodnapján avatta fel Jánoska György dr. 
püspök az evangélikus árvaházat. — A

gömöri esperesség május 27—28-án ülése
zett Csetneken. — A szepes városi egyház
megye május 19—20 án Svedléren, a barsi 
egyházmegye május 27 én Léván, a pozsonyi 
magyar-szlovák esperesség május 19-én 
Pozsonyban tartotta évi közgyűlését.

Jugoszlávia. A zágrábi esperesség 
június 6-án tartotta évi rendss közgyűlését. 
Az ugyanakkor tartott lelkészi értekezleten 
két kérdést tárgyaltak: 1. Milyen koiban 
konfirmáljuk a gyermekeket; 2. Keresztelés 
alkalmával megkülönböztetendő a kereszt
szülő és a keresztelési tanú. Utóbbinak 
csak az írandó be, aki protestáns és jelen 
van a keresztelé3nél. — A zágrábi ó-katho- 
likus egyházban június 10-én Kaludjera 
püspök titkárja által előadást tartott a pro
testáns és egyéb keresztyén egyházak egye
sülésének lehetőségéről.

Luther Ivadékok. A reformátornak ez 
idő szerint 608 utóda van életben, akik 
közül 537 fiának, dr. Luther Pálnak, 71 
pedig Margit nevű leányának a leszárma
zottja. A Luther-iv dékok, akiknek szövet
séggé tömörítéaét Sartorius, dankelshauseni 
lelkész vette a kezébe, ezidén tartották 
második családi gyűlésüket Eisenachban, 
június 12-én és 13-án.

A drezdai kongresszus. A német pro
testáns érdekek védelmére alakult Német 
Evangélikus Szövetség, valamint a protes
tantizmus védelmére alakult Nemzetközi 
Szövetség Drezdában tartja szept. 9—13-ig 
kongresszusát. A mi egyházunk is képvi
selteti magát. Az ünnepi istentiszteleten 
dr. Raffay Sándor püspök prédikál, Kuthy 
Dezső pedig nagy nyilvános ünnepély ke
retében előadást tart .Dr. Luther Márton 
és mi magyarok“ ci nen.

A mohamedánok világkongresszusá
nak m egnyitása. Mekkáöan Ibn Szaud 
vahabita királyi ünnepi beszédével nyitották 
meg a mohamedánok világkongresszusát. 
A kongresszuson 157 delegátus jelent meg, 
akik a világ valamennyi mohamedán álla
mát képviselik. Nagyszámmal vesznek részt 
a kongresszuson India, Oroszország, Jáva, 
Szíria, Palesztina, Hadzsász és Egyiptom 
mohamedánjai. A kongresszus célja a négy 
részre szakadt Izlám-egyház egyesítése és 
a kalifa megválasztása. A kalifátus legva
lószínűbb jelöltje Ibn Szuad és kívüle részt- 
vesz a választási küzdelemben az afganisz
táni emir is. A mohamedánok világkon
gresszusa egyszersmind demonstráció akar 
lenni azzal a kongresszussal szemben, a 
melyet egy héttel ezelőtt Fuad egyiptomi 
király hivott össze Kairóban és amelynek 
résztvevői láthatólag angol befolyás alatt 
állottak.

u j d o n s A o o k .
Vitézzé avatás a M argitszigeten.

Vasárnap délelőtt avatta fel Horthy Miklós 
kormányzó a vitézi rend új tagjait a Margit
sziget sporttelepén.

Hősök emlékének leleplezése. Csabdi 
községben szép ünnepség keretében tartot
ták meg a hősök emlékszobrának leleple
zését. A leleplezési ünnepélyen Lakatos 
Frigyes dr. bicskei esperesplébános, FUlöp 
Mihály református és Hprváth Sándor ág. 
h. ev. lelkészek beszéltek.

Huszonötmilliós iskolai alapítvány. 
A budapesti református gimnázium növen
dékei szövetségének júniusi összejövetelén 
Hartyányi János földbirtokos huszonötmillió 
koronás alapítványt tett az iskola növen
dékeinek jutalmazására.
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Thaly Kálmán kardja Debrecenben.
A debreceni városi múzeum kedves ereklye 
birtokába jutott. Leidenberger |ános tábor
nok a múzeumnak ajándékozta a néhai 
nagynevű Thaly Kálmánnak, a Rákóczi-kor 
történetírójának, Dtbrecen város egykori 
hires követjének a kardiát. Thaly ezt a 
becses díszkardot a Rákóczi Ferenc ham
vainak hazahozatalakor is viselte.

Új isko’ák Zalamegyében. Klebelsberg 
Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi mi
niszter kilenc iskola építésére kétmilliárd 
koronát állami segélyként és ötszázmillió 
koronát kölcsönként kiutalt. Az iskolákat 
még ebben az évben megépítik Zalamegye 
déli vidékén, ahol tudvalévőén az analfabé
tizmus a legnagyobb.

M egszűnik az idegenforgalm i adó. 
1926. július 1-től kezdve megszűnik a 15 
százalékos szállodai és idegenforgalmi adó, 
helyette azonban bevezetik az ötszázalékos 
idegenforgalmi járulékot.

80 éven felüliek Európában. A legtöbb 
80 éven felüli férfi és nő Svédországban és 
Dániában, a legkevesebb Olaszországban él.

Pusztító ciklon Indiána és Illinois 
államokban. Indiána és Illinois államokban 
orkánszefű forgószél pusztí'ott, amely egész 
falvakat söpört el a fö d színéről, vonatokat 
döntött fel és hidakat rombolt össze. A 
gabonatermés a két államban, úgyszólván, 
teljesen megsemmisült.

Hány munkanélküli van Angliában ? 
A munkaügyi minisztérium közlése szerint 
a munkanélküliek száma május 31-én 
1,614.200 volt A fenti adatokba nincsenek 
beleszámítva a sztrájkoló bányamunkások, 
akiknek száma május 31 én 1,107.199 volt,

úgyhogy ténylegesen május hó végén 2 
millió 720 ezer munkás volt munka nélkül.

A g ibraltárl ősember. Gibraltárban a 
most végzett ásatások során egy emberi 
koponya homlokcsontjára és egyéb töredé
kekre bukkantak. A leletek szerencsésen 
egészítik ki az ugyané tájról a negyvenes 
években föltárt, neandervölgyi tipusu ős
emberkoponyát, az úgynevezett gibraltári 
koponyát.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Magyar Lányok fiatal leányok képes 

irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. 
Ebben az évfolyamban két regény folytató 
dik: az egyik Gaál Mózes „A kenyér*, a 
másik Altay Margit „Leánysors“. Tutsek 
Anna folytatja Évike Feljegyzéseit. Ezen
kívül szebbnél szebb novellák, versek, tár
sadalmi és ismeretterjesztő cikkek, képek 
és a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. 
A Magyar Lányok előfizetői 20.000 korona 
kedvezményes áron szerezhetik meg a Száz
szorszép könyvek cimü regénysorozatot. A 
Magyar Lányok előfizetési ára negyedévre
30.000 korona, a Szászorszép könyvekkel 
együtt 50.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Bu- 
pest, VI., Andrássy út 16.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u 16. Bpest.

Felelős szerkesztő 6s kiadó: CZIPO TT OÉZA 
d zen tgo tthárd , V asvárm egye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLY.
Főmunkatársak:

NAQY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk v issza .

Piac.
Gabonaárak: Búza 440— 445, rozs 237— 

240, árpa 250, köles 190, zab 275, tengeri 
230—235, korpa 168 ezer korona méter- 
mázsánként.

Valuták : Dollár 71.400, Schilling 10095, 
Német márka 17010, Cseh korona 2113, 
Dinár 1261, Lei 310, Lira 2600, Frank 2050, 
Angol font 348.000.

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor ITjiPPTNPP féle valódi 
a világhírű A n A D ln li Il  szegedi, é- 
des-nemes paprikakülőnlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, */*, l/e és 
tyu kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üzletben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
ío— io Karbiner Péter Szeged.

SE
Régi, használt, kop ott

evangélikus énekes- és imakönyvének
bekötésére ajánlom

gépekkel felszerelt

könyv-
kötészetemet,

ahol mindenféle 
könyvkötőmunka 

gonddal, 
pontosan készül.

Térképek 
vászonra húzása.

Telefon 9. sz.

K IS  TIV A D A R
könyvkötészete 

P Á P A ,  Fő-utca 21.
Alapíttatott 1864-ben.

Egyszerű bekötéstől 
a legdíszesebb dísz

kötésig mintaszerű 
kivitel mellett az

o l c s ó  á r a k
nagy előnyt 
nyújtanak.

Szalagnyomás
tüzaranyozással.

Postacsekk 25.210.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A PI BÉLA

íaio-ban.
Lzptulzjdonoz:

i  D iB iittll Lntíer-Siöyetsíg
ás Oruágoi Luther-SzÖTet- 

ség ki t atal oá lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
ói reklamációk a 

HARANGSZŐ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Légy csendes szívvel, légy békével, 
B ízzál em ber az Istenben.

SaarkaaaM-kladAhlTatal: 
8 Z E N T 0 0 T T H Ä R D .

Vas vármegye.

Flókkladóhlr.tal 
„Luther-Társxság" könyv

kereskedése Budapest,
V m ., Ssentkirályl-u. 51/a.

A „HARANG8Z0“ 
elöfixetésl ára: a harmadik 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldésiéi 
lO’/s-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

Számadó emberek.
Lukács ev. 1 6 .n . „Ha 

azért a hamis mám monon 
hívek nem voltatok, ki 
bízná reátok az igazi kin
cset ? * ...

A  hamis sáfár, akiről Lukács evan
géliumának 16. fejezetében ol

vasunk, eszes, okos ember volt. . .  
és nem a hamisságot, hanem ezt 
az előrelátó okosságot dicséri az 
Ur a hamis sáfárban. Nézzünk 
szembe ezzel a példázattal és ke
ressük m eg: miféle áldást hullat 
lelkűnkbe ez a régi szent ig e !? ...

Értsük meg, hogy a mi életünk
ben is eljön egyszer az az idő, 
amidőn Istentől kapott földi javain
kon nem lehetünk többé sáfárok; 
eljön ez az idő akkor, amidőn ko
porsóba vetjük ágyunkat. A még 
hátralevő időt használjuk azért 
okosan; okosan és bölcsen nem
csak földi életünk, de örök életünk 
szempontjából i s ! Pénzünket, jó
szágunkat — ezeket a múlandó 
értékeket — úgy forgassuk, hogy 
örökkévaló, mennyei kincsünket 
el ne vesztegessük, mert „ha a 
hamis mammonon hívek nem vol
tatok, ki bízná reátok az igazi kin
cset ?“. . . Meg kell hát tanulni a 
módját annak, miként élhetünk 
bölcsen, haszonnal isten adta földi 
javainkkal, a hamis mammonnal! ...  
Könnyű ezt megtanulni! Csak egy 
a feltétel: sohasem szabad elfeledni, 
hogy számadó emberek vagyunk! 
Egész bizonyossággal hirdetem: 
mi sem térhetünk ki a komoly fel
szólítás elől: „Adj számot a te 
sáfárságodról.!“ Isten minékünk is 
felteszi majd a kérdést: Hadd lás
sam, miként forgattad a reád bízott 
földi javakat, milyen gazdája voltál 
a pénzednek, a vagyonodnak, az 
évi termésnek, amit a te sáfársá-

godra bíztam! ? . . .  Megértjük-e 
ezek után, miért mondja Pál apos
tol : „Félelemmel és rettegéssel 
vigyétek véghez üdvösségteket!“ 
Ha megértjük, akkor leverhetjük 
azokat a kísértéseket, amelyek go
nosz utón akarnának pénzhez jut
tatni, de leverhetjük azokat a csá
bításokat is, amelyek könnyelműen, 
bűnös célokra akarnák velünk fel
használtatni a reánk bízott javakat. 
Vigyázzatok azért, mert ha a ke
vesen, a rozsdától emésztett földi 
kincseken hívek nem lesztek, ki 
bízná reátok a sokat, a mennyor
szág örök kincseit ? . . .

Számadó emberek! gondoljatok 
arra a másik hazára és szerezzetek 
magatoknak barátokat a hamis 
mammon, a földi javak bölcs fel- 
használásával, hogy mikor meg
haltok, befogadjanak benneteket 
az örök hajlékokba. Szerezzetek

magatoknak barátokat. . .  azért a 
szentek szükségeire adakozók le
gyetek, mert boldogok az irgalma- 
sok . . .  Boldogok, mert itt alant 
nem átok, de a megsegítettek áldó 
imádsága kíséri őket, és egykor 
irgalmasságot nyernek oda fönt a 
mennyei Gazda felmentő ítéleté
ben: „Jól vagyon jó és hű szol
gám ! . . .  Menj be a te Uradnak 
örömébe!“ . .  .

„Ember, légy bölcs, szenteld éltedet 
Magad és mások javára ;
Siess, tégy jót s függeszd szemedet 
Napjaid csekély számára,
Hogy elfogyván esztendőid,
Éljenek üdvös tetteid.
Minden napról, mit eltöltöttél,
Este magadtól számot végy ;
Minden jót, rosszat, amit tettél,
Igaz mértékű fontra tégy;
Vizsgáld: éltől-e kegyesen?
Marad-e lelked csendesen ?“ . . .

Ámen.

Érett kalászok — örökös aratás.
I r ta : Nagy Miklós.

■ATég csak az imént virított a tavasz 
ÍVL egész pompája! Alig egy hó
napja olyan volt még a határ, mint 
egy gyönyörűséges bokréta, mely
nek utánozhatatlan szépségeit, tarka 
virágait nem győztük eleget cso
dálni. Ha a mező gyalogösvényén 
lépegettünk, olyan áhitat szállta 
meg lelkünket, mintha csak egy- 
óriási, szent templomban jártunk 
volna, amelynek mennyezetét a 
kék égboltozat alkotta, s éneket 
zengett benne minden virágszál. 
Alig egy hónapja! . . .  És ma már 
veszik, pusztul a szépsége ennek 
a gyönyörűséges bokrétának, a vi
rágos mezőnek, a széles határnak. 
Lehullottak a sziromlevelek, meg
fakultak a színek, sárgásán fehér
ük a búzatábla, várja az aratókat 1...

Elnézegetem az érett kalászokat, 
amint a szellő rezdülésére megin
gatják lehajtott fejüket, mintha csak 
integetnének, magyarázgatnának 
valamit egymásnak . . . vagy talán 
nekünk embereknek! . . . Halk zi- 
zegéssel suttognak, mint ahogyan 
megfáradt, öreg embereink szoktak 
tépelődni régi idők szép emlékein, 
elszállt napok megfakult örömein... 
Beszélgetnek az érett kalászok, ta
nítják az emberek seregéh zizegő 
szavukból kicsendül a régi, egy
szerű vers nagy példázata:
„Nézd a buzakalászt, büszkén emeli fejét 

égfelé — míg üres, 
De ha megtelt, földre konyítja fejét“ . . .

Tanuljatok a kalászoktól halandó 
emberek! Tanuljatok tőlük felemelő 
alázatosságot!

R e n d e l j e  m e g  K a p i :  A Z  Ú R  O L T A L M Á B A N  c .  t ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s t .
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A felszínes tudományu, s az üres 
fejű emberek is, úgy-e milyen büsz
kén járnak-kelnek az ég alatt! Fe
jük felett hiába világol az éjszaka 
megannyi csillag-csordája, lábuk 
alatt hiába tükröződik millió har- 
matcseppben a nap minden ragyo
gása — ezek az üres lelkű és üres 
fejű emberek könnyelműen hány
szor hirdetik, hogy ők Isten nélkül, 
vallás nélkül is megfutják a földi 
élet nehéz vándorútját! Miért kel
lene térdet hajtani a templom ol
tára előtt, mikor — úgy mond — 
az ő tudományuk mindent pótol, 
8 a vallást nagy kegyesen átenge
dik a „tudatlan“ népnek, a „mű
veletlen“ tömegnek . . . Hányszor 
hallunk ilyen hivalkodó beszédet 
azok részéről, akik talán egy csep
pet merítettek a tudományok ten
gervizéből ; hányszor beszél a val
lásról lekicsinylőleg, hányszor ítéli 
a templomot feleslegesnek, és hány
szor mondja Istent emberek kita
lálásának az olyan halandó, aki 
véletlenül egy porszemet megismert 
a roppant világból!

De az ilyen beszédre, minden 
emberi perlekedés helyett, milyen 
csattanós feleletet ad az érett ga
bona-tábla minden egyes szála a 
régi vers egyszerű szavával: A 
buzakalász is csak addig emelke
dik büszkén az ég felé — míg üres, 
ha egyszer megtelt, alázatosan a 
földre konyítja fejét. Csak a tudá- 
kos, felszínes műveltségű ember 
kérkedik azzal, hogy neki nincs 
szüksége Istenre, vallásra, temp
lomra, egyházra — az igazi bölcs 
mindig alázattal, csodálattal s hó
dolattal hajtja meg fejét az örök 
Isten előtt. Felsorolhatnám a világ 
minden igazi, komoly tudósának 
nevét, bizonyságul hívhatnám régi 
koroknak és új időknek bölcseit, 
akik egybehangzóan tennének hit
vallást amellett, hogy minél több 
titkot fejtett meg tudományuk, a 
szívüket annál nagyobb imádat 
forrósította át a teremtő Isten iránt. 
De különösképpen nem szabad fe
ledni sem iskolázott, sem pedig 
egyszerű embereinknek azt a ko
moly figyelmeztetést, amit a nagy 
természettudós, a hivő lelkű Pasteur 
hagyott ránk ilyenképpen: „Amíg 
a földön emberek élnek, mindad
dig templomokat is fognak építeni 
és e templomok kövein mindig lát
hatunk térdepelő, s leborulva imád
kozó embereket, mert nem jöhet 
olyan idő, hogy az emberiség hit 
nélkül élhessen.“ . . .  Elbizakodott,

kételkedő, üres fejjel Isten ellen 
tusakodó embereinknek ezt hirde
tik az érett kalászok is. „Az isten
félelem kezdete a bölcseségnek!“ 
.- .. Nézd a buzakalászt! . . .

* **
így tönődtem a közelmúlt papok 

egyikén künn járva a mező füves 
utjain, hallgatva a nagy határ zi
zegő beszédét. Tűnődésem közben 
alig vettem észre, hogy a közelben 
már tarló fehérük, s szorgalmas 
kezű aratók hordják a kévéket 
hosszan elnyúló kepékbe. Mikor 
odaértem, a „gazda“ köszöntött 
rám, aki megelégedetten számlál- 
gatta a napi eredményt, megtekintve 
aratóinak munkáját. Hamar meg
indult közöttünk a beszélgetés, per
sze a nagyon is kínálkozó tárgy
ról : az aratásról. „Nálunk elég jó 
aratás esik az idén, csak az a baj, 
hogy hamar vége van! Hiába, ez 
sem tart örökké!“ . . .

A beszéd hallatára a biblia igéje 
kezdett nyugtalankodni lelkemben; 
egyszerre a Teremtő Ígérete, az 
első szivárvány szép felirata jutott 
eszembe: „Míg a föld lészen, vetés 
és aratás . . . soha meg nem szűn
nek.“ Azután beszélni kezdtem, 
hogy a kaszapengés és az aratódal 
teljesen sohasem némul el a földön, 
minden hónapban érik valahol ka
lász, minden hónapban raknak va
lahol kepéket, minden hónap iga
zolja és megerősíti a szivárvány 
biztatását — vetés és aratás . . . 
soha meg nem szűnnek. Igaz ugyan, 
hogy a leggazdagabb földi uraság
nál is legfeljebb néhány rövid hétig 
tart csak az aratás, de van olyan 
Úr is, akinek birodalma az egész 
világ, és ebben az urodalomban 
szakadatlanul kötik a kévéket. íme 
bizonyságul:

1. Januárban Argentínában s Uj- 
Zeelandban aratnak;

2. Februárban India és Felső- 
Egyptom népe takarítja be a ter
mést;

3. Márciusban Alsó-Egyp tómban 
kötnek kévéket;

4. Áprilisban Perzsia, Mexikó, 
Kis-Ázsia gabonája érik be;

5. Májusban Kínában, Japánban, 
Marokkóban aratnak;

6. Júniusban Magyarországon, a 
Balkánon s Dél-Európa országaiban 
peng az aratók kaszája;

7. Júliusban Németország, az 
Egyesült Államok, Svájc, Lengyel- 
ország részesül az aratás áldásai
ban;

8. Augusztusban Kanada, Belgium 
s Hollandia földjén járják a tarló
kat;

9. Szeptemberben Angliában s 
Oroszország északi részein folyik 
a gabona betakarítása;

10. Októberben befejeződik az ara
tás Skótország északi részein;

11. Novemberben Ausztrália és 
Peru következik sorra, és végül

12. Decemberben Dél-Afrika és 
Hátsó-India népe indul a nehéz 
munkára, learatni az érett kalászo
kat !

Megáll az Istennek beszéde! 
Igazat mond a szivárvány bizta
tása : vetés és aratás . . . soha meg 
nem szűnnek . . .

Jött az aratódal, most itt száll- 
dos a magyar mezők felett, ma még 
erősen csattog, de a napok múltá
val egyre halkul, mint a búcsúzó 
madár elhaló éneke, néhány hét 
múlva pedig Isten áldásaként el
repül más vidékre . . .

Érett kalászok — örökös aratás!

P üspöki egyháziáíogatás a tolna- 
baranya-som ogyi egyházm egyében.

Alig fejezte be Kapi Béla püs
pök 10 napos egyházlátogató kör
útját a győri egyházmegyében, már 
is útra kelt kerülete német anya
nyelvű részébe, Baranyába. Június 
15-én délben érkezett meg az első 
gyülekezetbe Csikostöttösre László 
Miklós püspöki titkár kíséretében. 
Már Szakálhögyészen csatlakozott 
Müller Róbert alesperes, Pincehe
lyen belecskai Mechwarth Ernő 
kormányfőtanácsos, egyházmegyei 
felügyelő, Dombóváron Hoffmann 
Ernő h. lelkész. Csikostöttösön az 
egész község az állomáson várta 
főpásztorát. A hegyháti járás kép
viseletében Zengővárkonyi Forray 
Valér főszolgabíró fogadta a püs
pököt. Ugyancsak az állomáson 
köszöntötte Nagyszigeti Szily Ta
más ny. főispán, nemzetgyül. kép
viselő, Schöll Lajos főesperes, Dor
mer Frigyes varsádi lelkész, egy
házmegyei jegyző, Stráner Vilmos 
kaposszekcsői lelkész, Weigl Ádám 
mucsfai lelkész és mások.

Lovasbandériummal az élén vo
nult be a hosszú kocsisor a köz
ségbe, ahol a diadalkapu előtt Bind 
Henrik községi jegyző fogadta és 
üdvözölte az elöljárósággal a püs
pököt. A templom előtt gyülekeze
tével Frank Henrik lelkész üdvö
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zölte és fogadta szeretettel vendé
gül a püspököt és kíséretét. Ebéd 
után meglátogatta a két iskolát, 
azután istentiszteletet tartott, me
lyen ' a liturgiát Schöll Lajos főesp. 
végezte. Frank H. helyi lelkész pré
dikált, Kapi püspök pedig szintén 
német nyelven mondott egyházi 
beszédet és imát. Majd megtartotta 
az egyházlátogatási közgyűlést, a- 
melynek végén örömmel állapította 
meg, hogy a gyülekezetben vallá
sosságot, hitéletet, buzgó áldozat- 
készséget látott, melyet bizonyít a 
hatalmas, szép templom, a rendes 
iskola és más épületek.

Az iskolák szelleme vallásos, 
egyházias, hazafias, a tanítók buz
gón, eredményesen működnek.

Június 16-án reggel Gerényes 
leányegyházba érkezett a püspök, 
hova a gerényesi lovasok kísérték 
be. A község részéről Guth József 
vásárosdombi körjegyző, az elöl
járóság, majd a templom előtt Neu
bauer Károly fogadta a hívek élén 
a püspököt, aki megvizsgálta az 
iskolát, német istentiszteletet, majd 
közgyűlést tartott. Elismeréssel látta 
a püspök a kis gyülekezet vallásos 
életét, hithűségét, áldozatkészségét 
melyet a szép templom, szép is
kola bizonyít. De nagyon kívána
tosnak tartja, hogy az anyagyüle
kezettel a viszonyt erősítsék, me
rítsenek erőt egymás erejéből, hitet 
egymás hitéből. Figyelmezteti a 
híveket, hogy koporsót sohase kí
sérjenek temetőbe lelkészük nélkül.

Délután már Ágon folytatja mun
káját a fáradhatatlan főpásztor, 
hová a gerényesi elöljáróság és az 
ági lovasok kísérték be. A falu 
végén kürtös zenekar fogadta a 
magyar Himnusszal, majd Szvoboda 
Ferenc kisvaszari körjegyző üdvö
zölte az elöljáróság élén. A dom
bon álló szép templom feljáratánál 
Purt Gusztáv tanító köszöntötte a 
gyülekezet élén püspökét, ki azután 
meghallgatta a tanulók feleleteit, 
megtartotta az istentiszteletet és a 
közgyűlést, melynek végeztével 
összefoglalva a kis leánygyüleke
zetben szerzett benyomásait, öröm
mel állapította meg, hogy talált 
egyházban, iskolában nagyon szép 
eredményeket, áldozatkészséget, 
mellyel a hívek templomot, épüle
tüket rendben tartják, de fájdalom
mal látja, hogy a külső kiépítettség 
mellett gyenge a belső vallásos 
élet. Szeretettel inti a híveket, hogy 
építsék ki belső lelki életüket is, 
látogassák szorgalmasan a temp-

Győz a szeretet.
így sóhajtok minden város előtt: 
Köszöntsd város a hozzád érkezőt!

De a város gyűlölettel várja,
Ki Jézussal közelit hozzája.

Bezárt ajtók, csúnya szitkos ajkak 
Szembe mondnak gyalázó szavakat.

Sátán bosszú fegyverét kínálja; 
így ingerel: mondj egy átkot rája!

N em ! ajkamról el r*m röppen átok, 
Szórjon reám bármi szitkot szátok.

A jó isten áldja meg magukat I 
így viszonzom gyalázó szavukat.

Izzó parázs fe jü k ö n ... már ég is i  
A kaputól visszahívnak mégis.

Van egy titkom, győzelem van benne, 
Általa a világ boldog lennel

Akarod, hogy jó t tegyenek veled 
Gonosz szívű gyűlölő emberek ?!

Mosolyogva, édesen szólj nékik,
S  tarts k i ebben imádkozva végig!

Aki gyűlölt, bűneit megbánja 
Hozzád simul, édes szód kívánja.

Mint jégcsap a tűzláng közelében 
Úgy felolvad a harag szivében.

Napunk Jézus, fennragyog az égen, 
Hatalma van a fagyon, a jégen!

Testvér! benned Jézus napja fénylik ?! 
Vigyed oda, hol a Bűn sö té tlik lü

Hol zord a tél, oda vidd a lángot, 
Fel! győzzük meg e gonosz világot!!

FÖLDVÁRI BÉLA.

lomot, éljenek bűnbánatos lélekkel 
az úrvacsorával, hogy így öntuda
tos buzgó evang. keresztyének le
gyenek. (Folyt, köv)

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Nem !
Júl. 5. Amikor hízelegnek nekem. János 

1.19—ei. Keresztelő János alakja, fellépése, 
igehirdetése azt a hiedelmet ébreszti az 
emberekben, hogy ő a Messiás. Még a 
jeruzsálemi papok is behódolnak a közhie
delemnek s tisztelgő küldöttséget menesz- 
tenek hozzá. Keresztelő János azonban nem 
akar többnek látszani, mint ami s vissza
utasítja a hízelgő feltevést. Tudok-e én 
nemet mondani akkor, amikor hízelgő be
állításban szerepelek a közvélemény előtt, 
de nem alázatoskodásból, mely csak azért 
mond nemet, hogy a többiek annál jobban 
erősítsék az igent. . .  hanem igazi alázatos
ságból. Ebben a látszatra dolgozó világban

mutasd meg, hogy neked nem kell hamis 
babér.

Júl. 6. Amikor nem hisznek nekem. Máté 
5 . 34—37. Milyen nehéz megőrizni a hig
gadtságot, önuralmat a vitatkozás hevében 1 
Milyen nagy a kísértés igazunk bizonyítá
sához minden lehető és lehetetlen eszköz 
felhasználására I Mily gyors a lejtő a tárgyi 
Bizonyítékoktól mások hasonló véleményé
nek felsorolásán keresztül a személyeske
désig, az esküdözésig és a haragig I (Máté 
26.09—76.) Uralkodik-e rajtam az óember: 
.Nekem van igazam !*, vagy igazságom 
tudatában tudok egyszerű, határozott nem
mel felelni, amikor nem hisznek nekem?

Jut. 7. Amikor bántanak engem. I. Sá
muel 1 . ó -iá . Micsoda bántalom éri Annát 1 
Imádságáért szenved gyanúsítást s amiért 
dicséret illetné, azért kap dorgálást, még 
pedig attól, akitől leginkább várhatná, hogy 
megérti ŐL Amikor legjobb szándékaimat 
félremagyaráznák, érdemeimért gyanúsítás
sal fizetnek s amikor amúgy is fájdalomtól 
sajog a szivem s még az rúg rajtam egyet, 
akinek vigasztalnia kellene, meg tudok-e 
akkor ilyen szelíd, helyreigazító nemmel 
elégedni, vagy lázadó érzések árja tör ki 
szitkozódásban belőlem ?

Júl. 8. Amikor mást bántanak. Máté 
13.24—29. A szolgák általános emberi in
dulatnak engednek akkor, amikor sopán
kodnak a konkoly sokasága felett s kiakar
ják azt irtani. Általános beszédtárgy az 
emberek között a panaszkodás a világ 
romlottsága fölött 8 ítélkezés az egyesek 
fölött. Amikor a jelenlétemben megszólnak 
valakit, van-e bátorságom „nem*-emmel 
gátat állítani a pletyka szennyes hullámai 
e lé?

Júl. 9. Amikor önkiitekkel állok szemben. 
Lukács 1 3 .1—6. Vannak emberek, akik oly 
fölényes fellépésüek, oly ellenmondást nem 
tűrő hangon tudják nézeteiket előadni, hogy 
a legtöbb ember csak igen-igen-t felel ne
kik. Jézusnak volt ereje nemet mondani 
nekik. A helyeslés kényelmes álláspontjára 
helyezkedem-e az öntelt emberekkel szem
ben, vagy vállalom az esetleges megnehez- 
telést is az igazság szerint való „nem“-ért.

Júl. 10. Amikor Istennel állok szemben. 
Zakariás 4 . i —a. Minden megtérésnek van 
egy föltétele: az értelem felfogó képessége. 
Ezt minden józan embernek be kell látnia. 
Elemi iskolástól nem lehet kívánni közép
iskolai kérdések megfejtését. Vallom-e 
ugyanezt az álláspontot a bibliával szemben 
is, vagy ott nem akarom megvárni, míg 
lelki érettségem képessé tesz Isten dolgai
nak megértésére, hanem emberi okoskodá
sokkal akarom megmagyarázni Í3ten dol
gait ? Van-e elég alázatosságom ahez, hogy 
Isten előtt kijelentsem: Nem tudom Uram, 
de ha Te mondod, így van s ha Te teszed, 
jól van!

Júl. 11. Amikor a Sátánnal állok szem
ben. Máté 4 . 7. Egy édes anya tőle messze 
távozó fiának a búcsúzás pillanatában va
lami olyan jótanácsot szeretett volna adni, 
amiben benne van a leikéért aggódó min
den anyai szerelme s végre is ezt a taná
csot ad ta : Fiam, tanulj meg nemet mondani. 
Van nem, amit nagyon könnyű kimondani: 
a hazugság, a konokság nemje, de figyeld 
meg, hogy mennyivel nehezebb a fenti ese
tekben nemet mondani, hiszen mindenkor 
a Sátán akaratával kerülök szembe. Ne légy 
gyáva, pipogya báb, hanem gerinces ember. 
Igazi protestáns, aki tiltakozik, nemet mond 
a Sátán csábításának. Túroczy Zoltán.
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R zorványi vár ura.
Irta: Szombath Ernő. ii)

János egyenest Varsádyhoz ment 
s elmondta a Gáspár úrral történt 
beszélgetést.

Varsády tudomásul vette s helye
selte János felkinálkozását.

Aztán ő állt elő egy újsággal.
— Itt volt a Sára s azt mondta, 

hogy valami nagy úr jöhetett az 
iványi várba, mert egész csomó 
lovas kísérte a hintót. A Zorka ott 
leskelődik a vár körül, ő izente ezt 
meg az öregasszonnyal.

— Nem láttad azt az urat a 
várban János? Vagy valami külö
nöset ?

János csodálkozva nézett fel.
— Én ugyan semmit sem vettem 

észre a várban. Olyan csendes volt 
az, mint máskor. Mikor jött volna 
az a vendég oda?

— Úgy mondta Sára, hogy ma 
reggel.

— Én pedig most délelőtt voltam 
nála, hiszen onnan egyenest ide 
indultam. Ejnye, itt valami nincs 
rendjén! Itt valami csalafintaság 
készül! Azért is hivatott engem 
Gáspár úr!

Varsády homloka elborult.
— Úgy van János. Itt valami 

készül. Legyünk résen, hátha meg
tudhatjuk nyitját a dolognak. Ha
nem hát János, most neked is ott 
kellene lenned a vár körül! Aztán 
lóháton, hogy követni tudd azokat, 
ha elmennek. Meg kell tudni, ki 
van ott és hol lakik ? Ha ezt meg
tudjuk, akkor azt is tudni fogjuk, 
miért hivatott tulajdonképen Gás
pár ú r?

— Én kész vagyok rá tisztelendő 
úr. Lesbe állok az erdőben. Hol 
találom a Zorkát?

— Azt már nem tudom. Majd 
rád akad az. Az ő tudta nélkül 
senki nem megy se be, se ki a 
várból.

— Hát akkor már is megyek.
— De csak estefelé indulj, ne

hogy valaki meglásson.
— Jól van, tisztelendő uram. 

Majd este indulok.
*

Már jól besötétedett, amikor 
János nekiindult a várnak. Még jó 
messze volt tőle, amikor letért az 
útról s a fák között bujkálva ve
zette lovát az iványi vár közelébe. 
Egy sürü bozóttal benőtt cserjés 
közé vezette a lovat, ő  aztán ki
ment az út mellé s lefeküdt az

árokba egy bokor tövébe. Onnan 
jól szemmel tarthatta a vár kapuját.

Már vagy egy jó órája hasalt a 
földön, amikor halk pisszegés hang
zott a háta mögött.

Zorka volt, aki nesztelen léptek
kel közeledett feléje s aztán melléje 
guggolt.

— Maga is itt van, János?
— Amint látod hugám. Van va

lami újság?
— Eddig nincs. De majd lesz.
— Honnan tudod?
— Onnan, hogy estefelé egy lo

vas jött ki a várból s aztán elvág
tatott. Ez előre ment utcsinálónak.

János kérdezni akart még vala
mit, de Zorka csendre intette s a 
vár felé mutatott.

János odanézett.
A felvonó-hid csikorogva eresz

kedett alá. S aztán kinyílott a kapu.
Az udvaron egy fáklya fénye 

lobbant fel s akkor jól látta János, 
hogy egy hintó áll utrakészen. 
Körülötte vagy nyolc-tiz lovas. Ez 
lesz a kíséret. De ki lehet az, aki 
útra kel ? Ezt mindenáron látni 
kellene.

János hirtelen felugrott s négy
kézláb mászott vagy száz lépéssel 
előbbre. Beközelítette a várat. Innen 
már látni fogja azt, aki a hintóba 
be fog szállani.

Ezalatt Zorka is mellette termett 
s most már ketten figyelték a tör- 
ténendőket.

Néhány perc múlva ajtócsattanás 
hallatszott.

Egy ember lépett a hintóhoz s 
kinyitotta annak az ajtaját.

A lobogó fény mellett jól látta 
János, hogy egy reverendába öltö
zött férfi surrant a hintóba.

Az ajtó becsapódott. A kocsis 
a lovak közé vágott, a lovasok 
közrefogták a hintót s a menet 
megindult.

A hídon dübörögve haladtak 
keresztül. Nyomban rá a hid visz- 
szacsapódott a helyére, a vár falá
hoz.

A menet ott robogott el Jánostól 
alig pár lépésnyire s pár pillanat 
alatt elnyelte őket a sötétség.

János felugrott s futásnak eredt. 
Zorkának visszakiáltott:

— Gyere utánam !
Zorka követte.
János kivezette lovát az útra s 

nyeregbe pattant.
— Zorka! Te csak maradj még 

itt, hátha történik még valami!? 
Holnap megjelented a tisztelendő 
úrnak, hogy én a nyomukban le

szek s megtudom, kik őkelmék?
— Zorka megfogta a ló kantárát.
— János, vigyen engem is ma

gával. Itt már nincs rám szükség. 
De ott, ahová ezek mennek, hátha 
szükség lesz rám?

János gondolkodni kezdett.
— Igazad van Zorka. Csakhogy 

nappal nem vihetlek a nyeregben. 
Mint lesz akkor?

Zorka bizakodva mondta:
— Azzal ne törődjék János. 

Mindig akad jó ember, aki felveszi 
az utast. Aztán meg futni is tudok 
ám, ha kell. S éjjel meg felvesz 
a nyeregbe maga mellé.

János megpödörte a bajuszát.
— Nem is lesz rossz, amondó 

vagyok. Hát rajta, add a kezed s 
ugorj ide az ölembe.

Zorka felkacagott.
— Majd csak a háta mögé János.
— No, nem bánom, de aztán jól 

átölelj ám, nehogy lepottyanj!
— Ne féltsen János. Megülöm 

én a lovat, ha kell!
S azzal már ott is termett János 

mögött s egyik kezével belékapasz- 
kodott.

— Már mehetünk is.
János egyet szorított a ló véko

nyán s az csendes ügetésbe fogott.
— Majd csak lassan megyünk, 

illő távolságban tőlük, nehogy 
észrevegyenek.

A hintó zörgése jó iránytű volt, 
messze elhangzott s János egész 
biztosan haladt úgy félkilóméternyi 
távolságban a nyomában.

A hintó másnap délig meg se 
állt. Akkor egy faluban megpihen
tek s rövid órai pihenés után foly
tatták az útjukat.

János mindenütt a nyomukban. 
De Zorka nappal lemaradt a lóról. 
János aggódott is, hogy nem éri 
majd utol, de Zorka megvigasztalta.

— Csak kövesse őket. Velem 
ne törődjék. Egyszer csak ott le
szek én is maga mellett.

János hát egyedül követte a 
hintót egész nap.

Este újból betértek azok egy 
vendégfogadóba.

János már azt hitte, hogy ott 
meghálnak. De csalódott. Egy kis 
pihenés után újból folytatták az 
útjukat.

János ép lóra ült, hogy kövesse 
őket, amikor ismerős hang szólí
totta meg.

— Hát engem fel sem vesz?
Zorka volt.
János megörült a jöttének s jó

kedvűen nézett rá.
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— Csak hamar ide mellém Zorka. 
Kettesben lóháton is szebb az élet. 

Egész éjjel úton voltak.
(Folyt, köv.)

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Délbaranyában, Villányban is kat- 

hollkus napot tartottak. Ezen a záró
beszédet az ú j pécsi püspök, Virág 
Ferenc mondotta.

— Nagy örömem volt — úgymond 
— hogy idejöhettem a villányi katho- 
likus napra. Évtizedekkel ezelőtt, ami
kor itt Baranyában káplinoskodtam, 
Németbojon és Somberekén, azt lát
tam, hogy a nép vallásos volt, az urak 
ellenben vallástalanok voltak. Most 
úgy látom, fordítva van és ezt tapasz
talhattam már az utóbbi időkben is. 
M o st a z  u r a k  m é ly e n  v a llá s o 
sa k , a  fö ld m lv e 8 0 8z tá ly  p e d ig  
e lfo r d u lt  a z  I s te n tő l .

Váljon a m i püspökeink elmond
hatják-e nyugodt lélekkel a mi ura
inkról is : „ m o s t  a z  u r a k  m é ly e n  
v a llá so sa k

*

Legutóbbi időben több város és 
község díszpolgárává választotta Beth
len István miniszterelnököt. E  városok 
és községek küldöttségei egyszerre 
nyújtották át a díszpolgári oklevele
ket. Az oklevelek átadását ünnepi 
lakoma követte, amelyen felszólalt 
Vass József népjóléti miniszter, kalo
csai nagyprépost is s felhasználva az 
alkalmat, hogy a vidéki küldöttségek 
szónokai közül többen protestáns lel
készek voltak, egyebek között a követ
kezőket mondotta:

— Sok múltbeli tényező választotta 
szét ezt a nemzetet. Ezek között ott 
van a keresztény felekezetekre való 
szétbomlás ténye. Azt hiszem, nem 
sértek meg senkit, ha azt mondom, 
hogy az ország sokkal erősebb volna, 
ha vagy egészen katholikus, vagy 
egészen protestáns volna, mert egy
ségesen került k i ez a föld az Isten 
kezéből és erősebb volna a népe is, 
ha egyformán imádná az Istent. De 
ne beszéljünk erről, reálpolitikusok 
vagyunk. Az ezeréves katholikus pap 
beszél a négyszázéves protestáns pa
pokhoz.

—  Mikor azt mondom a nemzet
nek : legyetek talaja és gyökere Beth
len István grófnak, szólok hozzátok 
is, protestáns paptestvéreim. Z izeg ő  
p e r g a m e n e k  n e  le g y e n e k  k ö z ö t
t ü n k  v á la sz tó  f a l a k ,  mikor arról 
van szó, hogy élni akarunk ezen a

földön, hogy élhessen m is  is. H a  
ö s s z e fo g u n k , a k k o r  h a ta lm a s  
p o l i t i k a i  fa la n k s z  lesz  a  n e m 
ze t. Mindenkor gondolnunk kell el
szakított testvéreink szenvedéseire és 
keresztjére, amely még nehezebb ke
reszt, mint a miénk, hiszen idegenek 
rakták a vállukra és ha ezekre gon
dolunk, akkor lehetetlen, hogy egyet 
ne értsünk.

Kár, hogy ilyen beszédek akkor 
nem hangzanak el, amikor egy-egy 
adandó alkalommal a küldöttségek 
szónokai közül többen nem protestáns 
lelkészek.

Egyházmegyei közgyűlés, gyám 
intézeti ünnepség Körmenden.
A vasi közép egyházmegye f. évi rendes 

közgyűlését Zongor Béla esperes és dr. 
László Kálmán felügyelő elnöklete alatt 
jún. 29 én Körmenden tartotta.

A közgyűlés napirend előtt dr. László 
Kálmán felügyelő irdilványára Kapi Béla 
dunántúli püspököt, püspöki elhivatásának 
10 éves évfordulója alkalmából melegen 
üdvözölte, érdemeit jegyzőkönyvben meg
örökíteni elhatározta. Miután a közgyűlést 
a körmendi gyülekezet nevében előbb még 
Kluge Pál felügyelő melegen köszöntötte, 
a közgyűlésnek kiemelkedő pontját ezúttal 
is Zongor Béla klasszikus esperesi jelent se 
képezte, mely jelrntés hű tükrét adja vissza 
a vasi közép egyházmegyebeli gjüiekezetek 
életének.

A közgyűlés az iskolalátogató bizottság 
tagjaivá dr. Ajkay Istvánt és Rózsa Lajost 
választotta, az egyházmegyei törvényszéknél 
üresedésben levő bírói áilást Karner Frigyes 
kőszegi tanítóval töltötte b?. A Zsedényi 
díjra Badics Ádám és Vörös Lajos tanító
kat ajánlotta.

A közgyűlést megelőző napon az egy
házmegyei gyámintézet ünnepélyt tartott a 
templomban. A gazdag műsort Somogyi 
Béla igazgató-tanító szép orgonajátéka ve
zette be, majd a körmendi gyülekezet ve
gyeskara énekelte el Haydn „Tied az ügy* 
dalát. Az oltári szolgálatot Bachát István 
őriinagyarósdi lelkész végezte, ki ékesszó
lóan tárta fel az ünnep’ő közönség előtt a 
gyámintézet cé'ját. H;intz Fülöp művészi 
orgonajátéka, Orbán Lona hatásos szavalata 
után a körmendi dalosegyesület Goldmark 
„A tavasz varázsa* énekével fogta meg a 
lelkeket. Ünnepi előadó Obetkó István szent
gotthárdi tanár volt, ki Jézus programmja 
elmen tartott mélyen szántó előadást. Mi
után előbb még a műkedvelők zenekara 
Grieg „Asa halálát* adti elő s szerzett 
lelki gyönyörűséget a hallgatóságnak, újból 
a körmendi dalosegyesület Noseda Végvári 
„Nagy magyar télben“ énekével tette felejt
hetetlenné az ünnepélyt. Ima, áldás s a 
274 ik közének eléneklése után Somogyi 
Béla orgonajátékával ért véget a szép 
gyámintézeti ünnepség Körmenden, mely
nek offertóriuma 1 millióval gyarapította a 
gyámintézet bevételét.

Az egyházmegyei gyámintézetnek, mely 
közgyűlését Ajkay Elemér és Czipott Géza 
elnöklete alatt tartotta, összbevétele ez idén 
11 millió 256.494 korona volt. Egy millión

felül gyűjtöttek: Kőszeg, Sárvár, Körmend, 
Szentgotthárd. Segélyben részesültek: Szent- 
eotthárd, Sárvár, Körmend s a kőszegi 
Diakonissza állomás.

Baksay-emlékünnep.
A kunszentmiklósi ref. reálgimnázium 

június 13 án nagy ünnepséget rendezett 
néhai Baksay Sándor ref püspök emléke
zetére. Baksay Sándor a magyar kálvinis
táknak egyik büszkesége volt, aki a maga 
korában műveltségre, hazaszeretetre és 
vallásosságra nézve egyaránt kiemelkedett 
kortársai közül. Baksay Sándornak nagy 
érdeme volt abban, hogy Kunszenlmiklóson, 
ahol majdnem félszázadig lelkészkedelt, az 
ősi gimnázium mindjobban fejlődött és 
virágzásnak indult. Amíg élt, szerető gon
doskodásával vette körül, s midőn elhunyt, 
ráhagyta hatalmas könyvtárát és kéziratai
nak értékes gyűjteményét. A gimnázium 
ezért hálából felhasználta az emlékünnep 
alkalmát és Unnepies keretek közt felvette 
a .Baksay Sándor reálgimnáziuma* nevet. 
Erre a célra egyúttal egy gyönyörű selyem
zászlót is himeztetett és felavatta az ifjúság 
számára. Zászlóanvának Bethlen István 
gróf miniszterelnök nagynénjét, özv. Nemess 
Jánosné grófnét, született Bethlen Polixéna 
grófnőt kérték fel, akinek képviseletében 
leánya, Huszár Pálné báróné, kötötte fel 
az arannyal hímezett címeres szalagot a 
zászló rudjára. Kapcsolatban az ünnepség
gel a volt diákok szövetsége is megalakult, 
megválasztván elnökül Szikszay Sándor ny. 
táblabirót, kormányfőtanácsosi, az intézet 
egykori népszerű igazgatójának, Szikszav 
Gusztávnak, fiát. Ravasz László dr. ref. 
püspök is megígérte megjelenését az ünnep
ségen, betegsége azonban megakadályozta 
szándéka teljesítésében. Helyette az egyház- 
kerületet Vargha Gyula, ny. államtitkár, 
képviselte, aki az ifjúsághoz gyönyörű be
szédet intézett. Magát az ünnepséget egé
szen impozánssá tette az a hatalmas közön
ség, amely mintegy 30 dunainenti község 
érdeklődő lakói közül került ki. Bizonyára 
a jó Isten is kegyelmesen fogadta hű fia 
megtiszteltetését, mert gyönyörű szép derült 
időt adott az ünneplő városra.

e g y r ö l -m A s r ó l .

A m in den napi életből.
Porozzon vagy perm etezzen a 

sző lősgazda?  Ezen kérdés minden 
évben felvetődik a szőlősgazdáknál, 
anélkül, hogy végleges megoldást 
nyerne Nem is lehet határozottan 
erre a kérdésre válaszolni, dacára 
annak, hogy a porozásnak sokféle 
előnye van, különösen pedig az, hogy 
gyorsabban végezhető, kevesebb mun
kabért igényel, jobban beterjed a por 
a fürt és lombozat közé és ennélfogva 
biztosabban véd, különösen akkor, 
hogyha a porozószer a kellő finom
sággal, mint pld. a Veidola porozó
szer bfr. Ezzel szemben azonban 
szeles időben nehéz a porozást végre
hajtani és tapadása sem olyan hosszú
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tartamú, mint ahogy az a permet- 
leveknól ismeretes. Mindenesetre any- 
nyit határozottan lehet mondani, hogy 
olyan időjárás mellett, mint aminő 
most uralkodik, tehát gyakori esőzé
sek vannak túlsúlyban, kell poroznunk 
és csak ritkábban permeteznünk. A 
porozószereknél fontos azonkí vül, hogy 
gombaólő hatásukat gyorsan fejtsék 
ki, vagyis a legcsekélyebb nedvesség 
jelenléte mellett ható réztartalmuk 
azonnal oldatba menjen, mert csak 
az oldott réz bir ólőképességgel a 
perenoszpórával szemben. Amfg a 
szokásos rézkénporokból a nedvesség 
csak lassan oldódik ki, addig a Sző
lészeti Intézet megállapításai szerint 
a Verdola porozószerből a réz még 
a legcsekélyebb harmat jelenléténél 
is, anélkül, hogy perzselne, amint azt 
a tiszta rézgálicoldat tenné, kónnyen 
oldódik és hatását kifejti.

A porozás nemcsak a lisztharmat 
és fürtperonoszpóra ellen kezd ter
jedni, hanem azt tapasztaljuk, hogy 
a rovarkártevők ellen úgy a szőlőben, 
mint a gyümölcsösben épen könnyű 
végrehajthatóságánál fogva előszere
tettel kezdik végezni. Erre a célra 
külön arzóntarialmú mérges porozó
szerek, mint pld. a Molex szolgálnak 
és ezek úgy a pókhálósmoly ellen, 
amely az alföldi alma- és szilvafákat 
az idén jóformán kopaszra rágta, 
mint a szőlőmoly ellen is, mint mér
gezőszerek használhatók. A szőlőben 
ilyen mérgező porozószereket legké
sőbb július 20—25-ike körül szabad 
még használni, amikor a szőlőmoly 
második ivadéka szokott pusztítani.

HETI  KRÓNI KA.
A kormány 18 millió q búza és 7 és fél 

millió q rozstermást vár. — A népjóléti 
minisztériumban elkészült az új lakásren
delet. Augusztus elsején sem a lakbérek, 
sem az üzemi dijak nem emelkednek. — 
Legközelebb 40 kormánypárti képviselő 3 
heti tanulmányútra Finnországba utazik. — 
Könyves Tóth Lajost, a biharkereszturi ke
rület képviselőjét eltemették Budapesten. 
— A legutóbbi esőzések újból nagy károkat 
okoztak.

A  cseh szenátus viharos vita után el
fogadta a kongrua-törvényt.

A bukaresti parlamentet ünnepélyes 
szertartások között megnyitották. Jelen volt 
a királyi pár is.

A németek 300 millió aranymárka köl
csönt adnak Oroszországnak. — Az esseni 
Krupp-gyár munkásainak 30°/o-át elbocsá
totta.

Zürichben a zeneünnepély világraszóló 
diadalt hozott a magyar művészetnek. Az 
ünnepélyt ugyanis Kodéi Zsolt Magyar 
zsoltár című müvével nyitották meg, mely
nek páratlan sikere volt.

Az angol alsóház elfogadta az új bá
nyatörvényt.

A spanyol király ellen újabb merény
letet fedezett fel a rendőrség.

Portugáliában az új kormány az or
szág egész területére kihirdette az ostrom- 
állapotot.

Konstantinápolyban a pérui negyedben 
két pestis eset fordult elő.

A riff-kabilok lázadása újból nagyobb 
terjedelmet ölt.

Spanyolországban egyre nagyobb ará
nyokat ölt a felkelés. A közvéleményben 
rendkívül kedvezőtlen hatást váltott ki, hogy 
Alfonz király a legkritikusabb pillanatban 
elhagyta az országot.

HA R A N G S Z Ó .

Sztháromság u. 5. vasárnap.
Ep. I. Péter 3. 8-15.

A keresztyén ember mindennapi isten- 
tiszteletének programmját adja az apostol a 
mai tanításában, melynek summája ez: „Az 
Úr Istent pedig szenteljétek  meg a ti 
szívetekben*.

Lapunk m ai szám ához az ú j 
évnegyed alkalm ából csekkla
p o t m ellékeltünk.

K érjü k  az előfizetések m eg
ú jítá sá t és a hátra lékok meg
küldését.

Emléktábla leleplezés Lelket emelő 
ünnepség kere.ében leplezték le Rábaszent- 
andrason az elmúlt vasárnap Borhidai 
Miklós gályarab lelkész emlékére emelt 
emléktáblát. Az emléktábla leleplezést Kapi 
Béla püspök végezte. Az ünnepi beszédet 
dr. Kovács Sándor egyet, tanár tartotta. 
Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész alkalmi 
ódáját szavalta el.

Evangélikus lelkészavatás Budapes
ten . A Deák-téri templomban felavatták 
lelkészekké Csákó Gyula, Hein Ferenc és 
Hübchen Dániel végzett theologus-hallga- 
tókat. A felavatást Raffay Sándor dr. püspök 
végezte.

Tanítógyűlés. A vasi közép egyház
megye taniiókara ezidei rendes közgyűlését 
június 28 án Róth Kálmán elnöklete alatt 
Körmenden tartotta. A közgyűlés sajnálattal 
vette tudomásul az elnök lemondását s 
felkérte, hogy elnöki tisztét legalább az 
őszi értekezletig tartsa meg. A közgyűlés 
tagjai nagy érdeklődéssel hallgatták meg 
Somogyi Béla: Új gyakorlati rendszer a 
fogalmazásban című munkáját.

Vitézavatás. A hagyományos ünnepi 
keretek közt megtartott vitézavatáson Ma
gyarország Kormányzója többek közt Ber- 
kényi (Brenner) Ede ecsenyi lelkészt is 
vitézzé avatta. Berkényi 1915 elején mint 
önkéntes vonult be a katonasághoz. Részt- 
vett az oroszok, románok és olaszok elleni 
hadműveletekben, s a kisebb kitüntetéseken 
kívül megszerezte kétszer egymásután az 
I. oszt. ezüst vitézségi érmet is. Vitézzé 
avatása a két utóbbi alapján történt. . .  
A jóságos Isten, aki a harcok vérviharos 
mezején nem egyszer csodálatosképen volt 
segítségére, legyen segítségére ezután is, 
hogy mint az ö és hazájának vitéze álljon 
és küzdjön azon a helyen, amelyre az ő aka
rata és bölcsessége hívta és rendelte.

Nyugalombavonuló igazgató . Szutter 
Dániel a pápai ev. elemi népiskola igaz
gatója 40 évi áldásos működés után nyu
galomba vonult.

A veszprémi evang. egyház jún. 20-án 
délelőtt közgyűlést tartott Hering János ev. 
lelkész és dr. Lányi Sándor felügyelő el
nökségével. A lelkész, az elnöki bejelenté
sek során, meleg szavakkal üdvözölte dr. 
Porubszky Elemér presbitert abból az al
kalomból, hogy a vármegye közönségének 
bizalma a másodfőjegyzői állásba helyezte. 
Közölte továbbá Kapi Béla püspök meleg 
köszönetét a veszprémi gyülekezet szeretet
teljes üdvözléséért. A közgyűlés ezután a 
jú ius 14-iki egyházmegyei közgyűlést ille
tően tett többféle előkészítő intézkedést, 
majd az OFB által a gyülekezetnek meg
ítélt 9 hold föld hasznosítása, a balaton
füredi szórvány hovatartozása s más belső 
egyházi ügy fölött tanácskozott. Végül a 
délutánra kitűzött elemi népiskolai vizsga 
ötletéből, dr Zauner Róbert gondnok indít
ványára, jegyzőkönyvi köszönetét szavazott 
Hering János lelkésznek és Gálos Gyula 
tanítónak, akik sok szeretettel és lelkiisme
retességgel fáradoztak a gyermekek lelki 
nevelésén és Bodlaky Magdának, aki teljes 
önzetlenséggel a kézimunkára tanította a 
kisleányokat.

Szeged. A csanád—csongrád egyház- 
megyei Evang. Tanítóegyesület június hó 
24-én évi rendes közgyűlését Szegeden 
tartotta. Országh József szegedi kántortanftó 
elnöki megnyitója után Huszák József szen
tesi tanító az új népiskolai tantervet kifogá
solta, amely újat alig hoz, sőt amikor a 
tankönyvet a tanításból kiküszöbölni akarja, 
vét a gyermek könyvszerető természete el
len. Szebedinszky Mihály nagybánhegyesi 
tanító az énektanításról olvasott föl. A gyer
mekekkel meg kell szerettetni az egyházi 
és hazafias énekeket s ennek útja az, hogy 
az ének szövegét mondatról mondatra meg
magyarázom s példákkal értetem meg. 
Nem a sok ének, de a jó betanulás a fő. 
Az egylet átiratilag üdvözölte Krug Lajos 
országos elnököt. Föliratot intéz a főható
ságokhoz az egyházi énekdallamok orszá
gos egységesítése érdekében. A gyűlésen 
a helybeli érdeklődőkön, az egyházközség 
elnökségén kívül résztvett Falniczy Pál 
orosházai igazgató-tanító is, mint a békési 
ev. tanítóegyesület kiküldöttje. A gyűlést 
istentisztelet előzte meg s közebéd zárta be.

Doktoravatás. Némethi János nyugal
mazott m kir. 1. osztályú posta és távirda 
főfelügyelő, a kelenföldi evangélikus egyház 
presbiterének leánya, rosnyói Feymann 
Istvánná szül. Némethi Rózsa, 1926. évi 
június hó 22-én a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem bölcsészeti fakul
tásán botanikából, philosophiából és che- 
miából doktori szigorlatot tett. Némethi 
Rózsát a budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen f. évi június hó 26-án avat
ták fel ünnepélyesen a bölcsészettudomá
nyok doktorává.

A budapesti Magyar Királyi Pázmány 
Péter Tudományegyetem alapításának 291. 
és újjáalakításának 141. évfordulója napján 
f. évi máju3 hó 12-én, a központi egyetem 
dísztermében ünnepélyes közgyűlés kereté
ben dr. Illés József a jogi és államtudo
mányi kar dékánja felolvasta az 1925/1926. 
tanévi egyetemi pályamunkákról szóló kari 
jelentéseket, melyek után a rektor magni
f i e s  kiosztotta a pályadíjakat és szorgalmi 
jutalmakat.

A pályadíjnyertes egyetemi hallgatók 
között ezúttal Némethi Rózsa képviselte
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egyedül a női hallgatókat. Az általános 
növénytanból , Ruscus* jeligés pályaművel 
nyerte el a pályadijat.

Itt említjük meg, hogy Feymann István 
nagyanyja özv. Weisz Vilmosné szül. Bau- 
hoffer Dorottya, a néhai Bauhoffer György 
budavári ev. egyház megalapító lelkészének 
még életben levő leánya.

Gerhardt ünnepély Ózdon. Jún. 13-án 
vallásos délutánt rendezett az ózdi ev. 
egyházközség Gerhardt Pál halálának 250 
éves emlékének. Gerhardt énekeit közéne
kek, dr. Piacskó Lajosné és Joób Sándor 
szólóénekei, az iskolás gyermekek, az 
„Ifjúsági Luther-Szövetség* gyermekkara 
s az cvang. vegyeskar énekei mutatták be, 
mig Gerhardt életéről s az egyházi ének 
fontosságáról Túróczy Zoltán tartott elő
adást. Stark Valéria Gyökössy Endre: 
„Luther* c. versének elszavalásával mutatta 
meg az ev. egyházi ének nagy hatását. 
Abaffy Gyula pedig imádságaival vezette 
a lelkeket oda, hol mennyei sereg örök 
harmóniában buzgó imát rebeg. Az ünne
pély offertóriuma 543.000 K-t eredménye
zett a templom külső renoválásának költ
ségeire.

„Anyák n ap ja  Debrecenben.“ Debre
ceni ev. egyházunk közgyűlése a nyugati 
népek s a szepesi községek mintájára el
határozta az „Anyák napjáénak megtartását 
8 hasonló állásfoglalásra felkérte az egyház
megyét és egyházkerületet is.

A múlt évben 3 tanerössé fejlesztett 
iskolájának, helyettes tanerő alkalmazásával 
4 tanerőssé való fejlesztését határozta el.

Ifjúsági Istentiszteletek. A bobai gyü
lekezetben már régebben bevezetett ifjú
sági istentiszteleteket az 1926. esztendőben 
Porkoláb Márta okleveles vallástanárnő 
tartotta. A buzgósággal és szívesen végzett 
jó munkán nyugodjék meg a jó Isten gaz
dag áldása.

Alapítvány. Hammer Gyula kőszegi ny. 
igazgató tanító, volt templomi karnagy, 
annak emlékére, hogy az egyházban közel 
51 évig működött, elielve Isten iránti hálá
val, 2 milliós alapítványt tett a gyülekezet
nél, melynek évi kamataiból 3 drb. énekes
könyv vásárolandó s a IV—VI. leányosztáiy- 
ban, a záróvizsga alkalmából kiosztandó. 
Az esetleg fennmaradó összeg oltári gyer
tyák beszerzésére szolgál.

Ev. elemi iskola Miskolcon. Miskolc 
régóta készül elemi iskolájának visszaállí
tásához. Vágya most megvalósulásához 
közeleg. Miskolc város 450 milliót szavazott 
meg azon esetre, ha az egyházkerület az 
egyház régebbi, eredeti iskolaépületét egy 
emelettel fölemeli s abban az Eperjesről 
Miskolcra menekült tanítóképző és a vele 
kapcsolatos gyakorló iskola elhelyezést nyer. 
Az egyház átengedte épületét, vállalta két 
tanító fizetését s a felveendő kölcsön kamat
terhet. Az ügy ezidőszerint a minisztériu
mok döntése alatt áll.

Tállyán, ebben a hegyaljai kicsiny egy
házban 220 előfizetője van az ev. sajtónak.

Hernádvécsén Bodolóczky Ferenc alsó- 
gagyi születésű, jelenleg amerikai lakos 10 
kát. holdnyi alsógagyi földbirtoka Vs-a 
haszonélvezetét az ev. egyháznak hagyo
mányozta örök időkre.

Miskolcon Micsik János és László örö
kösei 25 millió kor. alapítványt tettek az 
ev. egyháznál ösztöndíjalapra.

A nógrádi evangélikus egyházmegye 
lelkészei most tartották rendes tavaszi kon
ferenciájukat Balassagyarmaton. Huszágh 
Gyula elnök megnyitóbeszéde után Meskó 
Károly esperességi főjegyző tartott irás-

magyarázatot, Kardos Gyula alesperes a 
társadalom lelki gondozásáról, Székéi Al
bert az egyházi adó egyetemes rendezésé
ről, Zatkalik Kálmán a zsinatról értekezett. 
Megemlítjük, hogy a nógrádi esperesség 
évi rendes közgyűlését Julius 7 én és 8 án 
tartja ugyancsak Balassagyarmaton.

Győr. Az evangélikus ifjúsági egyesület 
15 ifjú és 28 leány tagja legutóbb Sopronba 
rándultak ki az ottani egyházi intézmények 
megtekintésére. Sopronban az állomáson 
a soproni evang. ifjúsági egyesület élén 
Hanzmann Károly lelkész fogadta az érke
zőket.

Sopron. A gyermekek konfirmációját és 
pedig a magyarokét május 13 án, a néme
tekét június 6-án tartotta. Magyar konfir
mandus 83, német 189 volt.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Németország. A rajnamelléki egyháza

kat a püspökkérdés foglalkoztatja. Itt is a 
szuperintendens elnevezés helyet: a püspök 
címet akarják bevezetni. A kérdés felett 
a legközelebb összehívandó zsinat lesz 
hívatva dönteni.

Amerikai püspök Berlinben. Brent 
newyorki püspök, a közismert amerikai 
evang. egyházi vezér legutóbb több napon 
át Berlinben tartózkodott, ahol az evangé
likus egyház részéről hivatalos fogadtatás
ban részesült. Brent Berlinben az amerikai 
és németországi evangélikusok közölt a 
szorosabb együttműködés útját egyengeti. 
Brent résztvett Genfben az antiopium kon
ferencián. A stockholmi konferencián talpra
esett felszólalásaival általános feltűnést 
keltett.

Elszakított területek egyházi vissza
csatolása. Memel vidékén 150 060 evang. 
él 31 egyházközségben 38 lelkésszel, akiket 
elszakítottak Németországtól s Litvániához 
csatoltak. Hosszú, nehéz küzdelem után 
kivívták maguknak, hogy ha bizonyos kor
látozásokkal is, de mégis régi hazájuk 
egyházaival újra egy közösségben lehetnek, 
r a r  hete tartották az első zsinatjukat.

Moszkva. Az ev. gyülekezet most ün
nepli fennállásának 300 éves jubileumát. 
Forradalom előtt 20 ezer lelket számlált. 
Három lelkipásztor gondozta. Volt főgim
náziuma, reáliskolája, leányiskolája, külön
böző jóléti intézményei, 158.000 aranyrubel 
értékű alapítványai. Ma kifosztottan mű
ködik egy lelkipásztorral, aki egyszersmind 
az orosz egyetemes ev. egyház püspöke.

Amerika. Legutóbb a kath. sajtóiroda 
részéről világra röpítették, hogy Észak- 
Amerikában 1926. első negyedében 224.694 
egyén tért át a katholikus vallásra. Amint 
most Amerikából jelentik, a hir nem felel 
meg a valóságnak. A katho ikusok gyara
podása Amerikában az 1925. év folyamán 
az Amerikába bevándorlókból, akik na
gyobbrészt katholikus országokból valók, 
állott elő.

A kairói tőzsdepalota tervére pályá
zatot hirdetett az egyiptomi kormány. A 
pályázat nyertese egy fiatal, 27 éves magyar 
evang. építészmérnök, Szontagh Pál lett.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Hammer Györgyike Bonyhád 

és Sikos Kálmán evang. lelkész Kispéc 
június hó 23-án házasságot kötöttek.

Szabó Jenő és Treiner Irén jún. 27-én 
esküdtek örök hűséget a szentgotthárdi

templomban. Tanuk voltak: dr. Visnya 
Aladár és dr. Rozgonyi Vendel.

Szövetségkötésükre a jó Isten megáldó 
kegyelmét kérjük.

Halálozás. László Dezső a pápai m. 
kir. áll tanftóképzőintézet egyik igen jeles 
tehetségű tanulója fiatal életének 21. évében 
hirtelen elhunyt. Elköltözése nagv szomo
rúságba döntötte szüleit: László Istvánt, 
nemeskocsi gyülekezetünk érdemes gond
nokát és feleségét sz. Somogyi Juliánnál, 
valamint a szerető szivü testvéreket Te
metése nagy részvét mellett június 17-én 
volt. A koporsó mellett Nagy M. lelkész 
hirdette a vigasztalás igéit, a simái Fadgyas 
A. vallástanár, Takács József a megboldo
gult tanulótársa és Traft Károly tanár bú
csúzott el a korán hazatért fiatal pálya
társtól.

László Dezső pihenése legyen csendes, 
emlékezete áldott. Az érette kesergő szive
ket Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk I . . .

F. évi június hó 3-án helyezték örök 
nyugalomra a rigácsi temetőben özv. Fe- 
renczy Károlyné asszonyt, aki egyházának 
leglelkesebb tagja, gyermekeinek végnélkül 
szerető édesanyja, unokáinak féltve őrző 
nagyanyja, a rokonság iránt a hűségnek 
megtestesült je volt. Gyászolják fiai: Feren- 
czy Péter földbirtokos, Ferenczy Rezső ukki 
jegyző; menyei: Németh Ida és Fodor Irén; 
unokái: Jolán, Károly és Tibiké; testvére, 
kiterjedt nagy rokonsága: Nemeshanyból, 
Kiskamondról, Pusztamiíkéről, Kegyesről, 
Rigácsról. A kegyelem Istene virrasszon 
csendesen síri álma felett!

ú j d o n s á g o k .
Ünnep a Bocskay-szobor előtt. A

protestáns vallásszabadságot biztosító bécsi 
béke évfordulóján a protestáns „szabad“ 
egyházak ünnepélyt tartottak az Andrássy- 
úii Bocskay-szobor előtt. Hatalmas koszorút 
helyeztek el a következő felirattal: „A val
lásszabadság hősének — a vallásszabadság 
küzdői*. Az ünnepély a Himnusz elének- 
lésével fejeződött be.

A mohácsi vész évfordulója a refor
mátus templomokban. Az Országos Re
formátus Lelkészcgyesület mozgalmat indí
tott arra, hogy szeptember első vasárnapján 
az összes református templomokban gyász- 
ünnepet tartsanak a mohácsi vész négy
százados emlékére.

Egy véletlenül felrobbant kézigránát 
több katonát megölt a poprádi gya
korlótéren. A poprádi katonai gyakorló
téren, gyakorlatozásközben, egy kézigránát 
hibás kezelés miatt felrobbant. A robbanás 
összesen hét áldozatot szedett.

Hatezer misével nyitották meg a 
chicagói eucharisztikus kongresszust. 
Az eucharisztikus kongresszust Chicagóban 
367 templomban megtartott több mint 6000 
misével nyitották meg. 12 bíboros, 400 püs
pök, 3000 lelkész és 10 ezer apáca jelen
létében.

Jubileumi ünnep a  W ashington-szo- 
bornál. Az amerikai unió tizenhárom ős
állama függetlenségi nyilatkozatának, az 
Egyesült-Államok megalapításának 150 ik 
évfordulóján, július 4-én, a városligeti 
Washingtoni-szobornál emlékünnepély volt 
Budapest székesfőváros és a Magyar Ame
rikai Társaság rendezésében.

Hét katonát ölt meg egy villámcsa
pás. Neusalz a. d. Oder városa mellett a 
felhőszakadás alkalmával a villám a biro-
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daimi hadsereg egyik rádió állomásába 
csapott s hét katonát megölt.

Vasúti katasztrófa Franciaországban.
Tours mellet* kisiklott a Basel—Bordeaux i 
gyorsvonat. Öt ember meghalt, körülbelül 
harmincán megsebesültek, közülök heten 
súlyosan.

Az árviz elpusztított egy amerikai 
várost. Guanayuta államban Leon várost 
a gátakon áttörő viz elpus tí otta. A viz 
akkor árasztotta el a várost, amikor a la
kosság legnagyobb része aludt. Az ár el
söpörte a házak felét és több ezer ember 
halálát okozta.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi ,János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Az Én Újságom a legelterjedtebb ma

gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékok stb. gondoskodnak az 
apró, 4—10 éves gyermekek szórakoztatá
sáról. Könnyű, világos stílusban megírt kis 
versikék, mesék, köszöntők, ha felolvassuk 
a még olvasni nem tudó kis babáknak, játsz
va tanulja meg azokat. A szerkesztő és ki
tűnő munkatársai a nagyobb gyermekek szá
mára írják az Én Újságom többi részét. 
Gaál Mózes vezeti a .Szerkesztői üzenetek“ 
rovatát és itt nagy segítségére van a szülők

nek és az iskolának a gyermekek nevelésé
ben. A lap negyedévi előfizetési ára 25.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy- 
ut 16.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
dzen tgo tthárd , V asvárm egye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Gabonaárak: Búza 440—445. rozs 237— 
240, árpa 250, köles 190, zab 275, tengeri 
230—235, korpa 168 ezer korona méter- 
mázsánként.

Valuták ': Dollár 71 400, Schilling 10095, 
Német márka 17010. Cseh korona 2113, 
Dinár 1261, Lei 310, Lira 2600, Frank 2050, 
Angol font 348.000.

Horváth Lajos Beled
ío-to Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

É rtesítés h irdetések felvételéről 
az M .  éYi Lnther-Naptárba,
Olvasóközönségünk köréből sűrűn hang

zott fel az az óhajtás, hogy mereven ne 
zárkózzunk el a Luther- Naptárban hirdetni 
szándékozó cégek hirdetéseinek a közlésétől 
és adjunk módot olvasóközönségünknek e 
tekintetben is a tájékozódásra.

A közóhajnak engedve az irodalmi rész
nek nemcsak megrövidítése nélkül, hanem 
inkább még annak lehető gazdagításával 
kísérletképen módot nyújtunk egyes meg
felelőknek mutatkozó hirdetések felvételére 
annak hangsúlyozásával, hogy a hangjukban 
és eljárásukban nyilvánvalóan megtévesz
tésre szánt és vásári fogásokra alapított 
hirdetéseket kizárjuk.

A hirdetések előzetes megfelelő felül
bírálásának biztosítása céljából a szokásos 
hirdetési irodák mellőzésével azért a Luther 
Naptár előállítását végző nyomda vezető
ségét : Székely és Társa könyvnyomdái céget 
Sopron, Várkerület 66. sz. bíztuk meg a 
helytálló hirdetések felvételével.

Az 1927. évi Luther Naptárban hirdetni 
szándékozó hitfeleink figyelmét tehát ez úton 
hívjuk fel, hogy esetleges hirdetéseik fel
adása céljából a közelebbi feltételek dol
gában a fentebb megnevezett céghez for
dulhatnak.

Sopron, 1926 jún. 24.
A Luther-Naptár 
szerkesztősége.

Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Boldog napok.
I. Péter 3. ío. „Mert aki 

akarja az életet szeretni és 
jó napokat látni, tiltsa meg 
nyelvét a gonosztól és aj
kait, hogy ne szóljanak ál
nokságot.“

Ki ne szeretne látni jó napokat, 
és érni boldog időket ?! . . . 

Egyetemes emberi vágyódás kéri 
könyörögve a „víg esztendőt“ . . . 
De hát melyik napot lehet igazán 
„jónak“ nevezni, s melyik idő a 
boldogság napsugaras ideje? Az em
berek többsége hamar kész a fele
lettel : azok a jó napok, azok a bol
dog idők, amelyeket vidáman, mo
solyogva, hangos örömök között 
tölthetünk e l! . . . S talán igazuk 
is van ? . . . Csak a földi örömök
nek, a testi élvezeteknek napjai az 
igazán jó napok ?! . . .

Oh, hát még most sem tanultuk 
meg, hogy „kincs, hír, gyönyör le
gyen bár mint özön, a telhetetlen 
elmerülhet benne, s nem fogja tudni, 
hogy van szívöröm!“ . . . Életbol
dogságunk jó napjai, nem epesztő 
kívánságaink teljesülésétől függnek, 
hanem szívünk zavartalan békéje 
teremti azokat meg. Lehetnek va
lakinek gondokkal, keserűséggel, 
siralommal megterhelt napjai, mégis 
áldottak, „jók“ azok, ha a szenvedő 
lélek újra megtalálja Istenét, akit 
az élet mosolygó örömei között — 
elveszített.

A Krisztus hívének pedig min
den emberek okozta szomorúságok 
és keserűségek ellenére is vannak 
jó napjai. Ezek a napok akkor vir
radnak tel, amikor szívünk a hívek 
gyülekezetében, Isten közelében 
újra megbizonyosodik arról, hogy 
övéit el nem hagyja, ki mindnyá
junk édesatyja . . . Vasárnapjaidat, 
amikor harangszó hívogat s az Úr

igéje keres, oda számítod-e életed 
„jó“ napjainak sorába ? . . .

Aki akarja az életet szeretni és 
jó napokat látni, tiltsa meg nyel
vét a gonosztól és ajkait, hogy ne 
szóljanak álnokságot . . :  A harag
nak, a gonoszságnak, a hivalko
dásnak beszédivei hányszor elver
tük már a házunktól a jó napokat 
és hányszor szereztünk magunk
nak siralmas órákat! . . . Jó napo
kat kereső vándortársam, adok egy 
jó tanácsot: Tanulj meg hallgatni! 
A hallgatást ritkán, vagy talán soha
sem bánjuk meg! S ha minden
áron mégis beszélni akarsz, beszélj 
hát az Istenről, vagy beszélgess 
Istennel, úgy, amint ezt a II. pa
rancsolat és annak Luther-féle ma
gyarázata a szívedre köti. Feleba
rátaiddal, felebarátaidról beszél
getve, tiltsd meg nyelvedet a go
nosztól, és ajkaidat, hogy ne szól
janak álnokságot. . .  Tudod-e, hogy 
a VIII. parancsolat és annak igazi

írott feljegyzés csak néhány 
sornyi maradt fenn tőle. Nyomta
tott művekkel sem állított emléket 
magának. De amint Kapi Béla püs
pök remek szép avató beszédében 
mondotta, az Írott betűknél éke
sebben szól az élete, vértanúi szen
vedése és hősi halála.

Dr. Thury Etele pápai tanár Ber- 
hidainak mondja a nevét s ezzel 
aveszprémmegyeiBerhidáról akarja 
származtatni. De kortársai s a leg
régibb források Borhidainak írják 
s így bizonyára a vasmegyei Bor- 
hidáról származott, Muraszombat 
vidékéről.

értelmezése mit kíván tőled ? . . . 
Vigyázz a nyelvedre s meglátod, 
mennyi jó napod lesz majd! Bizo
nyosan több, mint eddig! . . . Majd 
ha a hajnalpirkadást Istennel be
szélve könyörgéssel köszöntőd s az 
éjszakába vesző napsugaraktól Is
tennel beszélve imádsággal búcsú
zol — meglátod majd, mennyivel 
boldogabb lesz, áldottabb lesz min
den napod, egész életed! . . .

„Oh szent Isten, vonj engemet 
E szent napon magadhoz;
Ihlesd meg és hajtsd szívemet 
A mennyei javakhoz;
Hogy tegyem szent akaratod 
S úgy tölt8em e vasárnapot,
Amint igéd kfvánja.
Atyám, így e napod nekem 
Áldások napja lészen,
S már e világi életem 
Dicséretedre végzem;
Míg e próbaidő után,
Tehozzád mennyekbe jutván,
Teljes lesz boldogságom.“

Neve 1659-ben tűnik fel először. 
Ekkor ugyanis a sopronmegyei 
Répceszemerén tartott kerületi kis- 
gy ülésen Musay Gergely püspök 
avatta fel Borhidait lelkésznek 
Szentkirályra s régi szokás szerint 
ő is aláírásával kötelezte magát 
hitvallási könyveinknek hű köve
tésére. Az e célra szolgáló könyvbe 
e szavakat írta be latin nyelven: 
„Én Borhiday Miklós törvényesen 
lelkészi szolgálatra hivatván és fel
avattatván a Vasvármegyében lé
tező szentkirályi gyülekezetbe, jó 
lélekkel aláírom ezt az Egyesség 
Könyvét (Liber Concordiae) és az

R e n d e l j e  m e g  K a m i :  A Z  Ú R  O L T A L M Á B A N  o .  t ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s t .

Ámen.

Borhidai Miklós,
rábaszentandrási lelkész, a gályarab. 

Irta: Payr Sándor.
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Apológiát 1659. évi január hó 28-án. “
Lelkészekké ekkor a képesítő 

vizsgálat után nem csak 22—24 
éves fiatal jelölteket, hanem érett
korú férfiakat is avattak tel, akik 
előbb a tanítói pályán állották meg 
a próbát. így például Borhidainak 
szomszédja és gályarab társa, Edvi 
Illés Gergely malomsoki lelkész, 
már 40 éves volt, mikor lelkésszé 
felavatták.

A Gyöngyös patak mellett épült 
Szentkirályon (Szombathely köze
lében) már a XVI. században volt 
evang. gyülekezetünk. Átmenetileg 
16l8-ig református lelkészeket is 
találunk itt, de azután ismét az 
ágostai hitvalláshoz tért vissza a 
gyülekezet. Jászkai Péter, Légrádi 
Mihály, Horváth György, Büki alias 
Miskolczi Mihály és Borhidai Mik
lós evang. lelkészek hirdették itt 
egymás után az igét. Még“ 1661-ben 
is evang. anyagyülekezet volt Szent
király. Valószínűleg 1673-ban űzték 
el a lelkészét. Borhidairól nem tud
juk, hogy mennyi ideig lelkipász
torkodott Szentkirályon. De innen 
hívták meg a telekesi Törökök vé
delme alatt virágzó ősi gyüleke
zetbe, Rábaszentandrásra. Szenczi 
Fekete István püspök egyházláto
gató nagy kőrútjában 1669-ben már 
bizonyára itt találta őt.

Szentandrás is a XVI. század
ból való gyülekezetünk. Az Enyin
gi Törökök birtoka veit. Úgy 1620 
óta pedig Telekesi Török János és 
felesége, a buzgó evang. Gersei 
Pethő Margit voltak a földesurai. 
A közel lakó Marcaltői Miklós is, 
kinek az első felesége Zay Anna, 
a második pedig Telekesi Török 
Erzsébet volt, buzgón támogatta 
egyházunkat. A szentandrási lelké
szeket 1600 óta ismerjük s név- 
szerint ezek voltak: Kóla János, 
Musich Pál, Bathai Pál, Tarcsáni 
Jakab, Szeredi István, Laurentiades 
Márton, Eőri György, ismét Szeredi, 
1654-ben Némethi István és a gyá
szos évtized elején Borhidai Mtklós.

Borhidait Széchenyi György győri 
püspök már a pozsonyi idéztetés 
előtt kiűzte S2 entandrásról, vala
mint Edvi Illés Gergely lelkészt is 
Malomsokról. Ez utóbbi már a gá
lyarabság előtt is fogságot szenve
dett Kapuvárott s valószínűleg eb
ben is társa volt Borhidai. Mind a 
ketten tehát már mint számkive
tett lelkészek jelentek meg Pozsony
ban 1674. márc. 5-én és anélkül, 
hogy bármiben is vétkesek lettek 
volna, háláira ítélték őket. Nem a

rebellió, hanem a religió volt bű
nök, amint ezt magok panaszolták. 
S maga Széchenyi püspök is be
vallotta, hogy mi célból fonták ezt 
a bizonyos kötelet.

Borhidai és Edvi Illés, jóllehet 
felségsértés vádjával fenyegették 
őket, mégsem írták alá a reverzá- 
list. Nem mondtak le hivatalukról. 
Ezért vitték őket 1674. május ha
vában Lipótvárra fogságba, ahol 
Kellio Miklós jezsuita és Bene Já
nos, a helybeli sánta tanító kínozta 
őket a legkegyetlenebbül. Még a 
telet is itt töltötték. Borhidainak 
negyedmagával egy deszkákból 
összetákolt fabódé volt a szállása. 
Illés Gergely malomsoki, Masznyik 
Tóbiás illavai lelkészek és Paulo- 
vics Mihály turócszentmártoni ta
nító voltak a társai. A zord Boreas, 
amint a szemtanú Kocsi Csergő 
Bálint pápai rektor leírja, majd szét
szedte a deszkasátort, a szelek és 
a hideg miatt majd megfagytak. 
S a legfeketébb kenyéren és vizen 
kellett itt élniök.

Kollonics Lipót püspök intézke
désére 1675. márc. 18-án indították 
el őket Nápoly felé. Morvaország, 
Ausztria, Schottwien, a Semmering, 
Grác, Marburg, Laibach és Trieszt 
volt az útirány. Vérző, sebes lá
bukkal sokszor festették pirosra a 
sziklás hegyi utakat. Triesztben a 
hajófenékbe zsúfolták össze őket 
s a tengeren át jutottak el Pescara 
olasz városba. Innen ismét gyalog 
hajtották őket Nápoly felé. Ebben 
a menetben 41 volt az elszánt, vé
gig hű gályarab. Egy másik szál
lítmányt 20 gályarabbal a kapu
vári és sárvári börtönökből később 
indítottak útnak Buccari felé.

Borhidai fogolytársai közül az 
olasz földön is többen kidőltek és 
meghaltak a sok verés és nélkülö
zés miatt. Hű barátja és szomszédja 
Edvi Illés Gergely, akit félholtan 
ültettek szamár hátára, egy mere
dek sziklás utón lebukott és ször
nyet halt. Temetetlenül hagyták ott 
az utón. így járt Gócs Mihály, a 
nógrádkálnói testvér is. Borhidai 
már csak harmincadmagával érke
zett meg Nápolyba 1675. május 7-én. 
Másnap őt is mint társait fejenként 
50 aranyon adták el. Sok pénz volt 
ez. Krisztus Urunkat csak 30 ezüst
pénzért árulta el Judás. Az evező
padokhoz láncolva és a parton is 
kegyetlen munkára kényszerítve 
szenvedtek itt a forró napsütés alatt. 
Hetet közülük Sicilia szigetére is 
elvittek. Ezek közt volt Zsédenyi

István, a dörgicsei lelkész, akit a 
hajón agyhártyagyuladás ért és már 
a tengerbe akarták vetni, de mégis 
életben maradt. Társa, Mazári Dá
niel nógrádtamási lelkész Zsédenyi 
szeme láttára halt meg Szirakuzá- 
ban.

Borhidai Nápolyban maradt, de 
már nem sokáig bírta a pokoli 
gyötrelmeket. Rabtársa, Kocsi 
Csergő Bálint írja róla mint szem
tanú, hogy a nápolyi kikötőben 
halt meg ő is. „Kitartó volt az 
imádkozásban, írja Kocsi Csergő, 
sok verést és egyéb kínokat szen
vedett. A nyomorúságok terhe alatt 
összeroskadva veszedelmes beteg
ségbe esett. Egyszer még meg
könnyebbült, de visszaesett; a re- 
cidiva erejét már nem bírta ki s 
ott Nápolyban adta vissza lelkét 
Istennek 1675. augusztus havában.“ 
(Lampe—Ember 829., 894. Adattár
I. 179.)

Reá nézve tehát már későn jött 
Ruyter Mihály holland tengernagy 
szabadító hajója. Borhidaival együtt 
halt meg Nápolyban lipótvári lakó
társa Paulovics Mihály rektor, Tin- 
kovics János lesti ev. lelkész, Szil- 
vási István császári és Füleld Ist
ván gömörnaprágyi ref. lelkész. 
Ezeket vagy a tengerbe vetették, 
vagy ha jó szerencséjük volt, ak
kor a törökök és más jövevény 
rabszolgák temetőhelyén földelték 
el. Borhidairól sem tudjuk tehát, 
hogy a tenger hulláma, vagy a ná
polyi föld adott-e néki sírhelyet. 
Ráillett ezekre az utón, útfélen el
halt szegény gályarabokra is a költő 
Zrínyi Miklós verse:
Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó, 
Öröm, tisztesség is csak legyen utolsó; 
Akár farkas, akár emésszen meg holló, 
Mindenütt feljül ég, a föld leszen alsó.

Az olasz földet járó sok magyar 
utazó közül is bizonyára kevés 
gondol arra, hogy Nápolyban, a- 
melynek piacán Konradin, az utolsó 
Hohenstaufen vérzett el Róma el
len való küzdelmében, egyszers
mind öt magyar gályarab lelkész 
és tanító is vértanuságot szenve
dett hitéért.

Borhidai vértanusága megtermé
kenyítette Szentandrás egyházi éle
tét. Itt és a szomszéd Egyed és 
Sobor falvakban volt bőkezű pat- 
rónusa és lelkes hitvallója evang. 
egyházának Telekesi Török István, 
a kuruc huszárezredes, II. Rákóczi 
Ferenc kormánytanácsosa. Teme
tési zászlóját a szentandrásiak ün.
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nepélyes menetben hozták haza 
Vadosfáról.

Emléktábla jelöli Szentandráson 
azt a házat, amelynek pajtájában 
tartották II. József korában ismét 
az első istentiszteletet. Kiváló tu
dós lelkészük volt ekkor Edvi Illés 
Péter, a gályarab családjából. Kis 
János ezt vallotta igazi lelki atyjá
nak és mintaképének. Emléktábla 
jelöli itt Kis János püspök szülő
házát, melyet Garay János külön 
versben énekelt meg. Még a r. kat- 
holikus uj fuldesurat, Festetich Ig
nác grófot is megszállotta itt az 
evangélioin szelleme. 1808- és 1814- 
ben a Szentandráson gyűlésező 
dunántúliakat kétszer is vendégül 
hívta egyedi kastélyába, Kis János 
atyját minden jobbágyi szolgálat 
alól felmenté, a hálálkodó pöspö- 
köt pedig ott a vendégek előtt meg
ölelte és megcsókolta.

És most Borhidainak állította 
Szentandrás a harmadik emléktáb
lát. Vér tanúságából élet fakad. Mi 
a szegénységünkben is gazdagok 
vagyunk. Befejezésül csak Lam- 
pérth Géza poétánknak a táblára 
írt emlékversét jegyzem ide:
Kinek nevét kemény kőbe véstük itten : 
Isten szolgája volt, nagy, erős a hitben. 
Szenvedett hitéért gyötrelmes rabságot,
De halálig híven, rendületlen állott.
Földi porsátora roskadott csak össze,
Lelke példát adva él köztünk örökre!

A rábaszentandrási gályarab- 
emléktábla leleplezése.

A dunántúli egyházkerület f. évi március
21-én minden gyülekezetében megünnepelte 
a gályarabok kiszabadulásának emlékét s 
a befolyt offertóriumot azon egyházmegyék 
közt osztotta fel, melyekben volt gályarab 
lelkész, hogy e hősöknek örökké maradandó 
emléket állítsanak. így a soproni alsó egy
házmegye is díszes emléktáblát helyezett 
el a rábaszentandrási templom falában. 
Az emléktáblát a soproni Mechle-cég ké
szítette s a művészi keretbe foglalt már
ványtáblába e szavak vannak vésve:

Borhidai Miklós 
szentandrási ev. lelkész.

Meghalt nápolyi gályarabságban 1675 
augusztusában.

Majd Lampérlh Gézának gyönyörű verse 
s „Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik 
meg, a lelket pedig meg nem ölhetik“. 
Máté X. 28. következik

Az emléktáblát június 27 én Kapi Béla 
püspök leplezte le. Az ünnepélyre az egy
házmegye hívei közelről és távolról egybe- 
sereglettek Megjelent az egyházmegye lel
készt kara, tanítóinak nagy része. Payr 
Sándor, Pröhle Károly, Kovács Sándor 
egyetemi tanárok, Scholtz Ödön esperes, 
Hanzmann Károly soproni, Rónai B. Gyula 
uraiújfalui, Kutas Kálmán zalaegerszegi 
lelkész, dr. Ajkay Béla és László Kálmán

A gályarabok.
Irta és Rábaszentandráson a vértanú gálya- 
rab Borhidai Miklós emléktáblájának le
leplezésekor elmondotta KUTAS KÁLMÁN.

Évszázados, ködös, nagy messzeségben, 
Hová busultan néz a látomás:
Örök bánattal fényes szép szemében 
Fejét lehajtva ül a néma Gyász —
Körötte századoknak bérces orma, —
A bércek alján könny- és vérpatak. . .
— Mit őrizel, Gyász, itten elborongva 
„Holtak nyugosznak“ — szól — a föld

alatt. . . "
— Mutasd meg őket, kérlek, búm nevében I 
Rögön, ködön, homályon lássak á t! —
S im látom ott vak földalatti térben 
A gályarabok vértanú hadát.

Sugártalan síroknak tágult mélyén 
Holt némasággá dermedett a csend.
Süppedt koporsók elkorhadt szegélyén 
Komor homály időtlenül mereng.
Sötét — oszolj! Mozduljatok ki árnyak! 
Ébredj te kínban holtra vált világi 
Mily oldhatatlan égi szent varázslat 
Tart bűvöletben zordon némaság! ? . . .
E dermedt lét mily földi szóra mozdul ? 
Hiába súgom: h it . . .  emlékezés. . .
Ébredj tehát a sírva zengő szóiul — 
Harsogj hatalmas ige: Szenvedés! . . .

És hirtelen mozdulnak titkos árnyak, 
Omolni látom sírok kőfalát.
Szive zokog a zordon némaságnak,
Zendülni hallom holtak kardalát. 
Szellemcsapat vonul fe l énekelve
— Véres jel ül a holtak homlokán —
És száll a hang, megkinzottak keserve,
Mint mély dörej felbúgó orgonán.
Sóhaj kering mély, tébolyult erővel,
Mint gyors iramban zúgó forgatag- 
Bilincs-csörgés, panasz, vád mennydOrög fel
— Holtak dalában felviharzanak.

S amint a dal zeng: látomásba’ látom: 
Ártatlanon törvényt a bosszú ül —
Börtön telik — hithősök szalmaágyon — 
Kopár sziklák közt holló holtra gyűl —
A hős rabszolga-sorban küzd a gályán — 
Vér fest bíborra vakító habot —
Zengő zsolozsma kél tenger dagályán,
Merül mélyébe s eltűn egy halott — 
Ostorcsapás, betegség, gyilkos örvény,
Vihar fogyasztja hithősök hadat —
De mindhiába’! — Fel, magasba törvén: 
Hallom, hallom a vértanuk dalát. . .

. . .  A látomás világa tűn előlem.
A vértanuk alakja ködbe vész. . .
Fog sejtelem: daluk harsog időtlen’ — 
Időtlenül: gyász, hit, vád, szenvedés. . .
S  amíg, ocsúdva, elborúlni látom 
A mozdulatlan bérces ormokat:
Reám tekint a Gyász még haloványan . . .  
—. Mondd, meddig őrződ itt e sírokat ? —
„ Örökké őrzöm“ — szól — „a holtak álmát,
A halhatatlan ötven vértanút, fjük,
És — tudd meg azt!  — e hősök egyre vár- 
Ha volna még: ki épp így halni tu d . . . “

_________ HAHANQSZÖ.___________

egyházmegyei, Mihályi Kálmán gyűl. fel
ügyelők, Molnár Elemér főszolgabíró, Nátrik 
Pál pápai presbyter s az egész templom
udvart betöltő hatalmas gyülekezet meg- 
indultan hallgatta a püspök ihletett szavait: 
„Boldogok, akik háborúságot szenvednek 
az igazságért, meat övék a mennyeknek 
országa. A boldogság és szenvedés közel
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állanak egymáshoz, mert mindkettő köze
lebb visz az éghez. Borhidai Miklós is 
szenvedett az igazságért, de boldog volt, 
mert szenvedései végén elnyerte az élet 
koronáját. Úgy áll itt ez az emléktábla, 
mint egy fekete gránitszem, mint egy örök 
figyelmeztetés azoknak, kik e templom előtt 
járnak, hogy neveljen hithűségre, az igazság 
mellett való kemény bizoHyságtevésre“.

Az emléktábla leleplezése után Kutas 
Kálmán zalaegerszegi lelkész szavalta el 
„A Gályarab“ című gyönyörű ódáját, Mi
hályi Kálmán gyűl. felügyelő pedig átvette 
az emléktáblát s megígérte, hogy arra a 
gyülekezet hiven gondot visel. Az ünnepély 
ctiatit a helyi dalárda énekelte el Glatz Lajos 
tanító vezetésével Kapi Gyula 46-ik zsoltá
rát s a gályarabok által a kapuvári bör
tönben énekelt „Forog a szerencse“ c. szép 
egyházi énekünk 5—6. versét oly szépen, 
ahogyan falusi dalárdát a jelenlevők aligha 
hallottak énekelni.

A leleplező ünnep után istentisztelet 
következett, melyen Máté XIV. 22—36. alap
ján Kovács Sándor egyetemi tanár mondott 
az ő jól ismert nemes magyarságával tiszta 
evangéliomi szellemű prédikációt; a temp
lomból kiszorult hfeek előtt pedig Puskás 
Jenő lelkész prédikált.

Az istentisztelet végeztével a soproni 
alsó egyházmegye lelkészi és tanjbii kara, 
majd Kiss Béla körjegyző vezetésiével a 
politikai község tisztelgett a püspöknél. A 
közebéden pxedig dr. Ajkay Béla köszöntötte 
fel öt, ki hosszú, fáradságos egyházlátogató 
körútja után sem tagadta meg az egyház
megye kérését, hanem eljött, hogy együtt 
ünnepeljen az ünneplőkkel. Pohárköszöntőt 
mondott még Molnár Béla főszolgabíró és 
Kovács Sándor egyetemi tanár.

Délután I órakor kocsira ült a püspök 
és a vendégek nagy része, hogy a felejt
hetetlen sjép ünnep emlékével szivükben 
a szanyi áffbmásról hazatérjenek.

Balogh Ernő.

Püspöki egyházlátogatás a tolna* 
baranya-som ogyi egyházmegyében.

Június 17-én reggel Táltoson, 
ebben a reformáció koráig vissza
vezető nagyon buzgó kis leánygyü
lekezetben végzett egyházlátogató 
munkát Kapi Béla dtúli püspök.

A határon Qkvoboda Ferenc kis- 
vaszari körjegyző, a templom előtt 
Weil Henrik taníflS, a tanítólakon 
hívei élén Gartner Lajos kisvaszari 
plébános üdvözölte a püspököt, a 
gyűl. énekkar pedig az igen szépen 
elénekelt Harre meine Seele című 
karral köszöntötte őt. Az istentisz
telet után tartott közgyűlésen öröm
mel győződött meg a püspök a 
jelentésekből a gyülekezet nagy 
áldozatkészségből, mellyel egy 
éven belül templomát, iskoláját 
újra építette és felszerelte, meg
nyugvással látta a gyülekezet val
lásos életét, de aggódva látta, hogy 
a szekták ebben a kis gyülekezet
ben is felütötték fejüket és igen
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komoly szavakkal intette a híveket, 
különösen a presbitériumot éber
ségre és őrállásra. A tanítócsalád 
magyaros vendégszeretetének élve
zése után tovább ment a tőpásztor 
Tarrósra. Ennek határán is lovasok 
várták, majd Guth József vásáros- 
dombói jegyző a község, Barts La
jos h. tanító a gyülekezet nevében 
üdvözölték. Ez a kicsiny, nagyon 
gyenge leánygyülekezet a legna
gyobb erőfeszítéssel látott hozzá a 
f. év tavaszán imaházának felépí
téséhez, sikerült is azt tető alá jut
tatni, de ott megakadt, teljesen ki
merült anyagi ereje. Fájó lélekkel 
nézi félben maradt szent munkáját. 
Bár akadnának áldozatkész lelkek, 
akik átérezve ezen kis gyülekezet
nek Istenháza utáni vágyát, támo
gatására sietnének! Az istentiszte
letet az iskolaudvaron felállított 
oltár előtt tartotta meg a főpásztor, 
kinek hűségre, kitartásra, Istenbe 
vetett bizalomra intő beszédet köny- 
nyek közt hallgatta a községnek 
összegyűlt lakossága. Örömét fe
jezte ki a püspök a tapasztalt ösz- 
szetartás, vallásosság, áldozatkész
ség felett. Csak arra kérte kis gyü
lekezetét, hogy erősítsék a kapcsot 
az anyagyülekezettel, mert maguk
ban, gyengeségükben nem tudnak 
megállani, elvesznek!

Még 17-én este meg kellett tenni 
a Kaposszekcsöre vezető útat. Szép, 
szervezett, 20 tagú bandérium kí
sérte be püspökét a községbe, hol 
a diadalkapu alatt Bind Henrik 
községi főjegyző, a templom előtt 
pedig az énekkar szép éneke után 
Stráner Vilmos lelkész magyar és 
német beszéddel fogadta őt. Ezután 
az egész gyülekezet bevonult a 
templomba, hol a lelkész liturgikus 
könyörgést tartott. Pénteken déle
lőtt meglátogatta a püspök az isko
lákat, istentiszteletet, majd közgyű
lést tartott, melynek végén öröm
mel állapította meg, hogy ezen 
gyülekezetben virágzó egyházi élet 
folyik, erős a hithűség, melyen a 
szektamozgalom sem tud érezhető 
rést ütni, mert lelkész és gyüleke
zet egyaránt megteszi kötelességét. 
Dicsérettel emlékezik meg a fő
pásztor az egész vezetőség, lelkész 
és tanítók eredményes munkájáról 
s további kitartásra buzdítva őket 
búcsúzott a gyülekezettől és lelkész
családtól, melynek nagyon szívesen 
látott vendége volt, hogy elhagyva 
Baranyát, a somogymegyei Szaba
din folytassa apostoli munkáját.

Tanítók gyűlése.
A Tiszai Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Egyházkerület Tanítóegyesülete június hó
25-én tartotta Nyíregyházán az evangélikus 
iskola dísztermében évi rendes közgyűlését, 
melven részt vettek Geduly Henrik püspök 
és Krieger Mihály egyházmegyei dékán is.

Kemény Péter egyesületi elnök hazafias 
és mélyenjáró vallásos érzéstől áthatott 
beszédében rámutatott, hogy a szebb jövő
ért kifejtett és kifejtendő munkának leg
fontosabb pillére a papság és tanítóság 
egyesült erejével vezetett egyház és iskola 
s az ezt támogató együttes értekezletek.

Ez alkalommal vett búcsút a közgyűlés 
két nyugalombavonuló kartársától: Béler 
Gusztávtól és Ozvald Józseftől és úgy őket, 
mint Ruhmann Andort és Nandrássy D. 
Aurélt örökös tiszteletbeli tagoknak válasz
totta meg.

Fiedler Ferenc gyönyörű szavalata után 
Kemény Péter elnök szívet megindító be
szédben emlékezett meg Neumann István 
hősi halált halt kartársról, mikor a köz
gyűlés rövid felállással adózott megdicsőütt 
kartársa emlékének.

Fiedler János „Az evangélikus családi 
nevelésről“ olvasott fel igen szépen felépí
tett értekezést, Mátis Béla pedig az 1925. 
évi október 15-én Budapesten tartott Or
szágos Evangélikus Tanítóegyesüleli gyű
lésről tartott beszámolót.

Scholtz Ottó pénztári jelentése után 
Stoll Ernőnek az új tankönyvekre vonatkozó 
azon indítványát tárgyalta és fogadta el a 
közgyűlés, hogy azok megjelenéséig az ed
dig használatban volt evangélikus tanköny
vek maradjanak használatban.

Ezen közgyűlés lefolyása élénk bizonyí
téka annak, hogy a szebb jövendőért nem
csak a tenni akarás van meg, hanem aktív 
munka folyik a kölcsönös megértés és a 
szeretettel együttmunkálkodás jegyében.

Istennek gazdag áldása kisérjen minden 
önzetlen és szeretettől vezérelt ténykedést.

Mátis Béla.

Németországi tanulmányutat 
tervez a Luther-Szövetség.

a z  országos Luther-Szövetség báró 
Kaas Albert Luther-Szövetségi 

elnök kezdeményezésére a nyár 
folyamán, augusztus- vagy szep
temberben, esetleg augusztus- és 
szeptemberben németországi tanul
mányutat tervez a nagy Luther 
városokba: Erfurt, Eisenach, Wart
burg, Eisleben, Halle, Wittenberg 
és Magdeburg városába.

A tanulmányút rendezésével a 
Szövetség egyfelől lángralobbantani 
óhajtja híveink lelkében a szuny- 
nyadó, alvó evangélikus egyházi 
öntudatot és hitbuzgóságot, más
felől pedig előadások, prédikációk 
tartásával fokozott mértékben fel
akarja hívni a német nemzet figyel
mét magyarhoni evangélikus egy
házunkra és hazánkra.

A részleges megbeszélések most

vannak folyamatban, így tehát a 
pontos részvételi költség ez idő 
szerint még nem állapítható meg. 
Az eddigi számítások szerint a va
súti költség, elszállásolás és ellá
tási költségek körülbelül 3—3‘5 
millió koronát tennének ki.

A magunk részéről a legnagyobb 
örömmel üdvözöljük az országos 
Luther-Szövetséget németországi ta
nulmányút kezdeményezése alkal
mából s szentül meg vagyunk győ
ződve, hogy az lelkes visszhangra 
fog találni a magyar evangéliku
sok körében.

Lelkes visszhangra akkor, ami
kor ezt napjainkban úgy evangéli- 
omi anyaszentegyházunk, mint édes 
magyar hazánk jól felfogott érdeke 
is így kívánja. Visszhangra az apos
tol intésével: „Áron is megvegyé
tek az alkalmatosságot!“

A reformáció szülőhazájának, a 
történelmi múltú városoknak meg
látása, oly élményekkel teszi gaz
daggá azokat, akik a tanulmány
úiban résztvesznek, hogy azért 
egész életükön át hálásak lesznek 
az Isten kegyelmének.

Esperességi közgyűlés.
A pestmegyei alsó esperesség június

30-án tartotta meg rendes közgyűlését 
Kecskeméten. A vendéglátó házak egymá
son akartak túltenni, valóban otthon érez
tük magunkat. A bizottsági üléseken 29-én 
előkészítették a gyűlés tárgyait. 30-án Ba- 
kay Péter alesperes úrvacsorát osztott. 
Báró Kaas Albert egyházmegyei felügyelő 
mélyen járó gondolatokban gazdag, evang. 
hittől áthatott megnyitója után Kruttschnitt 
Antal főesperes tartotta meg a tőle meg
szokott, mindenre kiterjedő hatalmas évi 
jelentését. Majd Bakay Péter alesperes re
ferált megkapó tanulságokat leszűrve a 
tanügyről.

Este vallásos est volt, amelyen Bakay 
Zoltán imádkozott. A polgári dalárda Kre- 
mán Sámuel karnagy vezetése mellett meg
lepő készültséggel énekelt. Vitéz Balogh 
Károly tanító gyönyörű szavalata után Sal- 
lay Ilona énekesművésznő megragadó hang
jával dicsőítette az Urat. Molitorisz János, 
Kremán Sámuel, Farkas Kálmán, Zayzon 
Ferenc és Gaszó Béla főgimn. tanárok ad
ták elő Beethoven Andantéját kiváló mű
érzékkel és precizitással. Ezután Krutt
schnitt Antal főesperes tartott hatalmas, 
bibliai alapon nyugvó előadást a kcresz- 
tyénség lényegéről.

A gyámintézeti beszédet Krón Ferenc 
lelkész-elnök mondta. Sárkány Béla főes- 
peres-lelkész szívből fakadt imája zárta be 
az estet. Utána a kecskeméti egyház sze
retet-vacsorát adott, mely alatt sok köszöntő 
hangzott el.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó‘ fentartására,
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K OR KÉ P E K.

K arcolatok a hétről.
Huszágh lsIvóii géplakatos Zen- 

tán 18 évvel ezelőtt elvált feleségétől, 
Bálizs Etelkától és ekkor a házasság
ból született Mihály nevű fiú  az édes
apánál maradt. Később Huszágh Ist
ván ismét megnősült és elvette Dudás 
Franciskát. Ebből a házasságból két 
gyermek született. A három gyermek 
együtt növekedett a szülői házban. 
Már tíz esztendős volt a kis Mihály, 
amidőn játék közben puskával vélet
lenül agyonlőtte féltestvérét, a három 
éves Erzsikét. Az alig tízéves gyer
meknek az élete, ettől a szerencsétlen
ségtől kezdve pokollá lett a családi 
házban. Az apa, aki n a x a r é n u s  
volt, eltaszitotta magától fiát, a mos
tohaanyja pedig a legválogalottabb 
kínzásokkal gyötörte a kisfiút. A köz
ségben mindenki beszélt a szerencsét
len gyermek szomorú sorsáról.

Öt évvel ezelőtt azután hirtelen el
hallgatott a szomszédok beszéde: 
Huszághék háza elcsendesedett, a kis 
Mihály segítséget kérő kiáltását _ a 
szomszédok többé nem hallották. Ér
deklődtek ugyan úgy az apánál, mini 
a mostohánál, hogy mi lett a kisfiú
val, a válasz mindig az volt, hogy a 
gyermeket kiküldték Magyarországba.

A kisfiú édesanyja, Bálizs Etelka 
is többször érdeklődőit volt férjénél 
gyermeke iránt, de ö is azt a választ 
kapta, hogy a gyermeket elküldötték 
Magyarországba. Időközben a fa lu 
ban sok mindenfélét kezdtek beszélni 
a hirtelen eltűnt Huszágh Mihályról. 
Ezek a beszédek eljutottak az édes
anyja füléhez, aki most már erélye
sebben követelte vissza gyermekét az 
édesapjától s feljelentést tett az adai 
rendőrségen. A rendőrség azonnal 
megindította a nyomozást s többször 
kihallgatta az apát s a kihallgatás 
eredménye lett, hogy a megtört apa 
bevallotta, hogy Erzsiké leányának 
temetésén fogadalmat tett második 
felesége biztatására, hogy a kisleány 
gyilkosát elpusztítja. Minthogy na- 
zarénus és v a llá s a  t i l t ja  az 
em b e rö lé s t, f iá t  élve d ob ta  be 
az előre  m e g á s o tt  g ö d ö rb e  és  
fö ld d e l  e lte m e tte .

íme, ilyent produkál az ember, 
amikor tévely és bűn éjjele nehezül
nek a szívére!

Most érettségizett, tanításban nagy jár
tassággal biró, lelkészi pályára lépni szán
dékozó ifjú a vakációra pusztán diákok 
tanítását vállalná. Cím : Postamesteri hi
vatal, Átány, Abauj megye. 1—2

OL VAS S UK A B I B L I Á T !
Számadás I

Júl. 12. Légy kész a számadásra. I. Péter 
3 . 16. Szétnézel családod körében, gyerme
keid arcán ragyog a sikeres vizsga utáni 
lelki békesség öröme. Kisétálsz a határba, 
látod a keresztekbe rakott gabonakévéket. 
Iskola és természet aratást tartott, össze
gyűjtötte egy év eredményét, termését. Ne 
gondold, hogy csak nékik kell számot ad- 
niok. Szükséges, hogy te is tarts életed 
felett vizsgát s megtartsd az aratást lelked 
gabonaföldjén. Vess számot önmagaddal 
lelkiismereted előtt s légy készen számot 
adni mindenkor mindenek, ember és isten 
előtt.

Júl. 13. Mindenkinek számot kell adnia. 
II. Korinthus 5. io. Ne gondold, hogy tereád 
semmit sem bízott Isten s Így elkerülheted 
a számadást. Tudd meg, hogy mindnyájunk
nak meg kefl jelennünk a Krisztus itélőszéke 
előtt. És hogyha ezt tudod, készülj is arra. 
Hogyan gondolsz megállhatni majd üres 
kézzel, üres, vagy épen bűnnel terhelt lélek
kel Krisztus előtt ? Készülj a számadásra 1

Júl. 14. Magadnak kell számot adnod 
önmagadról. Róma 1 2 .is. Készülj a szám
adásra és ne gondold, hogy másra hárít
hatod bűneid terhét, mulasztásaidat, Isten
nel szemben való engedelmességedet. Isten 
téged magadat tesz felelőssé életedről. Nem 
lehet mentséged, hogy más csábított a bűnre, 
van szabad akaratod s felelősséggel tartozol, 
hogyan használtad azt fel. Végzet, fátum, 
sors, vakszerencse, véletlen nincs. Van 
isteni gondviselés és emberi szabadakarat. 
Ne felejtsd ezt, mikor számadásra készülsz,

Júl. 15. Adj számot tartozásodról. Máté 
2 2 .sí. Te, ki talán különös figyelmet fordí
tasz arra, hogy úgynevezett „becsülelbeli 
adósságaidat“ 24 óra alatt lefizesd baráta
idnak, gondolsz-e arra, hogy Istennek is 
adósa vagy ? A lelkeddel és az életeddel 1 
S nem félsz-e attól, hogy az Úr által néked 
juttatott kegyelmi időből is már csak 24, 
vagy még kevesebb órád van hátra ? Vajion 
hogyan tudnál számot adni Istennek? Ké
pes lennél-e rendezni vele szemben is 
becsületbeli adósságodat? Gondolj és ké
szülj a számadásra.

Júl. 16 Milyen lesz a számadásod ? Máté
25. ír-só. Vájjon te is úgy gondolod, hogy 
elég, ha megőrződ a reád bízott talentomot? 
Hallod az ítéletet ? „Gonosz és rest szolga, 
tudtad, hogy. .  .* Nincs számodra mentség. 
Tudtad és tudnod kellett, hogy gyarapítás 
végett bízott reád az Úr talentomokat. Tud
tad, hogy nem ajándékba kaptad azt, nem 
a sajátod az, amellyel bármit cselekedhetsz, 
hanem bizományba kaptad az llrtól, hogy 
gyümölcsöztesd azt az ö  számára. Vájjon 
milyen lesz a te számadásod?

Júl. 17. Hogyan készülsz a számadásra ? 
Lukács 16.1—9. Vájjon te is a hamis sáfár 
módjára, Uradat meigkárositva akarod biz
tosítani a te jövendődet? Vigyázz! e világ 
urait meg lehet csalni s e világ fiainál ilyen 
„kéz kezet mos“ összejátszással be lehet 
magad biztosítanod, de a mindentudó Istent 
meg nem csalhatod, a szent és igaz Isten 
országába az üdvözöltek közé magad be 
nem hízelegheted! Ne csaláson és hamis
ságokon törd tehát a fejed, hanem szived
del keresd a helyes megoldást.

Júl. 18. Mit tégy tehát ? Lukács 18. w. 
Saját érdemeidre, munkádra, életedre hivat
kozva meg nem állhatsz a számadáskor 
Isten itélőszéke előtt. Egyedül Megváltódra 
hivatkozhatok Semmi többet nem tehetsz

mint alázatos töredelemmel elismerni bűnös 
voltodat s kérni Jézusod érdeméért Isten 
bűnbocsátó kegvelmét. Alázd meg magad, 
engedd, hogy Isten egészen összetörjön, 
azután kegyelmesen felemeljen és felma
gasztaljon. Sohse felejts el készülni a szám
adásra, imádkozván alázatos töredelemmel: 
„Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek 1*

AlmfTj (Jyulft.

e o y r O l - m A s r ö l .

A m in den n api életből.
Ötven esztendő óta nem volt 

Ilyen esős nyár M agyarországon, 
ötven esztendő óta nem volt példa 
Magyarországon ilyen intenzivftású 
esőre június és július hónapokban, 
mint amilyenben részünk van most. 
A statisztikai adatok azt mutatják, 
hogy 1876 óta mindössze két esetben 
volt ilyen esőzés és ezzel egyidejűleg 
akkora vízállás a Dunán, mint az 
idén. De ez is mindössze két napig 
tartott és korántsem volt részleteiben 
sem ekkora mértékű, mert hiszen a 
Duna magassága csak éppen 600 
centiméter fölé emelkedett, de egy 
esetben sem volt 640.

Gombos táján a Duna magassága 
meghaladta a hidrográfokat, ami azt 
jelenti, hogy ott olyan magas a Duna, 
amilyen még sohasem volt, vagy 
legalább is azóta nem volt, amióta 
tudományos méréseket eszközölnek.

Pontos képet természetesen mind
ezek ellenére sem lehet adni a veté
sekről, mert hiszen Magyarországon 
2,600 000 katasztrális hold van búzá
val és 1,200.000 katasztrális hold 
rozzsal bevetve.

Az ország közgazdasági élete most 
valóban a véletlentől függ.

A zorványi vár ura.
Irta: Szombath Ernő. is)

Reggelre kelve ismét egy faluba 
értek. Most kifogták a lovakat s az 
istállóba kötötték be őket. Úgy lát
szott, hogy ott hosszab pihenőt tar
tanak.

János a falun kívül elterülő erdő 
szélén maradt. Itt Zorka egy terv
vel állott elő.

— János, egy gondolatom tá
madt. Mit szól hozzá?

— Hadd hallom előbb! Majd 
aztán szólok hozzá.

— Hát azt gondoltam, hogy én 
bemegyek a kocsmába s ott mód
ját keresem, hogy megtudjam, hová 
utaznak ezek? Akkor aztán nem 
kell őket követnünk, hanem akár 
előre is odamehetünk.
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— Mondasz valamit Zorka. Csak
hogy nem hiszem ám, hogy meg
mondják azok, hová utaznak?

Zorka csodálkozva nézett rá.
— Már miért ne mondanák meg? 

Hisz nincs abba semmi titok!
János megcsóválta a fejét.
— Ép az a bajuk, hogy titokban 

akarják tartani. Ezért is utaznak 
nyakra-főre s oly sietve.

— De hát én mégis megpróbál
nám.

János beleegyezett.
— Jó, próbáld meg. Engem ezen 

a helyen fogsz megtalálni.
Zorka elment. János meg beljebb 

ment az erdőbe. Lovát meghur
kolta, maga meg leheveredett a 
fűbe s csakhamar elaludt. Közben 
felébredt. Megebédelt. Zorka még 
nem jött meg. Lassan eltelt a dél
után, esteledni kezdett. János újból 
elaludt.

Egyszer csak arra ébredt fel, 
hogy valaki a bajszát huzigálja.

Zorka volt.
— Keljen fel János. Ha úgy tet

szik, mehetünk mi is.
János ijedten ugrott talpra.
— Micsoda? Azok már elmentek?
— El bizony.
— Már régen.
— Ezelőtt másfél órával.
János haragos lett.
— S te csak most keltesz fel?
— Hát hiszen már egy órája 

keresem ! Nem itt váltunk el.
János lecsendesedett.
— Igazad van. Én vagyok a hi

bás. Hát most gyorsan fel a lóra 
s utánuk, mert még utóbb szem 
elől tévesztjük őket.

Zorka megfogta a karját.
— Nem kell olyan nagyon siet

nünk. Akár újra le is fekhet. Hol
nap is ráérünk indulni.

— Hát tudod, hová mennek?
— Tudom.
— Hát hová utaznak?
— Nagyszombatba.
János bambán nézett Zorkára.
— Hát miért éppen oda?
Zorka akaratlanul is elnevette

magát.
— Hát mert az az úr odavaló.
János még jobban csodálkozott.
— Melyik úr?
— Hát aki a hintóbán ül.
— Hát kicsoda az?
— A jezsuiták quardiánja.
Jánosnak még a szája is tátva-

maradt.
— A jezsuita kvartyián?
Zorka ráhagyta.
— Az, az.

— Aztán miféle úr az a izé — 
már nem tudom a nevét?

— Nagy úr. A barátok főnöke.
János most már sehogyse értette

a dolgot. Hogy a barátnak főnöke 
is legyen, az sehogyse fért a fe
jébe. De röstelte elárulni a tudat
lanságát, hát inkább nyelt egy na
gyot s aztán megszólalt.

— Hát most mit tegyünk?
Zorka letelepedett a fűbe.
— Itt maradunk s az éjjel aludni 

fogunk. Holnap aztán folytatjuk az 
utunkat. Két nap múlva mi is ott 
leszünk, ahol azok.

Úgy is történt.
János lefeküdt s újból elaludt, 

Zorka is keresett magának egy al
kalmas helyet s ő is lepihent. Más
nap aztán útra keltek. Az éjjelt 
ismét átpihenték s a következő nap 
már feltűnt előttük a város az ő 
kilenc templomával, tizenegy tor
nyával.

János bekötött egy kocsmába. 
De meg volt akadva. Nem volt 
pénze. Ami kevés volt, az már el- 
jogyott.

Zorka segített a bajon. Egy zacs
kót vett elő a kebléből s abból 
egy félmarokra valót adott János
nak.

— A tisztelendő úrtól kaptam, 
hogy legyen, ha kellene. Hát most 
itt van és épen jókor van. Maga 
csak lássa el a lovat, én majd ad
dig szétnézek egy kicsit a város
ban.

Zorka hamarosan rátalált a je
zsuiták kolostorára. Elől állott a 
templom, mellette volt a kolostor. 
Ennek ablakai vastag kihajló vas
rácsozattal voltak ellátva. A ház 
mögött volt a kert. Az magas fal
lal volt körülkerítve.

Zorka naphosszat az ablakok 
alatt lebzselt, de semmi különöset 
nem tapasztalt.

Másnap reggel már újból ott volt.
A templomból ének hangzott ki.
Zorka bement s elvegyült a tö

meg közé. Csodálkozva nézte a szé
pen festett templomot; elnézte a 
cifra oszlopokat, a szép faragáso
kat.

Egyszerre elhallgatott az ének.
Egy papi ruhába öltözött ember 

lépett az oltár elé, ott tett-vett s két 
szépen öltözött gyermek lóbált ide- 
oda valamit, amiből illatos füst 
szállott fel s betöltötte vele a tem
plom belsejét.

Zorka szeme égő kíváncsisággal 
tapadt a két gyermekre, kivált az 
egyikre, arra a szép szőke fürtüre.

Ön biztosan vevőnk lesz
ha levelezőlapon kéri új árjegyzékün
ket fényképező gépek- és cikkekről

Hatschek Farkas
1 -1 0

Budapest, IV., Károly-körút 26.

Lehetett vagy tíz-tizenegy éves. Az 
arca értelmet árult el, de egyben 
valami megható szomorúság is raj
zolódott rá. (Folyt, köv )

H E T I  K R Ó N I K A .

A politikai körökben az utóbbi napok
ban sokat beszéltek általános képviselő- 
választás lehetőségéről. — A kormányzó 
és a miniszterelnök az amerikai független
ségi nyilatkozat 150 éves évfordulója alkal
mából üdvözlő táviratot küldtek Coolidge 
elnöknek. — A fővárosban legutóbb haj
nalig tartó tanácsülések voltak a városházán. 
Fényes László a templomépitések ellen 
nyilatkozott a lakásínséggel kapcsolatban, 
ami általános megbotránkozást idézett elő. 
— Bacher Emilt, ki a Pesti Viktoria Gőz
malom részvénytársaság vagyonának jelen
tékeny részét kockázatos tőzsdespekulációba 
fektette, az ügyészség letartóztatta. — Diftl 
János levente-oktatót Baranyaszentgyörgyön 
agyonverték.

A szerb király végig meglátogatta Zom- 
bortól Apaniig az árvizsújtotta vidéket.

Ausztria semmi esetre sem adja ki 
Romániának Bocskay koronáját.

A német kancellár visszavonta várat
lanul a fejedelmi vagyonokról szóló törvény- 
javaslatot.

A francia pénzügyminiszter a frank 
esésének megállítására igénybe veszi a 
francia Bank aranykészletét.

Svájc a miniszterelnököt inzultáló Juszt 
Ivánt óvadék ellenében szabadon bocsátotta 
s nem adja ki Magyarországnak.

Az angol parlament harmadszori olva
sásban is megszavazta a bányamunkások 
munkaidejének felemelését.

Marokkóban ismét dúl a háború. A riff- 
kabilok új vezére Muley Achmed Bezed.

Spanyolországban mind kritikusabb 
a helyzet. Páris után Londonban tett láto
gatást a királyi pár.

A riffek volt vezérét, Abd El Krímet 
Madagaszkár szigetére száműzik.

A perzsa pénzügyi államtitkárt agyon
lőtték.

Angorában nagy érdeklődés mellett 
tárgyalják a Kemál elleni összeesküvés 
bünpörét.

Pekingbe nagy pompával vonult be 
Csang-Cso-Lin ötvenezer embere élén. * I.

Németül és franciául beszélő evangéli
kus leányt mint családtagot keresünk egy
I. és egy IV. o. gimn. leányka mellé. Leg
alább egyik nyelv tökéletes bírása megkí- 
vántatik. Teljes ellátás és fizetés megegye
zés szerint. Jelentkezést alábbi címre kérünk: 

BENEDEK BÉLA vezetőtanitó 
Borsodnádasd gyártelep (Borsod, m.)
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Sztháromság u. 6. vasárnap.
Ep. Róma 6 . 3—11.

Az ember életében a keresztség szentsé
gének jelentőségét rendkívül kézzelfogható 
formában világítja meg Pál apostol a Ró- 
mabeliekhez intézett levele fentebb idikett 
részében. Mi megkeresztelkedtünk, a Jézus 
Krisztusba, az ö halálába, hogy új é le t
ben járjunk. _____

Személyi hir. Dr. Raffay Sándor püs
pök családja kíséretében hosszabb időre 
Alsó-Ausztriába fürdőbe távozott.

Evangélikus egyházunk és Amerika. 
Egyetemes egyházunk elnöksége a püspöki 
karral egyetértőleg báró Radvánezky Albert 
egyetemes felügyelő óhajára, tekintettel az 
amerikai evangélikus egyházhoz való sze
retetteljes viszonyra, az Egyesült-Államok 
150-ik jubileumi ünnepe alkalmával meg
szólaltatta mindenütt a gyülekezet harang
jait s Így július 4-én 150 harangkonditással 
magyarhoni ev. egyházunk beleolvadt az 
ünnepi megemlékezesbe.

Ötven éve lelkész Szegeden. Mint 
szegedi tudósitónk jelenti, azon a vasárna
pon, amelyen a Magyar Luther-Társaság 
közgyűlését tartotta, |ún. 20-án ünnepelte 
csendes magányában Thomay József a sze
gedi gyülekezet lelkésze 79-ik születésnapját 
és 50 évi szegedi papságának évfordulóját. 
Kár, hogy senkinek sem volt tudomása 
erről a ritka évfordulóról. A magunk ré
széről ezúttal a legjobb jókfvánatokkal kö
szöntjük a szegediek tiszteletreméltó agg 
lelkipásztorát s életére továbbra is a jo 
Istennek áldó kegyelmét kérjük.

Csemez István beiktatása. A győri 
egyházmegye felügyelőjét, Csemez Istvánt 
jún. 29-én iktatták be felügyelői állásába, 
mely alkalommal az egyházmegye is köz
gyűlését tartotta. A népszerű felügyelőt a 
lelkészi kar nevében Pálmai Lajos tb. es
peres, a felügyelői kar nevében Mihályi 
István, a tanítói kar nevében Kiss Lajos, 
a felpéci gyülekezet nevében Győrffy Béla 
üdvözölték. Kapi Béla püspök sürgönyileg 
üdvözölte az új felügyelőt.

Segédlelkész áthelyezések. Kapi Béla 
püspök egyházi érdekből a következő se
gédlelkészeket helyezte át eddigi állomás
helyükről: Horváth Pál segédlelkészt Pápá
ról Győrbe, Bélák Sándor segédlelkészt 
Uraújfalúból Pápára.

Dabrony község június 27-én avatta 
föl a háborúban hősi halált halt 37 vitéz 
katonájának emlékszobrát, a hatóságok 
képviselőinek s a vidékről összesereglett 
nagyszámú ünneplő közönségnek jelenlété
ben. Délelőtt 10 órakor az evangélikus 
templomban gyászistentisztelet volt, majd 
az emlékszobor előtt az ünnepséget a 
»Hiszekegy“ nyitotta meg, amit az evang. 
ifjúsági énekkar énekelt Szijj Dezső evang. 
tanító vezénylésére. Kakas József dabro- 
nyi ev. lelkész mondott nagyhatású ünnepi 
beszédet s az ő szép, két alkalmi költemé
nyét szavalta Ferenczy Zoltán helybeli 
gazda és Böröczky Sándor hadiárva, aki 
a hadiárvák koszorúját is lehelyezte a 
szoborrra.

Dr. Ittzé8 Zsigmond, a somogyi ew. 
egyházmegye felügyelőjét, a Dunántúli 
Luther-Szövetség világi elnökét, Somogy- 
vármegye főorvosává nevezték ki.

Doktoravatás. Lándori Kéler Erzsébet 
— lándori dr. Kéler Zoltán a dunáninneni 
ág- hitv. ev. egyházkerület felügyelőjének

leánya — a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán, 
földrajzból és történelemből »summa cum 
laude“ doktori szigorlatot tett s 1926. július 
19 én avatták fel ünnepélyesen a bölcsé
szettudományok doktorává.

Új tanügyi bizottsági tag . A közép
vasi ev. egyházmegye tanitó-egyesülete 
Szigethy Dénes igazgató-tanitó nyugalomba 
vonulásával megüresedett egyházmegyei 
tanügyi bizottsági tagságot Asbóth József 
őrimagyaró8di tanítóval töltötte be.

Felsődőrgicsének június 27 én áldott 
vasárnapja volt. Ekkor avatta fel Nagy 
Lajos esperes ünnepélyes istentisztelet ke
retében a gyülekezet új oltárát és harangját. 
A szent hazat zsúfolásig megtöltötte a val
láskülönbség nélkül összegyülekezettek áhí- 
tatos serege. Közének után Novák Elek 
kővágóörsi lelkész imádkozott Az ünnepély 
középpontjában Nagy Lajos esperes ünnepi 
beszéde állott. Vajha az elhangzott szép 
szavak ne a pusztába veszett kiáltások 
lennének, hanem gyümölcsöt érlelnének a 
földiekért tusakodó ember lelkében Beszéd 
közben húzták meg e'őször a harangot, 
amely tiszta csengésével mély áhítatot kel
tett a hivók seregében. Utána az iskolás
énekkar énelte el a „Csendül-kondul új 
harangszó“ kezdetű éneket. Jó előadásuk 
Kovács Sándor tanító buzgó munkáját di
csérik. Csaby József theologiai hallgató 
mély átérzéssel Nagy Lajos esperes alkalmi 
versét szavalta el. Jónás Lajos helyi lelkész 
imája után az ünnepség a Himnusszal ért 
véget. Utána díszközgyűlés volt, amelyen 
Nagy Lajos esperes köszönetét mondott 
Kovács Sándor tanítónak az új harang meg
szerzése érdekében kifejtett tevékeny éB 
buzgó munkásságáért, ki fáradságot nem 
ismerve gyűjtöget az új harangra. — Offer- 
tórium 604.700 K volt.

Tállya. Ez a kis számú, de az új élet 
utján haladó egyházközség június 27-én 
tartotta meg Tóth József esperes és Erőss 
János dr. egy házfelügyelő elnöklésével fel
ügyelő-választó közgyűlését. A közgyűlés 
szomorú lélekkel fogadta el Sóhalmy György 
volt felügyelő lemondását, ki 21 évi ön
feláldozó, áldozatkész munkával állott az 
egyházközség élén. A közgyűlés Sóhalmy 
Györgyöt a tiszteletbeli felügyelői címmel 
tisztelte meg. Majd megejtette a felügyelő
választást s egyhangúlag szirmabessenyói 
Szirmay László kormányfötanácsos-szőlő- 
birtokost választotta meg felügyelőjéül. Az 
új felügyelő az egyházi és kúlturális élet 
országszerte ismert kiválósága. A küldöttség 
élén Tóth József esperes üdvözölte az új 
felügyelőt állásában s munkájára Isten ál
dását kérte. Szirmay felügyelő válaszában 
a jövendő élet fejlődése céljául a mélyebb, 
a biblikusabb evangéliumi elet útját jelölte 
meg. örülünk, hogy felügyelőink is lassan 
nemcsak névleges, de valóságos vezetőink 
kezdenek lenni a hitélet terén is.

Iskolatársak találkozója. A pozsonyi 
lyceumon az 1891. évben érettségizett diákok 
a f. évi jún. 29-én d. e. 11 órakor Buda
pesten a Deák-téri ev. iskola kis tanács
termében 35 éves találkozóra jöttek össze. 
Huszonkilencen hagyták el annak idején a 
lyceumot, közben meghaltak heten s most 
kilencen gyűltek össze dr. Rísó Lajos fő
városi ügyvéd hívására. A többiek, nagyobb
részt megszállt területeken, vagy idegen 
országokban levők melegszívű levélben 
mentették ki magukat. A megjelentek a 
boldog viszontlátás és kedves emlékezések 
örömei között vonultak déli 12 órakor a 
Deák-téri ev. templomba, ahol a diáktársak

egyike: Petrovics Pál lelkész tartott kö
nyörgő istentiszteletet. Ezután közös ebédre, 
este pedig már a többi, Budapesten levő 
öregebb és ifjabb volt pozsonyi lyceistákkal 
együtt közös vacsorára gyűltek össze. A 35 
éves találkozón megjelentek levélben üdvö
zölték egyetlen, még életben lévő tanárukat: 
Hirschmann Nándor pozsonyi lyceumi igaz
gatót. Mindannyian feledhetetlen emlékekkel 
búcsúztak el egymástól.

A győri ev. leányinternátusba feleke
zeti különbség nélkül felvesznek tanulókat 
havi 80 pengő teljes ellátási díj mellett. — 
Az intézetet diakonisszák vezetik. A növen
dékek járhatnak : a leánygimnáziumba, pol
gári iskolába, tani'ónőképzőbe, kereskedel
mi iskolába és kézimunka tanfolyamokra. 
Vallásos nevelésben, gondos felügyeletben, 
jó ellátásban részesülnek. — Kívánatra 
prospektust küld a szeretetházi igazgatóság.

H arangszentelés Csabdin. Szép es 
kedves ünnepe volt jú ius hó 26-án a kis 
Csabdi gyülekezetnek. Ugyanis akkor szen
telte fel Podhraszky János alesperes a világ
háborúban elvitt két harangja helyett a most 
szerzett új harangját. — A hívek már sze
rettek volna új harangot szerezni, de más 
közbejött akadályok miatt nein tehették. 
Mfg a múlt évben megválasztott jólelkű 
Horváth Sándor lelkész buzgólkodása foly
tán összefogott a helység lakossága vallás
különbség nélkül s egy délután a harang 
árát összegyűjtötték és segélyekből s a 
hívek önkéntes adományából a templomot 
is renováltatták s egészen új tetővel látták 
el. — A harangszentelési ünnepélyre testü
letileg megjelent a református gyülekezet 
Fülöp Mihály lelkész vezérletével, a községi 
elöljáróság, a környékbeli hívek és a köz
ség lakosai oly számmal, hogy a templomba 
alig fértek be. — Isteni tisztelet végével 
épülve a hallott szent beszédektől távoztak 
ei a hívek a templomból, mely nap kitöröl
hetetlen lesz az ö lelkűkből.

A  pécell leányegyház régi szép terve, 
— hogy misszióegyházzá alakuljon át, — 
végre megvalósulás felé közeledik. Az egy
háztanács buzgó munkájának és Blatnicky 
Pál főesperes akadályt nem ismerő fárad
hatatlan munkájának gyümölcse lesz az 
eszme valóra válása. — Egyébként ez az 
élni vágyó kis gyülekezet igen nehéz gon
dokkal küzködik. Régi vertfalu kis templo
mát az idő vasfoga kikezdte. Előbb a sek
restye dűlt össze, most meg a kis templom 
hátulja dűlt be, úgyhogy isteni tiszteletet 
is a lelkészlakban kell tartani. De a gyüle
kezet lelkes, istenfélő tagjai nagy lelkese
déssel tették magukévá Benzing István 
cgyháztanácsos indítványát, hogy kezdjenek 
gyűjteni új templom építésére. Az összes 
egyháztanácsosok és a gyülekezet tagjai 
közül is többen 100—100 pengőt jegyeztek 
a kegyes célra.

Peer Sándor hitoktató lelkész buzgalmát 
dicséri, hogy áldozócsütörtökön 14 konfir
mandus 6 fiú és 8 leány tett hitvallást 
evangélikus hitünkről. A gyermekek mind 
igen szép feleleteket adtak, bizonyságot 
teve arról, hogy ismerik vallásunk igazsá
gait. Ez alkalommal az egyházközség szép 
emléklapokkal ajándékozta meg a konfir
mandusokat. Balog Pál egyháztanácsos az 
emléklapokat ingyen beüvegezte é3 berá- 
mázta; Benzing István egyhtanácsos pedig 
egy-egy bibliával lepte meg a gyermekeket. 
Június 20-án a templomban tartották a 
gyermekek az évzáró hittanvizsgát. Igen 
szép eredménnyel. Ekkor dr. Thomay egy
háztanácsos a két legjobb feleletet adó 
gyermeket szép, értékes könyvvel ajándé
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kozta meg. A jó Isten áldó kegyelmét kér
jük a péceli gyülekezetre, annak buzgó 
presbytereire, híveire.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Burgenland. Bayer Teofil szuperinten

dens fennhatósága alá tartozó gyülekeze
tekben kanonika vizitációt tartott. — Gálos 
lelkészévé Geisztlinger Frigyes volt német- 
járdorfi lelkészt, alesperest választotta meg, 
kit jún. 13-án iktattak be állásába. — Locs- 
mándon tanítóvá Huber Jánost választották 
meg. — Pinkafőn jún. 6 án ünnepelték az 
árvaház alapítási ünnepét. Ez alkalommal 
a szószéki beszédet Rátz Vilmos pozsonyi 
lelkész tartotta.

Stáyerország. A stájerországi Gusztáv 
Adolf Egyesület f. évi rendes közgyűlését 
június 2—3-án Fürstenfelden tartotta. Az 
ünnepi beszédet dr. Koch lelkész Wienböl 
mondotta II. Kor. 8 . n — 16 alapján. Az évi 
jelentést Lutze gráci lelkész terjesztette elő.

Olaszország. A nápolyi ev. gyülekezet 
most ünnepelte fennállásának 100 éves 
jubileumát. Ünnepi szónokok: Schubert 
lelkész Rómából és Ferrari Nápolyból vol
tak. Nápolyban az első evangélikus isten
tiszteletet 1826-ban Monod Adolf francia 
theologiai tanár tartotta.

c s a l á d i  É r t e s í t ő .
Esküvő. Vitális Károly, Vitális Károly- 

nak, a szombathelyi protestáns gyülekezet 
fáradhatatlan gondnokának fia, július 1 én 
tartotta esküvőjét a szombathelyi protestáns 
templomban Kemény Irénkével. — Az eske- 
tési szertartást Kapi Béla püspök végezte, 
ki mindeneket megindító beszédben kérte 
a jó Istennek áldását az ifjú párra. — Ad 
multos annos 1

Halálozás. Bándy Géza nyug. kővágó
őrsi tanitó a háborúban szerzett szívbaja 
s az ehhez járuló tüdőbajban 43 éves korá
ban jún. 22-én Ősiben elhalt A háznál 
Horvath S. várpalotai lelkész tartotta a 
beszédet; a sírnál pedig Novák Elek kő
vágóőrsi lelkész búcsúztatta a gyülekezet 
és jóbarátok nevében. Az ősi ref. énekkar 
gyászhangjai mellett bocsátották le a sírba, 
ahol többe nem fáj semmi. — Legyen ál
dott emléke.

Alsórőnökön nagy részvéttel temették 
5I Gaál Józsefet, volt gyülekezeti pénztárost. 
Nyugodjék békében 1

Özv. dr. Petrik Zoltánná, S2ül. dapsai 
Dapsy Ida mint neje és gyermekei: Ida, 
Éva és Sasi maguk és rokonaik nevében 
fájó szívvel tudatják, hogy a drága, já férj, 
apa, gyermek, testvér és rokon dr. Petrik 
Zoltán kir. jarásbiró, tart. gazd. százados, 
a székesfehérvári evang. gyülekezet másod
felügyelője f. évi június hó 19-én d. u. 5 
órakor hosszas, kínos szenvedés után éle
tének 45-ik, boldog házasságának 16-ik 
évében jobblétre szenderült az Urban. A 
megboldogult földi maradványait jún. hó 
21-en az evangélikus hitvallás szertartásai 
szerint tettük örök nyugalomra a ref. teme
tőben. Áldás és béke lengjen drága porai 
fölött. — özv. Petrik Gyuláné szül. Beli- 
czay Ilona édesanyja. Petrik Ida nagynénje. 
Ráth Károly és neje Petrik Ilma, Petrik 
Elemér és neje Klein Ilona, özv. Petrik 
Árpádné szül. Schőnleitner Katalin, Petrik 
Dezső és neje Kiss Margit, liptószentmik- 
lósi és óvári Pongrácz Sándor és neje 
dapsai Dapsy Klementin, dapsai Dapsy

Gyula és neje Tomesko Valéria testvérei, 
sógorai, illetve sógornői. — „Boldogok, 
akiknek szivük tiszta, mert ők az Istent 
meglátják.“ (Máté 5. r. 8.)

Ú J D O N S Á G O K .
Gárdonyinak is evangélikusnak kel

le tt volna lennie. Gárdonyi Gézának, a 
kiváló Írónak nemrég halt meg az édesanyja. 
Ebből az alkalomból került napfényre az 
az adat, hogy férje, tehát Gárdonyi Géza 
édesapja evang. vallású volt, de gyerme
keiket római katholikusoknak neveltették.

Vitézek ünnepélyes telekbe-iktatása. 
Megható ünnepség keretében iktatták be 
vasárnap a vármegyeház nagytermében 
Szombathelyen a 25 hős vasi vitézt, akik 
vitézi tetteikért a Haza hálájából egy-egy 
telket kaptak. A vitézek érdemeit az ev. 
egyház részéről Schöck Gyula másodlelkész 
méltatta költői lendületű beszédben s mon
dott áldást rájuk.

Bocskay-szobor Genfben. Genfben 
abban a teremben, ahol a Népszövetség 
ülésezik, ott van Bocskay Istvánnak, a mi 
vallásszabadságunkért küzdő erdélyi feje
delemnek a szobra.

Golyó a szívben. Egy szombathelyi 
tisztviselő tizenegy éve hord orvosi meg
állapítás szerint revolvergolyót a szivében, 
mely az Utér működésére állandó mozgás
ban van.

Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese
bajosoknak kigyógyulásához megküldi új, 
sikeres eljárását és receptjét dr. Balog 
v h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf 
Zichy Jenő-ucca 23. (Levélre válaszol.)

Az UJ Idők új feléve, Surányi Miklós 
szenzációsan érdekes, minden izében iro
dalmi értékű, mély és szép elbeszélését 
közli: „A levél" címmel Herczeg Ferenc 
képes szépirodalmi hetilapjának az Uj Idők
nek 27. száma, amely a rendesnél is na-

fyobb terjedelemben jelent meg. Cikket: 
zép Ernő, Lyka Károly és dr. Török Fri

gyes Írtak ebbe a számba, amely közli még 
Juhász Gyula, Farkas Imre és Varságh János 
verseit, Vándor Iván, Sas Ede és Piere Mille 
elbeszéléseit, Csathó Kálmán nagysikerű 
regényének folytatását és megkezdi Rudolph 
Stratz „Meghalok érted“ című világhírű 
regényének közlését. A művészi képekkel 
gazdagon díszített szám tartalmát a lap 
rendkívül népszerű rovatai, (a szerkesztő 
üzenetei, a Kertészeti üzenetek, a Szépség- 
ápolás, a Gasztronómia) teszik teljessé. 
A lap előfizetési ára negyedévre 80000 
korona. Mutatványszámot érdeklődőknek 
szívesen küld díjmentesen a kiadóhivatal, 
Budapest, Vi., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. 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. — 

Hutflesz Pál Pápa 30, Lőtz János Kapos- 
szekcső 40, Győrből: Kövecses János 10, 
Kovács Mihály 10, özv. Stefkovits S.-né 5, 
Győrik István 4, Póczy István 4, Székes

fehérvárról: Wágner Béla 4, dr. Jeszenszky 
Antalné 15, Nagy Károly Kispest 4, Farád- 
ró l : Illés Lajos 4, Mikó János 4, Celldö- 
mölkről: Szendrey Gézáné 5, id. Koczor 
József 70, Szabó László Csékut 30, Nagy- 
sitkéről: özv. Lengyel Józsefné 10, özv. 
Odor Józsefné 10, Boczor János Győrsza- 
badhegy 3, Pónya Sándor Mosonsztjános 
4, Budapestről: Henk Ödön 30, Lechoczky 
Szabina 40, Miskolcról: Gőmöry Árpád 
10, özv. Takács Jánosné 5, özv. Kmotrik 
Sámuelné Nyíregyháza 15, Ihász György 
Tét 4, Győrffy Gyuláné Kissomlyó 25, Re
mete Karolin Szil 4, Fáik Henrikné Bony- 
hád 4, Szebik György Lébény 30, Oravetz 
Mártonné Almáspta 4, Veszprémből: Mil- 
hoffer László tanuló 4, Vasváry Gyuláné 4, 
Sághy Pál 20, Szombathelyről: Simon Je- 
nőné 4, Búza |ózsef 15, Molnár Imre Ötvös 
10, Vida József Kemenessömjén 4, Csonka 
Józsefné Pestszentlőrinc 4, Zalaegerszegről: 
Bangó József 4, Barcza Zsigmond 4, Artner 
Lajos Répcelak 10, Kiss István Vaskapu 4, 
Stickel Erzsébet Siklós 50, Kneffel Sándor 
Szeged 8, Szentiványi Lajos Lovászpatona 
10, Ózdról: Hipszky András 5, ifj. Brecska 
Samu 10, Tompa Gyula Kismarton 20, 
Kemenesmagasiból: Mesterházy István 15, 
Gécs Mihályné 5. Kiss Samuné 5, Gulyás 
István 5, Konc Ferenc 4, Patkó Lajosné 
Adorjánháza 5, Beledről: Illés József 4, 
Torma József 5, Balázs Sámuel Rábaszent- 
andrás 4, id. Strobl Mihály Lajoskomárom 
20, Zsámboki Lajos Kunszentmiklós 16, 
Scherer Henrik Nagybábony 10, Offertórium 
Tárnokréti 15, Blickle Sándor Körmend 4, 
Holzhammer János Bősárkány 15, „Jószivű“ 
Héhalom 5, Kamondy Mihály Kiskamond 
4, Szukics Györgyné Nádasd 40, id. Hauk 
János Tab 4, özv. Zsitkovszky I.-né Sop
ron 4, Stanc Jánosné Kaposvár 20, özv. 
Bihar Józsefné Fonyód 100 ezer K-t.

Felelős szerkesztő és k iadó : CZIPOTT GÉZA 
ázen tgo tthárd , V asvárm egy«.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓCZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem  adunk  v issza .

Gabonaárak: Búza 432—435, rozs 260— 
262, árpa 235, köles 200, zab 200, tengeri 
235—237, korpa 165 ezer korona méter- 
mázsánként.

Valuták': Dollár 71.185, Schilling 10098, 
Német márka 16992, Cseh korona 2114, 
Dinár 1257, Lei 335, Lira 2600, Frank 1942, 
Angol font 340.730.

Pályázat.
A győri evangélikus egyházközség nyug

díjaztatás folytán megüresedett két férfi- 
tanitói állásra pályázatot hirdet. Köteles
ség: egy vagy több elemi iskolai osztály 
vezetése, az egyházközség belmissziói 
munkájában, énekkarban való közreműkö
dés, a kántor esetleges helyettesítése. — 
Javadalom: törvényes fizetés államsegély- 
lyel, természetbeni lakás vagy törvényes 
lakbér. — Pályázati határidő: augusztus 1. 
Szükséges ohmányok: Oklevél, keresztle
vél, politikai magatartásáról 8 működésé
ről szóló bizonyítványok.

Az iskolaszéki elnökség 
Győr.

Egy 22 éves leány nagyobb gyermekek 
mellé elmenne nevelőnőnek, aki a háztar
tásban is készséggel segédkezne. — Címe 
válaszbélyeg ellenében a kiadóban. 1—3

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Sz entgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

lDlO-bin.

Laptulajdonol:
i  D iíín ttill Lotber-SiOvetsío
t> Oruígos Lether-Kiöret- 

•ég Untai«! lapja.
Kéalratok, előfisetőil dijak 

éa reklamáoiűk a 
HARANGSZO snorkemtő- 

k [adóhivatalinak 
Szentgotthárdra (Vasvm.) 

küldendők.
Előfizetést elfogad 

minden evang. lelkész 
és tanitó.

Megjelenik minden vasárnap.

9

B ízd  ö reá  m inden u tada t, 
Ölébe hajtsd  le bús fejed .

Surkeiitő-Uadéhlratal: 
SZENTGOTTHÄRD.

Vas vármegye.

FlókkiadéMntal 
.Luther-Társaság“ könyv- 

kereskedése Budapest,
VIII., Szentkirilyi-u. 51 /a.

A „HARANGSZO“ 
előfizetési ára : a harmadik 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 80.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10°/m >b kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

Megelégedés.
Márk ev. 8.8. „Evének azért, 

és megelégedének ; és tet
szették a maradék darabo
kat hét kosárral“ . . .

Így hangzanak a nagy kenyér-csoda 
elbeszélésének utolsó szavai. Több 

ezer ember földi szükségét, testi éh
ségét, Jézus hét megáldott kenyér 
szétosztásával verte el, s ez a ha
talmas cselekedet csodálatos a mi 
szemünk előtt. De jól jegyezzük 
meg azt is, hogy megváltó Meste- 

• rünk, mielőtt a földi kenyeret meg
szegte volna, előbb hallgatóinak 
éhező lelkét elégítette meg az ólet 
kenyerével, örök igéjével! . . .  Mert 
az a pusztában vándorló sokaság 
elsősorban is azt a belső éhséget 
érezte, amely nem földi kenyér, 
de kegyelem, vígasztalás, békesség 
után epekedett olyan erővel, hogy 
a testi élet szükségeit, a szomjúsá
got és az éhséget, egészen elfelej
tette még ott a napégette föld lan- 
kasztó utján is. Ez a 4000 ember 
jó bizonysága annak, hogy aki Is
ten igéjét szereti, azt szereti az 
Isten; aki leikéről gondot visel, 
annak leikéről, sőt testéről is gon
dot visel az Ur; aki először Isten 
országát és annak igazságát keresi, 
annak megadatnak mindenek! . . .

Vagy mi talán még sohsem ta
pasztaltuk, hogy Isten igéjének egy- 
egy szava, a bibliának egy fejezete, 
vagy zsoltára, mennyire megelégí
tett és megerősített bennünket! . . .  
Éppen azért, ha a nagy pusztaság
nak, ennek a földi életnek szüksé
gei támadnak ellenünk, ha reánk 
szakadnak a megélhetés gondjai: 
kihez mehetnénk vigasztalásért, hol 
kereshetnénk erőt az élet terheinek 
hordozására ? . . . Siessünk mi is 
oda, ahol a 4000 ember egykor 
testi-lelki megelégedést talált, hisz

minden időkre szól az ígéret, „aki 
hozzám jő, bizonnyal el nem ve
tem“ . . . Téged sem bocsát el, míg 
meg nem elégített! . . .

Ha Jézussal élünk, nyugalmat 
és békességet találunk, nem roha
nunk tehát nyugtalanul a világban, 
hogy szívünk éhségét olyan kin
csekkel csillapítsuk, amelyek rom
landók ; nem vágyakozunk a világ 
hiú örömeire sem, mert mint meg
elégedett, hálás emberek Istenben 
leszünk gazdagok és a zsoltárossal 
így teszünk vallomást:

„Az Úr az én hű pásztorom 
És megtart oltalmában,
Azért meg nem fogyatkozom 
Semminemű javában.
Engem ő maga legeltet 
És szent beszédével éltet 
Gyönyörűséges helyen.
.lóvoltod s irgalmasságod 
Megelégít engemet,
A te anyaszentegyházad 
Így dajkálja lelkemet;
Javaival így végtére 
Besegít a dicsőségbe 
Hozzád mennybe Jézusom.“

Ámen.

Protestáns nap.
I r ta : Jánossy Gábor.

„rpehozzád kiáltok Uram, én erős- 
I  sége n, ne vesztegelj az én 

kiáltáson ra, mert netalán ha vesz- 
tegléndesz, hasonlatos leszek a meg- 
holtakh . Hallgasd meg az én kö- 
nyörgési.anek szavát, midőn kiáltok 
hozzád és midőn fölemelem kezei
met a te szentsóges templomodhoz. 
Ne számlálj engemet a hitetlenek
nek és gonoszság cselekedőinek 
közikbf kik békességet szólnak 
felebar: dokkal, gonosz vagyon pe
dig az szívökben. Fizess meg 
nékik í ő cselekedetük szerint és 
az ő ékezeteknek gonoszsága 
szerint Oltalomért könyörög az 
Úrhoz a XXVIII. zsoltárban Dávid 
király, oltalomért könyörgünk a mi 
teremtő és megtartó Urunkhoz, Is
tenünkhöz mi elárvult, számban 
megfogyatkozott és elerőtlenedett 
magyar evangélikus keresztyének. 
Ezeréves hazánk elárultatásával, 
meggyaláztatásával és földarabol- 
tatásával evangélikus anyaszent- 
egyházunkat is kimondhatatlan, 
megmérhetetlen kár, gyalázat és 
gyász érte, elszakíttatván tőlünk 
fölvidéki, tiszántúli, bánáti és nyu

gatmagyarországi testvéreink, gyü
lekezeteink, ősi iskoláink, atyáink 
házai és sirhalmai, — ennek oká
ért „öltözzetek zsákba, sirjatok és 
jajgassatok, mert az Úrnak felbu- 
sult haragja nem távozott el rólunk, 
— ezért sir a föld és odafel meg-
homályosodik az ég.“ -----------

Óh de szeretném összegyűjteni 
evangélikus testvéreimet, ezt a ma
gyar haza romlását és pusztulását, 
anyaszentegyházunk megpróbálta
tását és megerőtlenítését sirató s a 
magyar élet, jövő, a magyar föl
támadás eljövetelén imádkozva dol
gozó sereget, szeretném összegyűj
teni egy táborba, egy helyre, ahol 
a mi megsebzett szíveink hangos 
összedobbanása, a mi jajkiáltásunk 
elhallatszanék a trianoni határon 
túl, elszakított testvéreinkhez, ahol 
a testvéri szolidaritás, az egyet
értés, egyetakarás, a közös fájda
lom és gyalázat érzetében össze
forrott magyar evangélikus világ 
élniakarásának, az egységes és oszt
hatatlan Nagymagyarország és az 
oszthatatlan egyetemes anyaszent
egyházunk iránt való hűségének

l i e n d e l j e  m e a  K a p i :  A Z  Ú U  O L T A L M Á B A  N  e .  t ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s t .
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hangos kifejezést adna és megvi
tatná a csonka ev. egyház és az 
elszakított kerületek legaktuálisabb 
problémáit, ahol megkeresné és 
megtalálná az újjáépítés és refor
mátus testvéreinkkel való együtt
működés útját, módját és eszközeit, 
— ahol a világi vezérek a hitvalló, 
a templom- és iskolaépítő ősök pél
dájára szóval és cselekedettel meg
mutatnák a híveknek, hogy nem
csak hallgatják, de követik is az 
Igét és minden tőlük telhető módon 
szolgálják a haza és az egyház 
szent ügyét — Istennek országát 
és annak igazságát.

Egy országos protestáns napra, 
az evangélikus és református hitet 
vallók megmozdulására gondolok, 
amelynek kitűzése, megtartása az 
esperességi gyűlések, az egyház
kerületi közgyűlések elhatározásai 
után a két protestáns egyház őszi 
egyetemes üléseinek a feladata 
lenne s amely országos protestáns 
napot évenkint, aratás után egy
szer, fölváltva, a Csonkaország

más-más protestáns városaiban le
hetne megtartani s azokon a pro
testáns bajoknak, kívánságoknak, 
panaszoknak — testvéri egyetér
téssel — és a porbasujtott ország 
föltámasztásának a vezérlő gondo
latával — hangot adni.

Evangélikus anyaszentegyházunk 
története a magyar alkotmányért, 
a magyar szabadság- és független
ségért vívott véres és dicsőséges 
harcoknak a históriájával teljesen 
összeforrott. Ha leáldozott a pro
testáns vallás és az emberi lelki- 
ismereti szabadság napja, — akkor 
a magyar alkotmány is, a magyar 
állami önállóság, függetlenség is 
porba sujtatott. Most a magyar 
Golgota utján jár ez a szegény, 
elárult és elárvult nemzet, azon jár 
a mi anyaszentegyházunk is, de a 
hit, a magyar erő, öntudat, a ma
gyar becsület, munka és összetar
tás föltámasztja a hazát is, az egy
házat is halottaiból.

„Venite ad me omnes“ . . .

Tanítók országos nagygyűlése Sopronban.
Kapi Gyula síremlékének felavatása. Krug Lajos ünnepeltetése.

Az országos evang. tanítóság szíve 
A  hálájából márvány síremléket 
emelt nagy mesterének, Kapi Gyula 
néhai tanítóképző igazgatónak, a 
kiváló paedagogusnak és zeneszer
zőnek soproni sírja fölé. A sírem
léket kegyeletes ünnepség kereté
ben július 7-én avatták fel a soproni 
temetőben. A síremlék felavatásra 
Tiszáninnenről, Dunántúlról, a cson
ka hazából, a nagy Magyarország
ból, közel s távolról nagy számban 
jöttek össze a nemzet napszámosai, 
derék tanítóink, akik ugyanaznap 
országos évi nagygyűlésüket, nem
különben 50, 40, 25, 10 éves össze
jövetelüket is tartották Sopronban. 
A kegyeletes ünnepségen megjelent 
Kapi Gyula családja teljes számban, 
élén Kapi Béla püspökkel.

A megható ünnepség a templom
ban megtartott istentisztelettel vette 
kezdetét, mely alkalommal az örök 
élet igéit nagy ékesszólással Pöt- 
schacher István soproni lelkész 
hirdette, a soproni férfidalkör pedig 
Kapi Gyula 100. zsoltárját énekelte. 
Majd a temetőben folytatódott, ahol 
ugyancsak a soproni férfidalkör 
hatalmas kara Hamar Gyula igaz
gatónak e célra szerzett 90. zsol
tárját adta elő. A síremléket Krug

Lajos, az országos tanítóegyesület 
elnöke avatta fel, megkapó beszéd
ben jellemezvén Kapi Gyula életét, 
munkásságát. Hogy ki volt Kapi 
Gyula — találóan jellemezte töb
bek között Krug Lajos, amikor így 
szólt — más pályán felkarolta volna 
régen a hír s most a nemzet leg
nagyobb fiai között emlegetnék 
nevét! Az ünnepi hangulatnak 
imádságos csendjében tette le ez
után Krug Lajos az országos tanító- 
egyesület koszorúját Kapi Gyula 
áldott sírjára.

Az egyetemes egyház koszorúját 
báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő nevében, nemkülönben a 
dunántúli egyházkerület koszorúját 
Mesterházy Ernő dr. egyházkerületi 
felügyelő hozta el a következő 
mélyreható szavak kíséretében: Az 
összhang, mely Kapi Gyula zenei 
műveiben megnyilvánul, érvénye
süljön egyházi életünkben az egész 
vonalon. Vajha a dunántúli egyház- 
kerület felügyelőjének Kapi Gyula 
sírja felett elhangzó szavai vissz
hangra találnának anyaszentegy- 
házunkban. Ez volna egyik legna
gyobb áldása a július 7-iki ünnep
ségnek s Kapi Gyula legszebb 
emléke a mi számunkra.

Dr. Zergényi Jenő a soproni egy
ház koszorúját tette le. Koszorút 
helyezett a sírra: a soproni nőegy
let, a dunántúli egyházkerület ta
nítóegyesülete, a vasi közép, a 
soproni felső, a tolna-baranya-so- 
mogyi egyházmegye tanítósága, a 
soproni férfidalkör, Sopron várme
gye és város keresztény ligája 
nevében dr. Fertsák ny. főispán. 
Benedek Vince ny. igazgató tanító 
az 50, 40, 25, 10 éves találkozottak 
nevében.

A család nevében Kapi Béla 
püspök mondott ezután mélyen 
megindultan, forró hálás köszönetét 
a tanítóságnak haló poraiban áldott 
emlékű édes atyja irányában meg
nyilatkozott szeretetért, majd Zier- 
mann Lajos lelkész szárnyaló imája 
után a soproni férfidalkör hatalmas, 
magával ragadó énekével, — Kapi 
Gyulának: Árpád sírjával — véget 
ért az ünnepség.

Dél felé járt az idő, amikor Krug 
Lajos a soproni népiskola dísztermét 
zsúfolásig megtöltő közönség jelen
létében megnyitotta az országos 
tanítóegyesület rendes évi közgyű
lését s üdvözölvén a vendégeket 
elmondotta hatalmas megnyitóját, 
melyben kitért arra a keserves 
sorsra, amely az ev. tanítóságnak 
osztályrészül jutott a létért való 
küzdelemben. A mi ügyünk azon
ban — úgymond — kell, hogy 
minden becsületes, magyar ember 
ügye legyen; azért összefogásra, 
kitartásra buzdította a tanítói kart.

Utána Kapi Béla püspök az egye
temes felügyelő és az egyetemes 
egyház nevében üdvözölte a nagy
gyűlést s biztosította a tanítóságot 
az egyetemes egyház jóindulatáról.

A tiszteletnek és a szeretetnek 
lelkes megnyilatkozása közepette 
nyújtotta át most Uhrin Károly 
alelnök Krug Lajosnak a tanítóság
nak ajándékát, az ezüst babérko
szorút akadémiai kitüntetése s taní
tói pályájának 41 éves évfordulója 
alkalmából. Kemény Péter, Geduly 
Henrik püspök üdvözlő levelét ol
vasta fel s a tiszai egyházkerület 
tanítóságának jókívánságát tolmá
csolta. A dunántúli egyházkerület 
nevében Kapi püspök szólott. Ke
rületünk — úgymond a püspök 
— mindig értékelte Krug Lajos 
személyét, az ideális tanítót, ki 
tudásával, paedagogiai rátermett
ségével, egyéniségével lépett a 
csatasorba, az elsők közé. Hollós 
János líceumi igazgató a középis
kolai tanáregyesület üdvözletét hoz
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ta el. Benedek Vince ny. igazgató 
pedig 2 millió koronát nyújtott át 
az ünnepelt elnöknek alapítvány 
céljaira. Miután még felolvasták 
Dobó Sándornak az országos refor
mátus tanítóegyesület elnökének 
üdvözlő levelét s Krug Lajos né
hány rövid frappáns szóban meleg 
köszönetét mondott, Hamar Gyula 
tanítóképző igazgató felolvasta Kapi 
Gyula életrajzát.

Délben a Pannónia szállóban 
közebéd volt, amelyen felköszöntő
ket mondottak: Kapi Béla püspök, 
Krug Lajos, Payr Sándor egyetemi 
tanár, Szombath Ernő, M. Nagy 
Bálint.

Délután azután folytatták a gyű- 
lésezést a tanítóságot érintő többi 
kérdésekben, mígnem kimerítvén 
a tárgysorozatot a késő estéli 
órákban az emlékezetes soproni 
nagygyűlése a tanítóknak véget ért 
s a nemzet napszámosai, a mi 
derék tanítóink egy áldott nap szép 
emlékeivel a szívükben, a viszont
látás reményében elszéledtek a 
szélrózsa minden irányában, régi 
lelkesedéssel tovább imádkozva dol
gozni Magyarország feltámadásán.

A Hegyaljai Ág. Hit?. Evangélikus 
Egyházmegye közgyűlése.

Július hó 7.-én és 8.-án tartotta meg a 
hegyaljai ág. hitv. evang. egyházmegye élénk 
részvéttel évi rendes közgyűlését homrogdi 
Lichtenstein László egyházmegyei felügyelő 
és Nemes Károly esperes elnöklete mellett. 
Az egyházmegyei felügyelő magvas meg
nyitó beszéde és az esperes részletes, gon
dolatokban gazdag jelentése után július hó 
8 -án rátért az egyházmegye folyó ügyeinek 
— melyeket a különböző bizottságok előző 
nap már részleteiben megtárgyaltak — az 
elintézésre. Szirmay István helyére, aki nagy
mérvű egyéb elfoglaltságára való tekintettel 
kénytelen volt ezidő szerint a törvényszék
nél eddig viselt bírói tisztétől megválni, az 
egyházmegye egyhangúlag dr. Jancsó Lajos 
kir. törvényszéki bírót választotta meg. Az 
előző napon tartott gyámintézeli közgyűlés 
előterjesztéseit a közgyűlés tudomásul vette. 
Abaujszántónak 1,000.000 korona, Borsod- 
nánasdnak 800.000 korona, Hernádvécsének
500.000 korona segélyt juttatott, egyben úgy 
a gyámintézeti szónoknak, Ligeti Edének, 
valamint az ülést megelőző istentiszteletet 
végző egyházmegyei főjegyzőnek, Túróczy 
Zoltánnak, elismerését tolmácsolta. A gyám
intézet összes gyűjtése 10,613.400 koronát 
eredményezett.

A számvevőszéki jelentések és a rész
letes tanügyi jelentés meghallgatása után 
a közgyűlés több pontját a lelkészértekez
letnek egészében magáévá telte.

A közgyűlés első napján a vendégeket 
Lichtenstein László egyházfelügvelő látta 
szívesen magyaros vendégszeretettel, más
nap az egyházak küldötteit a miskolci ne
mes egyház látta vendégéül.

Magyar zsoltár.
Háborgó viharból 
Száll fohászunk Hozzád: 
Uram, fordítsd felénk 
A te fényes orcád,
Míg hazánk hajóját 
Vihar veti, hányja:
Szánd meg Ínségünket 
Menny és föld Királyai

Körülvettek minket 
Haragos hullámok,
A vész mindenfelől 
Zúgva reánk áradt.
Virrasztói leltünk 
Vesztett dicsőségnek , . , 
Éjsötét gyászunknak,
Uram, vess már véget I

Csendes rév partjára 
Vezess Atyánk, minket. 
Derítsd fénysugárral 
Sötét éjjelünket.
Haragod ostorát 
Országunkról vedd el 
S  áldd meg ezt a népet 
Mind a két kezeddel.

Háborgó viharbóf 
Száll hozzád fohászunk: 
Mindenható Isten,
Te fégy erős várunk 
Míg hazánk hajóját 
Vihar veti, hányja:
Szánd meg Ínségünket 
Menny és föld Királyai

Horváth Imre.

Úgy a bölcs vezetés, mint a gondola
tokban gazdag lefolyása a közgyűlésnek, 
de meg a testvéries fogadtatás minden bi
zonnyal igen sok kellemes emléket hagyott 
a közgyűlés minden tagjának lelkében.

Kapi püspök Szabadin 
és Dombóvárott.

Június 17-én Kapi Béla püspök 
vizitációs útjában a Somogy vár

megye területén fekvő Szabadi 
leánygyülekezetet látogatta meg. A 
község határánál Boronkay igali 
főszolgabíró, Szabó Aladár attalai 
főjegyző a község nevében fogadta 
a püspököt, a templom előtt pedig 
Hoffmann Ernő dombóvári helyet
teslelkész üdvözölte. Itt is elvégezte 
a püspök az iskolalátogatást, tar
tott istentiszteletet, közgyűlést és 
megállapította, hogy ezen kis gyü
lekezetben vallásos élet, áldozat- 
készség van. A tanító-család ked
ves vendéglátása után Szabadiból

autón ment a püspök és kísérete 
Dombóvárra. A város határánál dr. 
Kenézy László főszolgabíró és Ta- 
káts József főjegyző fogadta és üd
vözölte. A gyülekezet Rothermel 
Henrik gyülekezeti felügyelő háza 
előtt gyülekezett a város más val- 
lásu közönségével a püspök foga
dására, melynek ünnepélyességét 
azonban a lerobbanó zápor, sajnos, 
nagyon megzavarta. Hoffmann Ernő 
dombóvári helyetteslelkész fogadta 
a gyülekezet nevében itt is a fő
pásztort, aki eljött ebbe a városba, 
hogy bátorítsa, kitartásra ösztö
nözze a lelkeket. Rothermel Henrik 
gyülekezeti felügyelő vendégszerető 
házában pihente ki püspök urunk 
fáradalmait. Másnap, szombaton dél
előtt 10 órakor istentiszteletet tar
tott a püspök, melyen a szakadó 
eső dacára is nagyon sokan vettek 
részt a más vallásuak közül is. A 
templom nélküli városról prédikált 
híveinek s buzdította őket, hogy 
igyekezzenek templomos várossá 
lenni. Utána közgyűlésen állapította 
meg a gyülekezetben szerzett ta
pasztalatait. Talált vallásos buzgó- 
ságot, egyházszeretetet, áldozat- 
készséget, élénk egyházi életet, oly 
lelkészi, igehirdető és pásztori mun
kát, mely minden elismerésre méltó. 
Délben a főszolgabírói hivatalban 
tisztelgett a püspök előtt a ref. egy
ház, a r. kath. egyház, izr. hitköz
ség, járásbíróság, Ó- és Ujdombó- 
vár község elöljárósága, a MÁV. 
tisztikara, a kir. adóhivatal, posta- 
hivatal, Ifjúsági egyesület, a dom
bóvári Társaskör, a járási Levente- 
Egyesület vezetősége, a hercegi 
hitbizomány és tisztikar megbízottja, 
az állami iskola, a tűzoltóság, kir. 
katholikus reálgimnázium tantestü
lete, Fajts magán-elemi iskola ve
zetősége. Délben Rothermel felü
gyelőnél ebéd volt. Délután 6 óra
kor vallásos estélyre gyűlt az egész 
gyülekezet és a város intelligenci
ája, amelyen újra a püspök tartott 
lelkeket magávalragadó előadást. 
Vasárnap délelőtt 9 órakor kísére
tével együtt résztvett az állami is
kolában tartott istentiszteleten, a- 
melyen Schöll Lajos főesperes pré
dikált, majd 12 órakor vonatra 
szállt és Magyarbóly-ba utazott, 
ahova délután 4 órakor érkezett 
meg kíséretével.

Egy 22 éves leány nagyobb gyermekek 
mellé elmenne nevelőnönek, aki a háztar
tásban is készséggel segédkezne. — Címe 
válaszbélyeg ellenében a kiadóban. 2—3
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Karcolatok a hétről.
Rómából írják a Magyar Kurír 

című kőnyomatosnak: „A Vatikán 
félhivatalos lapja, az Osservatore 
Romano legutóbbi számában buda
pesti lapok jelentése alapján két ma
gyar vonatkozású eseménnyel foglal
kozik, erősen kritizálva az azon tör
ténteket. Ezek egyike az uj erdélyi 
református püspök beiktatása, ame
lyen a budapesti híradás szerint részt- 
vett a református templomban a ka- 
tholikus egyház egyik képviselője is. 
Ugyanakkor a legutóbb lezajlott vi
tézavatással kapcsolatosan azt írja a 
római félhivatalos, hogy a budapesti 
lapok bő részletességgel írják le a 
kétségtelenül pogány jellegű szertar
tást, amelyből szemelvényeket is kö
zöl, kiemelvén, hogy ezen a szertar
táson egymás mellett szerepeltek a 
katholikus, görög katholikus f s  pro
testáns felekezeti papok és a szertar
tás során használt eskünél Hadúrra 
történt hivatkozás. A Vatikán félhiva
talosa közleményéhez, amelynek a 
„Sajnálatos visszásságok“ címet adja, 
ezt a megjegyzést fű z i:  „Nem tud
juk, vájjon a magyar sajtónak ezek 
az információi megfelelnek-e a való
ságnak, mert ha ez tényleg így van, 
nem tudjuk mivel menteni a katho
likus hívők és papok részvételét az 
ilyen szertartásokon és kíváncsiak 
volnánk, hogy ők hogyan tudják 
megjelenésüket és részvételüket össze
egyeztetni a kánonjogi kódex 2316. 
szakaszával. “

Hogyan ? Mi megmondjuk. Krisz
tus evangélioma alapján. „Boldogok, 
akik hallgatják az Isten igéjét. . .  “

OLVAS S UK A B I B L I Á T !

Mikor várhatsz jó  a ra tást ?
Júl. 19. Ha jó magot vetettél. Galácia 

6.7. Aratás kint a mezőn, aratás az isko
lában, aratás az élet mezején. Melyik ara
tás milyen eredménnyel já r?  Melyik lesz 
jobb eredmény ? Az emberek általában 
elégedetlenek, s ha gyenge az aratás min
dég másban keresik a hibát s nem maguk
ban. A jó gazda megrostálja a vetőmagot 
8 csak a javát veti el. Aki földi életében 
rostálatlan gazos magot vet, bűnnel kár
hozattal teltet, hogyan várhat az jó ered
ményt? Rostálja meg ki-ki az ő szavait, 
cselekedeteit.

Júl. 20. Ha jó talajba vetettél. Márk 4.8. 
A kellőképen meg nem szántott, a gaztól 
meg nem tisztított, a gyom közé vetett jó 
mag is elpusztul s az aratás gyenge, vagy 
semmi. Ahol a szív tele van bűnnel, aki a 
Sátán által plántált mérges növényeket 
megtűri szívében, az hiába próbál jót is 
tenni, eredmény nem lesz, mert nem is le-

h a k a k q s z O.

hét kielégítő. A szenvedésnek barázdái fel
fel hasogatják szivedet, ragadd meg az 
alkalmat, gyomláld ki belőle a gazt, kerül
jön a jó mag jó földbe.

Júl. 21. Ha helyes módon vetettél. Márk 
4 .1 —7. Mindenhez érteni kell. Aki valami
nek nem mestere, hóhérja az annak. A 
magvetés a legtöbb ember előtt könnyű 
dolognak látszik. Ha megpróbálják és látják 
a gyenge eredményt, csodálkoznak azon. 
Kár a jó magot pazarolni és szánt-szándék
kal, vagy ügyetlenségből űtszélre, tövises, 
köves helyre vetni. Helyes módon jó magot 
a jó földbe, Isten igéjét a bűntől megtisz
tított szívbe. Ettől várhatsz dús aratást.

Júl. 22 Ha kellő időben vetettél Galácia 
6 .9 —ío. Az időjárás változó s az aratás 
eredményére nézve rendkívül fontos, hogy 
mikor lett a mag elvetve. Jaj annak aki 
restségből későn vet, mert a termés nem 
ér rá beérni. Mikor vetetted el a te életed
ben a jó magot? Nem késtél el vele? Jaj 
neked ha e kellő időt elmulasztottad. Vi
gyázz tehát 1

Júl. 23. Ha kellő mennyiségben vetettél. 
Efez. 5.3. A fösvénység bűn, mely előbb 
vagy utóbb, de elveszi a maga büntetését. 
Micsoda esztelen pedig az, aki maga ma
gától sajnálja a lelki javakat. Ha a fösvény 
gazda a szükségesnél kevesebb magot vet 
a földbe, az az aratásnál keservesen fogja 
látni a szomorú eredményt. Milyen mennyi
ségben vetetted el életedben a jó magot? 
Fukar voltál-e, avagy várhatsz és remél
hetsz-e jó aratást?

Júl. 24. Ha Istenben bízva vetettél Zsolt. 
40.5. „Emberé a munka, Istené az áldás.“ 
Ez az életigazság. Önerőnkből mi semmire 
sem vagyunk képesek. Az Úr megsegítő s 
áldó szeretetére szüksége van mindenkinek. 
A magvetéssel s az aratással kapcsolatban 
látjuk az Úr segítségének szükségességét 
a legszembetűnőbben. El ne felejts tehát 
imádkozni.

Júl. 25. Meg tetted te mindezt ? Márk 
11.29. Jézus csak egy kérdést tesz fel a 
farizeusoknak, s ők nem tudnak rá felelni 
s megszégyenülnek. Egy kérdés hangzik 
most feléd a hét utolsó napján. Vájjon mit 
tudsz rá felelni ? Az önvizsgálat szükséges 
minden ember számára. Vizsgáld meg tehát 
minél gyakrabban szivedet s azon légy, 
hogy az eredmény önámitás nélkül is min
dég jobb és jobb legyen. Csak így lehetsz 
igazán keresztyén, Krisztusnak a követője.

Welszer Ernő.

R zorványi vár ura.
Irta: Szombath Ernő. u)

A misének vége volt. A nép in
dult kifelé a templomból.

Zorka is kiment az utcára s ön
kéntelenül is a kolostor jobb olda
lára került. Ott egy szemben levő 
ház kapuja előtt megállóit s moz
dulatlanul szegezte szemét az ab
lakokra.

Egyszer csak egy szőke fürtü, 
bánatos arcú fiúcska jelent meg az 
egyik ablakban.

Zorka szíve nagyot dobbant.
Az a kis minisztránsfiú volt.
A fiú is észrevette Zorkát s kí

váncsian nézett rá.

Zorka odament az ablak alá s 
intett a fiúnak, hogy nyissa ki az 
ablakot.

A fiú ijedten nézett rá, de hogy 
Zorka újból integetni kezdett, meg
bátorodott s az ablakot kinyitotta.

Zorka belekapaszkodott a vas
rácsozatba s lágy, meleg hangon 
szólította meg a fiút.

— Ne féljen kis urfika, én nem 
akarok rosszat. Én egy kis fiút ke
resek, ki olyan idős lehet, mint 
maga. Egy apa elvesztette a fiát 
még kicsi korában s engem kül
dött, hogy keressem meg. Mondja, 
hogy hívják az urfit?

— Tihamérnak.
Zorka majdnem felkiáltott örö

mében.
— De milyen Tihamérnak? Mi 

a másik neve?
— Hajdú.
Zorka elszontyolodott. Szomorú

ságát a fiú is észrevette.
— Miért lett a néni olyan szo

morú?
Zorka melléből nehéz sóhaj fa

kadt fel.
— Azt hittem, hogy másként 

hívják. Mióta van itt?  És honnan 
került ide?

— Nem tudom. Mindig itt va
gyok. Mikor még egész kicsi vol
tam, már akkor is itt voltam. Van 
itt egy kert. Ott sokat játszottam. 
Erre jól emlékezem.

Zorka újból remélni kezdett.
— Honnan jött meg a napokban 

a quardián, nem tudja?
— De igen. Mondta a szolga, 

a Péter, hogy valami várban volt. 
Nagy gazdagság száll a kolostorra. 
Azért volt ott.

— A várnak a nevét nem tudja?
— Nem. Azt nem mondta Péter 

bácsi.
— Hát valami Zorványi nevet 

nem hallott emlegetni?
A kis fiú szemei felcsillantak.
— Oh, várjon néni! Valami 

eszembe jut. Ugyan hol is láttam ?
A fiú töprenkedni kezdett. Zorka 

meg alig bírt állani a lábán.
— Csak mondja hamar urfi, mit 

látott ?
A fiú örvendve fordult feléje.
— Már tudom. A múlt héten, 

ép előtte való nap, hogy a quar
dián atya útra kelt, valamiért be
mentem a szobájába. Nem volt ott 
senki. Az ablak nyitva volt s hogy 
kinyitottam az ajtót, a huzat egy 
darab papirt sodort le a földre. 
Odaléptem, hogy felvegyem s az 
asztalra tegyem. Ekkor láttam, hogy
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latin írás van rajta s mivel már 
tudok így olvasni, belenéztem. De 
csak négy szót tudtam elolvasni, 
mejd ekkor lépteket hallottam a 
folyosón, hát hamar letettem a pa
pirt s kisiettem.

Zorka azt hitte, mindjárt össze
esik.

— S mi volt az a négy szó?
— Oh, azt nem feledtem el, mert 

az én nevem is oda volt írva!
— Oh mondja már! Mondja már! 

Mi volt?
— Hát az, hogy Hajdú Tihamér, 

alias Zorványi.
Zorka úgy belemarkolt a vas

rostélyba, hogy a tenyere szinte 
belefájdult.

Ép szólni akart, amikor a kis 
fiú ijedten csapta be az ablakot s 
azzal már ott is ült az asztal mel
lett s egy könyvben kezdett lapozni.

Zorka még látta, hogy a szobába 
egy férfi lépett be. Aztán ő is odébb 
lépett az ablaktól és sietett János
hoz.

Az ép a lovát abrakoltatta, ami
kor betoppant hozzá Zorka. Ki volt 
kelve az egész arca s csak úgy 
zihált a keble.

— Meg van az urfi, Jánosi
János úgy nézett rá, mint aki

sóbálvánnyá változott.
— Micsoda van meg?
— A kis u rfi!
— A nemzetes ur fia?
— Az.
János akkorát ugrott, hogy a 

feje beleütődött a gerendába.
— No Zorka, akkor most az urfi 

ül mellém! Te keress magadnak 
más alkalmatosságot!

Zorka megfenyegette az ujjával.
— Maga hálátlan! Most egy

szerre cserben hágy? Itt hagy?
És elfordult Jánostólr
János igyekezett őt megbékíteni.
— No, ne haragudj Zorka. Nem 

akarlak én itt hagyni. De úgy-e, 
hárman csak nem ülhetünk egy 
lóra ? Hát majd inkább úgy teszek, 
hogy én gyalogolok, ti meg ketten 
ülni fogtok a lovon. Jó lesz úgy?

Zorka fügét mutatott Jánosnak.
— Ezt, ni e ! Azért is csak én 

megyek magával!
Jánosban forrni kezdett az epe.
— Mit-e-e?
Zorka hirtelen haragot változ

tatott.
— Ne tréfáljunk most János, 

hanem beszéljünk komolyan. Fi
gyeljen ide, elmondom, mi történt 
s aztán indulhatunk haza lóhalál
ban.

Z o rk a  rö v id e n  e lm ond ta , m in t 
a k ad t a  k is  u rf ira .

—  M ost p e d ig  k a n tá ro z z o n  J á 
n os és r e p ü ljü n k  a jó  h ír re l  h a z a  
felé —  —  —  * (Folyt. küv.)

Egyházmegyei közgyűlés.
A tolna-baranya-somogyi ev. egyház

megye július hó 1-én Tabon tartotta ez évi 
rendes közgyűlését. Előző nap az egyház- 
megyei lelkész- és tanitóegyesület ülésezett, 
előbb együttesen, majd pedig külön- külön. 
Kimondatott, hogy a mohácsi gyásznap 
négyszázados évfordulója a templomokban 
aug. 29-én, az iskolákban pedig a tanév 
elején fog megünnepeltetni. A közös tár
gyalás középpontjában állott Németh Gyula 
szekszárdi lelkész és Haffner Andor (az 
Ecclesia igazgatója) egymást kiegészítő elő
adása a művészi követelmények érvényesí
tésének szükségességéről a templomépítés
ben és a templom belső berendezésében. 
A lelkészegyesület hosszas vita keretében 
foglalkozott német nyelvű, hazafias szellemű 
lapja, a „Christlicher Hausfreund* fenn
tartásának lehetőségével. A tanitóegyesület 
kifejezést adott azon óhajának, hogy a 
tanítók a lehetőséghez képest minél nagyobb 
mértékben mentesittessenek a gazdálkodás
sal járó gondoktól, hogy így teljesen hiva
tásuknak élhessenek.

Délután az egyházmegyei számvevőszék, 
népiskolai, véleményező és gyámintézeli 
bizottság ülésezett.

Rövid előértekezlet után vallásos estély 
és gyámintézeti ünnepély volt a templom
ban, amely a kedvezőtlen idő dacára is 
megtelt. Különösen megható volt az alig 
egy éves Lulla leánygyülekezet magatartása. 
Zuhogó esőben kocsikon szállította be Tabra 
vegyeskarát, hogy vállalt kötelezettségének 
eleget tegyen és Luther harci dalának el- 
zengésével az egész esperesség delegátusai 
és Tab közönsége nevében vallást tegyen 
Istenben való bizodalmáról és arról, hogy 
nem szégyenli a Krisztus evangéüomát. Az 
ünnepély a következő propramm szerint 
folyt le: 1. Közének. 2. Ima. 3. Szabolcska: 
„A szeretet.“ Szavalta Guttmann Erzsiké.
4. Miatyánk. Előadta a tabi vegyeskar Ta
kács Zoltán vezetésével. 5 Duett. Orgonán- 
hegedün játszotta Takács Zoltán és Spissák 
Henrik. 6. Németh Gyula szabadelőadása 
Ruth II. 19. alapján: „Mit szedegetsz?“
7. Térj magadhoz drága Sión. Énekelték 
a tanítóegyesület tagjai. 8. Baja Mihály: 
„Timótheus“. Szavalta Sztrokay Dániel s. 
lelkész. 9. Tehozzád óh Uram . . .  (solo 
ének orgonakísérettel). Előadta Jakab Bö
zsi és Spissák Henrik. 10. Váradi: „Utolsó 
sor“. Szavalta Zsolnay Jenő. 11. „Erős 
várunk . . . “ Énekelte a Mullai vegyeskar 
Spissák Henrik vezetésével. 11. Ima. 12. 
Közének.

Az egyházmegyei közgyűlés július 1-én 
reggel 8 órakor vette kezdetét „Jövel Szent
lélek“ éneklésével és Schöll Lajos főesperes 
oltári imájával. Rövid megnyitó beszéd után 
a közgyűlés Schöll Lajos főesperes és dr. 
Mechvarth Ernő felügyelő, kormányfőtaná
csos elnöklete alatt megalakult és mindenek
előtt a kimerítő fő- és alesperesi jelentést 
hallgatta meg. A közgyűlés úgy Schöll Lajos 
fő-, mint Müller Róbert alesperesnek időt, 
fáradságot nem kímélő, lelkiismeretes, in
tenzív vezéri működéséért s az erről szóló 
jelentésért köszönetét szavazott s úgy ha

tározott, hogy a jelentések egész terjedel
mükben a jegyzőkönyvhöz csatoltassanak. 
A főesperesi jelentéssel kapcsolatban a 
közgyűlés tisztelettel és szeretettel üdvö
zölte és ünnepelte Horváth Sándor tb. fő
esperest abból az alkalomból, hogy immár 
60 éve szolgálja az Urat és hordozza még 
mindig erős, egészséges vállain Krisztus 
gyönyörűséges igáját lelki és szellemi ere
jének teljességében. — A véleményező 
bizottság jelentése kapcsán elhatároztatott, 
hogy az egyházmegyei közgyűlés a felsőbb 
fórumok utján felterjesztést intéz a pénz
ügyminiszter úrhoz a tanítói lakások ház
adómentesítése iránt; a kúltuszminiszter 
urat pedig az iránt keresi meg, hogv azon 
rendeletét, amely szerint az O. F. B. által 
a tanítói javadalom biztosítására juttatott 
földek évi hozadéka a vételár kifizetése 
után a tanítók helyi javadalmába be fog 
számíttatni, helyezze hatályon kívül, vagy 
pedig tegye lehetővé, hogy az egyházköz
ségek a vételár befizetésére vonatkozó kö
telező határozatukat visszavonhassák. — 
egyházmegyei bizottságok a következőkép 
egészíttettek k i: a pénzügyi bizottságba 
Schmidt János, törvényszéki bírónak Gri- 
eszháber E. Henrik, a gyámintézeti bizott
ságba Knábel Vilmos és Varga János, az 
isk. nagybizottságba Bayer János rendes-, 
Knábel Vilmos póttagnak, végül népiskolai 
bizottsági előadónak Grósz János választa
tott meg. — A nagybizottság jelentése kap
csán elhatároztatott, hogy néh. Marhauser 
Imre arcképe a díszteremben való elhelyezés 
céljából megfestessék, továbbá, hogy az 
intézeti internátus újraépítése, illetve a fel- 
szerelési tárgyaknak újakkal való felcseré
lése iránt az előkészítő lépések mielőbb 
megtétessenek. A lelkészegyesület indítvá
nyára felkéri a közgyűlés főesperest, intéz
kedjék illetékes helyen az iránt, hogy az új 
egyetemes lelkészi nyugdíjintézet szabály
rendelet-tervezete az összes érdekeltek 
által idejekorán megismerhető legyen. Végül 
a főesperes a vendéglátó gyülekezet és Tab 
nagyközség vezetőségének, egész közönsé
gének az összes résztvevők háláját, köszö
netét tolmácsolván, a közgyűlést buzgó 
imával bezárta.

e g y r O l - m A s r O l .

A m in den napi életből.
A rendkívüli időjárás miatt a 

m ezőgazdaságban ideiglenesen  
felfüggesztették a vasárnapi mun
kaszünetet. A fflldmívelésügyi mi
niszter valamennyi vármegye alispán
jához és törvényhatósági jogú város 
polgármesteréhez rendeletet intézett, 
amelyben rámutat arra, hogy az idő
járás rendkfvfllisége folytán fontos 
közgazdasági érdekek fűződnek ah
hoz, hogy a mezőgazdasági termé
nyek betakarításával kapcsolatos mun
kák végzésére teljes mértékben ki
használjanak minden olyan időt, ami
kor az időjárási viszonyok e munká
latok elvégzését lehetővé teszik. Ép
pen ezért a belügyminiszterrel egyet
értve a július 11., 18., 25. és au
gusztus 1 és 8. napjaira eső vasár
napokon az említett mezőgazdaság:
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munkálatok végzését elkerülhetetle
nül szükségesnek jelenti ki, vagyis 
ezeken a felsorolt vasárnapokon a 
szóbanlevö munkálatok végezhetők.

HETI  KRÓNI KA.
A magyar-jugoszláv kereskedelmi szer

ződést megkötötték. — A belügyminiszter 
jóváhagyta a B-listás szövetség alapszabá
lyait. — Tizenöt községben visszaállították 
a lakásrendelet hatályát. — Az egyes mi
niszterek a nyár folyamán gazdaági ter
vezeteket dolgoznak ki. — A pengőpénz 
november előtt nem kerül forgalomba. Az 
arany 20 pengősök verését augusztusban 
kezdik meg.

Olaszországból tilos a hitellevelek és 
tízezer lírán felüli bankjegy kivitele.

A cseh vezérkar főnökét szabadságra 
küldték.

Görögországban uj kormány alakult.
A  román-bolgár határon legutóbb az 

őrök között harc tört ki. Sztaroszelo körül 
120 bolgárt megöltek.

A francia kamara bizalommal fogadta 
a pénzügyminiszter expozéját. — A fran
ciák és spanyolok végleg megegyeztek a 
marokkói kérdésben.

Az angol bányatulajdonosok, ha július 
31.-éig nem szűnik meg a sztrájk, pusztu
lásnak engedik át a bányákat. — A felső- 
házban összeverekedtek a lordok.

Portugáliában ismét uj kormány alakult.
Belgiumban mindinkább terjed a 

sztrájkmozgalom.
TripoIÍ8zban zavargások voltak. A 

benszülöttek 250 olaszt lemészároltak.
Moszkva tovább segélyezi a sztrájkoló 

angol bányászokat.
A norvég parlament bíróság elé küldi 

a visszaéléseket elkövető minisztereket.
Kínában újból súlyos harcok voltak.
Brazília végleg otthagyta a Népszövet

séget s feloszlatta delegációit.
Indiában 46000 ember esett a kolera- 

járványnak áldozatul.
Amerikában a villáin felrobbantotta az 

Egyesült-Államok teljes municiókészletének 
egy tizedét. Emberek százai életüket veszí
tették.

H A R A N Q S Z Ö .

Sztháromság u. 7. vasárnap.
Ep. Róm. 6.19-23.

Mily boldog, aki az igazságnak szolgá
latában áll. Ment a bűntől, s már a földi 
életben oly gyümölcsöt termel, melynek vége 
örök élet.

Új theologiai tudor. Debrecenben jú
nius 30-án avatták theologiai tudorrá br. 
Podmaniczky Pál ev. lelkészt summa cum 
laude. Értekezése: A missziók disciplinájá- 
nak vázlatos kísérlete volt.

Magyar kiküldöttek egy finnországi 
világkonferencián. A Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek augusztus 1-től 6-ig világkon
ferenciát tartanak Helsinkiben, Finnország 
fővárosában. Már eddig körülbelül 1500 
delegátus jelentkezett. Magyarországot az 
eddigi megállapodás szerint tizenketten 
fogják képviselni, köztük Tóth Miklós dr. 
kúriai bíró, Scholtz Oszkár dr. evangélikus 
egyházkerületi főjegyző. A nemzetközi diák

szervezet magyarországi intézménye, a Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége 
idehaza is kiváló munkát végez az ifjúság 
jellemének nevelésében. Kevesen tudják, 
hogy a magyar cserkészmozgalom is ennek 
az ifjúsági egyesületnek a gondolata és 
hogy már a háború alatt 18 katonaotthont 
tartott fenn az ország különböző részeiben.

Nemes lelkek. Barabás Ádám és neje 
háborúban eltűnt fiuk emlékére a kötcsei 
gyülekezetnek orgonarenoválás céljaira 10 
mm. búzát adományoztak. Ezen szép ado
mányhoz egyesek még kbl. 2 mm.-val járul
tak, úgy hogy ma újból több változatú, 
gyönyörű orgona díszíti a kötseiek temp
lomát, hol minden alkalommal nagy lelki 
gyönyörűséggel zeng az ének, száll az ének 
ég felé; buzgó hívek ajka zengi, minden 
hangja Istené.

A jóságos Istennek megáldó kegyelme 
nyugodjék meg az adományozókon s Istent 
dicsérő gyülekezeten.

Felügyelő beik tatás. Lélekemelő szép 
ünnepélye volt a kisbaboti ev. gyülekezet
nek június 20-án. Ekkor iktatta be Purgly 
Ödön téti szolgabirót a gyülekezet felügyelői 
hivatalába az esperes megbízásából Iliász 
László helyi lelkész, egyházmegyei jegyző, 
ünnepi istentisztelet keretében a templomot 
zsúfolásig megtöltő hivek jelenlétében. 
Purgly Ödön Kisbaboton a Barczák és Mat- 
kovitsok örökébe lép. Nemes egyénisége, 
munkabírása, tettrekész egyházszeretete, 
buzgósága szilárd alapja az egyhangú bi
zalommal őt ezen tisztségre elhivó gyüle
kezet azon reményének, hogy benne a 
kiváló elődök méltó utódjára talált. Beikta
tása alkalmával lelkész a gyülekezet nevében, 
Sokoray Bálint a presbitérium, Szüts Gyula 
községi bíró pedig a politikai község és 
elöljáróság nevében üdvözölték.

Hősök em léktáblájának felavatása. 
Rábcakapi község június hó 27-én adta át 
rendeltetésének a templom falába illesztett 
hősök emléktábláját. A felavatást a helybeli 
lelkész végezte, az emléktáblát a gyülekezet 
nevében dr. Dorner Emil gyűl. felügyelő 
vette át szép és megható beszéd kíséreté
ben. Németh Sándor és Szabó Gyula szépen 
előadott alkalmi költeményeket szavaltak. 
Az emléktáblát lendületes beszéd kíséreté
ben megkoszorúzták: Andorka Gy. a köz
ség, Erdélyi K. a tűzoltó-testület, Győrik 
Gy. az ifjúsági egylet, Kovács Irén, Németh 
Juliska és Ilonka a nőegylet nevében. Mikor 
pedig a harangok megszólaltak, hogy el- 
sírassák a 16 hősi halottat, harangszó köz
ben a gyászoló családok helyezték el ko
szorúikat. Az ifjúsági énekkar a Hiszekegyet 
énekelte a helybeli tanító vezetésével. A 
Himnusz éneklésével ért véget az ünnepély.

Ugyancsak e napon d. u. az ifjúsági 
egylet és nőegylet tagjai szavalatokból és 
színdarabból álló szépen sikerült hazafias 
ünnepélyt tartottak az ifj. egylet javára. 
A műsor a következő volt: Fohász. Mon
dotta Nagy Margit el. isk. tanuló. „Túri 
fiú története'* 1. Előadta Nagy Gyuszi lie. 
tanuló. „Csonka honvéd“ c. színdarabban 
szerepeltek: Szabó Lajos. Asbóth L., Er
délyi L., Káldy István, Csépi Eszter, Asbóth 
Mari, Káldi M., Németh Lina. Irredenta 
dalokat énekeltek Asbóth L. és Mari. „Hun
gária“ c. költeményt előadták: Németh 
Sanyi, Szabó Gy., Csépi J., Káldy Zsófi, 
Doktor Zs. és Eőri llus. Az ifjúsági ének
kar a Hiszekegyet, a közönség a Himnuszt 
énekelte. Az ifj. egylet javára befolyt 910 
ezer korona. A rendezéo körül buzgón fára
dozott Győrik György ifj. egyl. jegyzője.

Ugyanekkor Tóth Imre révfalusi lakos

Fényképező gépek-
és cikkekről ingyen küld

árjegyzéket, ha levelezőlapon kéri

Hatschek és Farkas
i—io Bpest, IV., Károly körűt 26.

hősi halált halt fia, Tóth Gyula emlékére
1 millió K-t, Tompos Béláné győri lakos 
elesett férje, Asbóth Pál emlékére 100 ezer 
K-t adományoztak az iskolás gyermekek 
karácsonyfa alapja javára

Templomrenová!á8. A miskolci temp
lomot 150 millió költséggel most renovál
ják. — Gyámintézeti célokra a miskolci 
egyház 3 millió 100 K-t gyűjtött.

A zalai ág. h. ev. egyházmegye köz
gyűlését Szentantalfán júl. 15-én tartotta. 
Főtárgyai: keszthelyi missziói kör megala
kulása, Zsédenyi emléktábla felállításának 
előkészitése, esperesi beiktatás voltak.

A pestmegyei felső egyházmegye 
lelkészei és egyházfelügyelői Aszódon tar
tott konferenciájukon gyülekezeteik válságos 
anyagi helyzetével foglalkozván megállapí
tották, hogy az egyes gyülekezetek háztar
tásának mérlegét az adóalapi segély, a 
tandíjpótló állami segély elmaradása és az 
iskolai kiadások óriási módon való emel
kedése borította fel. A konferencia kívána
tosnak tartja, hogy az egyházmegyék kerü
leteik utján az egyet, közgyűléshez azzal 
a kéréssel forduljanak, hogy az államsegély 
a jövőben oly arányban osztassák fel, mint 
az az 1918. évet megelőzőleg történt. Az 
egyetemes gyűlés a jövőben ne tegyen kü
lönbséget városi és nem városi gyülekeze
tek között, mert az államsegély felajánlásánál 
a Vkm. ilyen megkülönböztetést nem ismert. 
A lényeg, hogy azok a gyülekezetek része
süljenek adóalapi segélyben, amelyeknek 
hívei egyház-iskolái adóval túl vannak ter
helve. Ezért az e célra kiutalt összeg vagy 
az 1918-ban érvényben volt kulcs szerint 
osztassék fel vagy az egyetemes közgyűlés 
új összeírást rendeljen el. A konferencia 
kéri a testvér egyházmegyéket, hogy a túl- 
magas tanitói nyugdíj járulék ellen állást 
foglaljanak és annak tarthatatlanságát kon
krét adatokkal igazolják.

Forduljanak az összes egyházmegyék 
kerületeik ut|án az egyetemes közgyűléshez 
azzal a kéréssel, hatna oda az elnökség, 
hogy a Vkm. azoknál az iskolafenntartóknál, 
amelyeknél a régebbi javadalmi jegyzőköny
veket helytelenül vették fel, hitelt érdemlő 
okiratok alapján a téves minősítések he
lyesbítését esetről-esetre rendelje el. For
duljanak az egyházmegyék kerületeik utján 
az egyetemes közgyűléshez, hogy a Vkm.- 
nél az 1908. évi 46. t.-c alapján kiutalt 
tandíjpótló államsegélyek teljes értékükben 
valorizáltassanak.

Tanulmányúton. Kiss István a kőszegi 
leánygimnázium vallástanára 1 évi tanul
mányútra ment Lipcsépe.

A gyámintézet köréből. A vasi közép 
egyházmegyében gyámintézeti célokra a 
folyó évben 11,253.499 koronát gyűjtöttek. 
2,161 075 koronával többet, mint az elmúlt 
évben. — A tolna baranya-somogyi egy
házmegyében 12,385.576 koronát a tavalyi 
8,950.705 koronával szemben.
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KÜLFÖLDI  HÍREK.
Drezda. Dr. Imels püspök és báró 

Pechmann elnöklete alatt most tartotta vá
lasztmányi ülését Drezdában a Lutheránus 
Világszövetség, Ezen részvettek többek kö
zött D. Morehead Newyorkból, aki üd
vözlő beszédében oda nyilatkozott, hogy 
a legnagyobb, amit Németország a világ
nak adott: a reformáció. D. Per Pehrson, 
a svéd parlament tagja pedig a kővetkező
ket mondotta: „A német korái, Gerhardt 
Pál énekei a svéd hajlékokban is otthono
sak*. „A ti Luthertek a mi Lutherünk is, s 
a mi Gusztáv Adoifunk a tiétek is.*

Spanyolország. Az evangéliom s vele 
a protestantizmus terjedése újjá éledt. — 
Madridi konferencián egy evangélikus lel
készképző akadémiának a felállítását hatá
rozták el.

Lengyelország. A poseni egyetemen 
az összes előadótermekben kifüggesztették 
a keresztet.

c s a l á d i  E r t e s I t O.

Eljegyzés. Mórocz Sámuel kissomlyói 
ev. tanító eljegyezte Nagy Irmát Bobáról I 

Esküvő. Dr. Kerecsényi Dezső, lapunk
nak is jelestollu munkatársa, július 14-én 
esküdött örök hűséget a péterhegyi temp
lomban menyasszonyának, Mikola Emíliá
nak. — A jó Isten áldása tegye gazdaggá 
életüket I

Ú J D O N S Á G O K .
Hegedűs Lóránt Hódmezővásárhely 

díszpolgára. Hódmezővásárhely város pol
gármestere megküldte Hegedűs Lóránt volt 
pénzügyminiszternek a város díszpolgári 
oklevelét A polgármester kísérőlevelében 
a város közönsége nevében a tisztelet és 
ragaszkodás változhatatian érzelmeivel üd
vözli a volt pénzügyminisztert. Hegedűs 
meghatott hangú levélben válaszolt.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
a miskolci avasi templom és a diósgyőri 
református templom építési költségeire 
20—20 millió koronát utalványozott.

A háztartási alkalmazottak és a váló- 
pörök. Az Üdv Hadserege a londoni váló- 
pörök iratait áttanulmányozva, megállapí
totta, hogy a múlt évben 12.000 elválás 
indokául szerepel a rossz cselédek által 
okozott idegkimerültség.

Amerikai szabadságünnep. Az Amerikai 
Egyesült Államok Függetlenségi nyilatkoza- 

H tának 150-ik évfordulóját díszes, impozáns 
keretek között ünnepelte meg a magyar 
társadalom. A nagyarányú emlékünnepen 
Sipócz Jenő, Budapest polgármestere meg
nyitó beszédet, gróf Apponyi Albert ünnepi 
beszédet m ondott; Vályi Nagy Géza, az 
ismert költő nagyhatású ünnepi ódáját sza
valta. Az ünnep f. hó 4 én volt a W ashing
ton szobornál.

Nyolclábú malac. Egy szombathelyi 
iparos egyik kocája nyolclábú malacot fiad- 
zotL A malacot a gimnázium természet rajzi 
tárában helyezik el.

Elsűlyedt két hajó minden emberével 
együtt. A Fekete-tengeren lezajlott nagy 
viharban a Leri nevű orosz és Achmed 
nevű török gözös, amelyek mindegyike 
teával volt megrakva, egész legénységével 
együtt elsűlyedt

Hogyan halad a  lefegyverzés ügye?
Debeney vezérkari főnök a Tempsben meg
állapítja, hogy a katonai kiadások összege 
1925 ben, a tiz év előtti állapothoz viszo
nyítva, Angolországban másfélszeresre, az 
Egyesült Államokban több mint kétszere
sére emelkedett. Csupán Franciaországban 
mutatkozik egyharmadrész csökkenés.

Koleragyanus esetek Lengyelország 
vilnai kerületében. A vilnai kerületben 
fekvő Lang wa row városkában koleragyanus 
megbetegedések történtek. A hatóságok a 
legszigorúbb intézkedéseket tették, hogy a 
kolera vész terjedését megakadályozzák.

Havazás, vihar és áradás O laszor
szágban. Nápolyon nagy vihar és zivatar 
vonult végig. Hét bárka eimerült. Formazza- 
völg) ben hó esett. A hegyekben a hó egy
két méter magasságot ér el. Piacerizában 
is heves vihar dúlt.

Franciaországban a lapok élénken 
panaszkodnak a bűnözések feltűnő szapo
rodása miatt.

A menyasszonyt és a násznépet a 
Pasteur-intézetbe szállították egy újvi
déki urlleány lakodalmáról. Újvidéken 
Hoffmann [ános nevű fiatalember egy kis 
selyempincsivel ajándékozta meg meny
asszonyát. Az esküvő, amelyre előkelő 
násznép gyűlt egybe, azután most néhány 
órával később tragikusan fejeződött be. Az 
egyházi esküvő után alig helyezkedtek el 
asztaloknál, rosszul lett a fiatal asszony. 
Eleinte nem tulajdonítottak ennek nagyobb 
fontosságot, de pár perc múlva oly külö
nösen viselkedett, hogy végül is kocsiba 
ültették és az egész násznép lakására kí
sérte. Alig értek az új asszony lakására, 
a menyasszonyon kitört a veszettség, dü- 
höngeni kezdett, nekiment a násznépnek 
és mintegy húsz embert összekarmolt. 
Nyomban orvost hívtak, aki a fiatalasszonyt 
és az egész násznépet beszállittatta az új
vidéki Pasteur-intézetbe. Megállapították, 
hogy Hoffmannét a néhány héttel azelőtt 
ajándékba kapott pincsi megharapta.

Százhuszonötödik születésnap Az Ír
országi Dromara faluban nemrég ülték meg 
a száihuszonötéves születési fordulóját egy 
olyan embernek, aki maga is jelen volt az 
ünnepen. Smith Vilmosnak hívják ezt az 
egyszerű emberi 8 valószínű, hogy au egész 
világ két- három legidősebb halandója közé 
tartozik. Hogy mennyi időt éri meg Smith 
Vilmos, annak bizonyságául annyit, hogy 
Napoleon legnagyobb csatájának, Waterloo
nak idejében már tizennégyesztendős le
gényke volt. Erre a csatára különben ma 
is jól emlékszik. Az öregúr még olyan jó 
erőben van, hogy Szent P«trik napján, az 
Írek nemzeti ünnepén legutóbb színpadon 
is föllépett egy műkedvelő előadás kereté
ben. Smith igen vallásos ember s arra a 
kérdésre, mimódon érhetett meg ilyen ma
tuzsálemi kort, így feleit:

Tisztességes élettel, mérsékletes táplál
kozással és sok mozgással a friss levegőn.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem- u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Cremonában elszabadult öt oroszlán. 

Cremonában egy cirkusz a piactéren ütötte 
fel sátrait. A cirkusz öt oroszlánja elszaba-
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dúlt, ami a városban óriási rémületet oko
zott. Az oroszlánok több lovat és marhát 
megtámadtak és néhány tyúkot és macskát 
megettek.

Magyar Lányok fiatal leányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. 
Szebbnél szebb novellák, versek, társa
dalmi és ismeretterjesztő cikkeken kívül 
képek és a szerkesztő üzenetei tarkítják a 
lapot. A Magyar Lányok előfizetői 20.000 
korona kedvezményes áron szerezhetik meg 
a Százszorszép című regénysorozatot. A 
Magyar Lányok előfizetési ára negyedévre
30.000 korona, a Szászorszép könyvekkel 
együtt 50.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Bu- 
pest, VI., Andrássy út 16.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Felelés szerkesztő is  kiadó: CZIPOTT QÍZA 
d zen tg o tth árd , VasvArmegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLY.
Főraunkatársak :

NAGY MIKLÓS, SZOMBATH ERNÓ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Gabonaárak: Búza 422—423. rozs 257— 
260, árpa 230, köles —, zab 300, tengeri 
245—247, korpa 165 ezer korona méter- 
mázsánként.

Valuták': Dollár 71.375, Schilling 10093, 
Német márka 16992, Cseh korona 2115, 
Dinár 1256, Lei 316, Lira 2540, Frank 1815, 
Angol font 347.080.

Most érettségizett, tanításban nagy jár
tassággal bíró, lelkészi pályára lépni szán
dékozó ifjú a vakációra pusztán diákok 
tanítását vállalná. Cim: Postamesteri hi
vatal, Átány, Abauj megye. 2—2

A Bethlen Gábor Szövetség irodalmi szak
osztálya ezennel pályázatot hirdet a követ

kező tétel kidolgozására :

Bethlen Gábor fejedelem 
nemzetiségi politikája. =

A pályaműben 1. le kell írni Erdély 
nemzetiségi viszonyait Bethlen Gábor feje
delemsége idején; 2. ismertetni kell a fe
jedelemnek a nemzetiségekkel szemben 
követett politikáját. A pályaműnek 3—4 iv 
terjedelmű eredeti, tudományos kutatáson 
alapuló, önálló munkának kell lenni. A pá
lyamű jutalma Szabó Sándor dr. budapesti 
ügyvéd, nemzetgyűlési képviselő ur, a Beth
len Gábor Szövetség társelnökének ado
mányából 100 (egyszáz) aranykorona, mely 
egy összegben aranyban fizettetik ki. A pá
lyázat határideje 1926. december 1. A pá
lyaművek idegen kézírással vagy géppel 
írva, jelige alatt a jeligés levéllel együtt a 
következő címre küldendők: Bethlen Gábor 
Szövetség Irodalmi Szakosztálya, Budapest, 
VII., Wesselényi ucca 52. szám. A pálya- 
díjnyertes mű kiadásának jogát a Szövet
ség fenntartja magának. A pályázaton csakis 
protestáns vallásuak vehetnek részt.

Budapest, 1926. május hó 6-án.

0r. Ványi Ferenc,
a Bethlen Gábor Szövetség Irodalmi 

Szakosztályának elnöke.
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Mátin Nándor
érc- és fakoporsó raktára
----  B e l e d ,  Fő utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 54

A debreceni ev. egyház negyedik, he
lyettessel betöltendő uj tanítói állására jú
lius 28-ig pályázatot hirdet. Tiszteletdij: 
havi egymilliókettőszázezer korona. Kántor- 
helyettesités, karvezetés tiszteletdíj ellené
ben kötelező. Néhány évi gyakorlat, német 
nyelv, előny. A megbízatás 10 hónapra szól.
1—2 Ev. lelkész Debrecen.

Intelligens fiatal özvegy magánoshoz, 
vagy öreg házaspárhoz házvezetőnőnek 
ajánlkozik. — Cfm a kiadóban. 1—4

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor YAPRTNVR féle valódi 
a világhírű A A A D infill szegedi, é- 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V*, ‘/a és 
Via kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üzletben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
10—10 Karbiner Péter Szeged.

Vasmegyében, vendéglőnek és fűszer
kereskedésnek kiválóan alkalmas, forgal
mas, gazdag községben 4 szobás uriház, 
külön nagy, vendégszobának való helyiség
gel, melléképületekkel, cca 3 hold belső
séggel (nagy részé 'gyümölcsös) azonnal 
eladó. Italmérési jog könnyen megszerez
hető. — Cím: Szombathely, Erzsébet ki
rályné utca 16. 1—4

Pályázati hirdetmény
a budapesti Deák-téri ág. h. ev. polgári 
leányiskolánál megüresedett magyar

német tanszékre.
Pályázhat elsősorban magyar-német 

szakos, okleveles ág. h. ev. vallásu férfi, 
másodsorban ugyanilyen szakos és vallásu 
hajadon. Javadalmazása az állami polgári 
iskolai tanerőkével azonos. A pályázók a 
budapesti Deák-téri ág. h. ev. Testvéregy
házak mélt. és nagytiszt. Képviselőtestüle
téhez intézett folyamodványukat kellően 
felszerelve (keresztlevél, oklevél, működési 
bizonyítvány, férfiaknál esetleg házassági 
kivonat vagy családi értesitő, a magyar ál
lampolgárságot igazoló bizonylat, valamint 
a forradalom alatt tanúsított magatartásuk
ról szóló bizonyítvány) 1926. évi augusztus 
hó 15-ig küldjék be a budapesti IV. kér. 
Deák-téri ág. h. ev. polgári leányiskola 
igazgatósága címére.

Budapest, 1926. július t.
Dr. Németh Ödön s. k.

isk. II. felügyelő.

Idősebb házvezetőnőt keres egy vidéki 
városkában lakó 3 tagú iparoscsalád. Vá- 
laszbegély ellenében cím a kiadóban. 2 — 3

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.

Horváth Lajos Beled
ii Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

Népiskolai könyvtárak, gyülekezeti 
egyesületek ügyeimébe ajánljuk a

„Harangszó könyvtár”
című vállalatunkban eddig meg
zz: jelent következő füzeteket: zz:

1. Örökzöld koszorú Gyurátz Ferenc sírján.
Ára: 3000 K.

2. Magassy Sándor: „Hitünk diadala.“
A ra: 6000 K.

3. Dr. Schlitt Gyula és Szombath E rnő:
„Karácsonyest.“ Á ra: 7500 K.

Mindenki annyit ér, amennyit tud.
É s  csuk az tud, aki olvas és tanul!

Szép, hasznos jó könyveket küld KIS TIVADAR könyvkereskedése PÁPA, Fő-ucca.

Mo.t m eg  Móra Pereac U J J ® M í t  láttam MOSZkVáMll ?
Georgi kon j a. 48 pengőfillér =  6 ezer papirkorona. I r ta  Béraud. Fordította Orbók Allila.

A szellemes csevegő író egyik leg- ÄZ éli tÜZhelyeUl U  ŐH bOldOgSagOEQ. £gy frandaM  
érdekesebb könyve.

Haza- és Istenszeretetével, aranyos 
hámorával és emelkedett világné
zetével értelmünk és szívünk ren
díti meg: lebilincselően világít rá 
a magyar föld és a magyar lélek 
szépségeire. A kibékítő természet
érzés mesterműve. A gyönyörűen 
illusztrált könyv árp szép félvászon 
keménykötésben 4 pengő 50 ezer 

papirkorona.

Irta Pröhle Henrik.
56 pengőfillér =  7 ezer papirkorona.

t t
rtEvangélikus öntudat.

Irta Túróczy Zoltán.
80 pengőfillér =  10 ezer papirkorona.

L e lk i  dolgok.
Irta ifj. Victor János.

84 pengőfillér =  10 500 papirkorona.

A m agyarországi protestantizm us 
történelm e.

Irta Révész Imre.
2-50 pengő =  31.250 papirkorona.

és hatalmas erejű megfigyelései 
a vörös Moszkvában. 240 oldal. 
4 pengő =  50 ezer papirkorona.

R falu politikája.
Irta Kájel Endre.

Ha minden második magyar ember 
házában meg lesz ez a könyv, akkor 
többet nem lehet jelszavas politiká
val a magyar falu népe elé állni. 
Éppen azért magának a falu népé

nek kell ezt elterjeszteni.
1 -50 pengő =  18 750 papirkorona.

Részletes pengő-korona átszámítási táblázat. Aranykorona-lakbér és az 1914-től érvényes hivatalos aranykorona
táblázat. Ára 48 pengőfillér =  6 ezer papirkorona.

M egrendeléseket gyorsan és pontosan küldi Kis T ivadar könyv- és papirkereskedóse PÁ PA. Fő-ucca.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzcmü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A lapította
K  A  P I  B É L A

»910-bti.

uaftulajdonos.
i  UBDáDtül I  L a l b e r - S z ö v e t s í s
As Orszáfon Lutlior-SxŐTet- 

séft hivatal«« lapja.

Késlratok, előftxetftsi dijak 
óm reklamációk a 

HARANGSZO aserkesstő- 
kiadóhlvatalAnak 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenti! minden vasárnap.

1926. júli 8 25. „— ----------- tv

A tyánk vagy, k i m in ket szeret, 
S adsz m in den n api kenyeret.

SnfkMBtö-kUdóhlnUl: 
SZENTGOTTHARD.

Vas vármegye.

FlikkladóhlT atal 
„Luther-Tőrsaság* kön/" 

kereskedése Budapest,
Vm., SzentklrAlyl-u. 51/«.

A „HARANGSZO“ 
előfizetési Ara : a harmadik 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10V.-OB kedvezmény. 

Amcrtkába egész évre Z 
doll ér ; az utódAllamokta 
a III. negyedre 20.000 K.

V a l lá s t é t e l .
Máté 10.32. „Valaki azért 

vallást tesz énrólam az em
berek előtt, én is vallást te
szek arról az én mennyei 
Atyám előtt.“

Ha a Jézus iránti szeretetnek és 
hálának csak egy parányi szik

rája szunnyadozik is lelkűnkben, 
gyáván visszahúzódva még akkor 
sem hallgathatunk, hanem minden 
adandó esetben vallást teszünk 
egyetlen Urunkról és bátran harcba 
szállunk mennyei Királyunkért. De 
azt is kimondom, hogy nem köny- 
nyü ez a harc ebben a világban, 
ahol nagy tömegei élnek azoknak, 
akik az Isten igéjét nem szenved
hetik, akik nem akarják, hogy a 
Krisztus uralkodjék felettük. Nem 
könnyű ez a vallástétel, hiszen 
egész sereg áll szemben, amelynek 
bolondság és botránkozás a Krisz
tusról szóló evangélium! . . . És 
mégis itt kell harcolni a Krisztus 
uralmáért, itt kell róla bizonyságot 
tenni minden ember előtt! Azért 
bátran állj elő! Ilyenkor nem le
het, nem szabab hallgatni 1 Mutasd 
meg mindenkoron, hogy te a Krisz
tus tanítványa vagy; ne tagadd el, 
hogy te hiszel az ő szent igéjében; 
bátran valid meg, hogy te is az ő 
gyülekezetéhez tartozol, tégy val
lást a Krisztusról a vasárnapi tem
plombaj árással, sohasem szégye
nelve, hogy imádkozni is szoktál. . .  
Vallásosságodat, keresztyénségedet 
ne rejtsd véka alá, hanem bizo
nyítsd meg minden ember előtt: 
mi a te szívednek hívő bizodalma!...

Ismétlem: ez nem mindig köny- 
nyü, hiszen az emberi szív inkább 
hajlik a tagadásra, mint a vallás
tételre; ingatag az ember, inkább 
szeret továbbállani, mint szikla- 
szilárdan megállani és szembe

szállni esetleg a világ nemtetszésé
vel is — a Krisztusért! — És hány
szor látjuk azt is, hogy egyesek — 
ha már semmiképpen sem térhet
nek ki a vallástétel elől — szépen 
megegyeznek, „kiegyeznek“, keres
nek valami „arany középutat“ a 
hit és a hitetlenség között, hogy 
valamiképpen csorba ne essék nép
szerűségükön . . .  Pedig a nagy 
parancs ma is hangzik, Jézus be
széde ma is kötelez: „Aki vallást 
teszen rólam . . .  én is vallást te
szek arról!“ . . .

De hát van-e valami orvosság 
ez ellen a laza, ingadozó, sorvasztó, 
megalkuvó keresztyénség ellen ? 
Igen van ! Naponta nézz fel az 
éretted meghalt és feltámadott

Krisztusra, buzgó imádságban vele 
olvadjon össze a lelked, és gon
dolj szorgalmatosán arra az utolsó 
órára, amikor a legjobb, legböl- 
csebb társad nem segíthet rajtad, 
hanem egyedül csak Jézus, a Meg
tartó, aki így szól: „Aki vallást 
teszen rólam az emberek előtt, én 
is vallást teszek arról az én men
nyei Atyám előtt!“ . . .

„Jézus, Jézus, én életem,
Én tebenned maradok;
Amim csak van, tied legyen 
Mindenem, mit adhatok.
Szívem, ajkam, életem 
Tisztességedre legyen;
Semmi el nem szakít tőled:
Te bennem, én benned élek.“

Ámen.

Tengerparti kápolna.
Irta : Gujás Tivadar.

Az Adria egyik szigetének szikla- 
-tV partján áll egy kápolna. Arról 
nevezetes e kápolna, hogy a sziget 
hajósnépe közül azok, akik hajó
törésből szerencsésen megmenekül
tek, hálából a Gondviselő kegyel
méért megfestetik az elbeszélésük 
után elképzelhető hajótörést — a 
viharban a habokkal küzködő hajó 
sűlyedését — s ezt a képet a ká
polnában helyezik el. A kápolna 
falai tele vannak a legkülönfélébb 
hajótörés-képpel. A legtöbb egy
szerű alkotás: a tomboló viharban 
az ostromló, elnyelni akaró, hullá
mokkal küzdő, sűlyedő hajó és az 
egyik sarokban a Mária karján a 
kis Jézus . . .

Amikor először kerestem fel e 
kápolnát, gyönyörű szép derült nap 
volt. Vidáman haladtam a tenger
parti sétauton a kápolna felé. De 
vidámságom hamar bánattá, rette
géssé, szomorúsággá vált, ahogy a

kápolnába léptem s körültekintet
tem a sok-sok sűlyedő hajóképen. 
Az a sok rémes és rettenetes halál- 
küzdelem mind megelevenedett 
előttem. Megelevenedett és meg
hatványozódott . . .  Láttam, éreztem 
a tenger minden sűlyedő hajójának 
borzalmát. . .  S aztán még tovább: 
a tenger borzalma önkéntelenül is 
a föld, az élet hajótöréseit, pusztító 
orkánjait éreztette velem. A világ, 
az élet minden nyomorúsága, ver
gődő küzdelme s gyötrelme bennem 
volt e percben . . .

Hát nincs, nincs menekvés az élet 
orkánjában ? Hajótörésre, pusztu
lásra van az ember kárhoztatva ?...

Lehangoltan hagytam el a ká
polnát. Leültem egy padra s bele 
bámultam a nagy kék égbe, a nagy 
kék tengerbe . . .

A tenger horizontba vesző kékjét 
a kápolnától fóljobbra egy kicsi 
sziklasziget töri meg. Mennyi vihart

H e n d e l j e  m e g  K a p i :  A Z  Ú H  O L T A L M Á B A N  o .  t ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s t .
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állott már ki e kis sziget. . .  S mint 
a nagy, óriási tenger parányi lakója 
hány hajótörést látott már ? . . .

És a parányi kis sziget áll ren
dületlenül! Mert nem a tenger in
gatag felszínén áll alapja, de az 
állandó, örök mélységben. A mély
ből tör elő, azért oly szilárd, ren
díthetetlen. A mélységben nincs 
vihar, nincs bizonytalanság, rette
gés, nincs pusztulás . . . Bármily 
vihar tombol is a felszínen, a mély
ben béke honol. Örök béke. A fel
szín változó: „jönnek és mennek 
a viharok s aki nem áll biztos 
alapon, nem forrott össze a mély
séggel, az a vihar martaléka lesz“. 
De, aki a mélységbe vivő, mély
ségből jövő lét gyökereire támasz
kodik, onnan táplálkozik, onnan 
erősödik, azt semmi vihar el nem

A baranyai déli végek evangéli
kus gyülekezeteiben és isko

lákban az utolsó kanonika vizitáció 
néhai Gyurátz Ferenc püspöksége 
alatt ezelőtt 29 évvel történt. Nagy 
örömmel vették azért tudomásul 
mindenfelé ezúttal a gyülekezetek 
vezetőikkel egyetemben az egyház- 
kerület főpásztora részéről bejelen
tett püspöki egyházlátogatást. A 
püspök fogadtatása az egész vona
lon s az ünneplés a templomokban, 
iskolákban mindenütt rendkívül im
pozáns és felemelő volt. Kapi püs
pök kíséretével, Mechwarth Ernő 
egyházmegyei felügyelő kormány
főtanácsos, Schöll Lajos főesperes, 
Müller Róbert alesperes, László 
Miklós püspöki titkár, Dörner Fri
gyes egyházmegyei jegyző, Tóth 
Dezső dr. villányi főszolgabiró kí
séretében június 20-án délután 4 
órakor érkezett meg Magyarbólyba.

A jelenlegi trianoni végállomá
son az állomásfőnökség, a járás fő- 
szolgabirája, a községi elöljáróság 
élén a jegyző s vámőrszakasz pa
rancsnokság, határrendőrség és 
Trjtler őrnagy fogadták a püspököt. 
Az állomás kijáratánál 10 magyar
ruhás lány és 10 levente virág
csokrot s buzakalászt nyújtottak át 
a püspöknek. Majd megindult a 
menet, bandérium vezetése alatt a 
község bejáratánál „istennel — Ha
záért* feliratú diadalkapun át, mely
nél két rohamsisakos vámőrkatona 
állt az útvonalon, minden 30 lé
pésre felállított leventék sorfala kö
zött a parochia mellett „Isten ho-

sodorhatja. Az a mélység örök 
bókességes életének a részese, az 
biztos á diadalában, azt semmi 
szenvedés, nyomorúság, rettenet 
össze nem tö ri! Mert tudja, é rz i: 
elmúlhat, elpusztulhat minden, de 
a mélység az örök s örök az is, 
aki bármily parány, de a mélység 
szerves része!

így beszéltek hozzám a mélység 
futárjai, a csobogó, mormoló, örö
kösen újjászülető hullámrajok.

Ismét bementem a kápolnába 
és békés lélekkel néztem újból a 
képeket. . .

. . .  „és az egyik felső sarokban 
Mária karján a kis Jézus . . .“

Áldott a Gyermek, akiben békes
ségünk, örök életünk v a n !

Áldott a Mélység — a Magasság!

zo tt* feliratú másik diadalkapun át 
a templom elé, ahol a nagyszámú 
hi vek élén Vértesi Zoltán lelkész, 
Aleöynó nőegyleti elnöknő, Duday 
levente-parancsnok üdvözölte. Ä 
püspök mindegyik üdvözlésre me
leg szavakkal válaszolt, Örömmel 
jött — úgymond — ide, hogy e 
gyülekezettel együtt imádkozzon. 
Isten áldását kéri a gyülekezet ve
zetőségére s minden egyes tagjára, 
a nőegylet működésére s a leven
tékre, — mint a szebb jövő re
ménységére.

Azután a papiakban tartott ozs- 
onna után az iskolába ment, ahol 
Lőczyné Kiss Alojzia tanárnő I., III.
o. s azután Alexy Ervin IV., V.-ik 
osztályát vizsgálta meg alaposan. 
Aznap este 7 órakor a templomban 
vallásos estély volt a következő 
sorrendben: 1. Közének. 2. Litur
gia, vezette Vértesi lelkész. 3. Püs
pök előadása magyarul, a hazasze
retetről. 4. Énekkar éneke. 5. Schöll 
főesperes beszéde németül. 6. Lam- 
pérth: „Gályarab“, német fordítás
ban szavalta: Jaszmann Katica. 7. 
Erdélyi Zoltántól,Kanizsai Dorottya4, 
szavalta: Kiss Julia tanítónő. 8. 
Berázó liturgia s ima.

Másnap délelőtt 9 órakor kezdő
dött a helyi és környékbeli hívek
től az összes helyi előkelőségektől 
zsúfolt templomban az ünnepi is
tentisztelet. Sorrend volt: Közének, 
utána főesperes oltárimája, Vértesi 
lelkész németnyelvű prédikációja, 
(II. Kor. 4.17—18.), énekkaréneke, 
püspök beszéde, németül közgyű

lés, gyülekezet történetének fel
olvasása.

Következett a küldöttségek fo
gadása. A püspököt szép beszéd
ben üdvözölte Szabó Károly nagy- 
harsányi ref. lelkész, Brunner Mi
hály vámőrparancsnok, Stromp Mik
lós ny. járásbiró és Meitzer Emil 
felügyelők a siklósi és mohácsi ev. 
filiák nevében. A püspök áldása s 
a Himnusz eléneklése után fejező
dött be a templomi ünnepély. Dél
ben az ízlésesen feldíszített iskola 
termében a gyülekezet 60 terítékes 
díszebédet adott, amelyen felkö
szöntőt mondott Kapi püspök a 
kormányzóra, Wallandt Ágost ny. 
alezredes, felügyelő, Szabó Károly 
nagyharsányi ref. lelkész és Mandy 
Samu nemzetgyűlési képviselő a 
püspökre, Vértesi lelkész a vendé
gekre, Teleki Sándor a háziasz- 
szonyra, végül a püspök a paro- 
chus lelkészt és gyülekezetét éltette.

Délután 2 órakor tíz kocsin Iván- 
dárdára indultak. Ivándárdán is lel
kes fogadtatás volt. A határnál 
bandérium jött a püspök elé. A köz
ség elején felállított diadalkapunál 
a községi elöljáróság élén Wescha 
jegyző és Schulteisz biró üdvözöl
ték. A leventék sorfala között az 
iskolához érve Wölfel kántortanító 
fogadta a presbitérium és az isko
laszék élén. Iskolavizsgálat után 
istentisztelet volt a templomban, a- 
hol a püspök németnyelvű beszé
dét a hívek figyelemmel s megha
tottsággal hallgatták. Wölfel tanító 
szóló-éneke következett; orgonakí
sérettel énekelte: „Bús magyarok 
imádkoznak“ kezdetű szép éneket. 
Az istentisztelet, közgyűlés, ima, 
áldás és Himnusz után a templom 
előtt felállított hősök emlékoszlopá
hoz mentek. Szem nem maradt szá
razon, midőn a püspök kezében az 
üdvözléskor kapott összes virág
csokrokkal így szólt: „Hova helyez
hetném méltóbb helyre e virágo
kat, mint azoknak az emlékoszlo
pára, akik a magyar hazáért szen
vedtek és meghaltak“, és sorba el
helyezte az oszlop lépcsőire a virá
gokat.

Másnap, június 22-én, kedden 
reggel 8 órakor hosszú kocsisorban 
Virágoson, Pócsán keresztül Póth 
István magyarbólyi malomtulajdo
nos felvirágozott fogatán a püspök 
Borjúdra ment a kanonika vizitáció 
megtartására. A borjádi lelkes fo
gadtatás is örök emlékezetben ma
rad. Már Pócsa község határában 
Németh K. dr. mohácsi főszolga

Kanonika vizitáció Délbaranyában.
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bíró üdvözölte a püspököt a gócsai 
elöljárósággal együtt. Bandérium 
vezetésével érkezett Borjádra, ahol 
három diadalkaput emeltek. Itt Un- 
gár ráctöttösi jegyző és Nagel hiró 
fogadta a községi elöljáróság élén. 
Leventék tisztelgése és sorfala kö
zött ért az ev. templomhoz és is
kolához, ahol Hatz József igazgató
tanító, s a nőegylet nevében Kaip- 
pelné üdvözölték a püspököt. Az 
iskolavizsgálat megtartása után a 
zsúfolt templomban istentisztelet 
volt. A főesperes oltári szolgálata 
után a püspök a gyülekezet nyel
vén, németül beszélt. Úgy a beszéd, 
mint pedig a közgyűléskor a püs
pök intelme mély nyomokat hagyott 
a hívek szívében.

Borjádról a hosszú kocsisor a 
villányi állomásra hajtatott, ahon
nan vonattal Poginyba indult a püs
pök. A pécsváradi állomáson Fe- 
nicy Ignác pécsi főszolgabíró a já
rás, Horváth János szalantai jegyző 
a község nevében, dr. Nendtwich 
Andor pécsi polgármester, gyüle
kezeti felügyelő, Baldauf Gusztáv 
pécsi lelkész, dr. Visnya Ernő, dr. 
Baksay Lajos egyetemi rektor a 
pécsi gyülekezet nevében fogadták 
a püspököt. Kivonult a püspök elé 
a pogányi elöljáróság és a festői 
sokác-viseletü fiatalság is. Pogány 
község imaházánál Baldauf Gusz
táv lelkész üdvözölte magyar és 
német nyelven az érkező püspököt, 
akinek fogadására összegyűlt az 
egész község ev. és róm. kath. la
kossága. Az ünnepet itt is, sajnos, 
szakadó eső zavarta meg. Az iskola- 
imaházban iskolavizsgálatot, isten
tiszteletet és közgyűlést tartott Kapi 
Béla püspök. Örömmel állapította 
meg, hogy ebben a csekély lélek
számú kis gyülekezetben is talált 
vallásosságot, áldozatkészséget. — 
Buzdította a kis gyülekezetei ki
tartó, erős munkára, hogy az itt- 
ott tapasztalt hiányok eltűnjenek. 
Mélyítsék vallásos életüket, hall
gassák szorgalmasan Isten igéjét, 
éljenek az Úrvacsorával, erősítsék 
az anyagyülekezethez való viszo
nyukat és merítsenek uj életerőt, 
buzgóságot annak erejéből. Köz
gyűlés végeztével Schöll Lajos fő
esperes búcsúzott a püspöktől. Rá
mutatván az egyházlátogatás máris 
tapasztalt áldásaira, megköszönte a 
főpásztor köztük végzett nagy lelki 
és testi erőt, önfeláldozást igénybe
vevő munkáját és Isten áldását 
kérte arra. A püspök válaszában 
kijelentette, hogy egész útjában

Keresem nyugalmam . . .
Keresem nyugalmam, keresem a békét, 
Keresem lelkemnek megelégedését.
Keresem, keresem e zajos, nyugtalan 
Zaklatott életben. Keresem hasztalan.

Kerestem a pénzben, vagyonnak fényében. 
És hideg, fénytelen lett egész életem. 
Kerestem a hírben, földi dicsőségben: 
Emberek kegyének vad üldözésében.

S  állottam egyedül, elhagyottan, árván, 
Teljes Idegenül az élet piacán.
Lelkem boldogságát, békémet, nyugalmam 
Kerestem hasztalan.

Indulok Krisztushoz, Megváltó Uramhoz, 
Zaklatott sziveknek igaz orvosához.
„ Taníts te meg Uram, vájjon hol keressem 
Békém, boldogságom— vájjon hol lelhetem?"

„A pénz szeretete Önzővé tesz téged;
Sivár és üres lesz attól a te élted.
A vagyon soh’se cél: másoknak fájdalmát 
Enyhítsd. S  így keressed a boldogság útját. “

„Az emberek kegye csalóka lidércfény;
A gazdag az lenéz és megvet a szegény.
A hir ma fölemel, holnap sárba tipor: 
Gyakran súlyos terhet takar bársony s bíbor."

„Tanuljad éntölem kereszted hordozni, 
Tanulj meg éntölem buzgón imádkozni;
A bűnt megbocsátni, sértést elfeledni. 
Minden emberekkel, mindig csak jót tenni.

Tanulj békén tűrni, nyugodtan szenvedni; 
Isten végzésében mindig megnyugodni.
S  amit pénz és vagyon, hir, dicsőség nem ád, 
Eléred, megleled: szivednek nyugalmát, 

Lelked boldogságát.“
MAYER PÁL.

csak a Krisztust akarta szolgálni. 
Köszönettel tartozik kíséretének a 
szeretetért, jótanácsokért, amellyel 
útjában, munkájában támogatták s 
a fárasztó ut terhes voltát felejtet
ték. Isten gazdag áldását kéri a kö
zösen elvégzett munkára, hogy az 
gyümölcsözővé legyen Isten gazdag 
kegyelme által s ezen magasztos 
munkának meglássuk a gyümöl
csét is.

Pogány ból Pécsre utazott a püs
pök, ahol Baldauf Gusztáv lelkész 
vendége volt, másnap reggel pedig 
Budapesten át, ahol még hivatalos 
tárgyalásokat végzett, Rábaszent- 
andrásra, a gályarab-emléktábla le
leplezési ünnepségére, majd vasár
nap este haza utazott székhelyére, 
Szombathelyre.

A debreceni ev. egyház negyedik, he
lyettessel betöltendő uj tanítói állására jú
lius 28-ig pályázatot hirdet. Tiszteletdíj: 
havi egymilliókettőszázezer korona. Kántor- 
helyettesftés, karvezetés tiszteletdíj ellené
ben kötelező. Néhány évi gyakorlat, német 
nyelv, előny. A megbízatás 10 hónapra szól.
2—2 Ev. lelkész Debrecen.

Egyházmegyei közgyűlés.
A veszprémi ev. egyházmegye júl. 14-én 

Veszprémben tartotta rendes évi közgyűlé
sét, mely alkalommal a gyűlés előestélyén 
az egyházmegyei gyámintézet és belmissziói 
egy esület szépen sikerült vallásos ünnepélyt 
rendezett a templomban. Közreműködtek: 
Nagy Kálmán gyámintézeti elnök oltári 
imával, Kakas József dabronyi lelkész szó
széki beszéddel. Az ünnepély nívóját magas 
emelkedettségben tartotta Hering Jánosné 
harmoniumkísérettel előadott éneke: .Száll 
a lelkem . .  .*, melynek alkalmi szövegét 
férje: Hering János veszprémi lelkész írta. 
Majd Novák Rezsőné ajkai lelkész neje 
ragadta meg a lelkeket és bilincselte le a 
figyelmet „Az evang. leányok és anyák bel
missziói kötelességéről“ tartott személyes 
tapasztalatokon alapuló, közvetlen, meleg
hangú, hitet, reményt sugárzó, kedves sza
badelőadásával ; amily nehéz volt meg nem 
tapsolni az Úr házában, bizonyára oly 
könnyű lesz követni a belmissziói munka 
mezején az általa szított lelkesedés füzével. 
Beethowen .Vezeklés‘-ét vitéz Mészáros 
István Hering Jánosné harmoniumkíséreté- 
vel énekelte. Libertinyi Jenő mérnök hege
dűn játszotta Oálos Gyula veszprémi ev. 
tanító harmoniumkíséretével: .FreumereiM. 
A veszprémi Iparos Dalárda: .Erős vár a 
mi Istenünk“-et és a magyar .Hiszekegy“-et 
adta elő. Mindegyik pont a legkényesebb 
ízléseket is kielégítő művészetről tett bi
zonyságot. Hering János helybeli lelkész 
oltári imájával bezárult ünnepélynek meg- 
lepelésszerű, kedves epizódja volt. A gyü
lekezet ismeretlen nevű lelkes nőtagjai ezt 
az ünnepélyes alkalmat használták fel lel
készük iránti szeretetük megnyilatkoztatá- 
sára és megbízottjuk meleg szavak kísére
tében adott át ajándékul egy Luther-köntöst, 
mit az ünnepelt lelkész mély meghatottság
gal és komoly fogadalommal köszönt meg.

Másnap gyámintézeti imával kezdődött 
és a templomban folyt le az egyházmegyei 
közgyűlés. Nagydémi Mihály Sándor egy
házmegyei felügyelő mélyen szántó vallásos, 
egyházias és hazafias szellemtől átlengett 
megnyitója után napirend előtt a túlbuzgó
ságáról és egyházi tevékenységéről köz
ismert Purgl család irányában nyilvánult 
meg az egyházmegye osztatlan hálája és 
elismerése oly módon, hogy áldásos tevé
kenységének elismerése és honorálásaképen 
Purgl Pált, ki 34 év óta a várpalotai egy
házközség felügyelője, nagy lelkesedéssel 
egyházmegyei tiszteletbeli felügyelővé vá
lasztotta, Sándor fiát pedig tiszteletbeli fő
jegyzővé. Ezután Takáts Elek esperes szá
molt be egy évi esperesi tevékenységéről, 
az egyházi életnek minden nyilvánulását 
felölelő, a jövő feladatait világosan meg
jelölő esperesi jelentésében. Sokak előtt 
annál nagyobb meglepetést okozott utolsó 
bejelentése, hogy megköszönve az egyház
megyének beléje helyezett bizalmát, espe
resi tisztéről lemond. Mivel a felhozott 
indokokból kitűnt, hogy nem munkabírásá
nak megroppanása, sem az egyházmegye 
bizalmának megrendülése, hanem esperesi 
tevékenységét akadályozó olyan természetű 
körülmények érlelték meg lelkében a le
mondás gondolatát, melyek megfelelő intéz
kedésekkel, felülről is, mint alulról meg
nyilvánuló megértéssel és az egyház céljait 
szem előtt tartó összefogó munkával leg
nagyobb részben elhárithatók, sikerült öt 
maradásra bírni. Részleges tisztujitás során 
ismert nevekkel és kipróbált munkaerőkkel
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egészfttetett ki az egyházmegye tisztikara. 
A közgyűlés határozott állást foglalt a kor
mánynak autonómiánkat súlyosan megsértő 
intézkedésével szemben a tanítók kényszer
nyugdíjazása tárgyában, mely az adott 
esetekben egyházmegyénk legtevékenyebb 
tanítóit szorítaná le arról a munkatérről, 
ahol további maradásuk jelentős egyházi 
és nemzeti érdek. Teljes egészében magá
évá tette a pestmegyei felső egyházmegye 
lelkészei és egyházfelügyelői aszódi kon
ferenciájának deklarációját. Végül elhatá
rozta, hogy közgyűléséből üdvözli Kapi 
Béla püspököt 10 éves püspökségének év
fordulója alkalmából. A kellően előkészített 
és mindenben egyházunk magas céljainak 
szem előtt tartásával mégfontoltan határozó 
közgyűlés a délutáni órákban ért véget az 
esperes buzgó imájával.

Zetelaka szomorú sorsa.
Udvarhely megye egyik legna

gyobb és leggazdagabb székely 
községében e hó 13-án délután 
rettenetes tűz ütött ki, amely napo
kon át tartott és az egész községet 
elhamvasztotta. A tűz keletkezésé
nek okát eddig még megállapítani 
nem sikerült. Amikor a délutáni 
órákban a tűz egy gazdának szérüs 
kertjében kiütött, azonnal értesítet
ték a székelyudvarhelyi tűzoltóságot 
is, amely fellármázta a szomszédos 
községeket és mindenünnen a fal
vak csaknem egész férfinépessége 
sietett a szerencsétlen község segít
ségére. A tűz azonban a forró 
nyári délutánon feltartóztathatatla
nul pusztított és katasztrofálissá 
tette a veszedelmet az is, hogy a 
vízhiány miatt az oltás csaknem 
lehetetlen volt. Három napig pusz
tított a tűzvész anélkül, hogy a 
legnagyobb erőfeszítés mellett is 
megakadályozhatták volna a tűz 
pusztítását. Mintegy százötven ház 
égett le és elpusztult a község egész 
terménykészlete.

A rettenetes katasztrófa földön
futóvá tette ennek a községnek 
valamennyi lakóját, akik most há
zuk üszkösödé romjai mellett két
ségbeesve jajveszékelnek. Növeli a 
katasztrófát az, hogy a község lako
saiban valósággal meggyökeresedik 
az a hit, hogy a sorozatos katasztró
fák, amelyek az utóbbi években ezt 
a községet érték, Isten büntetéseképpen 
következtek be.

Zetelakát már két évvel ezelőtt 
is egy hasonló tűzvész csaknem 
porig hamvasztotta. Akkor mintegy 
háromszáz ház pusztult el a hozzá
tartozó gazdasági épületekkel és 
betakarított terméssel és háziálla
tokkal együtt. Akkor százhatvan 
család vált hajléktalanná.

Most ebben az újabb tűzvészben 
megint Isten büntetését látják. En
nek a néphiedelemnek szomorú és 
véres emlékű előzménye volt még 
az 1918-iki forradalom idején. A 
harcterekről visszaözönlött katonák 
ugyanis abban az időben fellázítot
ták a község lakosságát, amely 
elsősorban papján, a szentéletü, 
öreg Sebestyén Mózes esperesen 
állott bosszút. A fellázított tömeg 
egy éjszaka megrohanta a paróhiát 
és az öreg esperest, aki minden 
időben népének valóságos édesatyja 
volt, a legbestiálisabb kegyetlen
séggel meggyilkolta.

Ez az újabb tüzeset az egyébként 
vallásos székely nép lelkében azt 
a hitet kelti, hogy Isten áll bosszút 
rajtuk papjuk meggyilkolásáért. Ez 
az oka annak, hogy a mostani tűz
vész után olyan elkeseredett han
gulat kapott erőre a népen, hogy 
tömegesen el akarják hagyni a 
falut, idegen vidékre akarnak köl
tözni, mert attól tartanak, hogy 
ha Zetelaka község még fennmarad, 
a katasztrófák egymásután fognak 
megismétlődni.

Szakony.
Ha sz utas elhalad a szakonyiak új 

mezbe öltöztetett, villámhárítóval felszerelt 
sudár-tornya előtt, szinte kalaplevéve be
tűzi a torony homlokzatába illesztett már
ványlapról e sorokat: „Megújíttatott özv. 
Boros Lajosné Hidegh Zsuzsánna hagyaté
kából 1926.“

E feliratnak története pedig a következő: 
Múlt év júliu3 havában elhalt özv. Boros 
Lajosné Hidegh Zsuzsánna, ki magtalan 
volt, végrendeletileg birtokainak egy évi 
haszonbérét a szakony i anyaegyházra hagyta, 
amely has onbér búzában szedetett be 8 
értékesítve 31 millió koronát tett ki.

Mivelhogy a hagya'ék határozatlan célra 
történt, az egyházközségi közgyűlés azt 
torony- é3 templom-alapnak minősítette és 
roskadozó tornyának, renoválásra szoruló 
templomának javítására fordította.

A javítások Boór Gusztáv soproni építő
mester tervei szerint május hó közepén 
vétettek munkába és e hó 4-én fejeztettek 
be All immár a gyönyörűen renovált to
rony és templom, tetején és ormán mesz- 
szire elragyogó villámhárítójával I

Özv. Boros Lajosné Hidegh Zsuzsánna 
mint aféle gyermekben özvegy, köztapasz- 
talás szerint ő is zárkózott volt; de Istenre 
támaszkodó hite és birodalma nagy volt! 
Nem beszélt, nem i jért semmit sem, — de 
cselekedett Istenre építő hite szerint. Min
denkit meglepett mikor a végrende'et ki
hirdetésére , a lelkipásztort is meghívta a 
körjegyző. Ly élnek azok, akik holtuk után 
láttatják meg szivük nemes érze'meit, fenn- 
költ gondolkodását.

A torony falába illesztett gránitszem 
szinte kihívóan figyelmezteti a népes or
szágúton járó földi vándorokat az Istennek 
tetsző életfolytatására.

Hagyott ö még egyéb értékeket is, me
lyek most kevésértékünek látszanak, de a 
hadikölcsönök tisztességes valorizációja 
révén, ezek is sokat jelentő értéket képvi
selhetnek.

S mivel senkisem sejtette a boldogult 
neme8szivűségét, — az új harangok beszer
zése után — megindult a gyűjtés villám
hárítóra.

Adakoztak: id. Büki Lajos neje emlé
kére 500, id. Tóth István és neje 400, néh. 
Boros Istvánná családja 300, özv. Baráth 
Bábi rokonsága, Horváth Samu és neje 
Bögöthv Eszter, Foki István és neje Simon 
Ilona, Balogh József és neje Skriba Lidia 
200—200, néh. Büki Lajos családja 250, 
Hidegh Józsefné Boros Lidi 100, özv. Hi
degh Jánosné családja 150, özv. Németh 
Samuné, Koczor József Peresznye, Németh 
Kálmánná Haszí Irén, Szabó Sándorné 
Baráth Lidia, Baráth Lajosné Németh Tini 
50—50, Kiss Zsigmond vámőr, Gaál Lajos
né Hidegh Lina, Büki Lajosné Hidegh Róza, 
Hidegh Kálmánná Horváth Róza 30—30, 
Gaál Ernőné Gaál Tini, Hidegh Sándorné 
Bencsik Teréz, Hasza Lajosné Simon Ka- 
rolin 25—25 ezer koronát.

A torony- és templomrenoválás nehéz 
időkben, súlyos gazdasági válság idején 
sok gondtól mentette fel a szakonyi híve
ket és nem akad közöttük egy sem, ki ne 
áldaná a nemes hagyományozó emlékét.

Özv. Boros Lajosné szül. Hidegh Zsu
zsanna nemes cselekedete szolgáljon buz
dításul a szentírásnak ama lelket vidámító 
Ígéretével mindnyájunknak: A jótétemény
ről pedig meg ne feledkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten. (Zsid. 
13.16)

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Háziurakról, lakókról sok szó-be

széd esik mostanság, Különösen egy- 
egy évnegyed, lakásrendelet alkalmá
val. Miként a lakókat, úgy a házi
urakat, vagy ha jobban tetszik, a 
háztulajdonosokat is több osztályba 
lehetne beosztani, kik különböző házi 
szabályok, törvények szerint járnak el 
a lakókkal szemben. Az ideális házi
uruknak, háztulajdonosoknak meg
testesítője a Newyork közelében lakó 
Hifntley Zakariás, aki a közelmúltban 
a következő hirdetést tette közzé: 
„Házamban 10 lakás van, ahol tehát 
10 család találhat otthonra. Mindazon
által csak olyan családoknak adom ki 
a lakásokat, kiknek legkevesebb 5  
gyermekük van. S o k  h á z iú r  a  g y e r 
m e k e k k e l  s z e m b e n  a  k u t y á k n a k  
á d  e lő n y t. Én kutyákat nem tűrök 
meg a házamban, de gyermekeknek 
igen is örülök. Minden család lak
bérét, amilyen arányban szaporodnak 
a gyermekek, olyan arányban le fogom  
szállítani minden alkalommal.“

Adjon a jó  Isten sok ilyen házi
urat a világnak.
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Egy kis beszámoló.
A beledi ev. ifj. egylet az 1925. évben 

is szép eredménnyel és sikerrel folytatta 
működését. Tagjainak száma 102 volt. Az 
év folyamán előadta az egylet a „Szeget 
szeggel* és a „Vén bakancsos és fia a 
huszár* c. népszínműveket. Április 5-én 
ingyenes műsoros előadást rendezett; ta
vasszal, továbbá a reformáció emlékünnepén 
s karácsonykor vallásos estélyeket s mára 
29-én az iskolás gyermekeknek mesedél
utánt tartott. Megünnepelte márc. 15-ét s 
nagy regényírónk, Jókai emlékezetét. Dec. 
24-én a helybeli nőegylettel közösen szép 
karácsonyestét tartott liturgiáé gyermek
istentisztelettel, mely alkalommal az iskolás 
gyermekek szeretetadományban részesültek, 
a szegény gyermekeket pedig ruhával aján
dékozta meg a két egyesület. Szellemiekben 
való gyarapodás céljából járatta az egylet 
a Harangszót.. Uj Időket, Képes Krónikát, 
Vasárnapi Könyvet, Falut s a Vasárnap c. 
hetilapokat; könyvtárát 62 kötettel szapo
rította. Könyvekre s hetilapokra 4,079.300 
K-t adott ki. A jótéteményekben sem restült 
meg az egylet, amennyiben Harangszónak, 
Gyámintézetnek, konfirmandusoknak em
léklapra, szegény gyermekeknek ruhára, 
szeretetadományokra slb 2,200.000 koronát 
adott; takarékba 1,000 000 K-t tett, beren
dezésekre s a meglévők fenntartására 2 
millió 586500 K-t, színpadi felszerelésekre, 
vászon s faanyagra stb. 5.093.000 K-t köl
tött. összes bevétel volt 21,014.760 K ; 
összes kiadás 18,817.300 K; maradvány 
2,197.460 K; biuabevétcl volt 410 kg.; ki
adás 276 kg ; maradvány 134 kg. — Ezen 
tételek és összegek minden dicsérő mélta
tásnál jobban bizonyi'ják az egylet tagjainak 
odaadó, buzgó működését.

A f. évi ápr. 4-én és 5 én fényes erköl
csi és anyagi sikerrel adta elő az egylet a 
.János vitéz* c daljátékot, mely előadás 
iránt oly nagy volt az érdeklődés, hogy a 
terem mindkét előadáskor kicsinek bizo
nyult a vendégek befogadására. A műked
velő játékosok mindnyájan kiválóan meg- 
állták helyüket, de különösen a főbb sze
replők, Puskás Károly (jános vitéz), Büki 
Idus (iluska), Mátis Mihály (Bagó) kellemes, 
csengő énekeikkel s kitűnő játékukkal, Pálfy 
Ida (Mostoha) ügyes alakításával, Bödecs 
Miklós (francia király) mókás jeleneteivel, 
Németh Sári (francia királykisasszony) tem
peramentumos játékával, Major Béla (Strá- 
zsamester) igazi huszáros megjelenésével, 
Radics István (Csősz) Németh Gyula és 
Mátis Ferenc (I. fcs II. gazda) pompás jele
neteikkel s a tündérlányok gyönyörűen 
lejtett táncaikkal sok tapsvihart arattak s 
meleg elismerésben részesültek a nézőkö
zönség részéről, melyet ki is érdemeltek 
fáradságos munkájuk- s kitűnő előadásukért. 
Az énekeket Kárpáti Sándor zeneszerző, 
ny. tanitóképzőintézcti zenetanár kísérte 
zongorán az ő művészi tudásával. A tiszta 
jövedelem 7,000.000 K volt. p. m.

Hét és fél milliárdot adtak eg y  
bibliáért. Mostanában nagyszabású 
könyv- és müárverés volt New- 
yorkban, s a többi között kalapács 
alá került az a biblia, amelyet a 
könyvnyomtatás feltalálója, Guten
berg, még fabetükből szedett ki. 
Az egészen ritka bibliofil-kincsre

igen sokan licitáltak, s aki legto
vább bírta, százhatezer dollárt adott 
a többszázéves Bibliáért. Ekkora 
összeget, több mint hét és fél mil
liárd magyar koronát, még sehol 
sem ért el a szentírásnak bármi
lyen régi példánya is. Itt említjük 
meg, hogy a Brit és Külföldi Biblia
terjesztő Társaság kimutatása sze
rint Csonka magyarországon 1923- 
ban 12.600, 1924-ben 16.541, 1925- 
ben pedig 26.885 bibliát vásároltak.

A zorványi vár ura.
Irta : Szombatit Ernő. 15)

Varsády a Sára betegágya mel
lett ült és vigasztalta a vén asz- 
szonyt, aki most már igazán a vé
gét járta.

— Jaj, tisztelendő ur, csak nem 
jön az a Zorka a jó hírrel. Pedig 
hogy Ígérte, hogy a föld alól is 
előkeríti a gyermeket, hogy jóvá 
tegye ő is a bűnét. Maholnap egy 
éve lesz, hogy keresi, kutatja s 
még csak a nyomára sem birt 
akadni. Oh, bár csak fiatal volnék 
még, hogy én is járhatnám a vi
lágot! Hátha nekem több szeren
csém volna. De hát nem lehet. 
Öreg vagyok, beteg vagyok s ér
zem, már a reggelt sem érem meg. 
Hány óra van?

Varsády az órára nézett.
Estéli tíz óra.
A beteg asszony fáradtan hunyta 

le a szemét. Az arca viaszsárga 
volt. A lélekzete akadozott.

A lelkész tekintete az ablakra 
esett.

Mintha valami nesz hallatszana 
az udvaron.

Semmi. Csend volt köröskörül. 
Az éj sötétsége terült szét odakinn. 
Idebenn meg a haldokló halk nyö
gése hangzott időnként.

A beteg karja megrándult s az
tán tehetetlenül csüngött alá.

Varsády megfogta s feltette az 
ágyra.

Az érintésre felriadt az asszony. 
Bágyadt hangon szólalt meg.

— Még nem jött meg a Zorka ?
— Még nem.
— Oh Istenem, miért kell így 

meghalnom? Oh, örvendeztess meg 
a jó hírrel, nyugtasd meg a lelkem, 
hogy békességben költözhessem el 
innét. Oh, add vissza a gyermeket, 
hogy az apa szívből megbocsát
hasson nekem.

— Az már úgyis megbocsátott.
— Tudom. De mégis, ha a gyer

mek előkerülne.
Varsády felsóhajtott.
— Az nagy boldogság volna.
Az ablakot valaki halkan meg

zörgette.
A beteg szemei fellobbantak.
Varsády felkelt.
— Ki az?
Az ablak alatt egy ismerős hang 

szólalt meg.
— Én vagyok tisztelendő uram.
A lelkész testén meleg hullám

csapott végig.
— Te vagy János?
— Én. Meg a Zorka.
Az asszony felsikoltott.
— A Zorka! A Zorka! Megke

rült a fiú I Érzem, hogy megkerült!
A másik pillanatban Zorka már 

ott térdelt az ágy előtt s csókol
gatta az öreg asszony aszott kezét.

— Oh jó néni, oh jó néni. Meg
találtam a kis urfit! Az ajka vala
mit suttogott. Az ajkán valami ki
mondhatatlan édes mosoly játsza
dozott. Ez a mosoly ott maradt 
örökre. Boldog érzéssel, megnyugvó 
hittel zárta le örök pihenésre a 
szeméit s lelke békességben hagyta 
el földi porsátorát, a testet.

A temetés után János útra kelt. 
Varsády útnak bocsátotta, hogy a 
jó hirt vigye meg az apának. Pár 
nap múlva ő is követni fogja, csak 
a dolgát intézi még el.

Varsády megkérte a szomszéd 
falubeli kollegáját, hogy lássa el az 
ő gyülekezetét is, mert neki sür
gős ügyben el kell mennie s úgy 
lehet, hetekig távol marad.

Az készséggel vállalkozott rá s 
így Varsády elindult Érsekújvár 
felé. De Zorkának meghagyta, hogy 
a zorványi várat tartsa figyelemmel.

Ugyanis, közben Gáspár ur bir
tokba vette a várat a birtokkal 
együtt. A királynál hiteles okmá
nyokkal igazolta a bátyja halálát 
s hogy annak utódja nem maradt, 
így hát ő a törvényes örökös. A 
király tudomásul vette a nemesi 
birtok átöröklését s abban őt meg 
is erősítette. így hát Gáspár ur 
mégis csak beült a zorványi várba 
s övé lett az összes birtok.

*
Ahogy Varsády Érsekújvárra ér

kezett, másnap már útra keltek és 
Budának vették az útjukat. Ott 
Eszterházy Pált, a nádort keresték 
fel. Vagy egy óra hosszat tárgyal
tak ott zárt ajtó mögött s mikor 
kiléptek, meglátszott az arcukon, 
hogy nagyon meg vannak elégedve 
az elért eredménnyel.
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Innen aztán tovább folytatták az 
útjukat Bécsbe Lotharingiai Károly 
herceghez, aki akkoriban a ma
gyarországi összes hadak fővezére 
volt s ép akkor ott időzött.

Itt is szerencsével jártak. A her
ceg odahaza volt s azonnal fogadta 
őket.

Zorványi elmondta a vele tör
tént dolgokat. Elmondta a gyermeke 
elrablását, aztán az ellene elköve
tett érsekujvári merényletet s mind
ezt öccse követte el álnok haszon
lesésből, csakhogy a birtokot örökbe 
vehesse s azt királyi jóváhagyással 
már birtokba is vette annál is in
kább, mert iratokkal igazolta, hogy 
ő meghalt. S ez hihető is volt, mert 
hiszen immár másfél éve senki sem 
tud életben létéről, kivéve bizal
mas embereit. Ha előbb ad életjelt 
magáról, bizonyosan elpusztították 
volna. S hogy öccse nem is gyaní
totta, hogy ő még él, annak kö
szönhető az is, hogy fia nyomára 
is rátaláltak.

A herceg, ki korának egyik leg
vitézebb hadvezére volt, olyan ér
zésű főur volt, aki az igazságot 
minden körülmények között meg
védte bárkivel szemben s különö
sen akkor kelt az elnyomott párt
jára, ha az egyúttal katona is volt.

Most is elborult a homloka, ami
kor végig hallgatta Zorványi tör
ténetét s magába mélyedten mérte 
végig a szobát.

Ekkor Varsády is megszólalt.
— Fenséges uram, az itt elmon

dottakat hiteles okiratokkal is tud
juk bizonyítani.

A herceg élénken tekintett fel.
— Igazán? Az nagyon jó.
Azzal Zorványi már át is nyúj

tott egy halom iratot a hercegnek.
Varsády újból megszólalt.
— Bocsánat fenséges uram, ha 

még egy körülményre bátorkodom 
becses figyelmét felhívni. Zorványi 
nemzetes ur katonai vitézségéről 
van szó. Ő sokkal szerényebb, hogy- 
sem maga hozná elő, hát azért em
lítem azt meg én.

A herceg meglepetten nézett 
végig Zorványin, aztán Varsádyhoz 
fordult.

— Kérem, mondja el, miről van 
szó?

— Csak azt akarom megemlí
teni, hogy Zorványi nemzetes uram 
oly vitézül viselte magát Érsekúj
vár ostrománál, hogy általános bá
mulat tárgya volt.

Zorványi tiltakozni akart, de a 
herceg kezének egy mozdulatával

Dalt zengek . . .
D alt zengek, hogyha szívem fáj, 
Mert vigaszt ád a dal,
Szívből jövő édes daltól 
Minden keserv kihal.

Csakhogy a dal fájó szívből 
U j bánatot terem,
S  régi bútól, uj bánattól 
M ég jobban fá j szivem.

É s így megy ez, m íg ajkamról 
Több dal már nem fakad,
M íg ajkamnak némaságán 
Szivem majd megszakad.

PU SZTAI JÓZSEF.

elhallgattatta.
— Kérem, most a tisztelendő ur 

beszél.
Varsády Zorványi felé fordult.
— Igen, ez így van, ez ellen 

hiába is tiltakozik nemzetes uram.
S aztán a herceghez fordult s 

folytatta. (Folyt köv.)

Felhívás. Kutas Kálmán zala
egerszegi lelkész, akinek költemé
nyei tíz éve jelennek meg egyházi 
lapjainkban (Harangszó, Protestáns 
Szemle, Luther-Naptár), az őszre 
egy kötetbe gyűjtve kívánja közre
bocsátani vallásos, hazafias s más 
rokon vonatkozású költeményeit. 
A verskötet kiadását azonban csak 
megfelelő számú előfizető jelent
kezése tenné lehetővé. Egyháztár
sadalmunknak jóakaratába mele
gen ajánljuk a jeles költő vállal
kozását, amelynek megvalósulása 
egyházi irodalmunknak is gazda
godását jelentené. Felhívjuk olva
sóink szíves figyelmét, hogy úgy 
előfizetési szándékukat, mint a meg
rendelt példányszámot közvetlenül 
Kutas Kálmán ev. lelkész, Zala
egerszeg címre jelentsék be.

Felhívás.
Többek megkeresése folytán „A zorvá

nyi vár ura“ c. hosszabb elbeszélésemet 
könyv alakban is megjelentetem kellő szá
mú előjegyzés esetén. Felkérem tehát a 
Harangszó kedves olvasóit: szíveskedjenek 
aug. 10 ig nálam bejelenteni a megrendelt 
könyv darabszámát. Az iskolai könyvtár 
részére is alkalmas e könyv. Ára 6—8000 
K között lesz.

Lajoskomárom (Veszprém megye.)
Szombath Ernő.

OLVAS S UK A B I B L I Á T !
Tartozásaim.

Júl. 26. Tartozom I Róm.- 13. s a Alig 
van kellemetlenebb dolog annál, mint tudni 
azt, hogy tartozom, hogy adós vagyok. 
Hogy kísér a gond, mint egy nyugtalanító 
érzés, mikor szabadulok már meg adós
ságaimtól 8 hogy sarkal tettre a vágy, bár
csak ne tartoznék senkinek semmivel. 
Boldogság is ezt az állapotot elérni, csak 
ne áltasd magadat, csak ne gondolkozz 
túlságosan a világ szerint s ne hidd. hogy 
ha anyagi viszonyaid rendezettek, immár 
ment vagy minden adósságtól. Tudd meg, 
hogy földi életed csupa tartozás, melyet, 
míg csak szíved utolsót nem dobban, fize- 
getned, törlesztgetned keli Tartozom:

júl. 22. Szüleimnek. Mózes II. 2 0 .12. 
Földi életem állag egy harmada azzal telik 
el, hogy sütkérezem szüleim gondoskodó 
szeretekében s élverek annyi jóságot, fi
gyelmet, rólam való áldozatos gondosko
dást, hogy van törlesztgetni valóm egv 
egész életre elég. Vájjon törlesztgetem-e ? 
Mindaz, ami életemet alkotja : ifjúságomnak 
az élet harcára való készülgetése. tanulásom,, 
vágyaim, örömöm, szórakozásom, sikereim, 
meglett koromnak egész életvezetése nyúj
tanak-e szüleimnek annyi tiszta örömöt, 
hogy az kárpótlásnak mondható az álmat
lan éjszakákért, rám fordított gondjaikért, 
áldozataikért? Ne feledd, hogy törlesztés
számba csak tiszta boldogságot szerző fed
hetetlen életet fogad el az Ur.

Júl. 28 Életem társának. Kol. 3 . is—19. 
Életem rgy másik részét az teszi elvisel
hetővé, sőt széppé, hogy van mellettem 
valaki, aki megosztja örömöm s részt kér 
minden gondomból, bánatomból. Megkét
szerezi ezáltal az előbbit, felényivé teszi az 
utóbbit. Ez a naponkint megtapasztalt, éle
temet szépítő szeretet is adósságom, me
lyet ugyancsak naponkint törlesztgetnem 
kell. Azzal, hogy szüntelen szeretettel ve
szem körül életem osztályos társát. Olyan 
szeretettel, melynek dicséretét az apostol 
igen zengte: hosszútűrő, kegyes, nem irigy
kedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik 
illetlenül, nem keresi a maga hasznát. . .  
mindent elfedez, mindent remél, mindent 
eltűr.

Júl. 29. Gyermekeimnek. Efez. 6 .4  Ez 
különösnek tetszik. Hiszen a szülő inkább 
követelhet a gyermektől, mintsem hogy tar
tozzék neki. Es mégis tartozik.I Példás, a 
gyermekeket jóra senkentő, az Úrhoz vezető 
élettel. Mert Isten nem azért bízott a szü
lőre fogékony, hajlítható lelkeket, hogy azok 
gonosz példa hatása alatt eltorzuljanak a 
sátán ábrázatára, hanem, hogy azok Istent 
félő, embert szerető szülőkön „fedetlen arc
cal az Úrnak dicsőségét szemlélvén, ugyan
azon ábrázatra elváltozzanak, dicsőségről 
dicsőségre, úgy mint az Úrnak leikétől“. 
(II. Kor. 3 . is ) Testvér, édes szülő 1 Ez az 
Ur dicsőségét sugároztató példa úgy-e te 
gyermeked számára?

Júl. 30. Atyámfiainak. 133 Zsolt 1. 
Nyomorúságos földi életünk aszott sivata
gának kies oázisa a testvérek és atyafiak 
békés együítlakozása. A mindennapi ta
pasztalat bőséges tanúbizonyság reá, hogy 
siratnivalóan kevés az ilyen oázisok száma. 
Vájjon én békességben és egyetértésben 
élek-e atyámfiaivai ? Ha nem, vájjon nem 
az én hibám-e? Megvan-e bennem Ábra
hám békességszeretete ? S az apostol ta
nácsa szerint megteszek-e mindent „ameny- 
nyire rajtam áll?* Tudok-e a békesség
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kedvéért áldozatot is hozni ? Kötelességem, 
hiszen az én lelkem békességéért is áldo
zatot hozott Valaki. Könnyes, véres, halá
los áldozatot.

Júl. 31. Egyházamnak. I. Pét. 2 .5 . Elő 
sem tudom sorolni sok-sok adományát az 
egyháznak, annyit tett értem. A földi kez
det és a földi vég között, hogy közölte 
velem a szent keresztségben az Ur kegyel
mét s hogy megáld majd még haló porom
ban is, mennyi drága vigasztalás, intés, 
buzdítás,, erősítés volt és lesz az osztály
részem. Hogy fizetem ezt meg? Ha az 
egyházban, mint „lelki ház“-ban élő kő 
leszek, nemcsak egy adófizető. Ha neki 
adom nemcsak sokszor felpanaszlott gara
som, hanem szivemet, figyelmemet, érdek
lődésemet, lelkesedésemet és szeretetemet. 
Ha tudok bánkódni megalázott szomorú 
sorsán, reménykedni jobb jövendőjén, dol
gozni, fáradni és áldozni érte. Ha a magam, 
talán kicsiny helyén megbízható őrszem 
vagyok, kis fényesség az ő sugárözönéből, 
hogy az emberek látván az én fényeskedő 
életemet, dicsőítsék az én egyházam Urát.

Aug. 1. Istennek. V. Móz. 6.5. Az eddi
giek mind az ő adományai. Nekem nyújtott 
kegyelmének egy kis töredéke. Ha bele
tekinthetnék kezében levő életem könyvébe, 
amelynek lapjain fel van jegyezve, hogy 
mi mindent kaptam tőle, meghűlne ereim
ben a vér s kétségbeesve kiáltanék, mikor 
fogom mindezt letörleszteni ? Le — soha, 
mert az adományok mértéke isteni, erőm 
és képességeim pedig emberiek. A kettő 
közötti nagy lirt tölti be a Krisztusban 
megjelent isteni kegyelem. De törlesztget- 
nem kell és törlesztgctek is hálából és 
szeretetből, hadd lássa az én Uram, hogy 
adományait nem pazarolta méltatlanra, 
hogy az ó gyermeke nem hamar feledő 
háládatlan teremtés, hanem minden meg
tapasztalt jóságért örvendező szívvel hálál
kodó. Nagies Károly.

E OYRÖL- MAS RÓL.

4  m in d e n n a p i  életből.
Tűzbiztosítás. Az abnormis idő

járás, a különböző katasztrófáknak 
egész sorozatát zúdítja manapság az 
emberre, teszi városok és falvak né
pének ezreit hajléktalanná, juttatja 
koldusbotra. Ha Isten segítségével 
azért sikerült majdan nagynehezen a 
learatott gabonát betakarni, igyekez
zék mindenki a betakarított termést, 
vagyonát ezúttal a tűzkár ellen biz
tosítani. Ei az egyetlen mód, amely 
a gazdaembert a másik félelmetes 
elemmel, a tűzzel szemben megnyug
tatja. Naponta olvashatjuk az újsá
gokban, hogy a vfz mellett a tüzek 
mennyire pusztítanak mindenfelé az 
országban. Jó azért a veszélyre, a 
bajra előre gondolni, következményei
vel szemben előre védekezni. Ha meg
történt a baj, akkor már késő a so- 
pánkodás és bánkódás; bárcsak hall
gattam volna az okos szóra.

Józan eszü, meleg szfvü evangé
likus népünk mindenkor hallgatott az 
okos szóra, haladt a korral. A mű

velt nyugaton nincsen gazda, nincs 
háztartás, mely nemcsak tűz ellen, 
de betörés ellen is biztosítva nem 
volna. Úgyszólván nincsen hajlék, 
gazdaság, általános biztosítás nélkül.

Legyünk józanok, előrelátók, vi- 
gyázók, amíg nem késő!

H E T I  KRÓNIKA.
A m inisztertanács megállapította az 

1926—27. évi költségvetés évi beruházási 
programmját. Közel 100 millió aranykoronát 
fordítanak beruházásokra. — A budapesti 
egyetemen 3 ű] orvostanárt neveztek k i : 
Bakay Lajost, Ádám Lajost és Kubinyi Pált. 
— Az ellenzék egységes balpárt címen tö
mörült. — A biharkeresztesi képviselő 
Hegyesi Károly kisgazda lett. — A fővá
rosban Kállay Tibor volt pénzügyminiszter 
egységes politikai párt címen uj társaskört 
alakított. — Megyeren táboroznak az idén 
a cserkészek. A világ főcserkészét Baden 
Powel lordot, aki betegsége miatt akadá
lyozva lön a megjelenésben, Hampton lord 
képviseli. — A budapesti törvényszék a 
külföldi kommunista körök nagy érdeklő
dése mellett tárgyalja Rákosi "Mátyás és 
társainak pőrét. 54 vádlott állott a törvény
szék előtt, akik az ügyészség vádirata sze
rint Magyarországon újból meg akarták 
valósítani a proletárdiktatúrát. Annyira ment 
a bátorságuk, hogy három vörös zászlót 
készíttettek a tervezett felvonulásra, me
lyeket szágu'dó autón lengettek volna vé
gig a fővároson. A vádlottak legnagyobb 
része azzal védekezett, hogy ők nem akar
tak erőszakos felfordulást, csak a szociá
lisra párt megbontására törekedtek s lehe
tőleg törvényes eszközökkel akartak célt 
érni. Többen a vádlottak közül tiltakoznak 
az ellen, hogy őket katholikus vallásuak- 
nak minősítse a vádirat. Az elnök megje
gyezte, hogy akik nem fogadják el, hogy 
katholikus vallásuak, mondják be, hogy ők 
felekezetnélküliek.

Az osztrák  vörös titkos társaságok fel
oszlatását kívánja az ántánt. — Az osztrák 
nemzetgyűlésen nagy botrány között fo
gadták el a Centrál bank szanálásáról szóló 
törvényjavaslatot.

Jugoszláviában meggyilkolták az eszéki 
állomás pénztárosát.

A szerb miniszterek és képviselők fi
zetését 30, illetve 20 százalékkal le fogják 
szállítani.

A bolgár király legutóbbi utazása a 
király közeli nősülésével függ össze.

Romániában a dohánygyártmányok 
árait 25 százalékkal felemelik.

A lengyelek volt elnöke újból tanár 
lesz a varsói kereskedelmi főiskolán.

A német birodalmi gyűlés elnöke a 
közeljövőben várja Németország és Auszt
ria egyesülését.

A francia kamara Caillaux pénzügymi
niszter javaslatait nem fogadta el. A kor
mányt leszavazták. — A párisi kommunis
ták tüntetést rendeztek a marokkói szultán 
ellen.

Az olasz kormány félhivatalosa kije
lentette, hogy nem folytat háborús politi
kát Törökország és Abesszínia ellen.

Spanyolországban gyilkol a rettenetes 
hőség. Számosán gutaütést kapnak a rette
netes hőség következtében és meghalnak. 
Az ország több részét afrikai legyek lep
ték el. — A spanyol diktátor a francia

köztársasági elnöknek az aranygyapjas rend 
nyakláncát adományozta.

O roszország pénzügyi biztosát nem 
engedték partra szállani Amerikában. — 
Az oroszok újból lovakat vásárolnak Ma
gyarországon.

Szmírnában Kemál pasa merénylői kö
zül tizenhármat felakasztottak. Az akasz
tást a legnagyobb nyilvánosság előtt haj
tották végre. Sükrey bej alatt elszakadt a 
kötél, úgy hogy másodszor kellett felakasz
tani.

HA R A N GS Z Ó.

Sztháromság a. 8. vasárnap.
Ep. Rám. 8.12—17.

Mi mindnyájan magas tisztségre hivat- 
tattunk el az Úr Jézus Krisztusban, s az 6 
szent közösségében oly magas rangot nyer
tünk, melyet semmi földi hatalom meg nem 
adhat : s ez az istenfiúság.

Kapl püspök alapítványa. Kapi Béla 
dunántúli püspök a Kapi Gyula síremlék- 
ünnep alkalmából 10 millió koronás alapít
ványt ’tett a Balaton mellett létesítendő 
tanítói Udülöház Kapi Gyula szoba céljaira. 
Ugyanezen célra özv. Kapi Gyuláné 1 millió 
koronát adott.

Az árvák új elnöke. A budapesti or
szágos Árvaház elnökévé Pesthy Pál igaz
ságügyi minisztert választotta meg.

Személyi hír. Dr. Pröhle Károly a pécsi 
Erzsébet tudományegyetem soproni theol. 
fakultásának dékánja s családja Etzersdorf- 
ban nyaral. Ugyancsak itt üdül Weisz Kor
nél, a dunántúli egyházkerület pénztárosa.

Lemondott esperes. Hérints Lajos a 
soproni alsó ev. egyházmegye kiváló espe
rese szemei gyengeségére s egyéb okokra 
való tekintettel lemondott esperesi tisztéről, 
illetőleg újbóli megválasztatását nem fo
gadta el.

Alapítvány. Mihály István, a győri egy
házmegye másodfelügyelöje egy millió kor. 
alapítványt tett az egyházmegyei szórvány
gondozásra.

Halálozás. Szeberényi László, a szarvasi 
ág. h. ev főgimnázium rendes tanára, 14 
évi tanári működés után 42-ik életévében 
meghalt

Belopotoczky György dr., ny. községi 
főorvos, vármegyei törvényhatósági bizott
sági tag, a szarvasi ev. főgimnázium volt 
felügyelője, 56-ik életévében meghalt.

Áldás emlékükre 1
Nyugdíjba. Krug Lajos a soproni gyü

lekezet, Weber Sámuel az ágfalvai. Takács 
József a mihályi-i gyülekezet érdemekben 
gazdag tanítója, amidőn több mint 40 évig 
szolgálták a magyar kúlturát, a vallás- és 
közokt. miniszter felszólítására nyugdíjaz
tatásukat kérték.

Gyón község kegyelete. Gyóni Géza 
otthona, melyről oly ragaszkodó szeretettel 
ír, eltűnt, egynéhány öreg vályog hirdeti a 
falban, hogy itt tartják majd ők évszázado
kon keresztül a falu szülöttjének emlék
tábláját, melyet a község nemes gondolko
dás ú elöljárósága és képviselőtestülete egy
hangú lelkesedéssel megcsináltat. A régi 
tégla- és vályogból befalaztattunk, hogy az 
ő szülőháza anyagába helyezhessük el em
lékét. A nagy küzdelemmel építkező egyház 
nem hagyja fiának emlékét elmerülni, ha
nem az ő életének tövises rózsáival vesszük 
körül, mert emlékének élnie kell.
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Új elemi iskolai igazgató . A pápai 
ev. egyház Szutter Dániel nyugalomba vo
nulásával megüresedett igazgatói állásra 
Nagy Pál tanítót választotta meg. Az új 
igazgatót régi szeretettel üdvözöljük.

Miskolc. Evangélikus iskoláit annak 
idején államosította, most aztán újból min
dent elkövetnek, hogy evangélikus jellegű 
iskolákhoz jussanak. Semminemű áldozattól 
nem riad vissza azért a miskolci ev. egyház, 
csakhogy újból evang. szellemű és jellegű 
iskolája legyen. Hiába minden: Az egyház 
veteményes kertje az iskola.

l elkészértekezlet. A soproni felső ev. 
egyházmegye lelkészi kara július 5-én Sop
ronban értekezletet tartott. Scholtz Ödön 
esperes elnöki megnyitójában a gályarabok 
emlékének áldozott. Előadásokat tartottak: 
Daniéiisz Róbert harkai és Schermann Sán
dor balti lelkészek.

Kapi Béla és Ravasz László püspökök 
írják a bevezető tanulmányokat a Hastings- 
féle gyermek istentiszteleti beszédek máso
dik és harmadik kötete elé, melyek szep
tember elején jelennek meg a Sylvester 
Nyomda Ízléses kiadásában. A hatalmas 
vállalkozásnak újabb köteteit, melyeket 
Tildy Zoltán és Halmi János dr. ültetnek 
át magyarba, legmelegebben ajánljuk min
den lelkész, tanító és általában neveléssel 
foglalkozó egyházi munkás számára. A két 
kötetet azok, akik magukat előjegyzik au
gusztus 15-ig, 75.000 koronáért kapják a 
bolti 100.000 korona helyett. Az első kötet, 
melyet Incze Gábor ültetett át magyarba és 
Csikesz Sándor gazdag tanulmányával A 
magyar falusi gyermekistentiszteletről jelent 
meg pár példányban s még kapható a Syl
vester Nyomdában Tahitólfaluban, fűzve
50.000, díszes egészvászon aranyozott kö
tésben 75.000 koronáért.

C8ónge. Megható és impozáns módon 
nyilatkozott meg újra az egyház- és gyüle- 
kezetépités munkája július hó 11-én az 
Ev. Nőegylet rendezésével tartott vallásos 
estélyen, amelyen Magassy Sándor lelkész 
buzgó imája után Bödecs Károly celldö- 
niölki segédielkész mindvégig lebilincse'ő 
előadásában rajzolta ki a zsúfolásig meg
telt templomi hallgatóság előtt „A nő hiva
tását az egyházi és családi életben“. Az 
igazi nő ideálját a vallásos és egyházias 
leiektől áthatott női lélek adja meg, aki 
azzal emelkedik fel hivátása magaslatára, 
hogy önfeláldozásig viszi úgy családi, mint 
egyházi kötelességteljesitését. Utána Ükös 
Vilma az eszmékért lángoló leánysziv teljes 
odaadásával szavalta a hívek seregének 
nagy gyönyörűségére Ernőd Tamás .Hiszek
egy“-ét. A vallásos estély másik kiemelkedő
Íiontja mankóbüki Horváth Károly orgona- 
átéka volt, aki megkapó precizitással és 

finom átérzéssel játszotta Beer orgonasolo- 
ját. Az ünnepi est Magassy lelkész imájával 
ért véget. — Offertórium 338.100 K volt.

Protestáns istentisztelet Bácsalmá
son. A bajai anyaegyházhoz tartozó bács
almási szórványban június hó 6 án közös 
protestáns istentiszteletet tartott Imreh Sá
muel bajai ev. lelkész, gróf Teleky József 
ottani ref. főúr kastélyában. Az isteni tisz
teleten úgy az ottani ev., valamint ref. hivek 
is szép számmal voltak jelen s az úrnak 
szent asztalához is mindkét prot. vallás
beliek szép számmal járultak. Jelen volt 
az isteni tiszteleten maga. Teleky gróf is, 
aki szintén részt vett az Úr vacsorájában. 
Délben a lelkész nejével együtt a vendég- 
szerető gróf és ugyancsak vendégszerető 
kath. nejének asztalához volt ebédre hiva
talos, ahol a legfesztelenebb együttlétben

a legkellemesebb órákat töltötték együtt. 
A nemes gróf a bajai ev. anyaegyháznak 
jótékony célra 200.000 K-t adományozott, 
egyúttal megígérte, hogy kastélyának egyik 
termét a jövőben is mindig átengedi isten- 
tisztelet céljaira. Hálás köszönetét mondunk 
ehelyütt is neki. A Krisztus szétszórt nyája 
érdekében való nemes cselekedetének ju
talma el nem marad.

Német bibliai tö rténeti könyv. Ke
mény Lajos budapesti lelkész bibi. tört. 
könyve német nyelven is megjelenik augusz
tus hó folyamán. Ezt, a jelenleg legjobb 
ilyen könyvnek mondható munkát egyszerű, 
gördülékeny nyelvezete, célszerű beosztása 
és könnyen érthető stílusa közkedveltté 
teszik Mutatványszám kérhető a fordítótol: 
Kühn János Kőszeg, vagy a kiadótól: Kókai 
L. Epést, Kamermayer u. 3.

Áthelyezés. Kovács Béla Nemeskoltára 
beosztott segédlelkészt, aki eddig Vasváron 
működött, Kapi Béla püspök július és au
gusztus hónapokra Nagykanizsára helyezte 
át a szabadságon levő Horváth Olivér lel
kész helyettesítésére.

Offertórium. A tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyében végzett püspöki egvház- 
látogatás offertóriuma az építendő Theo!. 
Otthonra: 1. Csikostöttös 152.500, 2. Ág
55.000, 3. Gerényes 65.050, 4. Tékes 60.000,
5. Kaposszekcső 220000, 6. Szabadi 200 
ezer, 7. Dombóvár 536.200, Magyarboly
200.000, 9. Ivándárda 200000, 10. Borjád
230.000, összesen: 1,928 750 K.

A Rákospalotai Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület július hó 17-én, az Arany János- 
uccai imateremben, a Helsingforsi (Finn
ország) világkonferenciára kiküldendö kép
viselője tiszteletére műsoros búcsuestélyt 
rendezett. Előadást ta rto tt: Mit várhat a 
magyar ifjúság a Heisinki-i világkonferen
ciától ? címen Töltéssy Zoltán országos 
titkár. Bibliamagyarázatot Benkő István ref. 
lelkész tartott. Imádkoztak: Czeglédy lel
kész és Knefély Antal.

A Kecskeméten működő Egyetemes 
Református Jogakadémián az 1926/1927. 
tanév első fele 1926. szeptember 1-én kez
dődik Beiratkozni azoknak, akik még nem 
voltak hallgatói a Kecskeméten működő 
Egyetemes Református Jogakadétniának, 
csak engedéllyel lehet, ezeknek felvételükért 
folyamodni kell. A felvételi engedélyt kérő 
folyamodványokat 1926. évi augusztus hó
31-ikéig kell a jogakadémia dékáni hivata
lához benyújtani.

A Magyar P ro testáns Nők Országos 
Szövetségének női kézimunka-kiállítása.
A Magyar Protestáns Nők Országos Szö
vetsége értesíti azokat, akik a III. országos 
női kézimunka-kiállításon munkáikat be
mutatni óhajtják, hogy a kiállítást ez évben 
is október hónap folyamán rendezik. Min
den elképzelhető munkát, amelyet az ottho
nukban dolgozó nők a képzőművészeti 
művektől a legegyszerűbb háziipari, sőt 
konyhai termékekig előállíthatnak, elfogad 
és csoportosítva állít ki a rendezőség. 
Érdeklődőknek levélben bármikor, szóbeli
leg minden szerdán, a délelőtti órákban 
készségesen szolgál felvilágosítással a Pro
testáns Nőszövetség irodája (Budapest, 
Vili. kerület, Úilői-ut 24. szám).

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Jugoszlávia. Az evangélikus világszö

vetség végrehajtó bizottsága 3 tagja: dr. 
Morehead amerikai, dr. Boe amerikai és 
dr. Jörgensen dán egyetemi tanárok júl.

9-én meglátogatták Újvidéken a jugoszláv 
egyházi kiküldötteket és meleg tanácsko
zásokat folytattak. A vendégeket Wack 
főesperes üdvözölte, majd dr. Popp Fülöp 
a zsinat nevében köszöntötte őket. Az üd
vözlésekre dr. Morehead válaszolt, örömé
nek adván kifejezést, hogy az S. H. S. 
királysági evangélikusok vezetői hivatásuk 
magaslatán állanak. Dr. Morehead kegye
let es szavakkal emlékezett meg Wágner G. 
Adolfról, akinek helyében jugoszláv részről 
az evang. világszövetség végrehajtó bizott
ságába Wack Péter főesperest delegálták.

Júl. 10-én a végrehajtó bizottság kikül
döttei Belgrádba utaztak és a vallásügyi 
minisztériumban folytattak tárgyalásokat.

A világ unitáriusai egy kis székely 
községben ünnepük Ferencz József 
püspök félszázados jubileum át. Most 
egy éve ünnepelte meg Erdély egész ma
gyarsága az unitáriusok ősz püspökének, 
Ferenc Józsefnek 91-ik születésnapját. Az 
idén augusztus 29-én egy kis székely köz
ségben jubilálják meg félszázados püspök
ségét, Árkoson, abban a községben, ahol 
ötven évvel ezelőtt püspökké választották. 
Az egész ország ünnepe lesz ennek a kis 
községnek ünnepe, amelyen résztvesznek 
az óceánokon túli unitáriusok is.

Németország. A Gusztáv Adolf Egye
sület ez évben a nagy szeretetadományban 
részesíteni óhajtja: Beuthent (Felsőszilé
ziában), Radbodot (Wesztfáliában), hol min
denütt egy-egy gyülekezeti házat akarnak 
építeni és Semlint (Délszlovéniában), hol 
templomépités előtt állanak.

Pittsburgh. A Monongahela völgyében 
élő lutheránusok templomát, iskoláját, lel
készlakát május 16-án avatták fel bensőség- 
teljes ünnepség keretében. A felavatási 
szertartást Rev. Ellis B. Burgess, D. D. a 
pittsburghi Synod Presidentje végezte. A' 
ünnepi beszédet Rúzsa László clevelanc 
lelkész tartotta. A templom, iskola és le 
készlak felépítése körül hervadatlan érd 
meket szerzett Rúzsa István lelkész. A gyü
lekezet 1925 április 12-én alakult meg. A. 
épitést 1925 nov. 16-án kezdték meg. Az 
alapkő letételének ünnepélyét 1925 dec. 
20-án ülték meg.

Érem a házasság 50 éves jub ileu 
m ára . Poroszországban azelőtt a porosz 
király jubileumi éremmel tüntette ki az 
aranylakodalmasokat. Most az ev. egyház 
veretett bronzérmeket hasonló célból. Az 
érem egyik oldalán egy házaspár térdepel 
s köröskörül a következő szentirásbeli 
hely olvasható: »Legyetek örvendezők a 
reménységben, tűrök a szenvedésben, imád
kozzatok*. A másik oldalon a porosz egy
ház pecsétje látható.

Thüringiában a belügyminiszter szigorú 
rendeletet adott ki, melynek értelmében az 
istentiszteletek ideje alatt vasár- és ünnep
napokon gyűléseket, felvonulásokat ren
dezni tilos.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Kapi Béla dunántúli evang. 

püspök és felesége Hegedűs Katinka leá
nyát: Vilmát f. hó 18-án eljegyezte Magassy 
Sándor csöngei ev. lelkész.

Nemes Jenő és felesége Peimer Olga 
leányát: Ilonkát június 29-én eljegyezte 
Scherer József ev. vallástanár, Szombat
helyen. ________
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Ú J D O N S Á G O K .
Debrecen város adománya a  re fo r

m átus egyháznak. Debrecen város köz
gyűlése hatvankét katasztrális hold földet 
adományozott, hogy ezzel is növelje az 
újonnan szervezendő református tanyai lel
kész! állás javadalmát

Eltemették Szabó Dezső édesanyját. 
Nagy részvét mellett temették el Kolozsvá
rott özv. Szabó Józsefnét, Szabó Dezsőnek, 
az ismert Írónak édesanyját. Az elhunytat 
Vásárhelyi Boldizsár, az ősz református 
lelkész búcsúztatta el.

Szalay Fruzina költőnő m eghalt. 
Szalay Fruzina, a kiváló költőnő, Obetkó 
Károly dr., somogyvármegyei ny. tiszti fő
ügyész neje Kaposvárott elhunyt

Vasvári Pál-emlékünnep Szolnokon. 
Vasvári Pál centennáriuma alkalmából Szol
nok rendezett tanácsú város nagyszabású 
emlékünnepet rendezett a város képviselő
testületének bevonásával.

Makó szobrot emeltet Návay Lajos
nak. A városi közgyűlés 3000 pengőt sza
vazott meg Návay Lajosnak, a kommuniz
mus mártírjának a vármegyeház előtt fel
állítandó szobrára.

Egy reform átus pap és egy diák 
együtt a  vizbe fulladtak. A csonka 
szatmármegyei Zsarolyán a Szamosba ful
ladt egy 14 éves gimnáziumi tanuló. Lányi 
Elemér ref. lelkész mentésére sietett a 
gyermeknek, azonban őt is elragadta az 
örvény és a gyermekkel együtt eltűnt a 
Szamosban. A lelkész holttestét másnap 
fogták ki a távol eső Matarcs községnél, 
a kis gimnázista holttestét csak két nap 
múlva Kisvársány határában, majd 100 
kilométer távolságban.

Szent István napja és a fővárosi ke
reskedők. A Fővárosi Kereskedők Egye
sülete legutóbb tartott választmányi ütésé
ben elhatározta, hogy a folyó évben rende
zendő Szent István-heti ünnepségek alkal
mából a Budapestre felvonuló vevőknek a 
fixirakból 5 százalék engedményt ad.

Homok8zentgyörgyön fehér fecskét 
lőttek. A fehér tecske a madárvilág ritka
ságai közé tartozik. Évtizedek múlnak el, 
mig valaki fehér fecskét láthat. Darvas Fe
renc homokszentgyörgyi földbirtokos ilyen 
fehér fecskét lőtt a napokban.

Londonban három ember m eghalt a  
hőségtől. Angliában az év egyik legmele
gebb napja július 15-én volt: a hőmérő 
árnyékban 85 fok Fahrenheitot (29° 4’ C) 
mutatott. Londonban a hőségtől három 
ember meghalt.

Villámcsapás a  derűit égből. Tóal
máson július 10-én déltájt — tenyes nap
sütés mellett — a kelet felől lassan fel
vonuló felhőfoszlányokból rég hallott ha
talmas dörrenéssel sújtott le egy villám és 
felgyújtott a közeli réten egy boglya szénát.

Esketés m iatt elitéit plébános. Fülöp 
Antal Zalakoppány község plébánosát a 
zalaegerszegi kir. törvényszék családi álla
pot elleni vétségben százezer korona pénz
büntetésre ítélte. Fülöp Antal plébános egy 
házaspárt a templomban egyházilag össze
esketett anélkül, hogy meggyőződött volna 
arról, vájjon polgárilag egybekeltek-e.

Háromnapos dinom-dánom. Eljegyzést 
tartott Horváth Ferenc zalaszentjakabi gazda 
házánál. Az eljegyzés, amelyen 67 vendég 
vett részt, szombaton délben kezdődött és 
kedden este még nem ért véget. Ez idő 
alatt elfogyott másfél hízott sertés, egy fél 
borjú, 70 pár csirke, 18 pár kacsa, vala

mint több hektó bor. A cigányok 3 és fél
millió koronát kaptak.

Leégett egy adriai olasz fürdő. A 
Trieszt és Capo Istria között fekvő San 
Bartolome fürdővároska gyógyintézete tűz
vész áldozata lett.

A nyílt tengeren elégett egy szem ély
szállító gőzös. A Vörös-tenger déli részé
ben, Dzsibuti mellett, a Fontaineblau nevű 
francia személyszállító gőzös nyílt tengeren 
kigyulladt. A rendkívül forgalmas útvona
lon sikerült a hajó legénységét és utasait 
teljes számban megmenteni, a hajó maga 
azonban teljesen a lángok martaléka lett.

Száz gyárat pusztított el egy tűz
vész Japánban. E hó 10-én Acmari kikö
tőjében tűz támadt, amely száz gyárat el
pusztított Több fürészmalom, valamint 
számos gyufa- és ruhagyár hamvadt el. 
A tűz ezer embert tett hajléktalaaná.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi ,János vitéz* költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Az Én Újságom a legelterjedtebb ma

gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőttPósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékok stb., gondoskodnak a 
4—10 éves gyermekek szórakoztatásáról. 
Könnyű, világos stílusban megirt mesék, 
versikék, köszöntők, ha felolvassuk a még 
olvasni nem tudó kis babának, játszva ta
nulja 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 gyermek nevelésében. A 
lap negyedévi előfizetési ára 25.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: Bpesf, VI., Andrássy út 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* cimű 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
neszedre 80 ezer korona.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

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

Szombathelyről: Purt Gyula 4, Offertórium 
1156, Kaposvárról: özv. Molnár Antalné 
4, Róth Gyula 20, Károvics Lajos 16. özv. 
Lacsny Dazsőné Győrrévfalú 4, Fekete 
László Dudar 20, özv. Geduly Ferencné 
Tápiószentmárton 30, Cziniel Ferenc Gyöm- 
rő 4, Celldömölkről: Vadócz István 4, Va- 
dócz Sándor 10, Dancz István Kaposvár 
40, Szekszárdról: Hoft Henrik 10, Kréth 
Sári 10, Nagy Istvánné 15, Paál Samu 38, 
Törő Istvánné 111, Pápáról: özv. Buthy 
Károlyné 30, Kristóffy Gyula 30, László 
János 5, Csizmazia István 4, Csincsik And
rás Salgótarján 50, Simon Mihály Barabás- 
szeg 4, Beledről: Major Sándor 20, Dane 
Jolánka 5, Dane Sándorné 5, Nemes Sán
dor és Nemecskó Sándor tanulók gyűjtése

Ön biztosan vevőnk lesz
ha levelezőlapon kéri új árjegyzékün
ket fényképező gépek- és cikkekről

Hatschek *» Farkas
2 -1 0

Budapest, IV., Károly-körút 26.

Dunafőldvár 30, Offert. Tárnokréti 27-3, 
dr. Masznyik Endre Ercsi 30, Vadász Edéné 
Marcaltő 20, Weitz János Egyházbér 20, 
Kiskamondről: Jakabb Sámuel 4, Sághi 
Imre 4, Bedy Gyula Pórládony 4, Barcza 
József Nagyalásony 10, Perl János Kesző- 
nidegkut 30, László Géza Jánosháza 30, 
özv. Vargha Istvánné Répcejánosfa 4, ifj. 
Misurák József Rád 20, Csávássy Erzsébet 
Strob 50, Kőszegről: Kolossá István 4, 
Hammer Gyula 15, Glatz Frigyes 10, dr. 
Lauringer Jánosné 4, Budapestről: Sass 
János 10, Hollós Ida 4, Krón Ferenc Gyón 
20, Petovics Ferenc Gór 4, Szokody Lajos 
Kelenvölgy 20, Hörényi Olga Lócs 10, 
Ráko=tpaiotáról: Turcsányi Ferenc 4, Csiz
madia András 4, Szép Sándor Tét 10, ifj. 
Bagics János Ostffyasszonyfa 4, Offert. 
Vadosfa 1512, Sopronból: Bóka Károly 4,. 
Asbóth Nővérek 4, dr. Boricsánszky Dezső 
Orosháza 15, özv. Skrabák Gézáné Vesz
prém 4 5, Dombóvárról: Baumgart János 
35, Szakács Károly 18, Hoffmann Ernő 12, 
Linde János 5, Keres László 5, Prot. Nő
szövetség Szarvas 30, Barcza Gyula Ne- 
meskoci 10, Benczing Ottó tan. Pécel 6, 
Babolcsay Kálmánné Kemenesmagasi 4, 
Boros Gyula Körmend 4, dr. Berzsenyi Jenő 
Keszthely 4, Hütter Károlyné Kispest 10, 
Böjtös Karola Farád 30 ezer koronát.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
B. B. Dcrecser. 1926. évre rendben. — K. I. 

Marcali. 1926. okt. 1-ig. — B. E. Kcsénjr. Köszönet. 
De immár tárgytalan. Szív. üdv. — 8z. G. Szeged. 
Köszönet. Szív. üdv. — H. G. Budapest. Igen. 1926. 
szept. 1-ig rendben. — L. J. Bcsaba. 1926. március 
31-lg rendben.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
8zentgotthA rd, VasvArmegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAGY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNÓ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Gabonaárak: Búza 380—390, rozs 257— 

260, árpa 230, köles —, zab 305, tengeri 
260—265, korpa 167 ezer korona méter
mázsánként.

Valuták: Dollár 71.400, Schilling 10095, 
Német márka 17000, Cseh korona 2120, 
Dinár 1260, Lei 330, Lira 2500, Frank 1600, 
Angol font 347.150.

Egy nyugdíjas főhadnagy szerény fel
tételek mellett alkalmazását kéri gazdasá
gokban, iparvállalatokban, irodában. Meg
élhetésről van szó. — Cím a kiadóban.

1—s

Fiatal fogtechnikus, arany- és kaucsuk- 
munkás állást keres. Cím : Lakócs György 
Liszó, u. p. Somogyszentmiklós. 1—2
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PÁLYÁZATOK.
A mihályi ág. hitv. evang. leányegyház 

pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán meg
üresedett kántortanítói állásra. Javadalma: 
szabad lakás és kert, 2 kát. hold 680 El
öl szántóföld, 260 korona készpénz, 7 20 q. 
búza, 6 q. rozs, 180 p. árpa, 2I/a öl fa.fcl- 
vágva, stola. Fizetési értékegyseg : 21. Kö
telessége: a hat osztályos elemi iskola és 
az ismétlő iskola vezetése, a kántortanítói 
szolgálat ellátása, az ifjújáéi egyesület 
énekkarának vezetése s általában a gyüle
kezeti belmisszióban való seeédkezés — 
Az állás legkésőbb folvó év szept. 15-én 
okvetlen elfoglalandó. Pályázati határidő: 
aug. 8 Kellően felszerelt pályázati kérvé
nyek a vadosfai evang. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. 1—2*

A tárnokréti ev. egyházközség nyuga- 
galomba vonulás folytán megüresedett kán- 
tortanftói állására pályázatot hirdet. Köte
lesség: 6 oszt. osztatlan iskola vezetése, 
kántori teendők végzése, énekkar alakítása. 
Javadalom: 31 egység, háromszobás lakás 
kerttel. Pályázati határidő aug. 5. Szüksé
ges okmányok: oklevél, keresztlevél, poli
tikai magatartásról, működéséről szóló bi
zonyítványok. Ev. lelkészi hivatal: Tárnok
réti, p. Markotabödöge, Győr m. . 1—1

*
Pusztavám (Fejér vm.) ág. hitv. evang. 

iskolaszéke a II. sorszámú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Kötelessége: a kántori 
teendőket az I. sorszámú tanítóval felváltva 
végezni és a reábizott osztályokat vezetni. 
A német nyelv tudása szóban és írásban 
szükséges. Javadalma: kétszobás lakás
konyhával, kamrával, pincével, 2 m8 tűzifa

és a törvényes fizetés államsegéllyel, amely
hez az egyházközség jelenleg az alapfize
tés 25 százalékának megfelelő készpénzzel 
járul, azelőtt pedig évi 600 korona volt a 
készpénzfizetés hivánv szerint. Személyes 
megjelenés előnyös. Pályázatok augusztus 
14-ig az evang. lelkészi hivatalhoz kül
dendők. 1—2

*

A befedi (Sopron m.) ág. hitv. evang. 
egyházközség pályázatot hirdet a megüre
sedett II. sorszámú tanítói állásra. Javada
lom : kétszobás, előszobás lakás, konyha, 
éléskamra s ezen lakáshoz tartozó padlás 
és pince használata, törvényes kertilletmény, 
államsegéllyel törvényes fizetés Köteles
ségei : az I.—III. vegyes osztályok tanterv 
szerinti tanítása, az ifjúsági egyletben ve- 
zetéses működés, adókivetéseknél, száma
dásoknál, kántori teendőkben segédkezés, 
elfoglaltság vagy betegség esetén kántor 
helyettesítese, egyházi jegyzőség. Próba
éneklésre, orgonálásra meghívottak közül 
útiköltsége a megválasztottnak megtérítte
tik. Kommün alatti magatartás igazolandó. 
Az evang. vallásu, oklevéllel bíró pályázók 
felszerelt kérvényeiket augusztus 10-éig a 
lelkészi hivatalhoz küldjék be. 1—2

Intelligens fiatal özvegy magánoshoz, 
vagy öreg házaspárhoz házvezetőnőnek 
ajánlkozis. — Cím a kiadóban. 1—4

Idősebb házvezetőnőt keres egy vidéki 
városkában lakó 3 tagú iparoscsalád. Vá- 
laszbegely ellenében cím a kiadóban. 3—s

Két nyaraló nőt elfogad teljes ellátás
sal azonnal Kárpáti Klára Nógrád. 1—5

Vasmegyében, vendéglőnek és fűszer
kereskedésnek kiválóan alkalmas, forgal
mas, gazdag községben 4 szobás uriház, 
külön nagy, vendégszobának való helyiség
gel, melléképületekkel, cca 3 hold belső
séggel (nagy része gyümölcsös) azonnal 
eladó. Italmérési jog könnyen megszerez
hető. — Cím: Szombathely, Erzsébet ki
rályné utca 16. 2—4

Egy 22 éves leány nagyobb gyermekek 
mellé elmenne nevelőnőnek, aki a háztar
tásban is készséggel segédkezne — Címe 
válaszbélyeg ellenében a kiadóban. 2—3

Máti« Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —  

Állandóan dós választék érc- és 
lakoporsókban, szemfedőkben és 
sfrkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 55

Horváth Lajos Beled
i* Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

Mindeiilii annyit ér, amennyit tud.
É s  csak az tud, aki olyas és tanul!

Szép, hasznos jó könyveket küld KIS TIVADAR könyvkereskedése PÁPA, Fő-ucca.
Uj ©let.Most jelent meg Móra Ferenc

C^eorgilsonja.
A szellemes csevegő író egyik leg

érdekesebb könyve.
Haza- és Istenszeretetével, aranyos 
humorával és emelkedett világné
zetével értelmünk és szivünk ren
díti meg: lebilincselően világít rá 
a magyar föld és a magyar lélek 
szépségeire. A kibékítő természet
érzés mesterműve. A gyönyörűen 
illusztrált könyv ára szép félvásion 
keménykötésben 4 pengő =  50 ezer 

papirkorona.

Ina Kapi Béla.
48 pengőfillér =  6 ezer papirkorona.

Az én tűzhelyem az én boldogságom .
Irta Pröhle Henrik.

56 pengőfillér =  7 ezer papirkorona.

„Evangélikus öntudat/*
Irta Túróczy Zoltán.

80 pengőfillér =  10 ezer papirkorona.

L e lk i  do lgok .
Irta ifj. Victor János.

84 pengőfillér =  10 500 papirkorona.

A magyarországi protestantizm us 
történelme.

Irta Révész Imre.
2 50 pengő =  31.250 papirkorona.

Mit láttam Moszkvában ?
IrtaBéraud. Fordította Orbók Allila. 
Egy francia (ró borzalmas élményei 
és hatalmas erejű megfigyelései 
a vörös Moszkvában. 240 oldal. 
4 pengő =  50 ezer papirkorona.

A falu politikája.
Irta Kájel Endre.

Ha minden második magyar ember 
házában meg lesz ez a könyv, akkor 
többet nem lehet jelszavas politiká
val a magyar falu népe elé állni. 
Éppen azért magának a falu népé

nek kell ezt elterjeszteni.
1-50 pengő =  18'750 papirkorona.

Részletes pengő-korona átszámítási táblázat Aranykorona-lakbér és az 1914 tői érvényes hivatalos aranykorona
táblázat. Ára 48 pengőfillér =  6 ezer papirkorona.

M egrendeléseket gyorsan és pontosan küldi Kis T ivadar könyv- és papirkereskedése PÁ PA. Fő-ucca.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

lV10-ban.

Laptulajdonoa:
i  O ii in t t i l  Lotbsr-SsOvstsAa.
la  O n i t i«  Lather-HiSfet- 

§ég hivatalon lapja.

Kéalratok, elúliietínl dijak 
la reklámadók a 

HARANGSZÓ nerkeactd-
kladóhlTatal&nak 

S ien tgo tthárdra  (V asvm .) 
kQldenddk.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden yasárnap.

Az Ú rra bizxad dolgod, s könnyebbül a teher, 
E zer baj közt is  boldog, aki nem  csügged el.

Saarkaaatd-UaddhlTatal:
s z e n t g o t t h A r d .

Vas vármegye.

Flókkladóhlratal
.Luther-Társaság* könyr- 

kereskedéae Budapest,
VIA., Szentklrályl-u. 51/a.

1 „HAEAM1SZ0“ 
alófiaetial ára : a harmadik 
negyedévre 10.000 korona.

Félévre 90.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
107.-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre Z 
dollár; as utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

Isten-keresés.
Apóst, cselek. 17.23. »Mi

kor bejárára és szemléiéin a 
ti szentélyeiteket, találtam egy 
oltárt, melyre ez vala ráírva: 
Az ismeretlen Istennek“ . . .

Pál apostol a büszke Görögország 
fényes fővárosában, Athénben, 

járva a sok pogány istenség szen
télye között tatáit egy oltárt, amelyre 
ezek a szavak voltak felvésve: 
„Az ismeretlen Istennek“. . . íme, 
ez a régi oltár is örök bizonysága 
annak, hogy az emberi szív vá
gyódva keresi az igaz Istent! Hu
zamosabb időn át, még a pogány 
lelkét sem elégíti ki az emberkéz 
faragta bálvány! . . . Te is készít
hetsz magadnak idegen isteneket 
— és ugye milyen sokszor meg is 
történik ez ebben a mi keresztyén 
világunkban — megteheted bálvá
nyodnak a pénzedet, imádhatod e 
világ örömeit és gyönyörűségeit, 
hódolhatsz az emberek előtt, mintha 
ők volnának legfőbb jótevőid, vagy 
akár istenítheted saját magadat is, 
de azután te is megfogod tapasz
talni, hogy ezek a bálványok nem 
adnak a te szegény, vágyódó szí
vednek sem nyugalmat, sem bé
kességet ! . . .

Hányszor megtörtént már, hogy 
az ilyen bálványimádó ember hir
telen ráeszmél tehetetlenségére, 
gyarló, múlandó voltára s belefá
radva a földi hiábavalóságok haj
szolásába, belátja belső, lelki életé
nek vigasztalan ürességét. Az ilyen 
tépelődő órán nagy vágyódás lógja 
el a bálványaiban csalódott embert 
olyan igazság után, amely onnan 
felülről való, olyan békesség után, 
amelyet ez a világ nem adhat! . . .  
Ez a mélységes vágyódás ütközött 
ki a görög nép leikéből is, amikor

összehordta az ismeretlen Isten 
oltárának köveit. És ma ?! . . . 
Akármilyen mélyre sűlyedt is va
laki a bűn és hazugság fertőjében, 
bűnös lelkének a legmélyén még 
mindig maradt valami; valami, amit 
teljesen sohasem temethet el a bűn
nek, gonoszságnak iszapja és tör
meléke, és ez a valami nem más, 
mint lelkűnknek Isten után való 
titkos vágyódása, megsejtése az 
élő Istennek! Azért minden tékozló 
fiúnak, minden Istent tagadó em
bernek a lelke mélyén — bár maga 
mit sem tud róla — ott áll egy 
oltár a régi felirattal: „Az ismeret
len Istennek“. Oh, igen, az ember 
elveszítheti Istenét, de nyugtalan 
a mi szívünk, míg újra meg nem 
nyugszik őbenne. Bűnnel beszeny- 
nyezett lelkűnkön, ezen a sárba 
esett aranypénzen — ott van még

a nagy királynak, Istennek képe, 
ott van az oltár, amelynek halavány 
írása örökké Istenről beszél . . .

Uram Istenem! a mi szívünk is 
utánad vágyódik; téged keresünk! 
Légy segítségül, hogy meg is talál
hassunk ! . . .

„Te, kit az ész keres,
Kiért a szív hévül,
De csak a szeretet 
Talál meg egyedül,
Alázattal hajtunk 
Te előtted térdet:
Miatyánk, kit Jézus 
Szent vallása hirdet.
Mindenütt jelen vagy,
Szállő porszemekben,
Fénylő csillagokban,
A tiszta mennyekben,
A fényes ég alatt,
A felhős föld felett :
Óh, szenteltessék meg 
Tőlünk a te neved.“

Ámen.

Rz evangélikus nő a belmisszió szolgálatában.
Irta: Nov&k Rezsöné.

Sokat hallunk ma a belmisszióról, 
mint egyházépítő munkáról. Hall

juk gyűléseken, összejöveteleken, 
vallásos estélyeken ezt a szót „bél- 
misszió“. Hatalmas beszédek hang
zanak el arról a  problémáról, ho
gyan lehetne egyházunkat vissza
állítani arra a piedesztálra, arra az 
erkölcsi nívóra, amelyre rendíthe
tetlen hithőseink helyezték. Az evan
gélikus lelkészek nagyobb buzgalmu 
munkáját, a vallásos estélyeket, 
vendégszónoklatokat, az elrendelt 
különféle iskolai módszerek beve
zetését és még számos eszközt aján- 

/ lanak az egyház beteg teste körül 
konziliumot tartó orvosok. Mind
ezekre szüksége is van evangélikus 
egyházunknak. De tehetünk-e dí
szes tetőt düledező falakra? Nem

a tetőn, a fundamentumon kell kez
denünk a munkát. Ha azonban egy 
épületet restaurálni akarunk, nem 
csak az építészre van szükségünk, 
aki a tervet és a költségvetést el
készíti, hanem különféle munká
sokra is.

Mindnyájan láttunk már építkező 
házat. Milyen nyüzsgés-forgás van 
az emelkedő falak körül. Látunk 
ott felügyelő pallérokat, falazó 
munkásokat és követ hordó leá
nyokat. Követ, téglát visznek egyen- 
kint. Milyen rideg, reális példa ez, 
szinte visszataszító. Mert hiszen 
akik ilyen munkát végeznek, estére 
kelve porosak, fáradtak, kezüket 
itt-ott felsebzi a durva tégla. De ők 
mindezen nehézségekkel mit sem 
törődnek, reggel ismét talpon van-
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nak és folytatják a munkát, mert 
az épületet be kell fejezni. — A mi 
evang. belmissziónk ilyen fáradha
tatlan, semmitől meg nem rettenő 
munkásokat kíván. Kik legyenek 
tehát, akikre reábizhatunk belmisz- 
sziói munkát? A lelkész maga az 
építész, ő tervez. A leányok pedig, 
akik szeretnek az emberek előtt 
kedvesek, szépek lenni, legyenek a 
téglát vivő segítségek. — De tettél-e 
már valamit is evang. egyházadért, 
evangélikus leánytestvérem ? Igen, 
— mondod, — te már tettél szol
gálatokat : Gyűjtöttél egyházadnak, 
szerepeltél jótékony célú előadáso
kon és el is jársz vasárnaponkint (?) 
templomodba, melynek kedves hí
vogató ajtaja felett áll egy nagy 
parancsolat: „Imádd az Istent!“ 
Kedves leánytestvérem, ez a kevés 
szolgálat még nem belmissziói szol
gálat. A belmisszíó, igaz, keresztyén 
értelemben vett életet és szolgálatot 
kíván 1

Megállított-e már életedben ez a 
szó, amikor templomodba mentél, 
vagy onnan kijöttél: „szolgálat * 
Az mi urunk, Jézus megtanított 
bennünket arra, hogyan kell egy
mást szolgálnunk, amikor megalázta 
magát ezt mondván: „Nem azért 
jött az embernek fia, hogy néki 
szolgáljanak, hanem, hogy ő szol
gáljon és adja az ő életét váltságul 
sokakért.“ (Márk 10.45.)

Ha tehát szolgálni akarsz egyhá
zadban, vizsgáld meg önmagadat 
és szállj le elbizakodásodnak, föl- 
fuvalkodásodnak lépcsőjéről, vizs
gáld meg a te lelkedet, hogy ment-e 
a te szolgálatod minden feltűnéstől 
és dicsekvéstől ? A te szolgálatod 
kedves leánytestvérem, legyen az 
Űr Jézus Krisztusnak fölajánlott 
szolgálati Állj a lelkészed mellé, 
állj annak evangéliumi tervei mellé, 
kérj tőle munkát és ne várd, hogy 
téged arra fölkérjenek. Hányszor 
tapasztaltam, hogy sok, sok kérés, 
rábeszélés után sikerült csak ki
erőszakolni a leányok szolgálatát 
az egyház számára. Ilyeneknek te
her a szolgálat. De aki önként veszi 
kezébe egyháza ügyét, akinek a 
lelke szomjuhozza egyházában a 
szolgálatot, annak munkáján az Úr 
Isten gazdag áldása pihen.

Sokszor hallottam már azt a sze
rény megjegyzést i s : „én vállalnék 
szolgálatot egyházamban, de félénk 
vagyok, nem merek az emberektől 
kérni, nem merek előttük beszélni, 
sem a lelkészemhez tanácsért for
dulni.“ Az ilyen szerény dolgozni

akaróknak egy nagy tanácsot adok: 
Imádkozzanak az egyházi belmisz- 
szióért! és annak szorgalmas 
munkásaira kérjék Isten áldását. 
Könyörögjenek az akadályok elhá
rításáért, melyekkel sokszor nehéz 
küzdelmet kell vívni az egyház 
ügyéért dolgozóknak. „Szüntelen 
imádkozzatok!“ — mondja Pál apos
tol és „Szüntelen örüljetek“ — int 
ismét. Mert akinek önzetlen az 
imádsága, aki siet titokban az ő kis 
szobájába, hogy leborulva feltárja 
Isten előtt azokat a kéréseket, me
lyeknek teljesülése fontos a bel- 
misszióra, aki áldást tud kérni az 
ő felebarátjára és annak lépéseire, 
aki az eltévedettekért és a megve- 
tettekért tud naponkint imádkozni, 
annak a léleknek nagy öröme le
gyen a belmissziói munka terén, 
amelynek küzdelmes terein nem
csak harcosokra, hanem rendes 
imádkozó lelkekre is szükség van.

Hozzátok szólok tehát legelőször 
ti szerények, imádkozzatok a tervbe 
vett belmissziói munkáért és így ti 
is munkásokká lesztek az Úr szőlő
jében. A szerénységgel is nagy 
eredményeket érhetünk el. A tem
plomba hivogatás is egyik főfelada
totok kedves félénk leányok! Annyi 
bátorságtok bizonyára van, hogy 
akikkel a legjobb viszonyban vagy
tok, azokat vasárnaponkint ne fe
lejtsétek otthon! Minden vasárnap 
a templomban kell lennetek és ma
gatokkal hoznotok azokat is, akik 
minden vasárnap találnak valami 
sürgős elfoglaltságot, ami megaka
dályozza őket az Ige hallgatásában. 
Ne mulasszátok el ezekkel szem
ben megtenni kötél ességteket s hív
játok őketl És meglátjátok, milyen 
öröm a templomba szoktatnotok csak 
egyet is, aki a templombaj árás lé
lekemelő hatását már rég nem él
vezte.

Azután szólok azokhoz, akik Is
tentől külön talentumot kaptak, a 
bátorság és kitartás talentumát. Akik 
nem félnek az akadályoktól, akik
nek gyönyörűséges a küzdelem. 
Tanulmányozzátok a belmisszió 
programmját, álljatok össze ketten- 
hárman, segítsetek a lelkipásztornak, 
legyen vasárnapi iskolátokI

Nekem az én ajkai gyülekeze
temben egy ilyen gyönyörű munka
terem jutott. A romok már eltaka- 
rultak s helyüket kis vasárnapi is
kolások imádkozó lelke virágos 
kertté változtatta. Kis zászlójukra 
egy felséges kis jelmondatot hí
meztek: „Jézus győz I" Mindennap

imádkoznak ezért a győzelemért s 
így minden egyes kis vasárnapi is
kolás egy belmissziói munkássá fej
lődik. Ezek a kicsinyek sok örömöt 
visznek az otthonba, felújították az 
elsárgult, elfelejtett Bibliát. Csendes 
perceket tartanak és és cselekede
teik elé minden nap felteszik a kér
dést: Mit szól hozzá Jézus? Igen, 
kedves leány testvéreim, az a kér
dés, hogy mit szól a mi cselekede
teinkhez a mi legnagyobb belmisz- 
sziói vezérünk, a Krisztus! Ha 
bűnre csábít a kísértő, kérdezzétek 
meg lelkiismereteteket: mit szól 
hozzá Jézus ? Tegyetek jót és kér
dezzétek meg őt, mit szól hozzá? 
Mind a két kérdésre megkapjátok 
a feleletet: az első óva int, hogy 
ne bűnözz, a másik megsimogat és 
örömöt, békességet ad.

Sopron.
Lélekemelő és arányaiban is 

nagyszerű ünnepet tilt július 22-én 
a nagy és ősi soproni ev. egyház- 
község. Ekkor vitte haza a Selten
hof er-gyárban készült két nagy ha
rangját, a 33 métermázsás ú. n. 
„Hősök harang iját és a 16 méter
mázsás békeharangot. Dacára a 
szorgos aratási munkaidőnek, ez az 
esemény oly hatalmas tömegeket 
vonzott és mozgatott meg hogy 
hozzá képest a pápista urnapi kör
menetek résztvevői elenyésző szá- 
muaknak tűnhetnek. Déli 1 órakor 
indult el a gyönyörűen feldíszített 
haranggal a menet a gyárból. Elől 
haladt az 5.-ik honvédgyalogezred 
zenekara, ezt követte hatos és né
gyes fogaton 150 fehérruhás haja
donfői körülvéve a két harang. — 
Minden ló mellett fulajtárként lép
kedtek a gazdapolgár ifjak festői 
magyaros viseletben. A harangok 
után haladt az 50 tagú presbytérium 
s a 200 tagú konvent igen számos 
tagja, a gazdapolgár dalárda, az if
júsági egyesület és más egyházi 
testületek tagjai. Az Ötvös-uccán át 
végighaladt a menet az egész Vár
kerületen, Szinház-uccán és Szé- 
chenyi-téren s onnan vonult a min
denütt ezrekre menő közönség sor
fala között az ev. templom elé. E 
teret s a beléje torkoló négy uccát 
olyannyira ellepte a hívek soka
sága, hogy a nagyszámú rendőr- 
díszőrség és rendezőség csak nehe
zen bírta a különben fegyelmezett 
közönség közt a rendet fenntartani. 
A torony előtt a lelkészi kar, az
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egyházközség elnöksége, a nőegye
sület és a gyülekezet számos elő
kelősége várta az érkezőket. Feled
hetetlen, festői szép volt a világ
háborúban elesett 219 hős nevét 
feltüntető nagyharang s a magyar 
Hiszekegyet magán viselő békeha
rang fogadtatása. A templomból ki
hangzó orgonaszó mellett hangzott 
fel égbetörően evang. hitvallásunk 
„Erős vár a mi Istenünk!“ Utána 
Ziermann Lajos lelkész köszöntötte 
magyar és német nyelven az uj 
harangokat, mint a tíz év előtt 
harcba ment, de onnan most hős 
fiainkkal együtt visszatérőket. Szólt 
a harangok feliratáról. „Per crucem 
ad lucem“ áll a Hősök harangján, 
„in cruce pax“ a békeharangon. 
Végül a katonazenekar kísérete mel
lett a himnuszt énekelték a több 
ezernyi örömteli hivő. A két uj ha
rang, valóságos remeke a gyárnak, 
most a templom előcsarnokában né
hány hétig közszemlére van kitéve. 
A felavatást szeptember első vasár
napjára tervezik s annak elvégzé
sére Kapi Béla püspököt kérték fel. 
A 400 millióba kerülő két harang 
költségét önkéntes adakozásból je
gyezték és kétharmadrészben már 
ki is fizették, ékes bizonyságául az 
egyházszeretetnek és evangéliumi 
áldozatkészségnek!

Régtől fogva híres és közismert 
volt a soproni ev. harangok har
monikus gyönyörű szava. A mos
tani négy, nyolc, tizenhat és har
minchárom métermázsás harangok 
a régiek mintájára készültek és 
alighanem a hazai ev. egyházak 
legnagyobbjai. Hirdessék ércnyel
vükön az Ur dicsőségét, evang. 
Sionunk szeretetét és segítsék gyűj
teni, vezetni a híveit, építeni ennek 
sokféle ellenségtől ostromolt, de 
kősziklaként a tengerben álló kő
falát.

O L V A S S U K  A  B I B L I Á T !

F é lj ! — Ne félj 1
I.

Aug. 2. Késön kezdett félelem. I. Mózes 
3. A kezdettel járó bizonytalanság, a tiltott 
fa, a halál lehetősége, a kígyó visszataszító 
megjelenése s az ellenmondások feltűnése 
egyaránt felkelthették volna Édenkert lakói
ban a félelmet. Ma már látjuk, hogy Ádám- 
nak mekkora vesztesége volt a későn kez
dett. félelem folytán. Nem is mondja neki 
az Úr azt, amivel már annyi embert vezet
tek félre: „Ne félj 1“ A, későn kezdett 
félelmet fokoznia kell az Úrnak.

Aug. 3 Sokáig hurcolt félelem. 1. Mózes 
15. Épen ellenkező eset. Oe itt másról is 
van szó. Valaki attól fél, hogy az Úr ígérete

Érett kalászok -  örök aratás.
—  Nagy Miklósnak ajánlom —

Mikor a magvetés napja följön. 
Lelkemben mindig felujjong a hit:
Egv Magvető Jár ezen a földön, 
Lelkekbe hinti élet magvait.

Hull, hull a szent szem évezredszerte, 
Minden nép lelke e napra vár.
És boldog mindaz, kinek a telke 
Uj élet termő talaja már.

úilágtavaszok szállnak a földre, 
Harmatot, napfényt hoznak kezökben, 
5  a Magvetőnek új vetésgyöngye 
Emberlelkekben kalászba szökken,

Aranykalász az éjben világol,
5  ha nehéz a harc, ködös a holnap, 
A magyar rónán s egész világon 
Érett kalászok összehajolnak,

Együtt dobban szivünk az égig,
Értünk van harmat, értünk a nyár.
At kell ölelnünk, ki ember él itt 
Öt világrészen s kicsiny tanyán,

5  Jön a Kaszás lm, a keze ránk Jár, 
Búcsúzunk innen bús sóhajtással,
5  egyek leszünk majd Isten-Atyánknál. 
Örökkétartó víg aratásban.

IFJ. 5ZLANC5IK  PÁL.

nem válik valóvá, hogy nem lehet rátá
maszkodni. Félelmetes lehetett az alkonyi

telenet. Egyre sűrűsödő sötétségben, fel- 
íasogatott húsdarabok közt álomba esni I 

És az Úr mégis azt akarja megmutatni, 
hogy vannak bizonyos félelmek, melyeket 
a Vele járóknak nem szabad tovább hur
colni. Félni sokszor azt jelenti: hitetlen
nek lenni.

Aug. 4. Fél], míg meg nem változol 55. 
Zsolt. Hányszor vigasztaltak és mondták 
már lelkiismeretlenül: „Ne félj I* A mi 
korunkat azzal jellemezte valaki, hogy benne 
az emberek nem akarnak megváltozni Olyan 
emberek ülnek a templomokban, olyanok 
birálgatják Isten Országa legszentebb dol
gait, akik nem akarnak megváltozni. Micsoda 
fejtetőre állítása ez a dolgoknak! Félnek 
megváltozni s nem félnek meg nem változni.

Aug. 5. A félelem, mint gyümölcs. 130. 
Zsolt. El kell jutnod egy felelemre, mely 
nem a természetből fakad. Az a félelem, 
melyet az Úr szívesen lát nálunk, a bűn- 
bocsánat gyümölcse. Érzed, milyen csodá
latos ez? Az Úr nem akarja, hogy a vil
lámai miatt félj Tőle, hanem azért, mert 
egyedül Nála van számodra bűnbocsánaL 
Ha a bűnbocsánatot e félelem nélkül ve
szed, csak lazábbá teszi lelkiismeretedet. 
A félelem gyökere lehet a megújulásnak. 
De feltétlenül gyümölcse lesz minden meg
térésnek.

Aug. 6. A félelem gyümölcsei. 34. Zsolt 
Gyümölcseit tapasztalhatják olyanok is, 
akik nem jutottak még teljes világossághoz. 
Sajnos, sokan meg is rögződnek ennyiben. 
Teljes gazdagságukban, csak őszinte és

engedelmes lelkek szüretelik, ök  tudják 
áldani az Urat, nekik nincs fogyatkozásuk 
s szentségre tesznek szert általa. Nekik 
nem teher a félelem, melyet hurcolni kell. 
Hanem erő, mely szabaddá tesz és hordoz.

Aug. 7. Egy társaságban az ö t  JélökkeL 
119 Zsolt. 63—79 Vannak magukat Isten
félőknek valló emberek, akik nem keresik 
azok társaságát, kik szintén tartják az Isten 
félelmét. Itt baj van. Aki az Urat féli, az 
vágyódik olyanok után, akik szintén félik 
ÖL Nem fél olyanoktól, akik nála többre 
jutottak s nem veti meg azokat, kik nin
csenek még ott, ahol ök. Mily jó,is annak, 
aki mindentől szabad 8 csak az Úr félelme 
köti, semmi más.

Aug. 8. A félelem nem ér véget. 72. Zsolt. 
Kicsit bizonytalan Dávid utolsó zsoltárának 
olvasója előtt, hogy ezek a dolgok kire 
vonatkoznak. Egy azonban bizonyos. Az, 
hogy Dávid a királynak kijáró félelemnél 
az Urra is gondolt. Egyesek úgy tekintik, 
hogy a félelem hasznos eszköz a gyerme
kek és a népek nevelésében, de azután 
eljön az óra, amikor annak ideje lejár. A 
félelem ideje nem járt le a középkorral, 
nem járt le a XX. századdal, sem a fel- 
világosodottsággal, sem a háborúk múltával. 
Még az Ó-testamcntommal sem. Ha jól 
megérted, még odaát az örökkévalóságban 
sem. Généi Aladár.

A zorványi vár ura.
Irta: Szombath Ernő. is)

— O volt az első fenséges uram, 
aki fenntermett a vár falán, ő vágta 
le a falról a félholdat, a törökök 
fővezérzászlóját s úgy került aztán 
annak helyébe a mienk. Az ő ha
lált megvető bátorsága lelkesítette 
a többieket, ő ment elől, a többiek 
az ő nyomában jártak. Az a hősies 
tette, hogy a török zászló lebukott, 
volt tulajdonképen a rugója annak, 
hogy a vár elesett, a mienk lett. 
S erről is van hiteles dokumen
tumunk, azt maga a nádorispán 
állította ki, az ottani sereg vezére.

A herceg szeme csak úgy ra
gyogott az örömtől.

— Igaz ez, Zorványi uram? Itt 
van az az írás róla?

Zorványi tiltakozni akart.
— Erre talán nincs is szükség, 

fenséges uram?
De a herceg nem engedett.
— Oh hogyne, majd a legfonto

sabbra nincs szükség! Hiszen egy 
ilyen irattal nyert ügyünk lesz a 
királynál! Csatolta ezen iratot is a 
többihez ?

Zorványi restelkedve húzódott.
— Nincs ott. Itt van nálam. Ezt 

nem óhajtottam volna átadni.
A herceg türelmetlen mozdula

tot tett.
— Kérem azt az iratot.
Mit volt mit tenni, Zorványi bele

nyúlt a kabátjába s kihúzta azirást.
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A herceg odalépett az ablakhoz 
8 belemélyedt annak olvasásába.

Zorványi egy neheztelő pillan
tást vetett Varsádyra, kinek az arca 
csak úgy ragyogott. Amikor elol
vasta a herceg az írást, a fejével 
egyet bólintott s azzal oda tette a 
többihez s aztán oda lépett Varsá- 
dyhoz.

— Köszönöm, hogy volt szíves 
egy vitéz katonára felhívni a fi
gyelmemet.

S melegen megrázta a kezét.
Aztán Zorványinak nyújtott ke

zet.
— Köszöntöm önt, mint vitéz 

katonát. Sok ilyen kellett volna 
már régen, s akkor a török nem 
fészkelte volna be magát százötven 
évre Magyarországba. Ügyét ma
gamévá teszem s igazságot szol
gáltatok.

Még ma audenciára megyek ő- 
felségéhez s rendbe hozom a dol
got.

Pár nap múlva kézhez kap min
dent, amire szüksége lesz, hogy 
igazságos jogaiba visszahelyeztes
sék, addig legyen türelemmel, s 
tartózkodjék addig a városban.

Varsády és Zorványi boldog ér
zéssel hagyták el a hercegi házat 
s egy közeli vendéglőben vettek 
szállást s reménykedve várakoztak.

Harmadnap már hivatta őket a 
herceg. Két ív papirt tartott a ke
zében.

— íme itt van egy okirat, amely 
elrendeli, hogy fiát a nagyszom
bati jezsuiták adják ki annak, aki 
ezen iratot felmutatja. Ha esetleg 
a fiú már nem volna ott, az nem 
tesz semmit, bárhol, bármily ko
lostorban található is az, eme irat 
elrendeli, hogy az apának vissza- 
adassék.

S avval átadta Zorványinak.
— Aztán, itt van ez a másik, 

amely nyílt parancs, Zorványi Gás
pár számára, hogy az összes átvett 
birtokot azonnal adja át a törvé
nyes tulajdonosnak, ő maga pedig, 
mint nemesi bűnös, itélőszék elé 
állíttatik, s az ítélkezni fog nem
telen cselekedetei felett. Önök most 
menjenek a gyermek után.

— Igaz, önök hol lesznek azu
tán? Hol találhatja meg önöket a 
hírnök ?

Varsády szólalt meg.
— Zorványban leszünk a paro- 

chián fenséges imám. Az ut ezen 
a falun vezet keresztül a zorványi 
várba. A hírnök tehát ott ránk talál.

— Helyes. Majd ilyen utasítá
sokkal lesz ellátva a hírnök. Ipar
kodjanak mielőbb hazaérni, hogy 
a hírnök odahaza találhassa önö
ket. Egy hét alatt megtehetik az 
utat. Legyen inkább több. Mond
juk, mához tized napra a királyi 
hírnök innen útnak indul. Ez alatt 
az idő alatt önök okvetlen haza
érnek. És most Isten velük kedves 
uraim.

A két ember azt sem tudta, hogy 
került ki az utcára. A fejük kó
válygott, zúgott, mintha borgőzös 
lett volna. De a szívük annál örörn- 
teljesebben vert. Hogyne! Mikor 
az apa keblére ölelheti pár nap 
múlva rég elvesztett fiát! Akiről 
azt sem tudta sokáig, él-e?

Akit bizony már rég elsiratott, 
mint halottat. S íme, most előke
rült és nemsokára szemtől-szembe 
lesz vele.

Pár percig szótlanul álltak az 
utcán. A friss levegő az arcukba 
csapódott és tele tüdővel szívták 
azt be magukba s az azután csak
hamar észretérítette őket.

Zorványimegfogtaalelkészkezét.
— Kedves tisztelendő uram, 

most megyünk a fiam után. Oh, a 
fiam, a fiam ! — Akit megsirattam, 
hogy meghalt! Akit meg sem is
merek, hiszen annak a cseppség- 
nek az arca már úgy elmosódott 
a lelkemben.

Oh hogy fogom megismerni, hogy 
csakugyan az enyém?

— A vér szava is megsúgja azt 
nemzetes uram. S aztán a bal füle 
mellett a jel! Az a forradás, az 
lesz az igazi bizonyság!

Zorványi örömmel kiáltott fel.
— Igaz, igaz a jel, amit tiszte

lendő uram ejtett a gyermeken!
S aztán az ég felé fordította a 

tekintetét.
— Oh, áldom az Istent, hogy 

akkor azt a gondolatot sugalmazta 
tisztelendő uramnak.

Aztán visszamentek a vendég
lőbe. Röviden értesítették Jánost a 
történtekről s egy óra múlva már 
vígan poroszkáltak a lovak az or
szágúton.

Mennél jobban közeledtek Nagy
szombathoz, Zorványi annál türel
metlenebb lett. Sehogy se volt meg
elégedve a lovak menésével. Ő re
pülni szeretett volna, hogy fiát mi
előbb a keblére ölelhesse. Végre 
ötödnapra feltűntek a tornyok s 
délben be is értek a városba. Be
tértek egy vendéglőbe s János az 
istállóba kötötte be a lovakat.

— János, te etesd meg a lova
kat, mi meg megyünk a fiamért. 
Aztán azonnal indulunk haza.

János levette a süvegét.
— Instálom nemzetes uramat, a 

lovaknak egy napig pihenni is kell. 
Aztán én is oda szeretnék menni 
a kis urfihoz. Hátha van podgyá- 
sza, azt el is kellene onnan hozni.

Aztán Varsády felé fordult kö
nyörgő szemekkel.

— Ugy-e igazam van, tisztelendő 
uram ? Hadd lehessek én is ott.

Varsády beleegyezett a hűséges 
ember kívánságába.

— Igaza van nemzetes uram. 
Hadd jöjjön velünk.

— Nem bánom. Hát menjünk 
Isten nevében.

Mikor bezörgettek a kolostor aj
taján, Zorványi alig bírt állani lábán.

A szolga ajtót nyitott. Zorványi 
szólni sem bírt, azért Varsády kez
dett intézkedni.

— A quardián úrral óhajtanánk 
beszélni.

A szolga bevezette őket egy szo
bába s pár perc múlva belépett egy 
szikár, magas alak.

Varsády előadta jövetelük célját 
s aztán átadatta Zorványival a ki
rályi parancsot.

Alig vetett egy tekintetet a quar
dián a fontos írásra, elsápadt s pár 
perc kellett, míg rendbe szedte 
magát.

— Más utasítást nem hoztak ő- 
felségétől ?

— Nem. Nekünk a gyermek kell, 
mással nem törődünk.

A quardián fellélegzett. Egy nagy 
kő esett le a szívéről.

Azt hitte, valami más intézkedés 
is történt a gyermek miatt. De hogy 
nem történt semmi, egyszerre meg
nyugodott s nyájás szelídséggel 
szólalt meg.

— Egy gyermek tényleg van itt, 
aki állítólag Zorványi Tihamér 
lenne. Nálunk Hajdú Tihamér né
ven szerepel. Ha ez a keresett gyer
mek, elvihetik.

Kilépett az ajtón s egy szerze
test küldött a gyermekért.

Zorványi roskadozott. Varsády 
észrevette ezt s engedelmet kért, 
hogy a nemzetes urat leültethesse. 
Ő maga oda állott az ajtó mellé.

Az ajtó kinyílt s egy szőke, kék- 
szemü fiúcska lépett be. Varsády 
oda lépett hozzá s a bal füle mögé 
nézett. Aztán kézen fogta s oda
vezette a nemzetes úrhoz.

— Nemzetes uram, itt a gyer
meke, a kis Tihamér. (Folyt, kér.)
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* K O R K É P E K .

K arcola tok  a hétről.
Zadravelz katholikus tábori püspök 

egy budapesti napilap 1926. jún. 2-iki 
számában megjelent cikk miatt sajtó
pert indított. A püspök a budapesti 
kir. büntetőiörvényszékhcz beny újtandó 
panaszában egy másik bpesti napilap 
tanúsága szerint a következőket ír ja :

„. . .  úgy állít oda engem, mint 
aki püspök létemre magam is részt- 
vennék a keresztény felekezetek közötti 
ellentétek kiélezésére, tehát abban a 
le y  á r ta lm a s a b b  h a rc b a n , mely 
legalkalmasabb a magyarság sorainak 
megbontására és minden egészséges 
törekvésnek a megbénítására. Az ilyen 
tevékenység, nézetem szerint nemcsak 
halálosan veszedelmes a magyar nem
zet életére, de dehonesztálő mindazokra 
nézve, akik ezt az ellentétet szítják 
és ezt a harcot vezetik. D e h o n e sz -  
tá ló  és k ö z m e g v e té s re  m é ltó  ez  
a  h a rc , m e r t  a la tto m o s , m e r t  
k ú ltu r a e l le n e s ,  és m e r t  te s tv é r t  
u s z í t  a  te s tv é r  e llen . Nemcsak 
mint katholikus püspöknek, de mint 
magyar embernek is tiltakoznom kell 
ez ellen a rágalom ellen.“

Ezeket mondja Zadravetz . stván 
tábori püspök beadványában.

*

Vass József miniszterelnökhelyettes 
felkereste prlmási palotájában az 
Amerikából hazaérkezeit Csernodi 
János hercegprímást s őt szerencsés 
hazaérkezése alkalmából a kormány 
nevében melegen üdvözölte.

A hercegprímással folytatott beszél
getés s'orán egy fővárosi lap munka
társának Vass Józse f helyettes minisz
terelnök a következőket mondotta:

„Megérkezése alkalmából üdvözöl
tem Magyarország hercegprímását és 
úgy a kormány, mint a magam ne
vében köszönetét fejeztem ki neki 
fáradhatatlan.' munkásságáért. . .  Ve
lem folytatott beszélgetésében főként 
az amerikai nép vallásosságát han
goztatta, amely stílusban más, mint 
a mienk, mert k ü ls ő s é g e k b e n  k e 
vésbé n y i l v á n u l  m eg . E z z t l  
sze m b e n  a z  a la p ja  m é ly sé g e se n  
e rő s. A z  a m e r i k a i  n é p n e k  ó r i 
á s i  a  t is z te le te  a  va llá s i r á n t .  
Megcáfolta előttem azt a közkeletű 
felfogást, mintha az amerikai nép 
csupán az anyagi kérdések iránt volna 
fogékony. Elmondotta, hogy a szoci
ális, kulturális és tudományos szem
pontok vezérlik elsősorban az amerikai 
közvéleményt, v a l lá s i  fe l fo g á s u k  
a  leg m é lyeb b  és a mi közvélemé
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nyünk felfogásától csupán abban kü
lönbözik, hogy más a stílusa."

S  mi tette az amerikai népet tisz
teidé a vallás iránt, m i mélyítette 
vallásosságát ? Nem más, mint a 
Biblia. Az a könyv, melyet nálunk 
sok helyütt maguk a „ lelki vezérek" 
a tűzbe dobatnak.

A hadikártérités és az alkohol 
meg a dohány. Ezeket a furcsa, 
egymáshoz látszólag semmiben sem 
tartozó dolgokat teszi egymás mellé 
a Dawes-terv. E szerint a Német
ország által 1928-ra fizetendő hadi
kártérítés összege a győztes álla
mok részére aszerint lesz megálla
pítva, hogy mennyi lesz a német 
nép alkohol- és dohányfogyasztása. 
A „száraz“ Amerika ugyanis úgy 
gondolkozik, hogy az alkohol és a 
dohány nem életszükséglet, hanem 
élvezeti cikk, luxus. Amelyik nép 
tehát erre többet költ, annak több 
a fölösleges pénze, az tehát több 
kártérítést is fizethet. 1924-ben há
rom milliárd aranykoronát költött 
a német nép csak alkoholra, több 
mint kétszeresét annak az összeg
nek, amit hadikárpótlásba fizetett. 
Most tehát attól félnek, hogy a hadi
kárpótlás (összegét is felemelik a 
győzők a duplájára. Az antialkoho
lista mozgalmak nagy erőfeszítéssel 
dolgoznak azon, hogy nemzeti kö
telességnek érezze a német nép az 
önmegtartóztatást. Még az egyházi 
lapokban is ilyen felhívások jelen
nek meg: 3 milliárd aranymárkát 
megspórolunk maguknak és sok-sok 
milliót sem kell külföldre kifizetni, 
ha nem iszunk alkoholt s nem do
hányzunk 1

Felvétel, ill. beiratkozás a m. kir. 
Erzsébet Tudományegyetemre.
A pécsi m. kir. Erzsébet Tudomány- 

egyetemen és igy annak Sopronban működd 
hittudományi karán is a beiratások f. évi 
szeptember 1 — 13 közt ejtetnek meg. Azok, 
akik még nem voltak nevezett egyetem 
hallgatói, csak külön engedély alapján irat
kozhatnak be. Ez iránti folyamodványok 
1926. augusztus 1—31 közt nyújtandók, 
ill. küldendők be az illető kar dékáni hiva
talához. ÍA hitfudományi karnak szólók 
Sopronba.) Ehhez a kérvényhez melléke
lendők: 1 Születési anyakönyvi kivonat, 
2. érettségi bizonyítvány, 3. az illető közép
iskola igazgatójának bizonyítványa folya
modó magatartásáról és a főiskolai tanul
mányra való alkalmasságáról, 4. erkölcsi 
bizonyítvány, 5. közhatósági bizonyítvány 
a szülök foglalkozásáról, vagyoni állásáról. 
A hittudományi kar ezenkívül rövid önélet
rajzot és a lelkészi pályára való testi alkal
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matos8ágot igazoló orvosi bizonyítványt is 
kíván. A felvételi engedélyt nyert folyamo- 
modók f. évi szeptember 16—22. közt tar
toznak beiktatásuk céljából a kari dékánnál 
jelentkezni. Az utólagos beiratkozás határ
ideje, elháríthatatlan akadály esetén, dékáni 
engedéllyel október 6, rectori engedéllyel 
október 14. A tandíj a múlt félévben egyéb 
illetékeken kívül 1,275 000 K volt. Vagyon
talan köztisztviselők gyermekei a felét fize
tik. Tandíjmentességért, ill. kedvezményért 
8zegénvsor8Ú, jó magaviseletü és erkölcsű 
hallgatók szeptember 13-ig (bezárólag) fo
lyamodhatnak, mely kérvényhez csatolandók 
a) szegénységi bizonyítvány, b) az előadá
sok szorgalmas látogatását és a tanulmányi, 
legalább jó előmenetelt igazoló hiteles bizo
nyítványt, c) esetleges ösztöndíjakról, jutal
makról vagy segélyekről szóló végzések. 
Állami tisztviselők gyermekei szegénységi 
bizonyítvány helyett vagyontalansági bizo
nyítványt mutathatnak be. Az egyetemre 
való felvételért, tandíjmentességért, köz- 
tisztviselő tandíjkedvezményért, valamint 
menzakedvezményért és internátusi felvétel
ért (a két utóbbi csak az egyetem székhelyén 
működő karokra vonatkozólag) előterjesz
tendő összes kérelmeket egy kellően fel
szerelt kérvénybe lehet foglalni, melyhez 
egy felzetlap is csatolandó.

HETI  KRÓNI KA.
A kormányzó és felesége a közelmúlt

ban ünnepelték a legszűkebb családi körben 
házasságuk 25 éves évfordulóját Kendere
sen. — Bánfi Miklós gr. a magyar kormány 
hozzájárulásával letette a román állampol
gári esküt. — Az egységes balpárt elnöké
nek Rassay Károlyt választotta. — A ko
ronabankjegyek pengőértékben való felül
bélyegzése folyamatban van. — A kenyér
mezei katonai baraktáborban, ahol a buda
pesti Ludovika-Akadémia növendékei gya
korlatoztak, egy felrobbant aknavetöcsö 
megölte a fegyvermestert és egy növendéket. 
4 ludovikás súlyosabban, 4 könnyebben 
sebesült meg. — A magyar-szerb keres
kedelmi szerződést aláírták. — Ugyancsak 
aláírták az angol-magyar kereskedelmi 
szerződést. — Öttevényben Túri Béla pre- 
látus lett a megválasztott képviselő nagy 
szótöbbséggel. — Vass József miniszter
elnökhelyettes nyilatkozata szerint a hadi- 
kölcsön kötvények valorizálásához kevés 
a remény.

Jugoszláviában, Bácskában az árvíz 
közel 3 millió dinár kárt okozott. — A szerb 
miniszteri tanács leszállította a tisztviselői 
fizetéseket. A képviselők fizetése 1090 di
nár lett.

Ausztriában a parlament eltörlését 
követelik. Gazdasági társulatot kívánnak a 
munkaképtelen parlament helyett.

Prágában a magyar követség épülete 
előtt a Rákosi- pörrel kapcsolatban kommu
nista tüntetések voltak.

A lengyel nemzetgyűlés elfogadta a 
lengyel alkotmányt módosító javaslatot.

A román király legutóbb Párisban tett 
látogatást. Feltűnést keltett, hogy a királyt 
ez alkalommal nem a köztársasági elnök 
fogadta, hanem Elysée, egy magasrangú 
tisztviselő. — A trónörököst Helena her
cegnő kutyája megharapta.

A bolgár király állítólag eljegyezte az 
olasz királyi pár legfiatalabb leányát.

Németországban Hindenburg megsér
tése miatt betiltották a Rote-Fahne című 
kommunista lapot. — Németországban ta
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lálták fel állítólag azt a lámpát, amely 
lehetetlenné teszi a bankjegyek hamisítását.

Görögországban új kormány alakult. 
Az új kormány a pénzügyi probléma meg
oldására diktatórikus hatalommal rendel
kezik.

Franciaországban Poincaré alakított 
kormányt. — A frank zuhanása igen ide
gessé tette Párist, úgyhogy az idegeneket 
is inzultálták.

Belgiumban a tiszta buzakenyér eladá
sa további intézkedésig tilos.

Anglia. A bányászsztrájkban a közvetítő 
szerepet az egyház, nevezetesen a püspökök 
és lelkészek vállalták. — Londonban 5 év 
alatt csaknem félmillió ember részére épí
tettek lakást.

Írországban, Dublinban tartott béke
kongresszuson 40 nemzet asszonyai vettek 
részt.

Szovjet-Oroszországban nagy vörös 
pompával temették el Dzserdzsenszky nép
biztost. — A moszkvai kommunisták távira
tilag tiltakoztak a Rákosi pör tárgyalási 
elnökénél.

A japán  császári udvar ezután magyar 
borokat fogyaszt.

Amerikában a nagy forróság következ
tében több ember halálát lelte.

Dél-Afrikában megkezdték Vilmos csá
szár birtokpörének a tárgyalását.

Az olasz kormány az élelmiszerek drága
sága miatt bevásárlási központokat állít fel.

Törökországban Erzerum, Trapezund 
és Sivas városokban forrodalom tört ki.

5 riff törzs Ulain el Bogart a riff állam 
szultánjává kiáltotta ki és felhatalmazta őt 
a háborúnak utolsó csepp vérig való foly
tatására.

A perzsa hadügyminisztérium közlése 
szerint a lázadást mindenütt leverték. A 
nyugalom egész Perzsiában helyreállott.

A drúzdok a damaszkuszi erődökbe 
kergették a franciákat. Több mint ezer
nyolcszáz francia esett el.

Meghívó.
A DUNÁN1NNEN1 ÁG. H1TV. EVANG 

EGYHÁZKERÜLET
Galgagután 1926. évi augusztus hó 12-én 

tartja
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a közgyűlés tagjait ezennel tiszte
lettel meghivjuk.

Kelt Budapesten és Sámsonházán, 1926. 
évi július hó 12-én.
Lándori Or. Kéler Zoltán s. k. Kiss István s. k.

egyházkerületi felügyeld. püspök.
Az ülések so rren d je : Augusztus 10. 

Délután 4—6 óráig A kerületi számvevő- 
szék ülése. (Az egyházmegyék és az egy
házkerület számadásainak megvizsgálása.) 
Délután 6—7 óráig Gyámintézeti bizottsági 
ülés. Augusztus 11. Délelőtt 8—1 óráig 
A pénzügyi, tanügyi, jogügyi bizottságok 
ülése. Délután 3—6 óráig Lelkészi érte
kezlet. Délután 5 órakor A kerületi Tanitó- 
egylet megalakuása. Délután 6—7 óráig 
Gyámintézeti közgyűlés. Este 7 órakor 
Kerületi gyűlési elöértekezlet. Este 1/s8 
órakor Vallásos est. Augusztus 12. Délelőtt 
8 órakor Gyámintézeti istentisztelet. Dél
előtt 9 órakor Kerületi közgyűlés. Délután 
3 órakor Kerületi törvényszéki ülés.

Adatot a Harap Mására!

EGYRÖL- MÄS RÖL.

A  m i n d e n n a p i  é l e t b ő l .

Régi bankkölcsönöket nem 
lehet valorizálva visszakövetelni. 
Egy soproni özvegyasszony 1907-ben 
2.700 korona kölcsönt vett fel egyik 
ottani pénzintézettől s a követelést 
betdblázták a kölcsönverővel földjére. 
Az asszony nemrégiben papirkorond- 
ban akarta visszafizetni a kamatok
kal 5.211 koronára emelkedett tar
tozását, de a bank valorizált összeget 
kért 8 így perre került a dolog. A 
soproni törvényszék, a fölöttes Táblá
nak arra az Ítéletére való hivatko
zással, hogy törvényes jogszabály 
nélkül kölcsön nem valorizálható, az 
adóst csak eredeti tartozása megfi
zetésére marasztalta.

H A R A N GS Z O.

Sztháromság u. 9. vasárnap.
Ep. I. Kor. 10. 6-13.

Jaj lenne nekünk, ha az Úr a mi cse
lekedeteink szerint bánna velünk. De hála, 
ezerszer hála, az Isten hű és jó, s bár 
bűneinket gyűlöli, halhatatlan lelkünket 
szereti. Abban tündöklik az ő jósága, hogy 
igaz bünbánatra indít, s lehetővé teszi 
nekünk a megtérést.

Evangélikus közgyűlések. A magyar
honi evang. egyetemes egyház f. évi köz
gyűlését november 11-én tartja Budapesten. 
A különböző előkészítő bizottsági ülések 
előző napon tartatnak. — A dunántúli 
egyházkerület közgyűlése okt. 7-én minden 
valószinüség szerint Szombathelyen lesz. 
Eltérve az eddigi gyakorlattól megelőzőleg 
nem egy napon, hanem okt. 5-én és 6-án 
tartatnak a különböző bizottsági ülések.

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő újabban ismét 3 millió koronát 
utalt ki lapunk fenntartására. Fogadja 
egyetemes felügyelő Úr Öméltósága e he
lyütt is leghálásabb köszönetünk kifejezését

Új kormányfőtanácsos. A kormányzó 
a miniszterelnök előterjesztésére Ríró Lajos 
dr. budapesti ügyvédet, a magyarhoni evan
gélikus egyetemes egyház főügyészét, az 
egyházi élet terén kifejtett eredményes 
tevékenysége elismeréséül a magyar királyi 
kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki.

Egyetemes ügyészünk kitüntetésének 
szívből örülünk s életére, közhasznú tevé
kenységére továbbra is a jó Isten kegyel
mét. kérjük.

Ünnepelt esperes. Melegen ünnepelték 
40 éves lelkészi jubileuma alkalmiból 
Mesterházy Sándor somogyi esperest az 
egyházmegyei közgyűlésen. Dr. Ittzés Zsig- 
mond egyházmegyei felügyelő üdvözlő be
széde után Balogh István porrogszentkirályi 
lelkész üdvözölte lelkésztársai nevében az 
ünnepelt esperest, s kérte életére a jó Isten 

azdag áldását. Mesterházy esperes meg- 
atottan mondott köszönetét a szeretetnek 

spontán megnyilvánulásáért irányában.
A cserkészetért. Nagydémi Mihály 

Sándor gazdasági felügyelő, a veszprémi 
egyházmegye felügyelője ez évben is a 
pápai református kollégium „gr. Tisza

István* cserkészcsapat táborozási költsé
geinek fedezéséhez 1,000 000 koronával 
járult.

Miniszteri elism erés. A földmívelés- 
ügyi miniszter dr. Móritz Dénes celldömölki 
ügyvédnek, a dunántúli egyházkerületi szám
vevőszék tagjának, mint a mezőgazdasági 
munkásjogvédő központi iroda helyi meg
bízottjának, a mezőgazdasági munkásjog
védelem körében kifejtett közhasznú mű
ködéséért teljes elismerését fejezte ki.

Esperes beiktatás. Ünnepi keretek 
közölt iktatta be a zalai egyházmegye a 
rendes évi közgyűlés keretében Nagy Lajos 
újonnan megválasztott esperest Az egy
házmegye nevében dr. Berzsenyi Jenő 
egyházmegyei felügyelő üdvözölte.

Cserkesz-istentisztelet. Cserkészeink
nek megyeri táborozása alkalmából dr. 
Kirchknopf Gusztáv budapesti lelkész isten
tiszteletet tartott Tartott magyar és német 
nyelven. A német nyelvű beszédének kéz
iratát, mint halljuk, a dánok, németek, 
angolok elkérték emlékül dr. Kirchknopftól.

Első díjat nyert. Kárpáti Sándor, a 
soproni ev. tanítóképzőintézet nyug. tanára, 
neves zeneszerző, „Mit énekeljen a magyar,, 
című férfikardalával első dijat nyert a hajdú
böszörményi Törekvés dalegylet által kiirt 
országos pályázaton.

Adminisztrátori kinevezés. Kapi Béla 
dunántúli püspök a Keszthely központtal 
megalakult Keszthely-Tapolca-Sümeg misz- 
sziói gyülekezet adminisztrátorává Menyhár 
István egyházkerületi segédlelkészt nevezte 
ki Szombathelyről, aki állását július 31 én 
foglalta el.

Menyhár Istvánban a keszthelyi missziói 
gyülekezet egy minden tekintetben kiváló 
adminisztrátort kapott, aki evangéliomi lel- 
kületével, szelíd modorával, jeles képzett
ségével hisszük birtokában van mindazok
nak a karismáknak, amelyek képessé teszik 
őt arra, hogy a keszthelyi missziói egyház
ban elhintett kis mustármag általa terebélyes 
fává növekedjen. Elhivatásában a jó isten
nek gazdag áldását, megsegitó kegyelmét 
kérjük.

Lelkészértekezlet. A soproni felső cson
ka egyházmegyei lelkészi egyesület július hó
5-én tartotta tavaszi rendes értekezletét 
Sopronban. Az értekezlet előtt a lelkész
testvérek az Úr szent asztalához járultak. 
Ä gazdag és változatos tárgysorozaton 
szerepelt Danielisz harkai lelkész: „Az 
Óíestamentum a keresztyén gyülekezet 
életében* cimű értékes felolvasása, úgy
szintén Schermann balfi lelkész: Az ev. 
templomépítés stílusa. . .  cimű értekezése. 
A lelkészértekezlet mindkettőt köszönettel 
vette. A lelkészi értekezlet az idei esperes- 
ségi közgyűlés elé azzal az inditvánnyal 
fog lépni, hogy az bízza meg az énekügyi 
bizottságot egy egységes istentiszteleti ren
det szolgáló alaboratum kidolgozásával, 
amely a lutheri szellemet még fokozottabb 
mértékben van hivatva szolgálni.

Egyházmegyei közgyűlés. A pesti 
felsőegyházmegye évi közgyűlését Nagy- 
tarcsán tartotta. Jelen volt ifjú Szontagh 
Antal miniszteri tanácsos, felügyelőhelyet
tes, Raffay Sándor püspök képviseletében 
Bazzegh Sámuel püspöki titkár, továbbá 
Gergely György dr. rendőrtanácsos, Kovács 
Sándor dr. egyetemi tanár, Kruttschnitt 
Antal főesperes, Kovácsi Kálmán volt 
képviselő és sokan mások. Blatniczky Pál 
egyházmegyei főesperes, elnöki megnyitó
jában kiemelte Veress Szilárd, néhai Rud- 
nay József özvegyének azt a cselekedetét, 
hogy a váchartyáni kastélyának egyik tér
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mét örökidőkre istentisztelet céljaira en
gedte át. A közgyűlés magáévá tette azt a 
javaslatot, hogy evangélikus egyházi alkal
mazottak kizárólag evangélikus nőt vehet
nek feleségül. Uj egyházmegyei jegyző ifjú 
Blatniczky Pál lett. Uj egyházfelügyelővé 
Kovácsi Márton dr.-t, Rákospalota város 
főügyészét választották meg. A közgyűlést 
vallásos estély előzte meg, amelyen Kovács 
Sándor egyetemi tanár, Chugyik Pá|, Ham- 
rák János és Blatniczky Pál működtek 
közre, az egyházmegyei tanító-egyesület 
pedig Perényi Rezső aszódi igazgató el
nöklésével ülésezett. Az ünnepi ebéden 
Horváth Károly László dr. gödöllői ügyvéd 
a sajtó fontosságáról beszélt.

Oyámintézet. A soproni felső csonka 
egyházmegyei gyámintézet közvetlenül az 
esperességi közgyűlés után júl. hó 11-én 
Balfon tartotta ezidén rendes évi közgyűlé
sét. Az egész közgyűlés a rendes szokástól 
eltéróleg egy lélekemelő ünnepély keretében 
lett megtartva. Az ünnepi beszédet Pőtt- 
schacher István soproni lelkész tartotta, 
aki a gyámintézet feladatát állította a hall
gatóság lelki szemei elé. Egy balfi leánynak 
szép szavalata után Zierman Lajos e. e. e. 
gyámintézeti elnök lépett a pódiumra, aki a 
nála megszokott alapossággal németországi 
élményeiről, nevezetesen: „A lützeni csata
mezőn“. . .  cimű tárgyról számolt be, amely 
a hallgatóságra felejthetetlen benyomást 
hagyott hátra. Utána Danielisz Róbert egy
házmegyei gyámintézeti e. elnök terjesztette 
elő részletes és gondosan elkészített évi 
jelentését, amelynek főbb pontjai: összes 
gyűjtés volt 11,509239 K, ebből szabad 
rendelkezésre álló összeg 7,086 350 K, míg 
a nagy szeretetadomány 1,857.050 K-t tesz 
ki. Az esperességi gyámintézetnek szabad 
rendelkezésre álló összegéből kaptak: 
Theol. Otthon 1.000 000, Sopronbánfalva 
300X00, Soproni diakonissza állomás 300 
ezer, Soproni tanítóképző 500.000 K-t.

Az esperesség területén levő gyüleke
zetekben a folyó évben minden néven 
nevezendő gyámintézeti gyűjtés 43,677.000 
K-t eredményezett, amelyben bennfoglaltatik 
egyeseknek és a gyülekezeteknek minden 
ajándéka, amelyet caritativ célra fölaján
lottak.

Diósgyőr 50 milliót adott az ev. 
templom h arang ja ira . Diósgyőr községi 
képviselőtestülete a legutóbb megtartott 
közgyűlésén a diósgyőri evangélikus egy
háznak a világháborúban elvitt s újonnan 
beszerzendő harangok javára 50 milliót 
szavazott meg.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Németországban is nagy károkat oko

zott az árviz. Az árvízkárosultak segélye
zésére a porosz egyházi tanács augusztus 
1-én, vasárnap általános templomi gyűjtést 
rendelt el.

A keresztyén ifjúsági egyesület világ- 
kongresszusa aug. 2-án veszi kezdetet 
Helsingforsban. Előző vasárnap megnyitó 
istentisztelet lesz, amelyen a nemzetközi 
missziói bizottság elnöke dr. Mott János 
Amerikából fog beszélni. Aug. 3-án egy 
estéli gyűlésen a stockholmi világkongresz- 
szus elnöke Söderblom hercegérsek tart 
ünnepi beszédet. A záróülés aug. 6-án lesz, 
melyet megelőzőleg a résztvevők közös 
úrvacsorához járulnak. — A világkongresz- 
szusra bejelentett képviselők száma 37 
országból 1500 képviselő. Közöttük 200 
húsz éven aluli fiatalember. A legnépesebb

képviselőcsoportot Németország adja 300 
képviselővel, az amerikai Egyesült-Államok 
250 kiküldöttel vesznek részt, melyek között 
egy néger csoport is van. Szinte újdonság- 
számba megy a távol kelet, Japán, Kina, 
Korea és India képviselői között a 11 ben- 
szülött képviselő.

Evang. térzene rádión. A németek 
nagyon szeretik a rezesbandákat. Majdnem 
minden nagyobb evang. egyháznak van 
ilyen rezesbandája, amelyik a gyülekezeti 
éneket kíséri, vagy a toronyból ünnepek 
előtti estén úgynevezett toronyrenét ad, 
egyházi éneket játszik. Június 13-án 1100 
ilyen ev. fúvós zenész gyűlt össze Leipzig- 
ben 8 ott térzenét adott, amelyen evang. 
egyházi énekeket játszottak. 40.000 hallga
tója volt ennek a különleges térzenének, 
amely sok templomkerüló emberben éb
resztett fel régi, eltemetet emlékeket. A 
térzenét rádión is továbbitották.

c s a l á d i  É r t e s í t ő .
Eljegyzés, lfj. Qyurátz Sámual elje

gyezte Mészáros Ilonkát Bükön.
Halálozás. Egy nagycsaládú, család

szerető apát látogatott meg súlyosan Isten. 
Urbán Gyula nyug. arnóti evang. tanító 
temette el Ernődön júl. 20-án Juliska nevű 
22 éves leányát, másfél év alatt a harmadik 
felnőtt gyermekét. Legyen a bánatos szülő
kön Isten vigasztaló áldása. (Zsidók 12. o)

ú j d o n s á g o k .
Bocskay-korona szövetség H ajdú

szoboszlón. Hajdúszoboszlón, Bélteky 
lelkész kezdeményezésére megalakult a 
Bocskay-koronaszövetség, amely azt tűzte 
ki célul, hogy Bocskay István fejedelem 
koronáját megmentse az oláh kézre jutás
tól és a magyar nemzet adományaiból 
visszavásárolva, azt a nemzet közkincsévé 
tegye.

Ahol vasárnap nem tartanak  vásárt.
Mint ismeretes, nemrég országos mozgalom 
indult azzal a céllal, hogy a vasárnap meg
szentelése érdekében sehol se tartsanak 
vasárnapi napon vásárt. Legutóbb Csanád 
vármegye törvényhatósága tárgyalta Nagy 
Károly, makói református lelkész erre- 
vonatkozó indítványát és a közgyűlés el 
is határozta, hogy a makói vásárt minden 
esetben hétköznapon tartják.

Az iparosok országos kongresszust 
tartanak  Mohácson. Az ipartestületek 
Szent István napján Mohácson kongresz- 
szust tartanak. A kongresszusra utazó 
iparosok és családtagjaik részére az Állam
vasutak és a dunai hajóstársaságok igaz
gatóságai 50 százalékos menetdljkedvez- 
ményt engedélyeztek.

Mozgalom az árvizsújtott gazdák 
adójának elengedésére. Az egyes gazda
társadalmi intézmények mozgalmat indítot
tak abban az irányban, hogy az árvíztől 
sújtott lakosságnak az adóját részben vagy 
egészben engedjék el.

Tilos a kerékpározóknak személye
ket szállítani. Budapesten a rendőrség 
főkapitánya a közönség élet- és testibiz
tonsága érdekében napiparancaban közölte 
a rendőrség személyzetével, hogy megtiltja 
azt, hogy személyszállító kerékpáron a 
kerékpárvezetőn kívül más személy is 
helyet foglalhasson.

A babona is halad a korral. Fertő- 
meggyes községben a gazdák erőszakkal

Fényképező gépek
és cikkekről ingyen küld

árjegyzéket, ha levelezőlapon kéri

Hatschek és Farkas
2 _ i o  Bpest, IV., Károly körút 26.

leszereltették a faluban működő három 
rádiót, mert annak tulajdonították a temén- 
telen sok esőt. íme a babona is halad a 
korral. Ha valamikor a tehénnek elapadt 
a teje, a boszorkányokat okolták, ma már 
a rádiónak tulajdonítják, ha többet esik a 
kelleténél.

Veszedelmes forgószél. Thüringiában 
és Közép Németországban más részeiben 
ismét Ítéletidő pusztított. Magdeburg fölött 
forgószél vonult el, amely főleg a külső 
városrészekben idézett elő nagy károkat. 
A forgószél több fát kitépett s több száz 
méterre vonszolta el a nehéz fatörzseket.

Mozgalom az éneklőm adarak olasz- 
országi pusztítása ellen. A prágai állat
védő egyesület elhatározta, hogy azzal a 
kéréssel fordul az olasz miniszterelnökhöz, 
hogy tiltsa meg az énekesmadarak pusz
títását. Ezeket a madarakat ugyanis ván
dorújukban Olaszországban elfogják és az 
olasz piacokon eladják.

Rövid fürdőruha m iatt — büntetés. 
A coney-islandi tengerparti fürdőkben 
Amerikában legutóbb harmincöt nőt és 
férfit tartóztattak le azért, mert rövid 
fürdőruhát viseltek.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ cimű 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Felelős szerkesztő ős k iadó : CZIPOTT OÉZA 
d zen tg o tth árd , Vasvár-megye. 

Szerkesztő társ: NÉMETH k á r o l y .
Főmunkatársak:

NAOY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

K öziratokat nem  adunk r ls sza .

Piac.
Gabonaárak: Búza 357—360, rozs 225— 

227, árpa 230, köles —, zab 280, tengeri 
257—262, korpa 167 ezer korona méter
mázsánként.

Valuták: Dollár 71400, Schilling 10095, 
Német márka 17000, Cseh korona 2115, 
Dinár 1260, Lei 330, Lira 2350, Frank 1800, 
Angol font 347.150.

Vasmegyében, vendéglőnek és fűszer- 
kereskedésnek kiválóan alkalmas, forgal
mas, gazdag községben 4 szobás uriház, 
külön nagy, vendégszobának való helyiség
gel, melléképületekkel, cca 3 hold belső
séggel (nagy része gyümölcsös) azonnal 
eladó. Italmérési jog könnyen megszerez
hető. — Cím: Szombathely, Erzsébet ki
rályné utca 16. 3—4
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Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.) 

S z o m b a th e ly ,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
8-io kézelő tisztítás.

Fiatal fogtechnikus, arany- és kaucsuk- 
munkás állást keres. Cím : Lakócs György 
Liszó, u. p. Somogyszentmiklós. 2—2

Két nyaraló nőt elfogad teljes ellátás
sal azonnal Kárpáti Klára Nógrád. 2—5

PÁLYÁZATOK.
A nemespátról evangélikus egyház 

nyugdíjazás folytán megüresedett kántor- 
tanitói állására pályázatot hirdet. Javada
lom : háromszobás lakás, melléképületek, 
gyümölcsöskerttel; 80 K készpénz, 40 mérő 
búza, 40 mérő csöveskukorica, telézve, 3 
öl kemény, hasábos tűzifa, bor minden 
házaspártól 6 liter, közmunkaváltság 100 K, 
ótemetöi széna, 4 hold szántóföld haszná
lata, törvényszerű államsegély. Kötelesség: 
összes tankötelesek tanítása, kántori és 
egyéb törvényszabta teendők elvégzése. 
Folyamodványok keresztlevéllel, oklevéllel, 
szolgálati és kommunizmus alatti maga
ta r tá s a i  bizonyítvánnyal pályázat megjele
nésétől számított 10 nap alatt esperesi hív., 
Nemespátróba (Somogy megye, u. p. Surd) 
küldendők. Énekpróbára, kijelölendő napon, 
önköltségen, megjelenni kívánatos.

*
A r u t a s ó i  evangélikus leányegyház 

k á n t o r t a n i t ó i  állására pályázatot hir
detek. Kötelességei a hiványban részletezve: 
Javadalma: szerény lakás 507 D-öl kert
tel, 8 kát hold szántó, 547 d -ö l rét, 7 
kát. hold 712 D-öl legelő haszonélvezete, 
párbérrozs, egy köböl kemény tűzifa, szol- 
gálmányok =  24 értékegység, államsegél
lyel kiegészítve. Kellően felszerelt pályázati 
kérvények augusztus hó 15-ig alulírotthoz 
kü'dendók. B ér, (p. Surák. Nógrád m.) 
1926. július 26. Mihalovics Samu, evang. 
lelkész. 1 - 2

H irdessen a „ H a r a n g s z ó “-b a r .

A beled! (Sopron m.) ág. hitv. evang. 
egyházközség pályázatot hirdet a megüre
sedett II. sorszámú tanítói állásra. Javada
lom : kétszobás, előszobás lakás, konyha, 
éléskamra s ezen lakáshoz tartozó padlás 
és p’nce használata, törvényes kerlilletmény, 
államsegéllyel törvényes fizetés. Köteles
ségei : az I.—III. vegyes osztályok tanterv 
szerinti tanítása, az ifjúsági egyletben ve- 
zetéses működés, adókivetéseknél, száma
dásoknál, kántori teendőkben segédkezés, 
elfoglaltság vagy betegség eselén kántor 
helyettesítése, egyházi jegyzőség. Próba
éneklésre, orgonálásra meghívottak közül 
útiköltsége a megválasztottnak megtérítte
tik. Kommün alatti magatartás igazolandó. 
Az evang. vallásu, oklevéllel bíró pályázók 
felszerelt kérvényeiket augusztus 10-éig a 
lelkészi hivatalhoz küldjék be. 2—2

,12—13 éves lehetőleg prot. vallású 
leánykát keresek könnyebb házi munkák 
elvégzésére, aki nálam egyúttal otthonra 
talál. Cim: Karner János ny. tisztviselő 
Szombathely, Elektromos Művek.“ 1—3

„Háztartásomban két nőcselédet, lehe
tőleg anyát és leányát, esetleg nővéreket 
kívánok alkalmazni. — Tisztes ellátás, fize
tés és jó bánásmód biztosítva. — Kiss 
Ödönné Kötcse, Somogy megye.* 1—2

Egy nyugdíjas főhadnagy szerény fel
tételek mellett alkalmazását kéri gazdasá
gokban, iparvállalatokban, irodában. Meg
élhetésről van szó. — Cim a kiadóban.

2 - 3

Mindenki annyit ér, amennyit tud.
É s  csalt az tud, aki olvas és tanul!

Szép, hasznos jó könyveket küld KIS TIVADAR könyvkereskedése PÁPA, Fő-ucca.
Uj élet.Most jelent meg Móra Ferenc

Georgikonja.
A szellemes csevegő író egyik leg

érdekesebb könyve.
Haza- és Istenszeretetével, aranyos 
humorával és emelkedett világné
zetével értelmünk és szívünk ren
díti meg: lebilincselöen világít rá 
a magyar föld és a magyar lélek 
szépségeire. A kibékítő természet
érzés mesterműve. A gyönyörűen 
illusztrált könyv ára szép félvászon 
keménykötésben 4 pengő =■= 50 ezer 

papirkorona.

Irta Kapi Béla.
48 pengőfillér — 6 ezer papirkorona.

Áz én tűzhelyem az én boldogságom .
Irta Pröhle Henrik.

56 pengőfiilér ■= 7 ezer papirkorona.

„Evangélikus öntudat.“
Irta Túróczy Zoltán.

80 pengőfillér *= 10 ezer papirkorona.

L e lk i  do lgok .
Irta ifj. Victor János.

84 pengőfillér =  10500 papirkorona.

Ä m agyarországi protestantizm us 
történelm e.

Mit M ám  Moszkvában ?
IrtaBéraud. Fordította Orbők Allila. 
Egy francia fró borzalmas élményei 
és hatalmas erejű megfigyelései 
a vörös Moszkvában. 240 oldal. 
4 pengő =  50 ezer papirkorona.

A falu politikája.
Irta K.ájel Endre.

Ha minden második magyar ember 
házában meg lesz ez a könyv, akkor 
többet nem lehet jelszavas politiká
val a magyar falu népe elé állni. 
Éppen azért magának a falu népé

nek kell ezt elterjeszteni.
150 pengő =  18 750 papirkorona.Irta Révész Imre.

250 pengő =  31.250 papirkorona.

Részletes pengő-korona átszámítási táblázat. Aranykorona-lakbér és az 1914 tői érvényes hivatalos aranykorona
táblázat. Ára 48 pengőfillér — 6 ezer papirkorona.

Megrendeléseket gyorsan és pontosan küldi Kis Tivadar könyv- és papirkereskedáse PÁPA. Fö-ucca.

Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemö könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910 ban.

Laptulajdonol:
i  Diníntüll LgUer-SitTOtsig.
is Oruáfos Luthcr-HiÖTel- 

ség hiTftUlaa lapja.

Kési rátok, elő»set6al dijak 
óa reklamációk a 

HARANGSZÖ MerkeastA-
kladóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

D icsőségem  s pa jzsom  nékem az Isten  
É des A tyám  ö, hogy védjen, segítsen.

Saar taaatd-MadóhlTatal:
SZENTOOTTHÄRD.

Vas vármegye.

riókkladóhlTatal 
„Luther-Tinuág" kSnyr- 

ksraikedéaa Bidiput,
V E , Sientklrilyl-u. Sl/a.

A „HAIUMJHZO“ 
alóflieUat Ara: a harmadik 
nagjadérra 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Caoportoa kőidénél 
lO’/^oi kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

Közös hivatásunk.
I. Korinth. 12.4—5. „A 

kegyelmi ajándékokban pe
dig különbség van, de u- 
gyanaz a Lélek. A szolgá
latokban is különbség van, 
de ugyanaz az Űr.“

Az erdő minden dalos madarának 
a \  megvan a maga sajátos hangja 
és éneke, de a százféle hang mégis 
egy csodálatos harmóniába olvad: 
Isten dicséretébe ! . . . A mezőn 
minden virágnak külön szépsége, 
színe és illata van, de az ezerféle 
színvegyülék, a nefelejts parányi 
kék virága, s a magános tölgy 
hatalmas, zöld koronája egyazon 
Teremtőnek zengi dicsőségét! . . . 
Minden ember nyert valami aján
dékot Istentől. A talentumok szét
osztattak ! Egyiknek testi erő, má
siknak fényes lelki tehetségek; az 
egyik a munka szerszámát emeli, 
a másik gondolataival szolgál, de 
mindezeket össze kell foglalni ugyan
azon Lélek erejének! Ugyanazon 
L é le k ! ... Vagyis az alázatosság
nak és a szeretetnek Lelke foglalja 
össze, mint aranygyűrű, a külön
böző talentummal sáfárkodó szolgá
kat, hogy különböző ajándékokkal 
bár, közös cél felé tartva, közös 
haszonra munkálkodjanak. Istentől 
kapott kegyelmi ajándékainkat, testi
lelki képességeinket nem szabad 
hát a másik rovására a legkülönb- 
nek tartani; senki se dicsekedjék 
a maga „adományaival“, képessé
geivel, hanem aki dicsekedik, az 
Urban dicsekedjék, aki ajándékaival 
megáldott és meggazdagított ben
nünket ! . . .

Azután lássuk be azt is, hogy 
amit Istentől kaptunk, akár anyagi, 
akár szellemi javak legyenek is 
azok, nem azért nyertük el, hogy 
azokat bűnös önzéssel magunknak

tartsuk meg, hanem hogy szolgál
junk vele másoknak, közös haszon
ra ! Porból vett testünknek egy 
tagja sem él pusztán önmagának, 
hanem egyik a másiknak szolgál: 
kéz, láb, szem, fül — mind össze
működik az egész testszervezet 
ja v á r a ! . . .  „A kegyelmi ajándé
kokban különbség van, de ugyanaz 
a Lélek!“. . .

„A szolgálatokban, is különbség 
van, de ugyanaz az Ű r!“. . .  Meny
nyi élethivatás, milyen különböző 
és sok szolgálat van a világon, de 
mindezeknek egy közös, nagy cél 
megvalósulását kell kitartóan szol
gálni: Isten dicsőségét! Hiszen mi 
mindannyian egy országnak, Isten 
országának vagyunk polgárai, egy 
Urunk van a mennyben, s közös 
megbízatás hevít és lelkesít ben-

K evesen tudják, hogy a magyar 
égbolt legragyogóbb csillaga 

Kossuth Lajos a növények, virágok 
gyűjtésében is mily fáradhatatlan 
volt. Pedig növénygyűjteményét ott 
őrzik a Nemzeti múzeum növény
tani osztályán, úgy, hogy azt min
denki megtekintheti. Kossuth nö
vénytani gyűjteményét értékessé, 
becsessé különösképpen az intim 
jegyzetek és vallomások teszik, a- 
melyek majd minden lapon fellel
hetők.

„Én is azt tartom — írja többek 
között a mimóza lapjára, amelynek 
mindkét oldalát sűrűn berótták a 
szorgos betűk, — hogy ámbár igaz, 
hogy a tudás ösvénye végtelen, — 
„Wer hat des Verstandes Arm ge
messen? und wer bestimmt, wie 
weit er reichen kann?“ de éppen 
azért, mert ez ösvény végtelen, az

nünket! . . .  S ezért legyen bár 
élethivatásunk, szolgálatunk, földi 
„hivatalunk“ magas, vagy alacsony, 
a számadás napján mégis ugyanazt 
kérdezi mindegyikünktől a kegyel
mi ajándékok Űra: hű maradtál-e 
azon a helyen, ahova állítottalak? 
elvégezted-e a szolgálatot, amelyre 
elhívtalak ? . . .

„Valamim van, mindenem 
Tetőled van, Istenem,
Atyai kedvedből.
Testemet és lelkemet,
Minden tehetségemet 
Te adtad nagy kegyelmedből. 
Mentsd meg a kevélységtől,
Elbízott önhittségtől,
Uram híveidet;
Ints, hogy sokkal tartozunk, 
Méltatlan szolgák vagyunk:
Oh adj alázatos szivet.“

Ámen.

emberósz a mindent tudásig semmi 
haladással nem juthat el. Ez annak 
van föltartva, aki maga a végte
lenség, s kinek sejtelme előtt lehe
tetlen mély imádattal le nem bo
rulni annak, aki a természet kuta
tásával fel-feltárva látja szemei előtt 
az örök törvényhozó végtelen s 
mindig harmonikus bölcsességét. 
Az élet titka azok közé tartozik, 
amiknek' ismeretére az emberész, 
a tudás végtelen ösvényén nem 
hiszem, hogy valaha eljuthasson. 
Hiába erőlködnek a materialisták a 
szerves életet vegytani mechanika
határok közé szorítani. Mesebeszéd 
az. Tudnak-e csak egy fűszálat is 
teremteni lombikjaikban? Az élet 
előidézéséhez még valami más is 
járul, mit nem ismerünk . . . “ 

Később ezek a sorok állanak: 
„Arról is meg vagyok győződve,

K ossuth Lajos az élet titkáról s a végső m osolyról.

R e n d e l j e  m e g  K a p i :  A Z  Ú R  O L T A L M Á R A JV o. t ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s t .
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hogy a szerves élet lényegesen egy
ugyanazon alapra van fektetve ál
latnál, növénynél.“

Majd pedig:
„Az anyag egy; örökös körben 

magát magának visszaadva. Az 
anyag tehát a szerves életet nem 
magyarázza, különben szervetlen 
nem lehetne. Az anyag csak fel
fogja az életet, de maga életet nem 
ad, mert nem él. Másnak is kell 
ahhoz járulni, hogy szerves életre 
jusson.

Mi az a más ? Ez a teremtő 
titka, mihez emberész nem fér.“

A növények színbeli sajátságai 
nagyon érdekelték Kossuthot. Szám
talan jegyzete van errevonatkozóan. 
A legszebbet, csupa költészettel telit 
alább adjuk:

„Mi oka lehet, hogy e növény 
szára, levelei, haragos vörös színü
ket a szárításnál egészen elvesztik 
és szennyeszöldre változnak? hol
ott a falevelek ősszel, mielőtt el
hullanának (meghalnának) zöldből 
vörös, vagy sárga szín ifjondad 
pompáját öltik fel! A haldokló em
ber is elmosolyodik a végleheletkor. 
Én is láttam mosolyt, a virágzó 
ifjúkorra emlékeztető mosolyt, a 
végleheletnél annak ajkain, kiben 
lelkem jobbfelét, keserves éltem 
vigaszát vesztettem el. Ezek a szín- 
válozások a növényeknél sok gon
dolkozni valót adnak e kérdés fö
lött: mi a szín?“

A tiszai ev. egyház- 
kerület közgyűlése.

Július 27—28-án tartotta Debre
cenben a csonka tiszai kerület 

f. évi közgyűlését Geduly Henrik 
püspök és dr. Zelenka Lajos egy
házkerületi felügyelő elnöklete alatt. 
A közgyűlésre szép számmal sereg
lett össze a kerület közönsége. 27- 
én a bizottságok üléseztek s a lel
készegyesület. D. u. gyámintézeti 
istentisztelet volt, amelyen Krieger 
Mihály nyíregyházi püspöki másod
lelkész tartott hatalmas, komoly 
igehirdetést János 15.1—6. alapján 
a Krisztussal való lelki közösség
ről, Dómján Elek sátoraljaújhelyi 
esperes befejező imát mondott, 
Markovits Margit pedig Beethoven 
„Vezeklés“-ét énekelte el Elefánthy 
Sándor év. kántor orgonakíséretével 
s így emelték a templomot teljesen 
megtöltő közönség áhítatát. Az is
tentisztelet offertóriuma 730.000 K

Óh irgalmas Jézus. . .
Asztagokba rakták a sok kévés gabnát.
A munkásnép kérdi a jó öreg gazdát, — 
Hogy a csépelésnek mikor lesz kezdete ? 
Mire a jó öreg nyájasan felele:
„Az aratást kezdtük Jézus szent nevével, 
Velünk is volt végig áldó kegyelmével; 
Azért hát mindnyájan most is csak Őt kérjük, 
Hogy a csürbe-rakást mielőbb megérjük 
S ha az idő kedvez — holnap fe l munkára!“ 
Nem is vette észre, hogy minden szavára, 
Legidősebb fia gúnyosan mosolygott,
S  alig, hogy az öreg tőlük eltávozott, 
Nevetve jegyzi meg—„ Persze hogy velünk volt, 
Tudtán kívül hordtam pincénkből a jó bort; 
Ennek az ereje a legjobb szent lélek. 
Erősít, — bátorít, — semmitől sem félek ?“ 
Amint bevégezte e botor beszédet,
Villámlott, — majd dördült s egy asztag már

égett.
Mindenki megrémült s egy percig sem várnak, 
Egész erejükkel az oltáshoz látnak: —
Az egyik vizet mer, — a másik már hozza; 
A bátor — hős legény pedig kiáltozza: — 
„Mindjárt átcsap a láng egész termésünkre, 
Oh irgalmas Jézus, légy segítségünkre."

LÁSZLÓ ISTVÁN.

volt, mellyel a kerületi gyáminté
zeti gyűjtés eredménye 22 és fél 
millió koronára emelkedett. Külö
nös örömmel fogadta a kerületi 
gyámintézet azt, hogy a miskolci 
jogakadémia is 2,500.000 K-t adott 
a gyámintézet céljaira. A kerület 
szegény egyházai között 7 millió K 
került kiosztásra.

Július 28 án reggel a gályarabok 
szobrát koszoruzta meg a kerületi 
közgyűlés, ahol Geduly Henrik 
püspök tolmácsolta az utódok há
lás kegyeletét, majd Paulik János 
kerületi főjegyző buzgó imádsága 
után kezdetét vette a közgyűlés. 
Dr. Zelenka Lajos egyházkerületi 
felügyelő gerinces szavakkal mu
tatott rá a róm. kath. egyház fele
kezeti villongásokat előidéző tény
kedéseinek nemzetgyengítő ered
ményeire s utasította vissza a köz- 
oktatásügyi miniszter kritikáját a 
felekezeti jogakadémiákra vonat
kozólag. Javaslatára melegen ün
nepelte a közgyűlés Geduly Henrik 
püspököt 60. életéve s 15 éves 
püspöki működése alkalmából.

A püspöki jelentést az idén, mint 
a régi jó időkben, újra megkapták 
előre az érdekeltek s így azt fel
olvasottnak tekintette a közgyűlés. 
A jelentés belmissziói helyzetképe 
élénk eszmecserére adott alkalmat. 
Elrendelte a közgyűlés, hogy a lel
készek lelkészi naplót vezessenek, 
minden vegyes házasságról eseten- 
kint tegyenek jelentést a felsőbb 
hatóságnak, hogy mit csináltak a 
javunkra kötendő reverzális kiesz

közlése, illetőleg a kárunkra kö
tendő reverzális megakadályozása 
érdekében. Erőteljesebb propagan
dát kíván a „Harangszó“ az „Ev. 
Lapja“ s a „Luther naptár“ ügyé
ben. Üdvözölte a közgyűlés Hege
dűs Lóránt volt pénzügyminisztert 
a prot. érdekeknek a sajtóban való 
erőteljes képviseletéért, Paulik Já
nost a M. E. L. E. elnöki széké
ben való 10 éves jubileuma alkal
mából. Kerületi jegyző lett dr. Sze- 
dényi Béla, kér. biró Platthy Mihály, 
dr. Hacker Ervin és dr. Streicher 
Andor, egyházkerületi ügyész pedig 
dr. Salamon Ottó.

Élénk eszmecserére adott alkal
mat az egyházi javadalmas tiszt
viselők házasságára vonatkozó sza
bályrendelet-tervezet is, amelyet 
örömmel üdvözölt a közgyűlés, csak 
a reformátusokra vonatkozólag kí
ván pontosabb s világosabb uta
sítást.

Érdekesebb iskolai ügyek voltak: 
eltiltott a gyűlés minden iskolai 
táncmulatságot, a középiskolák tan- 
évkezdeti úrvacsoráján a tanárok 
családtagjaikkal együ tt. vegyenek 
részt, magántanulók gyanánt csak 
más intézetbeli növendékeket tanít
hatnak. Szomorúan hallottuk, hogy 
Eperjesen ez évben volt az „utolsó“ 
magyar érettségi s ezzel az Eper
jesi ősi kollégiumban elnémult a 
magyar szó, viszont örömmel hal
lottuk, hogy a kollégium Miskolcra 
menekült tanítóképzője szépen vi
rágzik, a jövő évre 160 növendéke 
van már, amelyből 30 ev. Igazgató
ját, Gerhardt Bélát, működésének 
elismeréséül véglegesítette is a köz
gyűlés igazgatói állásában. Öröm
mel láttuk azt a határozottságot is, 
melyet a miskolci ev. Jogakadémia 
fenntartása ügyében mutatott a 
közgyűlés s azt a működést, ame
lyet a kerületi tanítóegyesület vé
gezett Kemény Péter elnöklete alatt, 
kinek javaslatára az új tanterv be
vezetését nem engedélyezte a gyű
lés addig, míg az egyetemes tan
ügyi bizottság át nem dolgozza.

Feliratot kért a gyűlés a kor
mányhoz azért, hogy utasíttassanak 
a hatóságok egyháznak rendes ne
vének használatára, hogy ne Írja
nak minket ág. ev.-nek. Tiltakozott 
az Űrnapja országos jellege ellen 
s elrendelte, hogy a lelkészek vi
lágosítsák fel híveiket s tiltsák el 
őket az azon való részvételtől.

A legmaradandóbb eredménye 
a gyűlésnek Kisvárda anyásítása 
volt. Kisvárdán Werner Gyula polg.
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Kapi Qyula sopronLsirem léke. Állíttatta az országos evang. tanítóság.

isk. igazgató a lelke az evangéli
kusoknak. Az ő buzgóságának s 
Hronyecz József püspöki titkár 
gondozásának eredménye az, hogy 
most már önálló egyház lehet.

A debreceni egyház felejthetetlen 
vendégszeretettel fogadta a gyűlés 
tagjait s mindkét napra gazdag 
tízóraival vendégelte meg őket.

Tyn.

Gineverné Györy Ilona f  
Györy Lóránd f

Ginever Ch. Arlúrné szül. Györy Ilona, 
Györy Vilmosnak, a nagynevű lelkész-költő
nek leánya, Györy Lóránd volt földművelés
ügyi miniszternek nővére néhány napi szen
vedés után Londonban elhunyt. Györy 
Lóránd volt földművelésügyi miniszter nő
vérének, Gineverné Gvőry Ilonának halál
hírére annyira megrendült, hogy idegkime- 
rülfségében az uccán rosszul lett, úgyhogy 
a mentők szállították Pálffy-tér 1. szám alatt 
lévő lakására. A súlyos betegen fekvő volt 
földművelésügyi minisztert még aznap este 
beszállították a János-szanatóriumba, ahol 
aztán váratlanul elhalt. A volt fö'dmüvelés- 
ügyi miniszter éppen a napokban készült 
Londonba, hogy súlyosan beteg nővérét 
meglátogassa s efölötti izgalmai viselték 
annyira meg, hogy a halálhírt tudomására 
adó sürgöny érkeztekor eszméletét vesz
tette és meghalt

G/őry Lóránd hirtelen elmúlásával nagy 
veszteség érte evangélikus anyaszentegyhá- 
zunkat. A nagy Székács unokája igazi világi 

apja volt a magyar evangélikus Sionnab. 
Ulönösen a belmiszszió terén az Országos 

Luther Szövetség keretében, majd a gyám
intézet terén mint a bányai egyházkerület 
gyám intézetének elnöke rendkívül sokat 
buzgólkodott. Ahol a Krisztus evangéliomát 
hirdetni, ahol buzgó szívvel imádkozni, 
ahol dolgozni kellett az anyaszentegyházért 
Györy Lóránd mindenütt ott volt. A Harang
szónak is jeles munkatársa és melegszívű 
barátja volt.

Közéleti szereplését illetőleg eredmé
nyekben gazdag múlt áll Gyory Lóránd 
mögött.

Györy Lóránd a kommün bukása után 
Friedrich István kabinetjében volt néhány 
napig földművelésügyi miniszter, amikor 
József főhercegnek az ántánt kívánságára 
le kellett mondania a kormányzói méltó
ságról, ő is kilépett a kormányból. Pálya
futását a földművelésügyi minisztériumban 
kezdte. Működésének tekintélyes része Da
rányi Ignác minisztersége alatt bontakozott 
ki Mint Darányi bizalmasa, összekötőkapocs 
volt a miniszter és a minisztérium tiszt
viselői kara között és a Darányi Ignác alatt 
létesült nagy agrárérdekeket szolgáló alko
tásoknak is részesévé vált. Később, mint a 
földművelésügyi minisztérium külforgalmi 
osztályának vezetője, az Ausztriával foly
tatott tárgyalásokon Ottlik Iván államtitkár 
mellett fejtett ki eredményes tevékenységet. 
A háború alatt a földművelésügyi miniszté
rium katonai felmentési osztályának veze
tője volt, de ezenkívül több más osztályt 
is vezetett. Lankadatlan szorgalommal látta 
el kötelességét és nevezetes volt arról, 
hogy reggeltől estig dolgozott íróasztala 
mellett.

Szépirodalmi munkásságot is fejtett ki 
és néhány verseskötete is jelent meg.

56 éves korában ölte meg nemes szíve. 
Halálát, mely mély és őszinte részvétet 
keltett a magyar közélet és társadalom

széles rétegében, 81 esztendős édes anyja, 
Györy Vilmosnak, a nagynevű költő-papnak 
özvegye és Kompordayné Györy Margit 
tanárnő gyászolják.

Hétfőn délután temették el a kerepesi 
temető halottas házából. Sirja felett beszél
tek: dr. Kirchknopf, Grabovszky M , Bernáth
J., Radványi L., Nemes A. és br. Kaas A.

Györy Lóránd elhunyta alkalmából vet
tük a következő gyászjelentést:

Özvegy Györy Vilmosné született Szé
kács Etelka, leánya Kompordayné Györy 
Margit, valamint az összes rokonság nevé
ben, fájdalomtól megtört szívvel jelenti, 
hogy fia felpéczi Györy Lóránd nyugalma
zott m. kir. földmivelésügyi miniszter, a 
bányakerületi ágostai hitvallású evangélikus 
gyámintézet elnöke stb. slb. a legnemesebb 
szivű gyermek, testvér és a legjobb rokon, 
rövid szenvedés után, folyó évi július hó 
30-án, délután 6 órakor jobb létre szende- 
rült. — A megboldogult földi maradványai 
folyó évi augusztus hó 2-án délután helyez
tettek a Kerepesi-uti temetőben az ágostai 
hitvallású evangélikus egyház szertártásal 
szerint örök nyugalomra.

Budapest, 1926. július hó 31-én.
Hű volt mindhalálig!

*

Vértesi Sándor f
1847-1926.

Egy hosszú küzdelmes, de áldásteli 
élet, tevékeny lelkipásztori működés után, 
a régi puritán, erős hitü evangélikus lelkészi 
gárdának egy derék tagja dőlt ki Vértesi 
Sándor, volt zalaistvándi evang. lelkész 
elhalálozásával, ki 36 évi lelkészt működés 
után, nyugalomba vonulásának 15. évében, 
leányánál július hó 30-án 79 éves korában 
Szombathelyen csendesen el hunyt. Temetése 
nagy részvét mellett augusztus 1-én, vasár
nap délután ment végbe. A háznál Zongor 
Béla esperes Ili. Mózes 6, 9 alapján tar
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tott megható gyászbeszédet, Schöck Gyula 
másodlelkész pedig imádkozott. A simái 
László Miklós püspöki titkár mondott szív
ből fakadó imát s áldást.

Vértesi Sándor 1847. augusztus 30 án 
Felsőszoporon (Sopron m.) született. Miután 
szülői Nemeskérre költözködtek, itt járt 
iskolába. Középiskoláit a soproni Lyceum- 
ban, a theologiát a soproni theol. akadémián, 
valamint haliéi egyetemen végezte. Kor
társai voltak Halléban 1873/4. évben, mint 
az ottani magyar egylet tagjai: Zvarinyi 
János, Frint Lajos, Stiegler Gusztáv (volt 
lelkész), Cserháti (Hecht)) Sándor (később 
hires magyaróvári gazd. akad. igazgató), 
Nikolits, Bukuresti, Scharbert Ármin. Ez 
utóbbi Halléban halt el, kinek sírját a 
haliéi Magyar Egylet ma is kegyelettel 
gondozza. 1874. október 15-én Karsay 
püspök avatta lelkésszé. Nemeskéren, Baty- 
tyándon káplánoskodott 1878. évben a 
tési (Veszprém m.), 1880 ban a zalaistvándi 
gyülekezet hívta meg lelkipásztorául. Meg
vetette alapját a zalaszentgróti leány és a 
zalaegerszegi anyaegyhá; községnek. Gyü
lekezete apraja-nagyjának, sőt az egész 
vidéknek nemcsak hűséges pásztora és 
lelkiorvosa, hanem testi orvosa is volt, 
amennyiben rendes orvos, helyben és a 
szomszéd községekben abban az időben 
nem lévén, homeopatha tudományával és 
gyógyszereivel díjtalanul sok beteget meg
gyógyított. Megtakarított pénzét ő is a 
haza oltárára hadikölcsönbe fektette és 
apostoli szegénységben, de Isten kegyel
mében, az örökélet nagy kincsének elnye
résében reménykedve, adta vissza nemes 
lelkét Teremtőjének. Az elhunytat neje, 
született Czipott Amália, fia Vértesi Zoltán, 
magyarbó'yi lelkész, leánya Vértesi Lenke, 
férjezett Kemény Károlyné, unokái és a 
nagyszámú rokonság s jóbarátai gyászolják.

Emléke legyen áldott közöttünk i s !
Ö ív . Vértesi Sándorné szül Czipott 

Amália úgy a maga, mint gyermekei s az 
összes rokonság nevében fájdalomtól meg
tört szívvel — de Isten akaratában meg
nyugodva — tudatja, hogy forrón szeretett 
férje, a gondos jó apa, após, szerető nagy
apa és rokon Vértesi Sándor voit zalaist- 
vandi ág. hitv. ev. lelkész, a kemenesaljai 
egyházmegye kiérdemelt pénztárosa áldásos 
életének 79 ik, legboldogabb házasságának 
48-ik évében, július 30-án délután 1 órakor 
hosszas szenvedés után jó lelkét visszaadta 
az ő Urának és Teremtőjének.

A megboldogultnak drága bűit tetemeit 
augusztus 1-én délután 4 órakor helyeztük 
el a gyászházból a szombathelyi sirkert- 
ben örök nyugalomra.

.Jöjjetek en hozzám mindnyájan kik 
megfáradtatok és megterheltettetek és én 
megnyugosztlak titeket“

Soha el nem múló kegyelettel őrizzük 
meg felejthetetlen emlékedet!

Vértesi Zoltán, Vértesi Lenke férj. Ke
mény Károlyné gyermekei; Vértesi Zoltán- 
né szül. Vajda Jolán menye; Kemény Ká
roly veje; Vértesi Lolika, Vértesi Ilike, 
Kemény Lenke, Kemény irénke férj. ifjú 
Vitálisz Károlyné unokái.

A zorványi vár ura.
I r t a :  Szombati] Ernő. 17 )

Az apa torkát a sirás fojtogatta. 
Kitárta a karjait.

— Jer a keblemre én édes kis 
fiam!

A fiúcska odarepült az apa keb
lére s hangos zokogás rázta meg 
az egész testét.

— Apám, jó apám ! Te vagy az 
én apám?

Zorványi könnyein át mosoly
gott s úgy ölelte, csókolta a fiát.

— Én vagyok kicsi fiam, én va
gyok.

János a sarokba vonult s ott 
hangos sírásra fakadt.

Varsády szeméből is hullottak 
az örömkönnyek.

Pár percig néma csend volt a 
szobában. A kis Tihamér felkapasz
kodott az apja térdére, két kezével 
átölelte a nyakát s odabujt az ar
cához s ott sugtak-bugtak egymás 
fülébe kedveskedő szavakat.

Végre Zorványi felállott s oda 
vezette fiát Varsádyhoz.

— Ez a bácsi, kis fiam, a mi 
tisztelendő urunk. Ő ép úgy szeret 
téged, mint én. Szeresd hát te is 
mindig őt.

A kis fiú egyszeriben ott termett 
Varsády két ölelő karjai között s 
csókolta jobbról-balról azt a jósá
gos szelíd arcot.

— Ez meg a mi derék Jánosunk, 
aki sokat fáradott, hogy téged meg
találhassunk. öleld meg őt is. Meg
érdemli.

János hangosan felzokogott az 
örömtől.

— Oh uram, uram.
De aztán, hogy a kis fiú feléje 

közeledett, egyszeriben megfeled
kezett mindenkiről. Hirtelen leült 
a földre s úgy szorította magához 
a gyermeket, aki szeretettel ciró
gatta meg az arcát. János elkapta 
a cirógató kezet s egy cuppanós 
csókot nyomott rá. Azután felug
rott, ölébe kapta a gyermeket s in
dult az ajtónak.

— Most már mehetünk is, nem- 
zetes uraimék.

Zorványi és Varsády köszöntek 
és eltávoztak ők is.

Első dolguk volt, hogy most egy 
fuvarost keresnek, mert a fiú miatt 
lóháton nem mehettek. Hamarosan 
meg is alkudtak eggyel. A lovai
kat hátra kötötték a kocsihoz s 
megindultak haza felé.

A negyedik nap estéjén már ott 
voltak a paróchián. Hamar lepihen
tek, hogy kiheverjék az út fára
dalmait s másnap újult erővel kel
tek mind fel. Kivált János már 
hajnalban felkelt s odaült a kis 
urfi ajtaja elé s türelemmel leste 
annak ébredését. Biz az jó későn

ébredt. Szegényke, talán most aludta 
először boldog gyermekálmát.

Nó, de végre felkelt s aztán Já
nos volt a legboldogabb. A karjaiba 
kapta s vitte ki a kertbe, s ott 
játszadozott véle, mintha csak ő is 
gyermek lenne.

Az alatt odabent Varsády és 
Zorványi komoly beszélgetésbe 
merültek. Gáspár úrról volt szó.

Közben Zorka is jelentkezett s 
elmondta, hogy semmi különöset 
nem tapasztalt. Legfeljebb azt em
líti még fel, hogy tegnap sokan 
érkeztek, ma is kora reggel jöttek 
a zorványi várba, mert Gáspár úr 
vadászatot tart.

Hosszas tanakodás után abban 
állapodtak meg, hogy ma nappal 
nem csinálnak semmit a vendégek 
miatt, de majd este felmennek a 
várba, akkor a vendégek elszéled- 
nek s rendezik a dolgot, ha csak 
lehet, barátságosan, még mielőtt a 
királyi hírnök megérkezik. Akkor 
már késő lenne, mert az úgy lehet, 
elfogná azonnal Gáspár urat s vinné 
magával. S ezt Zorványi mégsem 
akarta. Nagy boldogságában meg
bocsátott öccsének, sőt elhatározta, 
hogy segíteni fogja anyagilag is, 
hogy valahol meghúzhassa magát 
addig is, míg a dolog feledésbe 
megy. És Varsády helyeselte a ne
meslelkű férfi elhatározását. Este, 
úgy tizóra felé, elindultak ketten. 
A falutól a vár lehetett olyan jó 
egy óra járásnyira. Szapora léptek
kel mérték az útat.

Már a fele útat megtehették, 
amikor egy nagy villámlás hasí
totta ketté az eget s nyomban rá 
nagy dördülés rázta meg a hegye
ket. A szél egyszeriben feltámadt 
s a vihar váratlan gyorsasággal 
tört ki.

Erre aztán kettőzött gyorsaság
gal iparkodtak előre.

*
A vár ablakai fényesen ki vol

tak világítva. Ott benn meg Gás
pár úr mulatott néhány ottmaradt 
barátjával. Bosszús volt Gáspár úr, 
mert a szerencse nem kedvezett 
neki, nem lőtt semmit. Sőt kis hija, 
hogy ott nem hagyta a fogát.

Ugyanis, rálőtt egy medvére, de 
csak ép hogy megsebezte. A má
sodik lövés meg nem talált. S a 
sebzett állat nekirontott. Egy lökés
sel feltaszította. Ha az utolsó pilla
natban egyik társa le nem teríti 
egy jól irányzott lövéssel, a medve 
szétmarcangolta volna. Hát erre 
áldomást kellett inni.
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Odakint a vihar egyre erősbö- 
dött. A szél hatalmasan meg-meg- 
rázogatta az ablakokat. A villámok 
meg sűrű egymás után hasogatták 
az eget. A dörgéseket meg félel
metesen verték vissza a hegyek s 
a dőzsölök egy-egy hatalmas dör- 
dülésre önkéntelenül is összerez
zentek. Nyomott hangulat kezdett 
úrrá lenni a teremben.

Ekkor felállott Gáspár úr. Egy 
telt serleget kapott fel. A szemei 
csillogtak, az arca tüzelt. Látszott

rajta, hogy már a bor működik 
benne.

— Igyatok barátim! Borban az 
igazság! Mit ijedeztek? Csak nem 
féltek ettől a kis cikkázástól, meg 
attól a kis mozsár-durrogástól ? 
Igyatok, mert belétek öntöm! Ne 
féljetek senkitől! Se Istentől, se 
ördögtől! Mert egyik sincs! Se Is
ten ! Se ördög! Nincs hát se meny
ország, se pokol! Csak bor van, 
meg szere. . .

Rettenetes dörgés nyelte el az

Isten káromló szavakat. A villám 
becsapott a vár egyik bástyájába 
s alapjában rázta meg a várat.

A tivornyázók ijedten ugrottak 
fel.

De Gáspár az ördögi gúnnyal 
kacagott fel.

— Hahaha! Ki veszekszik oda- 
kinn? Az ördög? Vagy az Isten? 
Akárki is, hadd jöjjön be, ha m er!

S azzal a serleget az ablaknak 
vágta, úgy, hogy az csörömpölve 
törött ezer darabra. (Folyt, köv.)

A síremlék felavatása július 7-én. Előtérben Kap! püspök és családja.

OLVAS S UK A BI B L I ÁT !
Félj 1 — Ne fé l j !

II.
Aug. 9. A félelem az új-testamentumban. 

Lukács 1—2.9. Sokan úgy tudják, hogy a 
félelemnek az új-testamentumban már nin
csen szerepe. Igaz, hogy sok „Ne félj!“ 
szerepel benne, de nincsen-e minden „Ne 
félj I“ mögött ugyanannyi: „Félj I“. Olvasd 
el Lukács evangéliumának első fejezetét. 
Milyen félelmetes még Mária boldog éneke 
is. A karácsonyi angyal „Ne félj I* — sza
vának ma is csak úgy van értelme, ha hal
lói előbb megismerték az Úr közelségéből 
fakadó félelmet.

Aug. 10. A félelem Jézusnál Máté 7 . 
13—29. Bármeddig győznéd felsorolni, hogy 
Jézus mennyi félelmet vett el, egyetlen egy- 
gyel mindig fölözhetnélek. Az Úr Jézus 
rendkívül félelmetessé tette az igét. Az ö  
szavát. Lehet-e a — „Ne félj* — takaró
jával beborítani minden félelmet, mikor 
olyan keskeny az ú t ; mikor oly kevesen 
vannak, akik azon járnak, mikor sok ke
gyes lélekre is csalódás és elvettetés vár 1

Aug. 11. A pünkösdi félelem. Cselek. 2. 
42—«. A pünkösdi félelem abban különbö
zik a karácsonyi, húsvéti stb. félelemtől,

hogv arra a bibliában sehol sem szól „Ne 
félj!“ Igen, van egy félelem, melyet Isten 
igéje nem akar oszlatni, melyből senkinek 
sincs túlságosan sok, s melyet Isten Lelke 
nemcsak megtartani, hanem folyton fokozni 
is akar. Miből áll ez a pünkösdi félelem? 
Abból, hogy nagyon-nagyon komolyan végy 
mindent, mert az Úr itt van, és tevékeny
kedik.

Aug. 12. A félelem az első gyülekezetben. 
Cselek. 5 , i —n. Tudod-e, hogy a félelem 
felújhodását kell várnod, ha az első ke
resztyén gyülekezet ideáljának megközelí
tését óhajtod ? Van ma félelem a gyüleke
zetben? Legfeljebb az adózástól, meg ab
ban, hogy nem merjük megmondani az 
igazat, azt, amire a lélek kényszerit. Milyen 
határozottan lépett fel Péter! És nőtt is 
tőle az egész gyülekezetben az egészséges 
józan félelem. Ma pedig mi nő?

Aug. 13. Mire van nagyobb szükség? 
Filippi 2.12—18 II. Korint. 7. Egész bizo
nyos, hogy a mai korban, itt Magyaror
szágon, az én városomban és a ti falutok
ban most nem a „Ne félj 1“ hangoztatására 
van szükség, hanem arra, hogy szentséges 
üdvösségéé félelem szállja meg a sziveket. 
Nagy lelki ébredés származhatnék ebből. 
Azoknál is, akik azért alusznak, mert azt 
hiszik, hogy az üdvösséggel nem kell tö

rődni. Azoknál is, akik azért alusznak, mert 
azt hiszik, hogy üdvösségük biztosítva van.

Aug. 14. Sok „Ne félj 1“ Tudod, kinek 
van joga „nem félni"?  Nem a hitetlennek 
és bátornak, hanem annak, aki határozot
tan szereti az Úr Jézust. Ennek elsorolha
tok egész sereg „Ne félj I“-t. Nem fog meg
ártani neki. Ne félj hinni; ne félj kérni; 
kint vallani, bizonyságot tenni, engedelmes
kedni, megalázkodni, adakozni és szenvedni! 
Ne félj a kereszthez menni s az Úr Jézus 
vére alá menekülni.

Aug. 15. De mindig eggyel több mégis 
a „FéljI “  I. Péter 1 . 14— 25 Ha az ó-ember 
nem támadhatna fel többé bennünk, ha a 
Sátán nem lenne oly éber, s az Úr olyan 
nagyon szentséges, akkor végződhetnék a 
nóta „Ne félj !*-jel. De így nincs más mód, 
mint félelemmel tölteni mindvégig időnket. 
Hisz azt sem tudjuk, mikor jő az Úr. Csak 
akik félik azt is, amit mondott, azt is, amit 
tett, azt is, amit ígért, — csak azok készít
tetnek el a Bárány menyegzőjére, jelen. 
19 .5 —10. Gáncs Aladár.

Egy nyugdíjas főhadnagy szerény fel
tételek mellett alkalmazását kéri gazdasá
gokban, iparvállalatokban, irodában. Meg
élhetésről van szó. — Cím a kiadóban.
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KORKÉ P E K.

K arcolatok a hétről.
„ Párisban történt meg a következő, 

a válópörök változatos történetében 
is rendkívüli eset: egy férj azzal a 
megokolással kérte házasságának fel
bontását, hogy fe le sé g e  a n n y ir a  
tú lz á s b a  v is z i  a z á l la to k  i r á n t i  
sze re te té t, h o g y  tű r h e te tle n n é  
te s z i  s z á m á r a  az o t th o n i  ta r tó z 
k o d á s t.  Az asszony tart a lakásban: 
két kutyát, két macskát, teknősbékát, 
papagályt, kanárikat, halakat stb. stb. 
Egész nap állataival foglalkozik, be
cézi őket és úgy társalog velük, mintha 
emberek volnának. Legutóbb, minden 
férji tiltakozás ellenére, bejelentette, 
hogv majmokkal és sündisznóval fogja 
kibővíteni állatállományát. Erre a be
jelentésbe a férj beadta a váló port. 
A bíróság nagy résztvéttel hallgatta 
a férj panaszát és — felbontotta a 
házasságot. “

Répcelak—Csánig.
Ö í v . Szalay Ferencné szül. Varga Eszter, 

kegyes csár.igi hívünk, boldogult férje, 
Szalay Ferenc emlékére 500 ezer koronát 
adományozott a csánigi, 500 ezer koronát 
pedig a répcelak csánini egyesült gyű ekezet 
egyházfenntartására. Ugyanekkor hasonló 
célú és összegű adománnyal emlékeztek 
meg a két gyülekezetről néhai Szalay Ferenc 
szülei is, id Szalay Ferenc s neje Kovács 
Etel.

A jó Is*en áldja meg élő hitű gyermekeit, 
akik az 0  országa ügyét cselekedettel is 
szolgálják.

Megragadó bizonyságot tett egyházsze- 
retetéről Takács Karolina répcelaki hívünk, 
aki elhunyt testvérének, néhai Takács Sán
dornak emlékére 2640 D-öl szántóföldet 
ajándékozott .templombirtokul* a répcelaki 
egyházközségnek. Az ajándékozott ingatlan 
azonnal a gyülekezet tulajdonába lép s 
jövedelme az adományozó kívánsága szerint 
a templom jóbarban tartására fordittatik. Az 
ingatlan évi jövedelme 7—8 mm. búzára 
becsülhető.

Takács Karolina családjában az áldozat
kész egyházszeretet bizonyságtevése nem 
újság, mintahogy seholsem az, ahol élő 
hitből származnak a cselekedetek. Annak 
idején nagyon értékes adománnyal örökítette 
meg nevét a gyülekezetben Takács Karolina 
édesatyja is, unokahuga pedig községünk 
kedves birónéja, a közelmúltban többször 
is ajándékozott iskolai és templomi célokra.

„A test gyakorlásának kevés haszna 
van, de a kegyesség mindenre hasznos, 
meglővén benne a jelenvaló és a jövendő 
élet ígérete“, — mondja Pál apostol. Bol
dogok, akik életüket a Szentirás igazságai
hoz mérik.

Takács Karo'ina sokat vesztett az élet
ben szerettei halálával, de úgy érezzük, 
hogy ó mégis nyertes, mert Krisztus az 6 
nyeresége s így nyereség az ő élete is 
nekünk, gyülekezetének. Ad multos annos 1

Két nyaraló nőt elfogad teljes ellátás
sal azonnal Kárpáti Klára Nógrád. 3—5

EGYRÓL- MÁS RÓL.

A  m in den n api életből.
Mennyibe kerül a háború ? Az 

amerikai szenátusban egy képviselő 
felszólalása során a háború pusztí
tásaival foglalkozott s megemlítette 
azt is, hogy a világháború négyszáz- 
milliárd dollárba került. Hogy milyen 
nagy összeg ez, azt mutatja a kö
vetkező számítás. Ebből a pénzből 
az Egyesült Államok, Canada, Ausz
trália, Aagolország, Franciaország, 
Belgium, Német- és Oroszország 
minden családjának egy kis házat 
lehetne építeni, bebutorozni és egy 
kis földecskét is hozzáadoi, ahol bé
késen kertészkedne a boldog polgár 
élete csöndes alkonyán. De ezen kí
vül minden 200 ezer lakosú városnak 
jutna még ötmillió dollárért egy mo
dern kórbáz és ötmillió dollárért egy 
új egyetem. A maradék összegből 
ezer dollár évi járadékot lehetne bizto
sítani örök időkre 125 000 tanítónak 
és 125.000 ápolónőnek. De a négy- 
százmilliárd dollárból még mindig 
maradna annyi, amelyen meg lehetne 
vásárolni egész Franciaországot és 
egész Belgiumot minden üzemével, 
minden gyarmatával együtt.

HETI  KRÓNI KA.
A népjóléti m iniszter a tüdővészt jár

ványos megbetegedésnek fogja minősíteni. 
Itt jegyezzük meg, hogy Csonka-Magyar- 
országon január—március hónapokban 
5568 an haltak el tüdővészben. — A posta
takarékpénztár igazgatójává Tormay Bélát 
nevezték ki. — A főváros felhívta a tej
vállalatokat a tej árának leszállítására. — 
Hauzmann Alajos műegyetemi tanár, az 
országháza tervezője meghalt. — A talaj
tannal foglalkozó tudósok nemzetközi kon
ferenciát tartottak Sopronban.

Ausztria megállapodott a nagykövetek 
tanácsával a katonai ellenőrzés megszün
tetéséről.

Jugoszlávia és Bulgária között kiéle
sedett a viszony.

Németországban októberben megszün
tetik a katonai ellenőrzést.

Észtország határán a magyar képviselő
ket magyar Himnusszal fogadták.

Párisban az állami tisztviselők nagy 
tüntetést rendeztek. Katonák és rendőrök 
oszlatták szét a gyűléseket. — A kamara 
háromszoros bizalmat szavazott Poincaré 
kormányának.

Londonban erősen túljegyezték a ma
gyar vármegyei kölcsönt. — Az alsóház 
meghosszabbította a kivételes állapotról 
szóló rendeletet.

A spanyol miniszterelnök autójára egy 
anarchista tört dobott.

Olaszország a jövőben az útleveleket 
rendkívül szigorúan kívánja kezelni. Nász
utazásra olasz állampolgár nem mehet kül
földre

A szovjet-korm ány ki akar békülni a 
mensevikiekkel. — Kun Béla, pénzügyi

visszaélései miatt kegyvesztett lett Mosz
kvában.

A drúzd felkelők körülzárták Damasz- 
kuszt.

Kínában teljes erővel dúl a polgár
háború.

Mexikóból kiutasították a pápai nunci- 
ust. Az új törvényekkel ellenkező egyház- 
községek templomait elkobozzák.

Kanadában elindult a kivándorlók csa
pata. Közöttük 100 magyar mezőgazdasági 
munkás.

Nyugat-Indiában az orkán 30 millió 
dollár kárt okozott

Amerikában meghalt Lincoln Ábrahám 
fia, aki jelen volt 3 elnök meggyilkolásánál.

HARANGS ZÓ.

Szthároms. u. 10. vasárnap.
Ep. I. Korinth. 12. t—u.. 

Semmiféle földi adomány vagy birtok 
oly nagy hasznot nem szerez, mint a Lélek. 
Ez a Lélek képessé tesz bennünk arra, hogy 
kincseket gyűjtsünk a lelkünk számára, s 
ez a lélek feljogosít minket, hogy Jézust 
Urunknak mondhassuk, mert: „senki sem 
m ondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a 
Szent Lélek által.*

Személyi hírek. Kapi Béla dunántúli 
püspök az elmúlt hetet kis unokája körében 
a nagygeresdi parochián töltötte. — Mint 
részvéttel értesültünk, Mesterházy László 
pápai lelkész súlyos beteg. — Dr. Szebe- 
rényi Lajos Zsigmond esperes Olaszország
ból, hol egy hónapot töltött üdülés céljából, 
hazaérkezett és újból átvette esperesi hiva
ta lá t — Dr. Kovácsics Sándor kormány- 
tanácsos, körorvost, Győr székhellyel járás- 
orvossá nevezték ki.

A protestáns világszövetség M agyar- 
o rszágért. A World Christian Endevoűr 
Union protestáns világszövetség Londonban, 
amelyen 30 nemzet képviselői vettek részt, 
most tartotta ülését. Az értekezleten részt- 
vett a canterbury-i érsek és Ramsay Mac 
Donald is. A megnyitó ünnepélyen Podma- 
niczky Pál báró magyar delegátus tartott 
beszédet arról, hogy mennyit tett Magyar- 
ország a kereszténységért és kultúráért. A 
hallgatóság zajos tapssal jutalmazta a be
szédet, ezt ugyanúgy, mint Csia Sándor 
magyar delegátusét, aki a magyar újjáépí
tést ismertette, kifejtve, hogy Magyarország 
kultúrát, haladást jelent, megerősödése vi
lágérdek. Az Isten és a béke igazi hírnö
keiként kell mindenkinek dolgozni. Az ülés 
után Baldwin miniszterelnök ebéden látta 
vendégül a magyar delegátusokat. Legköze
lebbi ülését a szövetség Budapesten tartja.

Lemondott az elnökségről. Scholtz 
Ödön esperes, a Magyarhoni Evangélikus 
Missziói Egyesület elnöke, lemondott elnöki 
állásáról.

Pécel. A missziói egyház presbitériuma 
az egyház buzgó tanácsosának, dr. Thomay 
Ernő táblabiró édesatyjának, Thomay József 
szegedi lelkésznek 50 éves lelkészi jubile
uma alkalmából meleg szívből fakadó jó- 
kivánatait küldi a Harangszó utján. Könyö
rög a jó Isten áldásáért úgy az ősz lelki 
pásztorra, mint hithű, lelkes evangélikus 
családjára.

A mi esztendőnknek napjai 70 esztendő, 
vagy legfeljebb 80 esztendő: és azoknak 
is szinte a java nyomorúság és fáradtság, 
mely mikor hirtelen elmúlik, elröpülnek,
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„Térj hozzám Uram és légy kegyelmes 
a te szolgádhoz.*

Evang. istenitisztelet Hévízen. Héviz- 
gyógyfürűőn, a fürdőidő alatt, vasárnapon
ként reggel 10 órakor a gyógyteremben 
evang. istenitiszteletek tartatnak. A múlt 
vasárnapon Zsiray Lajos nagyvázsonyi lel
kész prédikált, Berecz Gábor volt ostffy- 
asszonyfai tanító pedig kántált zongora
kísérettel. Offertórium a keszthelyi evang. 
építendő templomra 158 ezer koronát jöve
delmezett.

Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szö
vetségének o rszágos konferenciája Kis
újszálláson. Aug. 19—22-ig tartja V. o r
szágos gyűlését a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége. A jelentkezesi dij 10.000 
kor. A koszt a konferencia egész tartamára
50.000 kor. A jelentkezésnél az összegnek 
fele (30.000 K), a másik fele a megérkezés
kor fizetendő. A vezetőség a kereskedelmi 
minisztertől félárú jegyet kért. A konferen
cia előadói lesznek : Szőke Imre, Muraközy 
Gyula kecskeméti lelkész, Karácsonyi Sán
dor tanár, dr. Kirchknopf Gusztáv buda
pesti lelkész, Gombos Lajos tábori lelkész, 
Tóth Sándor tanár, dr. Baticz Dénes orvos, 
Csűrös István, Töltesy Zoltán, Kapi Béla 
es dr. Baltazár Dezső püspökök.

Ref. templom alapkőletétele Szász- 
révén. Szaszrévén k. b. 100 ref. lélek 
lakik. Már régen szomjuhoznak templom 
után, mig végre júl. 25-én letehettéx az új 
templom alapkövet. A templomépítés költ
ségeihez hozzájárultak az evangélikusok is, 
miután abban lesznek majd az ev. isten
tiszteletek is. Az alapkőletételnél az ev. 
egyházat Abaffy Gyula ózdi ev. s. lelkész 
képviselte.

Az egyetemes nyugdíjintézeti szabály
rendelettervezet ScnCll Lajos esperes és 
Wagner Ádám egyhm. számvevő javaslatá
val együtt megfelelő számú megrendelések 
esetén példányonként 15.000 K-ért szept. 
1-ig kinyomatasra és szétküldésre kerül. 
Akik megrendelni kívánják, aug. 20-ig je
lentsék a Tolna-Baranya-Somogyi év. egy
házmegye főesperesi hivatalánál: Hidas — 
Baranya megye.

Babtisták, Nazarénusok, Methodis- 
ták, Adventisták, Nemzetközi biblia- 
tanulók elmen jelent meg dr. Vass Vince 
theologiai professzor kiváló tanulmánya, 
amelyben a felsorolt összes mozgalmak 
lényegének, munkájának, módszereinek, iro
dalmának, mai magyarországi helyzetének 
ismertetését s a mozgalmak kritikáját adja. 
A mű utolsó fejezete a szektárius mozgal
mak elleni védekezés módjairól szól. A 
művet (amelynek bolti ára 15 ezer korona)
16.000 korona beküldése ellenében bér
mentve küldi meg: Sylvester-nyomda, Ta- 
hitótfalú.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Az első eszperantó  Biblia. Most adja 

ki a Brit Biblia- Társulat a teljes eszperantó 
nyelvű Bibliát, melynek első példányát esz
perantó istentiszteleten fogják felajánlani 
az egyháznak az edinburgi St. Giles kate
drádban.

Stutgart. A würtenbergi egyházi tanács 
az énekeskönyvnek és a vallásos arany 
igazságokat tartalmazó kézikönyvnek átdol- 
gozási tervezetét tárgyalta. Mint az elnöklő 
März kiemelte, a tervezet különös súlyt 
helyezett oly mondások felvételére, amelyek 
az emberi közösségekre vonatkoznak, mivel 
az egyház a mai kor szociális igényeit 
igyekszik szolgálni.

A mexikói érseket és az egyik püspököt 
letartóztatták, mert abban az irányban be
folyásolták a mexikói katolikusokat, hogy 
fejtsenek ki gazdasági nyomást é3 ilyen 
módon szorítsák rá a kormányt az augusz
tus elsején hatályba lépő egyházi törvények 
megváltoztatására.

C S A L Á D I  é r t e s í t ő .
Esküvő. Kettős örömünnepet ült Búza 

János fővárosi elemi iskolai igazgató és 
családja. János nevű fia Zigéli Ernesz'iná- 
nak és Ilonka nevű leánya Szabó Emil 
zeneiskolai tanárnak iú'ius hó 24-én egy
szerre esküdött örök hűséget és szeretetet 
a pesti Vilma királynő-úti ev. templomban. 
A köztiszteletben és szereteden álló dunán
túli születésű Búza |ános igazgató örömében 
mi is szeretettel osztozunk s az ifjú pá
rokra az Isten gazdag áldását kérjük; legyen 
és maradjon új családi otthonukban békes
ség. hűség és szeretet.

Halálozás. Pusztafödémesi Csemez Ist
ván úgy a maga, mint alulírottak és az 
összes rokonság nevében is fajdalomtól 
megtört szivvel jelenti, hogy a legjobb test
vér és rokon, özv. Nagy Lajosné szül. 
pusztafödémesi Csemez Lóra munkás éle
tének 76-ik évében, hosszas, türelemmel 
viselt szenvedés után jú ius hó 29-én este 
7 órakor jobblétre szenderült. Drága halot
tunk hült tetemét júl. hó 31 én délután fél 
5 órakor, a téti ág. h. evang. temp ómban 
történt megáldás után, a téti ág. h. evang. 
temetőben helyeztük örök nyugalomra. — 
Áldás a jó testvér és szerető rokon po
raira! — Pusztafödémesi Csemez Istvánná 
szül. szemerei Matkovich Anna, Nagy Mik
lós, Nagy Antal, id. Nagy Antalné szül. 
Oshegyi Adél sógornéi és sógorai Ifj. Nagy 
Miklós, Nagy Sándor, dr. Boros Lajosné 
szül. Nagy Mariska, Nagy Endre, Nagy 
Adél, ifj. Nagy Antal keresztgyermekei. 
Horváth Ilona, Horváth Etelka, Horváth Ida, 
pusztafödémesi dr. Csemez Béla és neje 
szül. bibiti Horváth Piroska, özv. kottái 
Tóth lstvánné szül. pusztafödémesi Csemez 
Ilma, dr. Ugrik Kálmánná szül. pusztafö
démesi Csemez Margit, dr. Ugrik Kálmán 
unokahugai és öccsei.

ÚJ D ON S Á GOK.
Téli kikötő épül Győrött. A fö dmive- 

lésügyi miniszter hozzájárulásával Győrött 
az Iparcsatornában téli kikötőt épitenek.

Lezuhant a templomtoronyról. Vido- 
vics József tizennégy éves napszámosfiú 
Zalaegerszegen az épülő r. kát. templom- 
toronyból lezuhant. Súlyos állapotban esz
méletlenül kórházba szállították.

A liguriai tengerparton egy fürdözőt 
elragadott a cápa. Varazzo fürdőhelyen 
megjelent az idei szezon első cápája. A 
cápa egy fürdővendéget el is ragadott, mire 
a fürdőhely úgyszólván teljesen kiürült.

Havazás a Tátrában. A Tátra lengyel 
oldalán, így a Zakopanje lengyel fürdőben 
is, erősen havazott. A hó meghaladta az 
öt centimétert.

Németország legnagyobb üveggyára 
leégett. A halbemühlei üveggyár tűzvész 
martaléka lett. Az egyik kohóból eddig még 
ismeretlen okok folytán láng csapott ki, 
amely pillanatok alatt átterjedt az olvasztó 
terem falazatára és néhány óra alatt elham
vasztotta Németország legnagyobb üveg
gyárát.

Ön biztosan vevőnk lesz
ha levelezőlapon kéri ű] árjegyzékün
ket fényképező gépek- és cikkekről

Hatschek Farkas
3—10

Budapest, IV., Károly-körút 26.

Mennyi kárt okoz a villám Ameriká
ban ? Az amerikai Wiscousin állam ipar- 
testülete fölhívással fordult a lakossághoz 
villámháritók felállítása érdekében. 1924- 
ben csupán csak Wiscousin államban hat
vanöt milliárd koronát tettek ki a villám- 
csapásokból származó károk.

Vajszka bácskai községet elsöpörte 
az árvíz. A háromszáz ház közül alig ma
radt meg tiz, köztük a Széchenyi-féle kas
tély. A fedél nélkül maradt lakosság most 
ebben a kastélyban talált elhelyezést.

Háborog a  Vezúv. A Vezúv tevékeny
sége ismét fokozódik. Hatalmas tüzcsóvák 
törnek elő a kráterből s az ég alja estén
ként kísértetiesen vörös. A tűzhányó kitö
résére egyelőre még nem került sor.

Hatvan em ber alkoholmérgezése 
Buffalo városában. Buffalo városában 
denaturált szesz élvezete következtében 
hatvan ember súlyos alkoholmérgezés tü
netei között megbetegedett, közülük huszon
kilencen meghaltak.

Leszállott Franciaországban a ke
nyér ára. A kenyér árat augusztus else
jétől kezdve egész Franciaországban öt 
centime-mai leszállították.

Az Uj Idők augusztus elsején megjelent 
31. száma teljes terjedelmében közli 
Herczeg Ferenc komédiáját a „Maiom- 
szinház*-at, továbbá közli Rákosi Jenő, 
Csathó Kálmán, Juhász G,uia, Rudolph 
Stratz írásait és a lap rendkívül nép
szerű rovatait. Az U| Idők előfizetési 
ára negyedévre 80000 korona. Mutat
ványszámot kívánatra bárkinek szívesen 
küld díjmentesen a kiadóhivatal, Buda

pest, VI., Andrássy ut 16.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u 16. Bpest.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Felelős szerkesztő ős kiadó: CZIPOTT GÉZA 
SzentgotthA rd, Vasvármegyo. 

Szerkesztőt Ars: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAGY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÜRÓOZY ZOLTÁN.

Köziratokat nem adunk vissza.

Piac.
Gabonaárak: Búza 375—380. rozs 235— 

237, árpa 230, köles —, zab 280, tengeri 
257—260, korpa 167 ezer korona méter-

Valuták: Dollár 71 150, Schilling 10100, 
Német márka 17000, Cseh korona 2150, 
Dinár 1260, Lei 330, Lira 24()0, Frank 1850, 
Angol font 348 000.

H irdessen a „ H a r a n g s z ó “ -ban.
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Pályázatok.
A d u k a i evang. leányegyházközség 

nyugdíjazás folytán megüresedett k á n to r
t aní t ói  állásra pályázatot hirdet. Javada
lom : 3 szobás lakás, melléképületekkel és 
gyümölcsös kerttel; 180 K készpénz, 500 
kg. búza, 900 kg. rozs, 400 kg. árpa, 7200
□  -öl szántóföld, 4 öl tűzifa hazaszállítva 
es felaprózva, a megválasztandó tanító fize
tési osztályának megfelelő államsegély. — 
Kellően felszerelt pályázati kérvények aug. 
hó 14 ig alulírotthoz küldendők.

Kissomlyó, Vas m. up. Jánosháza.
Tompa Mihály

# ev. lelkész.

A nemeskéri (Sopron m.) ág. hitv. ev. 
egyházközség a nyugdíjazás folytán meg
üresedett k á n t o r - t a n í t ó i  állásra pá
lyázatot hirdet. Javadalma: kétszobás lakás, 
mellékhelyiségekkel, 589 D-öl kerttel, 4244
□  -öl szántóföld haszoneivezete, 750 kg. 
búza, 690 kg. rozs, 400 kg. árpa, 50 kg. 
búza perselymegváltás címen, 4 öl kemény 
tűzifa felvágva, 264 a. K készpénz, a szo
kásos stóla és fizetéskiegészitő államsegély. 
Kötelessége: a mindennapi és ismétlő isko
lások tanítása, kántori szolgálat végzése, 
a gyülekezeti életben hathatós belmissziói 
tevékenység. Kántori próba megkivántatik. 
Pályázati határidő: augusztus 14. Kommün 
alatti magatartás igazolandó. Kellően fel
szerelt pályázati kérvények az evang. lel- 
készi hivatalhoz Nemeskérre küldendők, t—í

*
A r u t a s ó i evangélikus leányegyház 

k á n t o r t a n i t ó i  állására pályázatot hir
detek. Kötelességei a hiványban részletezve.

Javadalma: szerény lakás 507 D-öl kert
tel, 8 kát. hold szántó, 547 n -ó l rét, 7 
kát. hold 712 n -ö l legelő haszonélvezete, 
párbérrozs, egy köböl kemény tűzifa, szol- 
gálmányok =  24 értékegység, államsegél
lyel kiegészítve. Kellően felszerelt pályázati 
kérvények augusztus hó 15-ig alulírotthoz 
küldendők. Bér ,  (p Surak. Nógrád m.) 
1926. július 26. Mihalovics Samu, evang.
lelkész. 2—2*

Pusztavám (Fejér vm.) ág. hitv. evang. 
iskolaszéke a II. sorszámú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Kötelessége: a kántori 
teendőket az 1. sorszámú tanítóval felváltva 
végezni és a reábizott osztályokat vezetni. 
A német nyelv tudása szóban és írásban 
szükséges. Javadalma: kétszobás lakás 
konyhával, kamrával, pincével, 2 m3 tűzifa 
és a törvényes fizetés államsegéllyel, amely
hez az egyházközség jelenleg az alapfize
tés 25 százalékának megfelelő készpénzzel 
járul, azelőtt pedig évi 6G0 korona volt a 
készpénzfizetés hivány szerint. Személyes 
megjelenés előnyös. Pályázatok augusztus 
14-ig az evang. lelkészi hivatalhoz kül
dendők. 2—2

*

Az orosházai ág. hitv. ev. egyházköz
ség két, esetleg három kántortaníioi állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése: lakás, vagy 
törvényes lakbér, temetési stóla, 23 q búza, 
a mindenkori kezdő tanítói fizetés 50°/o-a 
és a megfelelő államsegély. Kötelessége az 
egyház által kijelölt osztály vezetése és a 
soros kántori teendők végzése. A pályázati 
kérvényhez csatolandók: tanítói és kántori 
oklevél, keresztlevél, orvosi bizonyítvány, 
illetőségi és honossági bizonyítvány, a kom

mün és oláh megszállás alatti magatartásról 
szóló bizonyítvány és működési bizonyít
vány. A jelöltek orgonálásból és éneklésből 
próbát tenni tartoznak. A megválasztott 
tanító a helyi szabályrendelet értelmében 
magasabb javadalmazásra előléphet. Az ál
lás a választás jogerőre emelkedése után 
azonnal elfoglalandó. A kellően felszerelt 
kérvények augusztus hó 20-ig Kálmán Re
zső ig. lelkész címére küldendők.

Orosháza, 1926. július hó 30. 1-2

MátiH Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —  

Állandóan dós választék érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben és 
slrkoszorukban, valamint az Összes 

temetkezési cikkekben. 56

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor F A PPT N R P féle valódi 
a világhírű A n ilD ll i I t l l  szegedi, é- 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, l/i, Vs és 
Vie kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üzletben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
11 Karbiner Péter Szeged.

Mit olvassunk?
KIS TIVADAR könyvkereskedése PÁPA 

ajánlja új, jó, olcsó és szép könyveit a „Harangszó” kedves olvasóinak.
T e benned b iz tu n k ...  történeti kis regény. Irta Kesztyilsné Balogh Margit. — 32 pengőfill. =  4 ezer K- 
Az adakozás lelkének nevelése. Irta Bogdán Gyula. — 40 pengófillér =  5 ezer korona.
Követlek Uram! Egész életre való elmélkedések, imádságok. Irta Czeglédy Sándor. —'48 pengői. =  6 ezer K- 
Szent fogadástétel. Konfirmációi emlék az egész életre. Irta Czeglédy Sándorné. —*36 pengőfiil. == 4.500 K-
Baptisták, Nazarénusok, M ethodisták, Üdvhadsereg, Adventisták, Nemzetközi bibliatanulók.

Irta Dr. Vass Vince. 1 20 pengő =  15 ezer korona.
„Én vagyok az ut.“ Egyházi beszédek. Irta Gyülvészi István lelkész. 1-20 pengő =  15 ezer korona. 
Szent János evangélium ának m agyarázata. Irta Dodi Márk. Angolból fordította Lukács Imre. 4 pengő 

=  50 ezer korona.
Mennyei nászdal. Esketési beszédek. Irta Révész Imre. 2 pengő =  25 ezer korona.
Isten igéje a gyerm ek lelkében I. Mintaképek. Irta Hastings. Fordította Incze G. 4 pengő =  50 ezer K 
Útmutatás a gyülekezeti fegyelm ezés gyakorlására. Irta Forgács Gyula. — 80 pengőf. — 10 ezer kor. 
A wakefieldi lelkész. Regény. Irta Goldsmith O Pordftotta Czeglédy Sándor I. 2 52 pengő =  31‘500 K- 
Vidéki versek. Irta Szigethy Ferenc Szabolcska Mihály előszavával. 2 pengő =  25 ezer korona. 
Évfordulók. 1924. évi pápai konferencián tartott előadása Morton János sárospataki theologiai tanárnak. 

—-40 pengőfillér =  5 ezer korona.
Vasárnap — vásár nap? Irta Uray Sándor. — 08 pengőfillér =  1 ezer korona.
Édesanyák könyve. Itta Tildy Zoltánná. —-12 pengőfillér =  1.500 korona.

Megrendelésére azonnal küldi K is  T iva d a r  könyvkereskedése Pápa, Fö-ucca 21.

NyomatoU Wellisch Béla villamtizemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa:
i  OanántUll Lotlier-SiöTBtsÉa
t i  Oraiigos I.utlier-HzÖTot- 

aég hivatala« lapja.

Kéalratok, előfiaetóai dijak 
6a reklamAolók a 

HARANGSZO aaerkeaatd- 
kladóhlvatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Boldogok, k ik  h átu k népével 
Az Istent híven tisz te lik .

Szarkeaztó-ki adóhivatal:
S Z E N T G O T T H Á R D . 

Vas vármegye.

Flókkíadóhlvatal 
.Luther-Táraaság' könyv- 

kereskedése Bndapeat,
vm ., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HARANGSZO** 
slőfiaetésl ára: a harmadik 
negyedévre 16.000 korons. 

Félévre 30.000 korons. 
Csoportos küldéssel 
lO’/v-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; as utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

Szent elégedetlenség.
I. Timotheus 1. 611. 

„Te, óh Istennek embere... 
kövessed az igazságot, az 
istenfélelmet, a hitet, a 
szeretetet, a békességes 
tűrést, a szelídséget.“

S zent elégedetlenség! . . . Hát 
ilyen is van ? . . .  Igen! Mindig 

légy megelégedett azzal, amid van, 
de sohase légy megelégedett ma
gaddal, amint vagy! Csendes meg
elégedésed vonatkozzék életed 
külső viszonyaira, az elégedetlenség 
pedig életed belső körülményeire, 
lelki életedre. Panaszkodásod, elé
gedetlenséged csak így beszélhet: 
„Oh, milyen szegény vagyok én 
a keresztyén erényekben!“ . . .  Itt 
légy hát telhetetlen; lelki, erkölcsi 
életed állapotával légy elégedetlen!

Nézd, talán igazságos szoktál 
lenni a legtöbb esetben, de ezzel 
még ne elégedj meg, törekedj a 
teljes igazságra, hogy felebarátodat 
soha meg ne károsítsd és meg ne 
rövidítsd abban, ami őt illeti. Talán 
vallásos is vagy egy kicsit, de ez 
még nem elég; fogjon el a szent 
elégedetlenség, és törekedj olyan 
istenfélelemre, amely az Úristent 
mindenekfelett féli és szereti. Van 
egy kevés h ited . . .  elő hát azzal 
a szent elégedetlenséggel, mely nem 
pihen addig, míg az ingadozó, fé
lénk hitből kőszikla-hit nem lesz, 
mely mindent semminek állít, csak
hogy a Krisztust megnyerhesse!... 
És így tovább. Szeretet, békességes 
tűrés, szelídség. . .  itt vagy te iga
zán szegény, talán mindennek csak 
apró csirája szunnyadozik benned. 
Ne elégedj meg a szeretet apró 
filléreivel, törekedj arra a mély
séges szeretetre, amely nem gerjed 
haragra, nem keresi csak a maga 
hasznát és am ely. . .  soha el nem

fogy! . .  . Gyűjtögesd össze a bé
kességes tűrés gyöngyszemeit és 
legyen edzett a lelked a szelídség 
gyakorlásában. Lesznek ám napok, 
amidőn jó hasznát veszed mind
ezeknek . . .

Ugye mennyi még a csiszolni 
való saját magadon is ! Ugye meny
nyit kell még tenni; mennyi munka 
vár rád! Lásd, ez az elégedetlen
ség szent; ez a harc szép, jó és 
áldott. .  .

Uram! adj erőt a hitnek szép 
harcára! . . .

Mikor még — ezelőtt 20—25 évvel 
— a soproni ev. líceum tanu

lója voltam, derék vallástanárunk, 
kinek személyét és munkásságát 
éretlen ésszel nem tudtuk igazán 
megbecsülni, sokszor hangoztatta 
előttünk: „átmeneti időket élünk“. 
Nem tudom miért, ez a mondata 
már akkor megragadta figyelmemet, 
bár akkor még nem igen értettem 
meg, hogy mit akar vele mondani. 
Hiszen mint afféle éretlen diákgye
rek, csak a legközelebbi órák gond
jaival törődtem s gondoltam ma
gamban, csak hadd éljünk átme
neti időket, majd elmúlik az „át
menet“, aztán rendbejön minden. 
De bizony, ahogy múltak az évek, 
mindig jobban belekerültünk az 
átmenetbe, sőt a zűrzavarba! S 
mióta végigzúgott felettünk a há
ború, meg a felfordulás és a rette
netes magyar nemzeti szerencsét
lenség, aztán gazdasági életünk 
válsága, az Istenbe vetett hit vál
sága, azóta már jól tudom, mert 
magam is látom, hogy mit jelent

„Urain, ha jól megvizsgálom 
Eddig lefolyt éltem et: * 
Gyengeségem, gyarlóságom 
Rettegteti telkem et;
Mily sokképen vétkeztem,
Hányszor elfeledkeztem 
Jóra intő törvényedről,
Éltet adó beszédedről.
Atyám tiszta szívből bánom 
Sokszori botlásomat.
Megjobbítani kívánom 
Sok bűnös szokásomat,
Hogy mint igaz keresztyén, 
Megváltómat követvén,
Szívemet a bűntől óvjam 
S gyarapodjam minden jóban.*

Ámen.

az az „átmeneti idő“. Azóta is sok
szor eszembejutott az én bölcs val
lástanárom mondása, aki már akkor, 
azokban az aránylag nyugodt és 
biztonságosnak látszó években meg
sejtette, hogy valahogyan nincsen 
rendben a világ sora s azért emle
gette nekünk az „átmeneti időket“, 
mert meg akart bennünket tanítani 
arra, hogy hol és kinél találhatunk 
oltalmat, segítséget, útbaigazítást 
az „átmenet“ ideje alatt.

Ahogy mostanában figyelgetem 
az élet folyását, meg az embereket, 
a cselekedeteiket, aztán olvasgatom 
a lapok híreit, azt látom — s velem 
együtt azt hiszem sokan — hogy 
még mindig ugyancsak benne va
gyunk az átmenetben és néha-néha 
valósággal megdöbbennek: mi lesz 
és mi lehet ennek a vége?

A lelkem valami izgatott, nyug
talanító érzéssel van tele; valami 
nagy bizonytalanságot érzek magam 
körül, mintha valami nagy vesze
delem közeledne felém, amely fe
nyeget engem és mindnyájunkat.

Á tm eneti idők.
I r ta : Hering János.

U e n d e l j e  m e g  K a p i :  A Z  Ú B  O L T A L M Á B A N  o .  t ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s t .
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Nem a napi politikára gondolok...
Nekem, mint lelkésznek, egészen 

más természetit dolgok ragadják 
meg a figyelmemet, még pedig 
olyanok, amelyek nagy aggodalom
mal töltenek el. Valami bomlási, 
szétmállási folyamat ernyeszti a mi 
népünket. Majdnem azt mondhat
nám, hogy rothadási folyamat.

Négy-öt évvel ezelőtt még csak 
a „bűnös főváros “-t emlegettük, 
de ma már igen jól lehet látni, 
hogy a vidék erkölcsi élete is 
igen rossz lábon áll.

Nem elég, hogy nagy váro
sainkban sok az elzüllött em
ber, hanem már kint, a vidéken 
is kétségbe lehet esni az em
berek életén és cselekedetein. 
Ahogy ki-ki nézegetek abla
komon, alig múlik el nap, hogy 
ne látnék csendőrök által kí
sért, megláncolt kezű, falusi 
ruhás férfiakat, sőt nőket is.
A férfiak lopásért, rablásért, 
több esetben gyikosságért ke
rülnek rabláncra, a nők pedig 
még ennél is rettenetesebb s 
borzasztóbb bűnért, gyermek
gyilkosságért! S ami a legmeg
döbbentőbb, majdnem mind 
fiatalok: 18—28 évesek! Mi
lyen lehet a mai fiatalság 
erkölcsi élete, ha annyi közöt
tük, aki törvény kezére kerül!

A városi kórházak női osz
tálya tele van megtévedt cse
lédleányokkal, kik, hazulról 
hozott laza erkölcsi gondolko
dással belevetik magukat a 
bűnbe s mikor a kórházból 
kikerülnek, szégyenük jelét — 
azaz hogy sokan nem is igen 
szégyenük magukat — a kis 
ártatlan, törvénytelen fattyut 
dajkaságba adják, ahol a kis 
sajnálnivaló a legtöbb esetben 
elpusztul, ők maguk pedig, 
mintha mi sem történt vol
na, tovább élik könnyelmű éle
tüket. Mikor aztán hazamennek a 
faluba, nem is nagyon takargatják 
a dolgot, hanem úgy veszik, mint 
valami véletlen balesetet, amit szé
pen el lehet felejteni. Bezzeg aze
lőtt, ha nagy ritkán előfordult ilyen 
eset, a bűnös leányzónak nem volt 
otthon maradása, mert kiseprüzték 
a faluból.

Nem csoda aztán, ha ma már 
faluhelyen is elvált házasfelekkel 
találkozunk! Igaz, hogy e tekintet
ben a fiatal férfiak is hibáztatandók, 
akik sok esetben nem méltók arra, 
hogy családot alapítsanak s egy

családi életet rendesen kormányoz
zanak.

Sok-sok ehhez hasonló népbűnre 
lehet még rámutatni, pl. a része
geskedésre s következményeire, a 
káromkodásra, a túlságos haszon
lesésre.

Az is borzasztó dolog, hogy igen 
sok helyen csak egy gyermek van.

Az meg egyenesen nevetséges, 
ha szomorú nem volna, hogy a

jómódú falusi gazda akárhányszor 
jobban lenézi a zsellért, meg a 
szegényt, mint a gróf a nem grófot. 
És például a kényeskedö lányát 
oda nem adná a derék, igyekvő 
szolgalegényhez semmiért, máskor 
meg a jómódú legény el nem venne 
mást, csak nagygazda-lányt.

Hát az nem sírnivaló-e, hogy a 
mi magyar népünk a régi egyszerű 
erkölcsökkel együtt eldobja magától 
régi szép magyari szokásait, maj
molja a városiakat, eldobja és szé- 
gyenli apái szép viseletét. Nem 
becsüü meg nemzeti dalait s az 
aratásból este hazamenők ajkáról

nem a mélabús, vagy ropogós ma
gyar nóta, hanem mindenféle hülye 
városi, nyakatekert „kupié“ hang
zik uccahosszat.

Szerencse még, hogy mindenütt 
akadnak derék, a régi, rendes élet
hez ragaszkodó öregek, akik a 
maguk módja és ereje szerint féket 
tesznek a mai nemzedék nekilódult 
erkölcseire. Már ahol hallgatnak 
rájuk.

Micsoda emberfölötti mun
kát kell végeznie az így élő 
nép között templomnak, isko
lának, lelkésznek, tanítónak, 
hogy ki ne vetkőzzön a hívek 
serege a régi jó erkölcsnek 
legalább a maradványaiból!

Azaz hogy ilt is baj van. 
Innen-onnan kapok híreket 
arról, hogy faluhelyen üres 
az istenháza! Vasárnaponkint 
a délelőtti istentiszteleten há
rom-négy ember lézeng a 
templomban! Nincs kinek hir
detni Isten igéjét! Hallottam 
ilyen lehetetlenül hangzó hírt 
úgy evangélikus, mint katho- 
likus és református falvakról.

Ez már aztán betetőzése 
minden rossznak. Ahol egy
szer már a templom is üres, 
ott nincs mit keresni! Ahol az 
öregek rossz példát adnak a 
fiataloknak, a fiatalok nem ta
nulnak semmi jót az öregek
től : ott üres a lélek, kihalt a 
szív. Nincs más ott hátra, mint
hogy egy hatalmas nyári ziva
tar közben belecsapjon az Úr
isten haragos villáma az el
hagyottan álló templomba, 
melyet az apák oly nagy 
hittel, áldozatkészséggel emel
tek, de amelyhez a fiák oly 
csúfosan hűtlenek lettek!

Mert hogy a világon bűnös 
emberek élnek, ez régi dolog. 
De azelőtt legalább a bűnbá

natuk elvitte őket Isten színe elé. 
Hanem, hogy most már bűnbánat 
sincs az emberekben és az Isten 
kegyelme után való vágy sem vonz
za őket a templom nyitott ajtaja 
felé, az már a legmegdöbbentőbb 
jelenség s a telkeknek olyan mély 
sötétségét jelenti, amelybe belenézni 
is szédület!

És milyen semmi ürügyeket hoz
nak fel a templomkerülésre! Egyik 
azt mondja, hogy a lelkészre ne
heztel (mintha a lelkész háza és 
nem Isten háza volna az a temp
lom); a másikat a soknak talált 
egyházi adó idegenítette el (de

„Mely igen szerelmetesek a te hajlékaid, 
óh seregeknek Ura.“

A szentgotthárdi evang. templom a Rába partján.
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Istennek áldását, mely napról-napra 
ránk árad, még nem jutott eszébe 
megsokalni); a harmadiknak meg 
az újonnan választott lelkész sze
mélye nem tetszik, mert ő másra 
szavazott (és most szegény, tehe
tetlen haragjában a jó Istenen akar 
bosszút állni: nem megy a temp
lomba imádkozni!)

Azt mondja egyik-másik a szem
rehányásra : tudok én otthon, temp
lom nélkül is imádkozni I Erre én 
meg azt mondom: nem igaz az, 
kedves felebarátom, mert ha temp
lomba nem szoktál járni, nyakamat 
teszem rá, hogy otthon sem imád
kozol (hanem káromkodsz), legföl
jebb akkor jut eszedbe a jó Isten, 
ha meg vagy ijedve, mikor a fiad 
halálos beteg lesz, vagy a vagyo- 
nodat fenyegeti veszedelem. Csak
hogy az ilyen utolsó pillanatban 
való imádság nem imádság, hanem 
szalmaszálhoz való kapkodás, ami
ről a Mindentudó igen jól tudja, 
hogy nem a vallásos érzésből ered, 
hanem csak az ijedelem szorította 
ki belőled!

Megfigyelhető, hogy míg a régi 
nyugodt időkben a városi, tanultabb 
ember szokott megfeledkezni a 
templomról, addig ma a városi 
templomok sokkal látogatottabbak, 
ellenben a falú temploma üres. 
(Tudom, hogy nem mindenhol.) 
Nem mintha a városban minden 
rendben volna. Sajnos, ott is meg
vannak a régi bűnök, újakkal te
tézve. Hanem a városi emberek 
java, aki többet Iát, hall, tanul, 
többet megért, igen jól tudja s 
erősen érzi, hogy rendkívüli „át
meneti“ időket élünk s hogy csak 
úgy tudunk egy nyugodtabb, béké
sebb túlsó partra kivergődni, ha 
néha-néha meg-megerősítjük a lel
künket a vallás isteni adományával 
és ha Istennél keresünk az általá
nos zűrzavarban segítséget s útba
igazítást. Azért, míg egyrészt a saját 
lelke szomjúságára keres üdítő italt 
Isten igéjében, másrészt jó példát 
akar adni a nála egyszerűbb, az 
átmeneti idők erkölcsi zűrzavarai 
közt hánykódó lelkek számára.

Különben, ahogy most irás köz
ben elgondolkodom, érzem, hogy 
mégsem lehet ilyen éles különbsé
get tenni városi és falusi ember 
között. Mert ha ruházatban, foglal
kozásban és talán tudásban s világ- 
látottságban nem is, de lélekben, 
erkölcsiekben egyik olyan, mint a 
másik. Ezek között is vannak jók, 
azok között is rosszak. Ezek között

Felleg-torlaszok.
Szivem felett a felleg-torlaszok, 
nehéz gondülte, szilaj feketék: 
míg egymást űzik hajtják, kergetik: 
tarka szivárványfényre szomjazok.

S  éhezem Atyám szent áldásidat — 
a fáradt hajnal bús alkonyba dő l. .  . 
napsugár nélkül — reményeimből 
hogy építenék szivárványhidat ?

Mit napok szülnek. . .  oh jaj, nem bírom, 
tépnek-ragadnak tátongó síron 
ágakat-nyeső böszült viharok.

Csilíagsugára; szenttüzű tenyér, 
míg a felleg közt szívemig elér; 
bús keservemben sírva fakadok.

KAPCSÁNDY SÁNDOR.

is léhák, azok között is komolyak.
És hogy én ebben az Írásomban 

különösképpen mégis a falusi em
berek hibáit és fogyatkozásait te
szem szóvá, az onnan van, mert 
tudom, hogy a z  egész n e m z e t  
g y ö k e re  és  fu n d a m e n to m a  a  
f a lú  és a n n a k  n é p tö m e g e . M á r  
p e d ig , h a  a  g y ö k é r e n  fé r e g  
r á g ó d ik , e lp u s z tu l  a  legszebb  
lo m b o za t i s  a  f á n .  Ha megroppan 
a fundamenton, leomlik a legdísze
sebb ház. H a  m e g r o m lik  a  f a lú  
n é p e , a k k o r  h iá b a  v a n n a k  d e 
r é k , ta n u l t  ve ze tő k , n a g y  e m 
berek , b iz o n y  tö n k r e m e g y  a  
n e m ze t.

És amikor aggódva szemlélem 
napjaink bajait, nemzetünk erkölcsi 
betegségeit, amikor remegve pró
bálok belenézmi az előttünk sötétlő 
jövőbe s azon gondolkodom, hogy 
mit hozhat ránk ez a jövő, akkor 
elsősorban téged féltelek, magyar 
falvak egyszerű népe! Féltelek az 
egész nemzet javáért és jövendő
jéért !

Ha az „átmeneti idők“ alatt te 
is megfeledkezel — a „bűnös nagy 
városok“ módjára — a régi jó idők 
tisztább erkölcseiről, ha téged is 
magával ragad az áradat, ha te 
sem tudsz templomod, szép keresz
tyén vallásod mellett megállani, 
akkor össze kell roskadnia nemze
tünk ezeréves, világviharoktól meg
tépett épületének. S ha egyszer 
összeroskad, maga alá temet téged 
is, engem is, mindent!

„Átmeneti idők“-ről csak akkor 
beszélhetünk, ha föltesszük, hogy 
az elmúlt béke-világ idejéből a mai 
zűrzavaros idők egy sokkal szebb 
és jobb korba vezetnek át. Ez csak 
akkor lehet, ha a nemzet zöme erős 
lélekkel, Istenbe vetett hittel meg
marad amellett, aki az Űt, Igazság, 
Élet. Enélkül az átmenet a pusztu
lásba vezet, nem a jobb korba és 
akkor nem is „átmeneti idő“ ez, 
hanem a szétzüllés és rothadás 
ideje!

No és hát te, aki ezt olvasod, 
mond meg nekem, hol van és mit 
csinál a nemzet zöme ? Ismered 
magadat, ismered a körülötted élő
ket is, legalább nagyjából. Mit 
gondolsz, mi lesz és mi lehet a vége 
annak, amit magad körül látsz! ? ... 
Ugy-e, te is megdöbbensz, ha elgon- 
dolkodol! Ugy-e, te is menekülni 
akarsz a gondolataidtól ? M e n e 
k ü l j ,  d e  a z  Is te n h e z . A  te m p lo 
m o d h o z . A  M eg vá ltó d h o z .

És ne feledd, hogy a nemzet 
jövőjére nézve terajtad is rettenetes 
felelősség súlya van. Te is oka 
lész, ha itt minden elpusztul, de 
az unokák a te sírodra is áldólag 
borulnak le, ha az „átmeneti idők“ 
erkölcsi zűrzavarát te is segítesz 
életeddel, jó példáddal legyőzni.

Hz evangélikus nő a belmisszió szolgálatában.
Irta: Novák Rezsőné.

T^gy alkalommal bibliámmal a ke- 
zemben álltam kis parochiánk 

ablakánál és néztem a falura egy 
tépelődő gondolattól kisértve. Váj
jon tetsző-e a Krisztus előtt, ha bel- 
misszióval foglalkozom, kedves-e 
Istennek, ha esténkint meglátogatok 
családokat, kik szeretik az evan
géliumot s nekik a Bibliát magya
rázom? És kételkedő gondolatom
mal küzdve kinyitom a kezemben 
levő bibliát és szemeim az apos
tolok cselekedete 18. rész 9. és 10. 
versében a következő igéket olvas
sák: „Ne félj, hanem szólj és ne

hallgass, mert én veled vagyok és 
senki sem támad redd, hogy néked 
ártson; mert nékem sok népem van 
ebben a városban Ezt Isten mondja 
nekem, sóhajtottam föl boldogan s 
azóta nem félek. — Isten minden 
egyes belmissziói munkást kezénél 
fogva vezet és megmutatja neki az 
utat, hogy merre menjen és meg
ismerteti vele a célt. A cél: az egy
házat fölébreszteni mély álmából, éle
tet vinni abba és sok-sok szeretetet. 
A szeretetet nélkülözi ma a világ, 
szeretetért küzdünk, aki pedig so
kat kapott ebből a legfölségesebb
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érzésből, az ne fukarkodjék vele. 
Akik egymás mellett mentek el 
naponkint s arcotokról lesugárzik 
a békesség és szeretet mosolya, 
óh ne menjetek el közönyösen azok 
előtt az épületek előtt, amelyekbe 
vinnetek kell békéteknek, szerete- 
teteknek napfényét. Látogassátok a 
kórházakat I Vigyetek vigasztalást 
azokba a szomorú kórtermekbe, 
hol a szenvedés, a jaj eltorzítja az 
arcokat. Látogassátok ezeket a sze
gényeket, adjatok nekik a vasár
napi istentiszteletből, írjatok hozzá
tartozóiknak, olvassatok nekik az 
igéből és imádkozó telketek vegye 
körül az ő betegágyukat, hogy a 
testi szenvedést elfelejtesse a lélek 
öröme. Ez is egyik nagy feladata 
az evang. belmisszió női munká
sainak.

A belmisszió az egyház vérkerin
gése. Egészséges, tiszta belmisszió 
csak ott van, ahol önzetlen hű mun
kások a tagjai a belmissziónak.

Vannak asszonytársaim, akik azt 
mondják: ők nem érnek rá a bel- 
misszióval, ilyen újdonságokkal fog
lalkozni, mert gyermekeik vannak 
és életük minden napja megélhe
tési gondokkal terhes. A z evang. 
belmisszió tulajdonképpen az asszony 
családi életében kezdődik. Az anya 
missziója nagy feladat. De aki 
betölti gyermekeivel szemben az 
evang. édesanya misszióját, aki 
Bóra Katalin mintájára esténkint 
ölébe veszi gyermekét és énekelni, 
imádkozni tanítja meg kicsinyét, 
az elvégzi a maga misszióját. De 
kérdezhetem-e, közületek hány édes
anya tanítja meg kis gyermekét a 
sok-sok versike és mese között a 
mi nagy énekünkre: „Erős várunk 
nekünk az Isten“ ? Mondjátok ki
fogásul azt, hogy a gyermek ilyen 
éneket nem ért meg. Oh mesélő 
édesanyák, hány olyan mesét kell 
kitalálnotok, amelynek világát so
hasem láttátok, mennyi misztikus 
képet rajzol termékeny fantáziátok 
gyermeketek lelke elé, amikor elve
zetitek képzeletét Tündérországba 
a mese-világ ezer rejtélyét világít
játok be, a gyermek képzelete pe
dig kiszínezi ezeket és álmodik 
róluk. Ti leleményes, okos édes
anyák, oh meséljetek a mi erős 
várunkról is, tanítsátok meg a dal
lamát, énekeljétek gyakran ezt és 
a többi egyházi éneket. Tegyétek 
meleggé egyházi életeteket, mely 
a családi életben lehet a legtökéle
tesebb. Meséljetek egy királyról a 
gyermekeknek, aki hívja őket ma

gához, aki meg akarja óvni a földi 
gonoszságoktól. Meséljetek a Krisz
tusról, aki vigyáz a kicsinyek min
den lépésére! Hogyha aztán elér a 
gyermek az első iskolaévig, ne 
legyen neki új, szokatlan, rideg, 
amikor Istenről hall és Jézusról, 
akiről addig csak annyit tudott, 
hogy ő hozza a karácsonyfákat. — 
Ez a ti belmissziótok! Gyermekeket 
nevelni az egyháznak és megtaní
tani a gyermekeket arra, hogy 
egyháza iránt kötelességei vannak 
és hűségük edzi őket igaz evan
géliumi munkásokká.

Azok az asszonyok pedig, akik
nek Isten nem adott gyermeket, 
ne felejtsék el, hogy nekik több 
gyermekük van, mint az édesanyák
nak. Azok vegyék kezükbe a bel
misszió munkaprogrammját és húz
zák alá azokat a részeket, amelyek 
nekik szólanak. Aztán, ha közeledik 
a karácsony, éppen úgy készítsék 
el ajándékaikat, mint az édesanyák, 
varrjanak ruhácskát, kis cipőt és 
induljanak el karácsony estélyén 
olyan hajlékok felé, amelyeknek 
nyomorúságos küszöbét nem vilá
gítja be karácsonyfa gyertyafénye. 
Kopogjanak be ezekhez a szegé
nyekhez és tanítsák meg örülni 
ezeknek gyermekeit. Milyen nagy, 
nagy öröm egy ilyen karácsonyest, 
mennyi fény hull ránk hálás gyer
mekszemekből és mennyi áldás a 
mennyei atyától, akinek öröm ilyen 
cselekedetekben gyönyörködni.

A belmisszió a szeretet munkája, 
a belmisszió a mi egyházunk jövő 
reménysége. Legyetek minél buz
góbb belmissziói munkásokká és 
halljátok a biztatást, mely így 
hangzik:

„Ne félj, hanem szólj és ne hall
gass; mert én veled vagyok és senki 
nem támad reád, hogy néked ártson; 
mert nékem sok népen van ebben a 
a városban. * Ap. csel. 18. r. 9—10. v.

Egyházmegyei közgyűlések.
A zalai egyházmegye Szeniantalfán tar

totta ez idei közgyűlését, amelyen ünne
pélyes ker.tek között iktatták esperesi hi- 
va.alába, Nagy Lajos szentanta fai lelkészt. 
Az ünnepségen képviseltette magát a vesz
prémi ref. egyházmegye, a szentantalfai 
ref. egyházközség, valamint Szentantalfa 
község képviselőtestülete. Részt vett az 
ünnepségen igen sok katholikus vallásu 
lakos is, főleg Balatoné1 icsóbói. A köz- 
■gyű'ést dr. Berzsenyi Jenő felügyelő nyi
totta meg, akinek beszéde ezúttal is erős 
evangéliumi tartalmával nagy hatást keltett. 
Miután az új esperest Fenyves Ede lelé
pett esperes beiktatta, Nagy Lajos esperes

az eskü letétel után megtartotta székfog
laló beszédét, melyben gazdag programmot 
adott s főleg a magyar harmónia fentar- 
tását hangoztatta. A tehetősebb egyház
tagokat felhívta, hogy ne csak szétomló 
sírköveknek az utódok által való felállítá
sában keressék emléküket hosszú időre 
való megőrzésre, hanem adományok, ala
pítványok által. Minden tehetőseb egyház- 
tag akkora összeget hagyományozzon az 
egyházra, hogy annak kamataiból halála 
után örökké fedezni lehessen az illető 
egyháztag évi egvházi adóját. így mindenki 
egyházának örökké élő tagja lesz.

Az új esperest üdvözölték dr. Berzsenyi 
Jenő felügyelő, Magyary Miklós tb. esperes, 
a lelkészi kar, Herceg Ferenc felügyelő, a 
felügyelői kar, Kovács Sándor tanitó, a 
tanitóikar, Siskey Imre a veszprémi ref. 
egyházmegye nevében. A szentantalfai 
gyülekezet nevében Fazekas János tanító, 
Szentantalfa község nevében Sebestyén 
Károly bíró üdvözölte az esperest, aki az 
üdvözlésekre külön-külön válaszolt.

A kÖ7gyűlés kimagasló pontjait képez
ték Keszthely-Tapolca-Sümeg missziói kör 
megalakulásának bejelentése és Kapi Béla 
püspöknak, püspöki működésének 10 éves 
évfordulója alkalmából való lelkes üdvöz
lése.

♦
A fejér-komáromi egyházmegye f. évi 

rendes közgyűlését Szákon tartotta. Dr. 
Händel Béla felügyelő megnyitó beszéde 
keretében meleg szavakkal adózott Krayzel 
Miklós kir. törvényszéki tanácselnök ön
tudatos és bátor magatartásáért, hogy a 
Töreki tanács eljárásával szemben az egy
ház törvényben biztosított jogait és sza
badságát megvédte.

Balogh esperes terjesztette azután elő 
évi jelenlését, melyben kiterjedt az egyház
megyét minden néven nevezendő érdeklő 
mozzanatra. Jelentése kapcsán a közgyűlés 
izgalommal tárgyalta az u. n. egyházvé
delmi javaslatot. Ugyancsak letárgyalták 
dr. Händel Béla előadása alapján a lelkész 
választás reformját is.

Az egyházmegyei közgyűlés keretében 
iktatták be az új egv házmegyei gyáminté
zet világi elnökét, báró Ivánkát.

A közgyűlés sikeres rendezése körül 
sokat fáradozott Magyar Géza száki lelkész 
és Plutzer Károly tanító.

Luther Márton leszárm azóinak
2-ik összejövetele.

Luther Márton élő leszármazói 
a múlt évben egy családi szövet
séget alapítottak, abból a célból, 
hogy évenkint összejöjjenek a ro
koni kapcsolatok ápolása, a család- 
történeti kutatások előmozdítása és 
a nagy reformátor szellemének és 
eszméinek utódaiban való meg
erősítése végett. A 2-ik ilyen csa
ládi összejövetelt folyó évi június 
12-én és 13-án tartották meg Eisen- 
achban. Ez alkalommal a szövet
ség titkára Sartorius dunkelhauseni 
lelkész beszámolt fáradhatatlan 
kutató munkájának arról az érté
kes eredményéről, hogy a nagy
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Luthernek összesen 608 élő iva
dékát sikerült hitelesen kinyomozni, 
akik közül 537 dr. Luther Pálra a 
nagy reformátor fiára, 71 pedig 
Margit leányára vezetheti vissza 
leszármazását. Mivel Luther iva
dékainak legutóbbi leszármazás
rendje 1883-ban jelent meg, a 
Sartorius által nemrég közzétett új

nemzedéki tábla, mely 4 teljes szá
zadot felölelve egészen napjainkig 
terjed igen becses adaléka az újab
ban mindinkább méltányolt család- 
történeti kutatásoknak. Az össze
jövetel alkalmából azonkívül meg
jelent a családi szövetség (Luther- 
idenvereinigung) kiadásában Sar
torius egy könyve is „Die Nach

kommenschaft dr. Martin Luthers 
in vier Jahrhunderten“ címmel, 
mely felöleli Luthernek összes 
eddig felkutatott leszármazóit, szám 
szerint közel 1200-at és kiterjesz
kedik az oldalági rokonok leszár- 
mazóira is, mely utóbbiak közé 
tartozik a német birodalom jvolt 
kancellárja dr. Luther János.

Budapest uccáiról. Róbert bácsi ingyen ebédet oszt.

Evangélikus Leány-Otthon Grázban
A szülőnek gyermeke továbbnevelése 

és iskoláztatása sok gondot okoz. E körül
ményen igyekszik segíteni többek között 
a grázi „Evangelisches Töchterheim'', mely 
intézménynek élén Lutze Pál ev. lelkész 
áll, aki csupa szeretet, s minden idejét e 
nemes ügynek szenteli. Az otthon 20—30 
leány-gyermek részére van berendezve. A 
város bármely részéröl villanyoson 5 perc 
alatt megközelíthető. A leány-otthonban 
okleveles tanítónő ügyel fel reájuk, s az ő 
felügyelete alatt végzik el feladataikat is. 
A társalgás németül megy, maga a jóságos
lelkű igazgató minden kis bentlakó magyar 
növendékkel elbeszélget. Bátorítja őket és 
szeretettel javítgatja hibáikat, minek az 
eredménye az, hogy rövid idő alatt meg
tanulnak németül Deszélni. Innen járnak 
felügyelet alatt háztartási, polgári, reform- 

imnázium, kereskedelmi akadémia és a 
onservatóriumba. Az otthon épülete új, 

alig több 8 évesnél, tiszta, tágas udvarral, 
gyümölcsössel. Vize forrás, a táplálék mit 
nyújt növendékeinek bőséges és egészséges. 
Több fürdő-szoba van, valamint zeneterem. 
Ez otthonban elhelyezett gyermek semmi
vel sem kerül többe, mintha családnál volna. 
A szobákban 4-en laknak, 3 németajkú 
mellé 1 magyar nyelvű Ivan osztva. Az út

sem mondható igen nagynak Grázba, ha 
úgy indul valaki hazulról, hogy d. e. 10 
órára Celldömölkre (Vas m.) érkezik, a 11 
órai gyorssal tovább menve már d. u. 4 
órakor megérkezik a főállomásra, honnan 
meg villanyoson 3 perc alatt kijut. Célja 
nem a nyerészkedés, azért nem is kerül 
sokba. Megkeresések az igazgató elmére 
küldendők: Paul Lut ze  ev. Pfarrer, Graz, 
Dominikanergrund 10. Kroisbach 14.

A zorványi vár ura.
Irta: Szombatit Ernő. is)

Síri csend támadt a szobában. 
A duhaj alakok dermedten álltak 
egy helyben, mintha a végítélet 
percét várták volna.

Ekkor az ajtó nesztelenül kitá
rult s azon két bőrig ázott ember 
lépett be.

A bennlevők rémülten néztek a 
hívatlan és ismeretlen jövevényekre. 
Félelmükben szólni seúi mertek. 
Gáspár úr volt az első, aki magá
hoz tért s haragosan támadt rájuk.

— Hogy mertetek ide hívás nél
kül bejönni?

Az idősebb férfi megszólalt.
— Hívtad az Istent is, az ördö

göt is. Hát Isten nevében mi lép
tünk be, hogy Ítéletet tartsunk fe
letted !

Gáspár úr szemei vérbeborultak. 
Odaugrott a beszélőhöz s meg
akarta ragadni.

De az nyugodtan állva maradt. 
Csak a kezét emelte fel tiltólag.

— Hozzám ne nyúlj, te testvér
gyilkos !

Gáspár úr úgy nézett a beszé
lőre, mint akit fejbe vágtak. Aztán 
felhördült.

— Mit mondtál? Te . . .  te . . .
— Azt, ami igaz! Te gyermek

tolvaj !
Gáspár úr ráakarta magát vetni, 

de akkor előre lépett a másik ide
gen s kezének egy mozdulatával 
megállásra parancsolta. Gáspár úr 
csak most nézett rá s ahogy az
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arcába tekintett, ütésre emelt keze 
bénultan esett le s megsemmisülten 
tántorgott hátra, 
fcg Az idegen megszólalt.
,‘js — Igen. Én vagyok! 
f [Gáspár úr úgy esett össze, mintha 
ajvillám sújtotta volna.

Az idegen a többiekhez fordult.
— Önök uraim, térjenek szobá

ikba. Pihenjenek le s holnap útra
kelhetnek.

Azok szó nélkül elhagyták a 
termet. Ugyan nem tudták mire 
vélni a dolgot, de kérdezni egyi
kük sem mert.

Ezalatt Gáspár úr magához tért 
s egy székre roskadt.

Az idegen most hozzá lépett.
— Igen, én vagyok Tihamér, 

akire te fegyvert emeltél, akit 
orozva lelőttél. A golyód talált s 
te azt hitted, meghaltam. De mint 
látod, élek. Élek, én, a te bátyád, 
kinek gyermekét elraboltad, akit 
én megsirattam, mint halottat, de 
aki mégis él s aki már atyai vé
delmem alatt van. A te átkos csel- 
szövényed az oka az én nemes 
lelkű feleségem halálának ? Őt már 
csak siratni tudom s a gyermek 
hasztalan siránkozik az anyja után, 
őt már nem adhatom neki vissza. 
S-mindezt te csináltad. Mondd, mi
ért tetted?

Gáspár úr teljesen összetört a 
vádak súlya alatt. Görnyedten ült 
a széken, szólni nem tudott, csak 
a szemei mozogtak rémülten üre
geikben.

Zorványi folytatta.
— Nem felelsz? Úgy is jó. Én 

a királytól jövök. A birtokba való 
visszahelyezési okirat itt van nálam. 
Akarod látni?

Gáspár úr ültó mozdulatot tett 
a kezével.

— Nem akarod? Nekem úgy is 
jó. Holnap ideérkezik a király kö
vete, aki kihirdeti azt, amit én most 
megmondottam s téged, mint rabot, 
magával visz, hogy biráid, az uri- 
szék elé állítson.

Gáspár úr kínosan hördült fel.
— Csak ezt ne bátyám! Csak 

ezt ne! Ne szégyeníts meg egy 
Zorványit!

Zorványi elfordult s az egyik 
sarokba lépett, hol Varsádyval pár 
percig halkan tanácskozott. Aztán 
újból odament a megtört emberhez.

— Egy módja van, hogy a szé
gyent elkerüld.

Gáspár úr mohón kérdezte.
— Mi az?

Imádkozó madár,
add oda a szived . . .

A nagy hegyek mögül bíborban kél a nap, 
Fölöttem a Nyárnak szellői suttognak, 
Távolban a gulya méta kolompja szól, 
Lelkemben nyugalom, csend és béke honol.

Egy pacsirta lebben, légbe száll imára, 
Ráhull a hajnalfény fejére, szárnyára. 
Vidám dala messze, messze száll a légben, 
Szivem, lelkem újul, hogy utána nézek.

Imádkozó madár! ki oltotta beléd 
A Mindenhatónak lelkes szeretetét?
Ki mondta, hogy hódolj, hogy dalban fizess 
Amiért az Isten téged is teremtett? [meg,

Fellobbant már a nap, a kis szellő elül, 
Egyszeresük a csendbe egy durva hang vegyül 
— Riad a pacsirta, megriadok én i s . . .  
Feljajdul a lelkem, mint akit ér tövis.

Egy szántóvető pór szidja az Istenét 
S  káromkodó szóval hívja ki végzetét. 
Átkozza önmagát s az egész világot,
Miért is él még ö, miért nem rég halott ? I

Fenn ragyog már a nap, magasan, maga- 
Lelkemnek nyugalma, békéje oda van. [san, 
Imádkozó madár! daloló pacsirta! 
Háladatos szíved e pórnak add oda!

Hadd lássa meg, hogy ő milyen pici féreg 
S  az Isten érte mégis, hogy mennyit tettl 
Érezzen szívében meleg szeretetet 
Az iránt, ki minket először szeretett I

KRISTÓF KÁLMÁN.

— Az, ha te még ma éjjel nyom
talanul eltűnsz és soha nem muta
tod magadat. A családod később 
utánad mehet. És én ígérem, hogy 
gondoskodom rólatok. De csak egy 
feltétel alatt.

— Mi az a feltétel?
— Az, hogy nődet feleségeddé 

teszed s így a gyermek törvényes 
utódod lesz.

Gáspár uron erőt vett a meg
hatottság.

— ígérem, hogy eddigi életem 
lezárult a mai nappal mögöttem s 
egy új életet kezdek. Méltót a Zor- 
ványiak ősi híréhez. Te megmutat
tad most, milyennek kell lennem. 
Te nagylelkű vagy irántam s én 
méltó leszek rá. ígérem.

Zorványi kezet nyújtott öccsének.
— Az Isten adjon ehhez neked 

erőt. S azt a korbácsütést feledd el, 
én kérlek.

Gáspár úr ránézett az atyja kép
mására s egy könnyet törölt le az 
arcáról.

— Megérdemeltem azt bátyám. 
Mert annak a jó embernek az em
lékét gyaláztam meg. Vak voltam. 
A düh elvette az eszemet. Még 
ma este is káromoltam az Istent. 
Pedig az nem bántott. Az hajlította

felém a te szívedet. Igazán méltó 
vagyok a megvetésedre. De te meg
bocsátasz nekem. Ugy-e meg?

Most Varsády szólalt meg.
— Igen, megbocsát a nemzetes 

úr. Mert napi imája az, hogy bo
csásd meg a mi vétkeinket, mikép
pen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek.

Gáspár úr összekulcsolta a kezét.
— Engedd meg bátyám, hogy 

felkereshessem atyánk hamvait. 
Hadd imádkozhassak ott nála elő
ször, már oly hosszú idő után. 
Kérni fogom a bocsánatát.

Zorványi kitárta a karjait.
— Jöjj a keblemre testvér.
A két testvér melegen ölelkezett 

össze.
Varsády odalépett s áldólag ter

jesztő ki fölöttük a kezét.
— Az Ür békessége legyen tive- 

letek most és mindörökké!
Aztán Zorványi szólalt meg.
— Most pedig menjünk imád

kozni a kriptába, hogy atyánk áldott 
szelleme áldja meg egyetértésünket.

Lementek a kriptába s ott a két 
testvér térdre esett s buzgó imába 
merült. Varsády kissé hátra maradt 
s úgy nézte őket.

Végre felkeltek és Gáspár úr 
reszkető hangon szólalt meg.

— Bátyám! Itt atyánk hült tete
me mellett Ígérem, hogy ezután 
méltó leszek a Zorványi névre s 
Ígérem, hogy őseim hitére is vissza
térek. Úgy áldjon meg a jó Isten.

A lelkész halkan tette hozzá.
— Úgy legyen! Amen.
Felmentek a vár udvarára. Gás

pár úr lovat nyergeltetett. Elbúcsú
zott a két férfitől, lóra pattant s 
elváglatott. A sötét éj csakhamar 
elnyelte alakját.

* (Folyt, köv.)

OLVASSUK A B I B L I Á T !
Szól az Ür!

Aug 16. Légy kész meghallgatására.
I. Sámuel 3.io. A gyermek Sámuel nem 
rémült meg attól, hogy az Úr beszélni akar 
vele. Miért húzódozol te attól, hogyha az 
Úr szólam akar hozzád ? Félénkebb volnál, 
mint a gyermek Sámuel? Győzd le az 
érzést. Nem illik ez az Isten gyermekéhez 
Keresd inkább az alkalmakat, amelyek által* 
szólhat hozzád az Úr. Üresitsd m,‘g előtte 
szivedet s alázattal kérd ó t: »Szólj, mert 
hallja a te szolgád 1*

Aug. 17 Halld meg a nyomorúságban. 
Jób 19.». Hogyan fogadod te a reád sza
kadt nyomorúságot ? Átkozod sorsodat, 
végzetedet, a véletlent? Miért nem hallod 
meg belőle az Ur szavát, aki a fe fuvalko- 
dottakat, a gögös, önhitt dicsekvőket meg
alázza, a bűn útjára térteket megfeddi ? I 
Tanulj a sokat tűrő Jóbtól, ő tudja, hogy
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a  nyomorúságokból, melyek reá zúdultak: 
az Úr szava szól: .Légy hív mindhalálig 1"

Aug. 18. Halld meg az örömben. Jób 
8 . ». Lásd y  b azt is tudja, hogy nemcsak 
a megpróbáló nyomorúság, de a boldogság 
és öröm által is az Ur szól hozzád. A ba
jokban talán eszedbe jut az Úr, de vájjon 
az örömben jut-e eszedbe, hogy .minden 
jó adomány és minden tökéletes ajándék 
felülről való...*  (Jakab .I.n ) Meghallod-e 
az örömmámorban az Úr szavát ? I

Aug. 19. Halld meg álmaidban. Máté
2 . m. Hogyan kutatod aimaid magyarázatát, 
talán még a babonákkal és ostobaságokkal 
tele ,álmoskönyv*-höz sem restelsz for
dulni, esőt, szerencsét, pletykát, balesetet 
jósolgatsz belőle, csak arra nem gondolsz, 
hogy az az Úr üzenete lehet. Hatha épen 
légeid figyelmeztet menekülésre a sátán 
elől, mert a holnap lelked vesztét hozza ? I 
Vagy bátorságot önt beléd, mint P álba?) 
(Ap. Csel. 23. n  )

Aug 20. Halld meg ébrenlétben. Zsoltár 
33 . e. és #. Ha szene nézel az égen és a 
földön, mindenből az Ur szól hozzád. Min
den azt hirdeti, hogy hatalmas az Ú r: 
szavára lett minden. Engedd, hogy a nagy 
mindenségben a te parányi életeidet is az 
ő szava igazgassa. A mezők ezerszinü vi
rágjából, az ég pacsirtáinak dalából, a 
mennydörgésből, a patak csörgedezéséből 
az Úr szól hozzád. Amerre jársz, amerre 
nézel, mindenütt figyelj s meghallod a világ
teremtő, gondviselő, kegyelmes Istennek, a 
szerető Atyának szavát.

Aug. 21. Halld meg szolgái ajkáról
II. Péter 1 . n. He hirdetni ha.iod nemcsak 
a természetben, de emberi ajkról is az Úr 
nagyságos dolgait, melyeket te éretted is 
szeretetétől indíttatva megcselekedett, ne 
Ítéld azt üres emberi beszednek, halld meg, 
hogy az Úr szól hozzád szolgája szája 
által. Nem a maga bölcsességét hirdeti az, 
hanem Isten Leikétől indíttatva szólja a 
próféciákat.

Aug. 22 Imádkozz, hogy meghallhasd 
az Úr szavát Zsoltár 95. a—i. Boldogtalan 
te, ha még soha, semmiben nem ismerted 
fel az Úr hozzád intézett szavát. Komolyan 
retteghetsz akkor lelked jövendőjén. Kö
nyörgéssel ostromold az Úrat, nyisd meg 
füledet és szivedet szava előtt és szóljon 
hozzád. Feddjen és dorgáljon, vigasztaljon 
és bátorítson, vezessen és boldogitson 
szerető, atyai szavával. As»rry GjuU.

KORKÉ P E K.
K arcolatok a hétről.

XI. Pius pápa rendeletet adott ki, 
amelynek értelmében protestáns vallású 
egyének a jövőben nem járulhatnak 
a pápa elé. A Vatikán ezt a rendeletet 
azzal indokolja, hogy az elmúlt he
tekben különböző incidensek fordultak 
elő, amennyiben az idegen vallásuak 
vonakodtak eleget tenni a pápai ki
hallgatásoknál szokásos formalitások
nak. így többek között néhány nappal 
ezelőtt egy fia ta l protestáns vullású 
angol nőt kellett az őrségnek a Vati
kánból kivezetnie, minthogy az illető 
hölgy n e m  a k a r t  a  p á p a  e lő tt  
té r d e t  h á j ta n i .

E  rövid híradás képezte az elmúlt 
héten a napilapok csemegéjét.

De hát k i előtt i s ’illik térdet haj
tani, ha már betű szerint értelmezzük 
a Szentirás szavait ? Megmondja Pál 
apostol Philippibeliekhez írott levelé
nek ll-ik  részének 10- ik versében, 
nemkülönben az Efezusbeliekhez írott 
levél III-ik részének 14-ik versében.

Apróságok.
Inted-e káromló felebarátodat ?
Egy durva hentesnek a pap ab

laka alatt állott a sátora. A hentes 
a legszemtelenebb módon ott ká
romkodott az ablak alatt, mire a 
pap kinyitotta az ablakot s rajta 
kihajolva kérte, hogy itt ne károm
kodjék. Alighogy azonban betevő
dött az ablak, a hentes már is 
folytatta szitkozódását.

A pap erre újból kinyitotta ab
lakát és nyitva hagyta, hogy így 
figyelmeztesse és hallgatásra bírja 
a hentest. A hentes erre azonban 
még hangosabb lett és most már 
minden szónál fölnézett az ablakra, 
váljon hallja-e a pap Istent káromló 
beszédét. Nem maradt azért más 
hátra, mint szép szóval folytatni az 
intést. A szép szó úgy látszik hasz
nált. A durva ember elhallgatott. 
Mikor pedig legközelebb találkoz
tak, a hentes nagy tisztelettel be
ismerte vétkét és nagyon megkö
szönte a szíves intéseket és a jó 
tanácsot. Egyik barátjának pedig 
ezt mondta: „Ez a drága, jó ember 
a pokol széléről rántotta vissza 
lelkemet.“

*
Isten nem csúfoltatik meg.

Két szabadságos katona hazafelé 
masérozik. Útközben meglepi őket 
egy hirtelen záporeső. A viharban 
tovasietve, látnak egy pásztorfiut, 
amint kalappal a kezében letérdelve 
Istenhez fohászkodik.

„Gyerek hé! tedd fel a kalapo
dat, mert mindjárt belevág a menny
kő!“ kiált oda az egyik. De alig 
mennek tíz lépést, egy hatalmas 
fénycsóva földreteperi a csúfolódót 
s az elköltözött lélek kalapja mesz- 
sze elröpült fejéről.

Közli: Hutflesz Endre.

F elh ív á s!
Néhai Piac kó István, volt szarvasi 

lelkész értékes könyvtara egé rben , de 
darabonként is eladó. A könyvtár ma
gyar, német és tó t nyelvm a  gyakorlati 
tbeologia körébe vágó müveket ta r ta l
maz. A rendkívüli alkalm atosságot me
legen ajánljuk a  lelkész! és tanító i kar 
figyelmébe s szives jóindulatába. i_6

e q y r ó l -m á s r ó l .
A  m i n d e n n a p i  é l e i b ő l .

A menyasszonynak az esküvő 
előtt meg kell mondania, ha epi
lepsziás. Érdekes házassági perben
mondotta ki az utolsó szót a Kúria. 
Egy vidéki gimnáziumi tanár azon a 
a címen indított válópert felesége 
ellen, hogy felesége eskórban (epilep
sziában) szenved és ezt a súlyos 
betegségét vele házassága előtt nem 
közölte. Az asszony tagadta, hogy 
már az esküvő előtt epilepsziában 
szenvedett volna, mire a férj egy 
egyetemi professzor szakvéleményét 
csatolta, amely igazolta, hogy az 
asszony már a házasságkötés előtt 
is epileptikus betegségben sze a védett. 
Ugyanerre a megállapításra jutottak 
a bíróság által kiküldött orvosszak- 
értők is. A Kúria a gimnáziumi ta
nárt feleségétől elválasztotta, kimond
ván, hogy az asszony urát megté
vesztette, mivel tudta, hogy eskórban 
szenved és azt a férjjel házasság- 
kötés előtt nem közölte.

H E T I  KRÓNIKA.
A kormányzó az elmúlt vasárnapon 

résztvett Jutáson a katonai iskola zászló
avatási ünnepélyén és beszédet mondott. 
— Békéscsabán ünnepi keretek között 
nvújtották át Búd pénzügyminiszternek a 
dis/po'gárságról szóló okmányt. — Rakov- 
szky be ügyminisztert Kolozsvárott vakbél
gyulladásban megoperáták — A dorogi 
kö.ségi főjegyző ellen dinamitos merény
letet követtek el — Budapesten veszedel
mesen terjed a kokain szenvedély. — Rá
kosi Mátyás bolsevista tevékenységéért 8 
évi büntetést kapott. — A vasutasok or
szágos nagygyűlés tartottak Budapesten. — 
A villamosvasúti alkalmazottak kiváltak az 
Ébredő Magyarok Egyesületéből — Hajós 
|ózsef kamarás, ki kártyán elvesztette ezer 
holdas birtokát, dömsödi kastélyában szi- 
vemőtte magát — Eszteiházy Ferenc grófot 
gondnokság alá helyezték.

A csehek Gajda tábornokot kicsapták 
a hadseregből. — A lelkészi kongrua folyó
sítását a kormány beszüntette

Szerbiának Bulgária ellen tervezett 
akcióját Londonból leintették. — Az igaz- 
ságügyminiszter meghalt.

Romániában a kormány kötelezővé 
tette a magyar kisgyermekek részére is a 
román beszedet.

A klsántánt szeptemberben döntő jel
legű konferenciát ta r t

A francia szenátus elfogadta az amor
tizációs javaslatot. — Ciémanceau az Ame
rikai Egyesült Államok elnökéhez nyilt 
levelet intézet a francia háborús adósságok 
tárgyában.

Görögország elnöke ellen merényletet 
k ö v e d e n  e l

Spanyolországban Zita királyné és 
csaiadja ez évben is résztvett Loyolában 
Szt - Ignác napi ünnepi szentmisén. Á jezsu
iták nagy ünnepséggel fogadták.
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Oroszországban a Cseka ragadta ma
gához a hatalmat. Az új főparancsnok dik
tátort hatalommal kormányoz.

Ázsiában a pán-ázsiai kongresszuson 
elhatározták az ázsiai nemzetek szövetsé
gének megalakítását.

A mexikói kormány jelentése szerint a 
katholikus lakosság Irakautó városban meg
támadta a protestánsok lakóházait és fel
gyújtotta a protestáns templomot és iskolát 
állítólag egy amerikai lelkész is a temp
lomban égett

Az amerikai közvélemény azt követeli 
Coolidgetól, hogy egy dollárnyit se enged
jen franciaországi követeléseiből

HA R A N G S Z Ó .

Szthároms. u. 11. vasárnap.
Ep. I. Korinth. 15. i—ia 

A hit Istennek legtökéletesebb adománya, 
s a gyermeki hit és bizalom teszi az embert 
a teremtés koronájává. Az Istenbe vetett 
erős hit vezéreljen minket is, mert ez életünk 
megszentelje, boldogságunk és megelége
désünk alapja. _____

L apu n k  legközelebbi, 35 -ik i 
szám a nyom datechnikai okok
ból aug. 29-én je len ik  meg.

Meghívó. A dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület 1926. szeptember hó 30 án 
(csütörtök) Szombathelyen rendes évi köz
gyűlést tart, melyen tárgyalás alá veszi a 
közgyűlés elé tartozó összes ügyeket.

A közgyűlésre az egyházmegyék kép
viselőit, valamint a zsinati törvény alapján 
jogosult összes közgyűlési tagokat tisztelet
tel meghívjuk.

A közgyűlés előtti napokon, vagyis 
szeptember 28. és 29-én (kedd, szerda) az 
Egyházkerületi Gyámintézet, az Egyház
kerületi Lelkészegyesület, az Egyházkerületi 
Tanítóegyesület, a Dunántúli Lutherszövet- 
ség és az egyes egyházkerületi bizottságok 
üléseznek. Szombathely, 1926. augusztus 1.
Dr. Mesterüázy Ernő 1 1 Kapl Béla s. t

egyházker. felügyelő. püspök.
Kik szeptember hó 28—30. napjain 

Szombathelyen tartandó egyházkerületi 
közgyűlésre kedvezményes vasúti jegy 
váltására jogosító igazolványra igényt 
tartanak, ezen igényüket k i i n d u l ó  
á l l o m á s u k  és a v a s ú t t á r s a 
s á g  megjelölésével sürgősen jelent- 
ség  be a püspöki hivatalnál. Akik 
a u g u s z t u s  3 0-ig nem jelentkeznek, 
Igazolványra igényt nem tarthatnak.

Kapi Béla dunántúli püspök rövid pi
henőre külföldre távozott.

Dr. Raffay Sándor bányakerületi püs-

Sik, ki július elseje óta az alsóausztriai 
önichkirchenben tartózkodott, ahonnan 

néhány napja érkezett vissza a fővárosba, 
meg akarta látogatni Brassóban élő leányát 
Schmidt Ottó János feleségét. A román 
konzulátusság azonban érthetetlen okokból 
a beutazási engedélyt megtagadta a püs
pöktől.

Karner F. Károly oki. theol. tanár, a 
bölcselettudományok doktora f. é. júl. 24- én 
a lipcsei egyetem ev. theol. fakultásán 
magna cum laude eredménnyel tette le a 
theol. licentiatusi szóbeli vizsgát. írásbeli 
értekezésében a jutalom gondolatának je
lentőségét tárgyalta Jézus etikájában.

Zászlóavatás. A selmecbányaiak egye
sülete Gödöllőn, a Korona-uradalom erde

A munka szobra, melyet Genfben a nemzetközi munkahivatal előtt állítottak fel.

jében rendezte zászlóavatási ünnepélyét, 
amelyen Hittrich Ödön gimnáziumi főigaz
gató, alelnök, Király Ernő dísztag, Arthold 
Géza Selmecbánya volt polgármestere és 
Pröhle Vilmos egyetemi tanár mondottak 
hazafias beszédeket.

Hatvan éve lelkész. Meleg ünnepelte- 
tésben ré ízesítették legutóbb Tabon Hor
váth Sándor tb. esperest, paksi lelkészt, 
az egyházmegyei közgyűlte alkalmával, 
abból az alkalomból hogy 60 éve áll im
már Krisztus anyaszentegyházának szolgá
latában s hordja még mostan is teljes 
szellemi frissességgel Krisztus gyönyörű
séges igáját. Ad multos annosl

A MOVE Ceglédi Sportegylet zászló- 
szentelési ünnepélye. Diszes ünnepség 
keretében szentelték fel Cegléden a MOVE 
ceglédi Sportegylet uj zászlóját. Az egylet 
Raffay Géza dr. elnöklésével díszközgyűlést 
tartott. A gyűlésen résztvevők ezután a 
római katolikus, evangélikus és a reformá
tus templomba vonultak, amelyekben Szi
lágyi Imre esperes-plébános, Tőrtély Lajos 
evang. lelkész és Takács József ref. püspök
helyettes szentelték be a zászlót.

Új kőrlelkész. A budapesti gyülekezetek 
körlelkésszé Majba Vilmos helyébe, ki 20 
éven át nagy lelkesedéssel végezte teendőit, 
Kemény Lajos fasori lelkészt választották 
meg.

Uj egyházmegyei jegyzők. A zalai
egyházmegye egyházi jegyzőjévé Novák 
Elek kővágóőrsi lelkészt választotta. — A 
soproni felső egyházmegye, világi főjegyzö-

Iévé dr. Schindler András Sopron város 
ielyette8 polgármesterét választotta meg.

Keszthelyi gyülekezet kettős finnepe. 
Augusztus hó 1-én lélekemelő ünnepség 
volt a keszthelyi gyülekezet körében. Ezen 
a napon tartotta meg búcsúzó istentiszte
letét Reichert Gyula nyug. lelkész, aki 
Filippi 1 . 5-a. alapján prédikált, oly meleg 
szeretettel, hogy szem nem maradt szárazon. 
Megindító volt, mikor istenitisztelet után a

gyülekezet nevében Fáber Sándor gyüle
kezeti fe ügyelő, akadémiai tanár búcsú
zott az agg lelkipásztortól, aki meghatottan 
válaszolt rá. Da a legmeghatóbb az volt, 
mikor Oppel Vilma a volt tanítványok 
háláját és a protestáns nők ragaszkodását 
tolmácsolta. Emlékül fehér rózsákkal telt 
ezüst kosarat nyújtott át a protestáns nők 
nevében a jóságos lelkipásztornak, aki a 
meghatottságtól elérzékenyülve köszönte 
meg a kedves és szép emléket. A búcsúzó 
lelkipásztornak, aki hála Istennek, még jó 
egészségben van, hosszú életet és a jó 
Isten áldását kívánjuk. — Ugyanaz nap 
vezette be ünnepélyesen Nagy Lajos a zalai 
egyházmegye esperese a keszthelyi gyüle
kezet körébe Menyhár István adminisztrá
tort. A fáradhatatlan esperes Prédikátorok
7., 8. alapján beszélt a gyülekezethez és  
az adminisztrátorhoz, hálát adván az Isten
nek, hogy eddig juttatta e missziói gyüle
kezetét és lángoló lélekkel búzditotta ki
tartásra te további munkára a buzgó híve
ket. Majd Menyhár István adminisztrátor 
szólott a gyülekezethez Jelenések 2., 10. 
alapján. Az ünnepség utáni gyűlésen meg
ható volt a hívek áldozatkészségének a 
megnyilatkozása, mikor egymásután aján
lottak fel nagyobb összeget az építendő 
keszthelyi ev. templom javára. Az örökké
való Isten gazdag áldását kérjük e gyüle
kezet fejlődésére.

Zalaistvánd. Volt lelkészüknek Vértesi 
Sándornak elhunyta alkalmából, miután 
Nagy István lelkészük betegsége miatt nem 
mehetett el a temetésre, az egyház Németh 
György tanító vezetésével Simán Henrik 
és Horváth István egyháztagokkal képvi
seltette magát, kik diszes koszorút helyez
tek a koporsóra

A Lipcsei Misszió köréből. A Lipcsei 
Misszió közgyűlése, amelyen a Magyarhoni 
Evangélikus Missziói Egyesületet Scholtz 
Ödön elnök képviselte, egyhangú határo
zattal kimondotta, hogy a háború alatt
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elvesztett kelet-afrikai és indiai missziói 
mezőket újra birtokába veszi. Természete
sen ez csak úgy lehetséges, ha a Lipcsei 
Misszió két év alatt elérheti az utolsó béke 
bevételét, vagyis 600.000 aranymárkát. Eh
hez pedig szükséges, hogy a Lipcsei Misz- 
szió barátai nemcsak Németoiszágban, 
hanem az egész földkerekségen megtegyék 
vele szemben kötelességüket még akkor is, 
ha az nagy áldozatot jelent.

Egy esperes! jelentésből. A budapesti 
egyhmegye legutóbbi közgyűlésén Broechkó 
Gusztáv Adolf esperes jelentéséből kitűnik, 
hogy a budapesti egyházközségekben a 
kegyes adományok összege 765,512.135 K-t 
tett ki az elmúlt közigazgatási évben. Egy
házunkba betért 92, kitért 73.

„Religionslehre.* összes 1—6 elemi 
o. minimális ev. vallási tananyagát (Káté, 
biblia, ált. és magyarhoni egyháztörténetet 
énekekkel, imával, erkölcsi versekkel) né
met nyelven magába foglaló tankönyv. 
Egyetemes gyűlés által elfogadva. Különö
sen magyarosodó németajkú tanulók ré
szére, hol a vallást még anyanyelvükön 
németül tanulják. Latin betűkkel, kötve, 
iskolába tankönyvü1, bevezetés és még a 
tanév előtt megrendelés esetén nagyon 
olcsón, példányát 5000 koronáért számítja 
a szerző Vértesi Zoltán ev. lelkész Magyar- 
bóly Baranya m. — Ugyanez magyar nyel
ven, 11. kiadás, 25.000 kor. — .Kis Énekes
könyv", Kinderharfe mintájára magyar
német nyelven á 15 000 kor.

A Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetsége októberben Horthy Miklósné 
fövédnöksége mellett tartja III. országos 
női kiállítását.

Felvétel a Theol Otthonba. Akik a 
Theol. Otthonban bennlakási, illetve élel
mezési kedvezményben óhajtanak részesülni, 
azok ez iránti kérvényüket, a Theol. Oühon 
bizottsághoz címezve f. évi augusztus hö 
25-ig, az Otthon felügyelőjénél nyuj'sák 
be (Sopron, Templom u. 3 .1) Mellékelen
dők : érettségi bizonyítvány, illetve annak 
másolat, orvosi bizonyítvány, sajátkezüleg 
írott önéletrajz, mely hű tükörképe legyen 
a folyamodó életének ; jótétemény elnyerése 
céljából csatolandó a szülők vagyoni hely
zetét feltüntető bizonyítvány is. Tájékozódás 
céljából megemlítjük, hogy a bennlakási 
dfj (lakás, fűtés, világítás, takarítás) előre 
láthatólag nem lesz több évi 2—2Vs millió 
koronánál, mely összeg havi előzetes rész
letekben is fizethető. É elmezést atheoló- 
gusok a jövő tanévben is a lyceum táp
intézetében nyernek, ahová félévi kötele
zettséggel lehet belépni; az első félévi 
(szept. 15-tői dec. 15 ig) díj theologusok 
számára 900.000 K, a második félévi 
(jan 15 tői máj. 31-ig) díj pedig 1,350 000
K. Megjegyzendő, hogy az említett idő
pontok előtt és után is lehet az alumneum- 
ban, külön dfj fizetése mellett, szeptember 
1-től jún 20 ig élelmezést kapni. A félévi 
dijak előre fizetendők, de indokolt esetben 
kérelmezés alapján, a dijakat havi előzetes 
részletekben lehet itt is fizetni. Úgy a 
bennlakásnál, mint az élelmezésnél lesznek 
a jövő tanévben is jelentékeny jótétemények, 
melyeket annak idején a Theol. Otthon 
bizottság megállapítani. — É deklődőknek 
egyébként mindig szívesen ád felvilágosí
tást az .Evang. Theologusok Olthoná‘-nak 
felügyelője.

Két nyaraló nőt elfogad teljes ellátás
ai azonnal Kárpáti Klára Nógrád. 4—5 

s
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KÜLFÖLDI  HÍREK.
Drezda. Abból az alkalomból, hogy az 

(szak-amerikai lutheránus tanácsnak nagy 
német szeretetmüve befejezést nyert, Drezdá
ban nyilvános ünnepélyt rendeztek, melyen 
dr. Paul theológiai tanár, a német bizott
ságnak jegyzője beszámolót tartott, mely 
szerint a National Lutheran Council össze
sen 2,162.180 dollárt gyűjtött európai nyo
mor enyhítésére, melyből a háború utáni 
években 870 000 dollár jutott Németország
nak. A pénzadományokon kívül számtalan 
láda ruha és több ezer élelmiszer csomag 
jött. A szónok a legmelegebb szavakban 
mondott hálát az amerikai evangélikus 
egyházaknak, mely szavak bizonyára a leg
szélesebb körben viszhangra találnak.

A nemzetközi evangélikus szövetség 
Madridban tartott konferenciáján elhatá
rozta, hogy Spanyolországban evangélikus 
lelkész szemináriumot építenek.

Olaszországban megtiltották a protes
táns egyházaknak, hogy úgynevezett utó
iskolát tartsanak, vagyis a f ukat és leányo
kat a rendes napi iskola után is össze- 
gyűjtsék. A tiltó határozatot azzal indokol
ják, hogy a protestáns vallás Itáliában csak 
tűrt vallás.

Mayer moszkvai püspök az orosz 
evang. egyházak vezetője a lutheránus 
világ konventnek Drezdában tartott választ
mányi ülésén beszámolt a szibériai egy
házak tarthatatlan helyzetéről, amelyeket 
személyes vizitációi alapján ismertetett. 
Körülb 1UI csak Omszkban és vidéken 40 
lelkészi állás nincs betöltve és a püspök
nek mindenütt utólagos keresztelőket, kon
firmálásokat és esketéséket kellett tartani. 
A lutheránus világ konvent elhatározta, 
hogy az állapotokon a jövőben segíteni 
kíván.

Rekordfogyasztás a bibliában. Az 
angol Bibliatársaság most tette közzé az 
1925 ik évről szóló jelentését. Ebben az 
esztendőben az egész világon 1,744.600 
bibliát adtak el. Ebből Kínában 385.700 
példány fogyott el. Japánban 40000 és 
Britt-Indiában 60 000 darab. A jelentés el
panaszolja, hogy Vörös Oroszország min
den közbenjárás ellenére is elzárja határait 
a biblia elöl.

Ötszázötvenmillió keresztény él a 
föld kerekségén. Egy német lapban érde
kes statisztikát olvasunk az emberiség val
lásuk szerinti megosnlásáról. E szerint az 
öt világrészben nem kevesebb, mint ötszáz
ötvenhétmillió keresztény él. A zsidók száma 
11 millió, a hinduizmus híveié 217 millió, 
a sintóisták 16 milliónyian, a budhisták 
137 milliónyian vannak Konfuce követői 
250 millió, a mohamedánok 230 millió, a 
zoroaszterek 16 millió, a taoisták 43 millió, 
a jainizmus hívei egymillió, a szikisták 
hárommillió lelket számlálnak.

Börtönbüntetés a  vallástanításért. 
A szász munkásujság 71. száma egy tör
vénytervezetet közöl, melyet a proletár 
szabadgondolkozók egyesülete nyújtott be 
s amelyikből ízelítőül elég egy § is. Az 5. 
§ Így szól: ,10 éven aluli személyek vallás
oktatásban nem részesíbetők, istentiszte
letre s egyéb egyházi cselekményekre még 
sz iskolai tanítás ideje előtt, sőt a szün
időben sem vezethetők. E törvény meg
szegése esetén nemcsak a rendezők, de 
még a szülők is pémbirsággal vagy börtön
büntetéssel Bújtatnak.* Ilyennek képzelik a 
„szabadgondolkozók* a gondolkozási sza
badságot.
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C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Házasság. Ifj. Gyurátz Sámuel f. hó 

7-én kötött házasságot Mészáros Ilonkával 
Bükön.

Halálozás, özv. Hetyey Mórné szül. 
Kiss Ida, a volt csikvándi (Győr m ) lelkész 
özvegye, Kisfaludon, július 30-án 76 éves 
korában rövid szenvedés után meghalt. 
Vele egy régi papi család utolsó sarja 
dőlt ki az élők sorából, hogy visszaadja 
az ó elfáradt lelkét teremtőjének.

Ugyanitt, 3 évi súlyos szenvedés után 
július 31-én elhunyt özv. Odor Istvánné 
szül. Szabó Ilona. ÉU 70 évet. Egyházunk
nak buzgó hive, a Harangszónak lelkes 
olvasója volt. Halálát testvére Szabó Sá
muel Répcelak, ve je Németh László, uno
kája Pfahnl Kálmánné s ennek férje Pfahnl 
Kálmán és a nagyszámú, kiterjedt rokonság 
gyászolja.

Áldás emlékükre.

Ú J D O N S Á G O K .
A debreceni Ipartestület a Debreceni 

Protestáns Lapban arra kéri tagjait, hogy 
már a jövő évben a nag, pénteket is ünne
peljék meg és kéri a kormányt, hogy a 
vasárnapi munkaszünetet nagypéntekre is 
terjessze ki.

öngyilkos lett, meit m egütötte "az 
édesapját. Zentán a révészek egy leány 
hulláját fogták ki a Tiszából. A holttestben 
Rácz- Szabó Péter iskolaszolga eltűnt hú
gára, a tizenkétéves Gera Julisra ismert. 
Gera Julis, családja szerint, a leány apja 
ittasan állított be otthonába, durván sérte
gette leányát, aki erre arculütötte az apját. 
A jelenvoltak korholni kezdték a leányt, 
aki azonnal eltávozott hazulról. Valószínű
nek tartják, hogy az érzékeny természetű 
leány elkeseredésében vált meg az élettől.

Huszonkétmlllió korona a hortobágyi 
szerb-tövis irtására. Az alföldi legelőknek 
egyik legkellemetlenebb dudvája a szerb-, 
másként rác-tövis, mely ha elhatalmasodik, 
a legeltetést is képtelenné teszi. Most a 
Hortobágyon lépett fel nagyarányokban a 
szerb-tövis, amelynek irtására a város ere
detileg 8 millió koronát vett fel. Mivel 
azonban a 8 millió kevésnek bizonyult, most 
22 milliót megszavaztak a tüskeirtásra.

Tüdővészes em ber nem házasodhatik 
Romániában. A kormány az ősszel tör
vényjavaslatot fog a parlament elé terjesz
teni a tüdővész meggátlásáról. A törvény- 
javas'at szerint szigorúan büntetik azt, aki 
a saját, vagy családtagjának tüdővészes 
betegségét eltitkolja. A házi keze'ésben lévő 
tüdőbetegeket is be kell jelenteni az orvosi 
hivatalnak, amely erről értesíti az anya
könyvi hivatalt, ahol előjegyzik az illető 
betegségét, hogy házasságkötés esetén a 
körülmény a jegyestárs előtt rejtve ne ma
radjon.

Bécs a válópörök városa lett Ijesztően 
megnövekedett Bécsben a válások száma. 
A statisztika az 1915—1925. éveket veszi 
alapú' s mig 1915-ben mindössze 617 há
zasságot bontottak föl Bécsben, 1925-ben 
a törvény 3437 házasfelet választott el, 
vagyis tiz év alatt kerek 600 százalékkal 
nőtt a válások száma Bécsben.

Pestis Németországban. Halle mellett 
elterülő desszaui árvizterületen pestis lépett 
fel. Az árterület heteken keresztül viz alatt 
volt s midőn az ár visszatért medrébe, 
rengeteg hal maradt szárazon, amely azóta 
ott rothad a mezőkön és réteken. Kilométer
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széles területeken elviselhetetlen bűz ural
kodik és a környékbeli falvakban fellépett 
a pestis.

Olaszországban nem szabad fehér 
kenyeret és ka'ácsot sütni. A miniszter- 
tanács az egységes kenyér mellett foglalt 
állást. Tilos mindenféle luxuskenyér készí
tése és árusítása, valamint kalácsnak és 
finom süteménynek gabonalisztböl való elő
állítása.

Hány szerencsétlenség történt az 
utolsó három hónapban Londonban ?
A londoni uccai szerencsétlenségek száma 
ez év második negyedében 30717 volt. 
Halálos szerencsétlenség 254 történt.

Szokatlan hőség Amerikában. Az 
Egyesült-Államok délnyugati részén rend
kívüli hőség uralkodott. Kansasban 109, 
Texasban és Oklahamában 100 fok Fahren
heit meleget mértek.

A Ball-szlgeti tűzhányó eltem etett 
egy falut. Ball szigetén a tűzhányó kitört. 
A lávatömegek a tűzhányó közelében lévő 
falut elárasztották. A lakosságnak sikerült 
megmenekülnie.

Húsmérgezést kapott egy német hajó 
száznegyven matróza. A Hamburgban 
horgonyzó Hannover sorhajón több mint 
száz matróz gyanús mérgezési tünetek kö
zött megbetegedett. A lefolytatott nyomo
zás megállapította, hogy a mérgezést rom
lott hús idézte elő.

Németországban a munkanélküliek 
száma jún. közepén l3/* milliárdra tehető. 
A munkanélküliek segélye az államot éven
ként 1*2 millió aranymárkával terheli, 
melynek Ve-át a munkaadók és munkások 
viselik, mig V» részét a birodalom, a tar
tományok és a községek fedezik.

A kolera és hőség naponta ezer kí
nait pusztít el. Nem hivatalos becslés 
szerint a kolera és a nagy hőség következ
tében naponta ezer kínai halt meg az el
múlt héten.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. E régi jó hirnevü családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi , János vitéz* költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Az Én Újságom a legelterjedtebb ma

gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékók stb., gondoskodnak a 
4—10 éves gyermekek szórakoztatásáról. 
Könnyű, világos stílusban megirt mesék, 
versikék, köszöntök, ha felolvassuk a még 
olvasni nem tudó kis babának, játszva ta
nulja 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 gyermek nevelésében. Ä 
lap negyedévi előfizetési ára 25.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy út 16.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 

«•■negyedre 80 ezer korona.
Magyar Lányok legkedveltebb magyar 

leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

NYILVÁNOS NYUGTÁZÁS .
A kelenföldi templom épitéséhez szives 

adományaikkal eddig a következő egyház- 
községek járultak hozzá: Balassagyarmaton 
és Szécsényben Némethi János kelenföldi 
egyháztanácsos gyűjtése 7,026 500, Ceglé
den átengedett istentiszteleti offert. 471.500, 
Szombathelyen végzett helyi gyűjtés és 
átengedett istentiszteleti offert. alakjában 
5,871.252, Pozsonyi magyar egyház cs. k. 
100, Kőszegről a Kelenföldi ev. Nőegye
sület gyűjtése 150 000, Orosházáról a Ke
lenföldi Ev. Nőegyesület gyűjtése 200000, 
Soproni Evang. Leányegylettől 700 000, 
Ózd-i evang. egyházközség adománya 100 
ezer, Tárnokréti-i egyház Gyámintézetétől 
290.0C0, Kiskőrösön helyi gyűjtések és át
engedett istentiszteleti és vallásos esti 
offert.-ból 4,697.060 és egy 125.000 K n. é. 
5% os államadóssági kötvény, festmény, 
Levél-i egyházközség adománya 200.00Ö, 
Tiszaföldvári egyházközség adománya 290 
ezer. Pusztavámról kaptunk 20.000, Buda
pest-Fasori egyháztól átengedett istentisz
teleti offert. 2,533.000 és egy 10 K-s arany, 
Beledi egyházközség adománya 200.000, 
Vadosfai egyházközség adománya 340.000, 
E. E Gyámintézet központi segélye 1 millió, 
Soproni Gyámintézeti Nőegyesülettől 1 mil
lió, Salgótarjáni egyhk. adománya 100.000, 
Ceglédi Luther-Szövetség hozzájárulása 300 
ezer, Zalaegerszeg 200.000, Budai Refor
mátus Nőegylet adománya 100.000, Zala
egerszegi Prot Nőegyletlől 100 000, Buda
pest-Deáktéri egyháztól átengedett isten- 
tiszteleti offert. 2 313.750, Hántai egyházk. 
adománya 350.000, Hartai egyházk. ado
mánya 350 000, Gyomai egyházk. adománya
500.000, Csákvári egyházk. adománya 50 
ezer, Gecsei Nőegylet adománya 139.000, 
Bonyhádi Nőegylet adománya 250.000, III. 
kér. Evang. Nőegyletlől 300.000, Várpalotai 
egyházközségtől 102.000, Ikladi egyházk. 
adománya 100000, Budai egyházközségben 
átengedett istentiszteleti offert. 2,058.350, 
Diósgyör-vasgyári egyházk. adománya 100 
ezer, Ráckozári egyháztól 350.000 korona. 
— A győri evang egyházközség offertórium 
és helyi gyűjtés alakjában még 1922-ben 
adott tetemes támogatást.

Fogadják a rólunk megemlékező egy
házközségek, nőegyesületek ezúton is hálás 
kö8zönetünket.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A  Harangszó terjesztésére és fenntar

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

Sárvárról«: Sümegi István 4, Erdélyi Sándor 
4, Reichert Ede 5, özv Berke Gézáné 4, 
Dékán Sándor 4, Asbóth Lajos 5, Zetter 
Gottlieb 4, Répcelakról: Mészáros József
4, dr. Ajkay István 20, Vasvárról: Döb- 
röntei Antal 10, Horváth Józsefné 4. Buda
pestről : Handler Samu 4. Wagner Erzsébet
5, dr. Scholtz Oszkár 10. özv. Beniczky 
Józsefné 10, dr. Molnár Gyula 4, Novák 
István Herend 10, Horváth Dezső Zalakop- 
pány 10, Sopronból: Hetvényi Lajos 15, 
Varjú Sándorné 10, Ágoston József Amerika 
27, Jaeger Gyula Vác 5, Gyura Németh 
István Nagysimonyi 10, Offert. Felsődörgi- 
cse 50, Kresz Ernő és Vilma tanulók Siklós 
4, Körmendről: Szabó Lajos 4, Kluge Pál 
10, Rácz Tibor 10, Herceg Ede 40, dr. 
Krenner György 40, Szombathelyről: Varga 
Sámuel 4, Winkler Irma 4, Sarkady Károly 
4, Nika József 10, özv. Pillér Ferencné 10,

Varga Dávid 20, özv. Ulreich Aladárné 4, 
Kőszegről: Küttel Dezső 10, Faith Pálné 4, 
Róth Sándor 10, Celldömölkről: Vadócz 
István 4, Mórotz Károly 4, Ihász Antal 4, 
Sümeghy Gyula 4, Erdélyi Gyula Jánosháza 
20, Pápáról: Mészáros Ferenc 14, Benke 
Sándor 10, Fuchs János Kistengelic 4, 
Szegedről: Taraszovits Ödönné 5, Thomay

Íózsef 4, Pusztaföldvárról: vitéz Dénes 
.ajos 10, Krámer Ernő 10, Szalay Kálmán 

Németszecsőd 4, Fülöp Lajos Rum 10, 
B obáról: Kücsán István 4, Tompa László 
20, Kiss Sándor Nagyacsád 4. Bükről: 
Gaál Gyuláné 4, Balogh Gyuláné 10, Balogh 
Anna 10, Jamrich Béla Csurgó 4, Győrből: 
Schneider Nelly 4, Kovács István 4, Gosz- 
tola József 4, Szabó Sándor 10, özv. Mild- 
schütz Mátyásné Kiskörös 4, Launer Gusz- 
távné Rákospalota 15, dr. Csengődy Lajos 
Salgótarján 50, Orosházáról: Hézer Béla 
40, Németh János 4, Varga József Pórlá- 
dony 5, Ostffyasszonyfáról: Károlyi Endre 
20, Mesterházy Elek 4, özv. Mihátsi Pálné 
5, Kiss Gyula Kemenesmagasi 10, lványi 
Ida Kapuvár 10, Zalaegerszegről: Brenn 
Zoltán 4, Bangó József 4, Németh István 
Nova 4, Mesterházy Sándorné Sümeg 100, 
Vratarit8 Lajos Szentanfalfa 10, dr. Zauner 
Róbert Veszprém 15, Wanderer József La- 
joskomárom 30, Szekeres Teréz Nagydém 
32, Szarvasi Kornélia Űzd 4, dr. Ittzés 
Zsigmond Kaposvár 20, dr. Farkas Elemér 
Sárkeresztúr 32, özv. Reider Dezsöné Szé
kesfehérvár 30, Borovszky Pál Pétervására 
10, Dobruczky Cyrill Zalalövő 10, Remete 
Karola Szil 4, özv. Edvy Sándorné Edve 5, 
Adorján Ferenc Zalaszentgrót 5, Kemenes- 
pálfáról: Rosta P. Károly 4, ifj. Pethő Fe
renc 4, Mihály Gyula Zalabesenyő 20, 
Sándor József Zalagalsa 30, Józsa Lajos 
Mezőlak 4, Horváth Józsefné Veszprém- 
varsány 10, Németh Béla Zalaszentmihály 
4, Gyalog István Kéty 4, vitéz Berkényi Ede 
Ecsény 4, Gombér István Tab 10, Szepper 
Katica Mec8ekszaboIcs 40, Győrből: Eger 
Károly 5, Dóka József 4, Tóth Lajos 4, 
özv. Darvas Józsefné 4, özv. Orosz Lajosné 
Tét 4, Varga Mihály Szilsárkány 4, Kótsch 
Mihály Pusztavám 15, Harangozó János 
Pusztateclak 4, Balassagyarmatról: Németh 
Mátyás 6, özv. Takáts Józsefné 4, Pulay 
Jolán Szirák 4. Kovács Ilona Bánszállás 10, 
Stark lózsef Ózd 5, Debrecenből: Hajdú 
Józsefné 4, Nádossy Kálmán 4, Nyíregyhá
záról : özv. Kmotrik Sámuelné 16, Stoll 
Ernő 4, dr. László Kálmán Balogfa 20, 
Székesfehérvárról: özv. Esser Alajosné 20, 
Berger Miksa 10, Varga István 30, Celldö
mölkről : Szabó Ida 5, Pető Imre 4, id. 
Palkovits Gyuláné Jánosakna 20, Tinschmidt 
Sándor 10, Körmendről: Langer Böske 4, 
Belencsák Mihály 4. Lukáts Árpádné 30, 
Holzhammer János Bösárkány 30, Bernáth 
István Hegyfalu 4, Hofbauer Pál Balaton
almádi 4, özv Czuppon Sándorné Kővágó
őrs 5, özv. Ódor Józsefné Nagysitke 15, 
Budapestről: Kalma Pál 10, Kanicsár József 
5, Dabrovits Sándor Ujberek 10, Ádám 
Antalné Keczel 16, Sopronból: Ev. iskola 
igazgatóság 30, Gosztola Samu 10, Susik 
Jánosné Erdőváros 4, Kaluzsa Etel Aszód 
4, Farkas János Sátoraljaújhely 15, Főgim
názium Szarvas 30, Haramia Erzsébet Börcs 
20, Kovács Imre Marcali 4, Nagy Lajos 
Szentantalfa 4, Takács József Rábabogyoszló 
5, dr. Mesterházy Ernő Nagygeresd 100, 
Szombathelyről: Szanyi István 6, Vitális 
Károly 50, Frankovics Károly né 4, Kálmán 
Lajos Beled 4, Tömböly István Ujmalomsok 
4, Skriba András Révfülöp 5, Sarkady Gá
bor Nagyalásony 5 ezer koronát
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Fényképező gépek
és cikkekről ingyen küld

árjegyzőket, ha levelezőlapon kéri

Hatschek és Farkas
g _ io  Bpest, IV., Károly-körút 26

Piac.
Gabonaárak: Búza 375—380. rozs 235— 

237, árpa 230, köles —, zab 280, tengeri 
257—260, korpa 167 ezer korona méter- 
mázsánként.

Valuták: Dollár 71 150, Schilling 10100, 
Német márka 17000, Cseh korona 2150, 
Dinár 1260, Lei 330, Lira Frank 1850, 
Angol font 348.000.

Pályázatok.
Kemenesszentmárton evang. kántor- 

tanítói állásra pályázatot hirdet. Megfelelő 
lakás melléképületekkel, kerttel és 1500 
□  -öl szántóföld használatával; 480 kg. 
búza, 900 kg. rozs. 310 kg. árpa, 8 köbm. 
tűzifa, összesen 270 aranykorona készpénz 
megfelelő államsegéllyel. Kérvények felsze
relve megjelenéstől 10 nap;g Evang Lelké- 
szi Hivatalhoz Celldömölk küldendők.

*
Az alsósági evang. III. számú osztály

tanítói állásra, nőtanító részére, beosztás 
szerint. Kézimunka-tanítás az összes leány
növendékek részére, megszabott díjért, 
kötelező. Fizetés: lakás és törvényszerű 
készpénzmennyiség. Kérvények felszerelve 
megjelenéstől 10 napig Evang. Lelkészi 
Hivatalhoz Celldömölk intézendők.

•

A mezőberényi 11. kerületi ág. h. ev. 
egyház nyugdíjazás folytán megüresedett 
két kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom az egyház részéről évi 20 mm. 
búza, szabad lakás, valamint a törvényszerű 
állami fizetéskiegészités. Pályázhatnak tótul 
beszélő, ág. h. ev. vallású, képesített kán
tortanítók. Szabályszerűen felszerelt, a há
ború, forradalmak és a kommunizmus alatti 
magatartást, továbbá az eddigi működést 
közhatósági bizonyítványokkal is igazoló 
kérelmek 1926. aug. 19-ig küldendők be az 
egyház lelkészi hivatalához.

Mezőberény, 1926. aug. 5. 
í—i Elnökség.

A meszleni (Vas megye) ág. h. ev. el. 
népiskola lemondás következtében meg
üresedett kántortanítói állására, amelynek 
javadalma kétszobás lakásból, a törvényes 
melléképületekkel, 29 értékegység helyi já
randóságból és államsegélyből áll, pályázat 
hirdettetik. Pályázhatnak ág. h. ev. vallású 
kántortanítók. A kommunizmus alatt tanú
sított magatartás szabályszerűen igazolandó. 
A pályázati kérvények 1926. aug. hó 25-ig 
a meszleni ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. 1—1

•
Az uraiujfalui evang. II-ik tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma: 30 száza
lékban megállapított helyi járandóság és 
államsegély. Két szobás lakás (konyha, 
kamara) kert, 250 Q-Öl kertaljai telek ter

mészetben. Kötelessége dijlevél szerint. 
Kántori képesítés kötelező. Kommün alatti 
magatartás szabályszerűen igazolandó. A 
kellően felszerelt kérvények augusztus 31-ig 
az evang. lelkészi hivatal címére: Uraiúj- 
falú (Vas m.) küldendők.

•

Az orosházai ág. hitv. ev. egyházköz
ség két, esetleg három kántortanitói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése: lakás, vagy 
törvényes lakbér, temetési stóla, 23 q bura, 
a mindenkori kezdő tanítói fizetés 50°/o-a 
és a megfelelő államsegély. Kötelessége az 
egyház által kijelölt osztály vezetése és a 
soros kántori teendők végzése. A pályázati 
kérvényhez csatolandók: tanitói és kántori 
oklevél, keresztlevél, orvosi bizonyítvány, 
illetőségi és honossági bizonyítvány, a koin- 
mün és oláh megszállás alatti magatartásról 
szóló bizonyítvány és működési bizonyít
vány. A jelöltek orgonálásból és éneklésből 
próbát tenni tartoznak. A megválasztott 
tanító a helyi szabályrendelet értelmében 
magasabb javadalmazásra előléphet. Az ál
lás a választás jogerőre emelkedése után 
azonnal elfoglalandó. A kellően felszerelt 
kérvények augusztus hó 20-ig Kálmán Re
zső ig. lelkész elmére küldendők.

Orosháza, 1926. július hó 30. 2-2
*

Felelős szerkesztő és kledó: CZIPOTT GÉZA 
SzentgotthA rd, VasvArmegyo.

Szerkesztőtárs -. NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAOY MIKLÓS, 3ZOMBATH ERNÓ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Reálgimnáziumba járó I. vagy II. 
osztályos fiúcskát a  közeledő tanévre 
méltányos díj ellenében ellá tásra  és 
lakásra felvennék.

Kocziha Endre
m. kir. postamester

1—2 S z e n t g o t t h á r d .

Evang. család elfogad 2 diákleányt 
teljes ellátással. Budapest, Veres 
Pálné ucca 25., földszint 1. t_2

Akar ingyen egy jó  tan ácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

tcv e s a e
> k a s z á t .  ^

Ez a legújabb vívmány a kasza- 
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelót három
szori kikalapálás után is készsé-
-------  gesen kicserélem. :— :

Kapható k izárólag:

SA L BER  KÁROLY
kereskedésében ío —20

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Luther köpeny,
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, fianellek, 

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, nikkelezése vagy rezezése. 
Az Ecclesia R.-T. oltárépitöüzeme 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épit és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett tempiomablakok művészi 

kivitelben. 12—12

,12—13 éves lehetőleg prot. vallású 
leánykát keresek könnyebb házi munkák 
elvégzésére, aki nálam egyúttal otthonra 
talál. Cím: Karner János ny. tisztviselő 
Szombathely, Elektromos Müvek.“ 2—s

„Háztartásomban két nőcselédet, lehe
tőleg anyát és leányát, esetleg nővéreket 
kívánok alkalmazni. — Tisztes ellátás, fize
tés és jó bánásmód biztosítva. — Kiss 
Ödönné Kőtcse, Somogy megye.“ 2—2

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 .

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor VAPRTNHR féle valódi 
a világhírű IV.fiIlDlu.ull szegedi, é- 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V«, V* és 
Via kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üzletben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
12 Karbiner Péter Szeged.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának az Uj Időknek 32 száma Rákosi 
Jenő, Bársony István, Csathó Kálmán, 
Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Szalay 
Fruzina írásait közli, valamint Rudolph 
Stratz .Meghalok érted“ című rendkívüli 
sikerű regénynek folytatását, továbbá a 
lap rendkívül népszerű rovatai: (A szer
kesztő üzenetei, Kertészet, Gasztronómia, 
Szépségápolás) teszik teljessé ezt a szá
mot. Az Uj Idők előfizetési ára negyed
évre 80.000 kor. Mutatványszámot bár
kinek szívesen küld díjmentesen a kiadó- 
hivatal, Budapest, VL, Andrássy ut 16.
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Legszebben és  
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális  Károly
m űfestő és vegytisztító  

vállalata.

(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
9 -1 0  kézelő tisztítás.

Vasmegyében, vendéglőnek és füszer- 
kereskedésnek kiválóan alkalmas, forgal
mas, gazdag községben 4 szobás uriház, 
külön nagy, vendégszobának való helyiség
gel, melléképületekkel, cca 3 hold belső
séggel (nagy része gyümölcsös) azonnal 
eladó. Italmérési jog könnyen megszerez
hető. — Cím: Szombathely, Erzsébet ki
rályné utca 16. 4—4

A dataiul a Harannszó fenlarlására! 
Horváth Lajos Beled

i3 Fö-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

Dr. Masznyik Endre:

Uj Testámentom.
A mü megrendelhető a szerzőnél is 

Ercsi, (Fehér m.)
A fűzött példány ára (szállítással együtt) 90, 
vászonkötésü 120, bőrkötésű 170 ezer kor.

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK, 
SODRONY Á G YBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

H irdessen a „ H a r a n g s z ó “ -ban.

Minden evangélikus testvérünk szí
ves figyelmébe ajánljuk az alanti 

időszerű olvasmányokat:

Dr. Antal Géza: A gályarabsza-
badító Ruyter Mihály . . . 7.000 

Borsos István: A gályarabok tör
ténete ..................................  25.200

Fenyves Ede: Zsedényi István
a gályarab..................................7.000

Hörk József: Die evang. Märtyrer-
Familie. K eczer........................7.000

Krupec István: Az Illavai hitvalló 3.500 
Dr. Masznyik E ndre: Novák

M árton.................................. 3.500
Rácz: A pozsonyi vértörvényszék

áldozatai I/II........................... 45.000

3—3 K aphatók:
L u t h e r - T á r  s a s á g

könyvkereskedésében 
Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 51/a.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára
—  B e l e d ,  Fö utca. -----

Állandóén dűs választék érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben és 
sfrkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 57

Mit olvassunk?
KIS TIVADAR könyvkereskedése PÁPA

ajánlja új, jó, olcsó és szép könyveit a „Harangszó” kedves olvasóinak.
T e benned b iz tu n k .. .  történeti kis regény, irta Kesztyiisné Balogh Margit. — 32 pengőfill. =  4 ezer K- 
Az adakozás lelkének nevelése. Irta Bogdán Gyula. — 40 pengófiilér =  5 ezer korona.
Követlek U ram ! Egész életre való elmélkedések, imádságok. Irta Czeglédy Sándor. —’48 pengőf. == 6 ezer K- 
Szent fogadástétel. Konfirmációi emlék az egész életre. Irta Czeglédy Sándorné. —'36 pengőfill. =  4.500 K. 
Baptisták, Nazarénusok, M ethodisták, Ü dvhadsereg, A dventisták, Nemzetközi bibliatanulók.

Irta Dr. Vass Vince. 1 20 pengő =  15 ezer korona.
„Én vagyok az ut.M Egyházi beszédek. Irta Gyülvészi István lelkész. 1*20 pengő =  15 ezer korona. 
Szent János evangélium ának m agyarázata. Irta Dodi Márk. Angolból fordította Lukács Imre. 4 pengő 

=  50 ezer korona.
Mennyei nászdal. Esketési beszédek. Irta Révész Imre. 2 pengő =  25 ezer korona.
Isten igéje  a gyerm ek lelkében I. Mintaképek. Irta Hastings. Fordította Incze G. 4 pengő =  50 ezer K 
Útmutatás a gyülekezeti fegyelm ezés gyakorlására. Irta Forgács Gyula. —*80 pengőf. == 10 ezerkor. 
A wakefieldi lelkész. Regény. Irta Goldsmith O Fordította Czeglédy Sándor I. 2 52 pengő =  31*500 K- 
Vidéki versek. Irta Szigethy Ferenc Szabolcska Mihály előszavával. 2 pengő =  25 ezer korona. 
Évfordulók. 1924. évi pápai konferencián tartott előadása Morton János sárospataki theologiai tanárnak. 

—*40 pengófiilér =  5 ezer korona.
Vasárnap — vásár nap? Irta Uray Sándor. —*08 pengőfillór =  1 ezer korona.
Édesanyák könyve. Irta Tildy Zoltánná. — 12 pengófiilér =  1.500 korona.

Megrendelésére azonnal küldi K is  T ivada r könyvkereskedése Pápa, Fö-ucca 21.

Nyomatott Welliach Béla villamüzeraü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1810-ban.

Lantul ajdonoa:
i  D i n í n l í l l  L n tb e r - S iÖ T B ts í f l .
la  OruifM I.atlii r-SiÓTet 

■ég UratalM lapja.

KÁtiratok, alőfiietAal dijak 
ka reklamációk a 

HARANGSZŐ »erkaaatA-
kiadóhlvatalán ak 

SzentffotthArdra (Vasvm.) 
küldenddk. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanlté.
Megjelenik minden vasárnap.

9

K risztu s U runknak vallása, 
Lön hazánknak á ju lása .

SzarkeaitO-ki adóhivatal:
SZENTOOTTHÄRD.

Vas vármegye.
FlOkkladOhlratal 

»Luther-Tirsaság* könyr- 
keraskedéaa Budapest,

vm ., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HABANGSZO“ 
előfizetési á ra : a harmadik 
negyedérra 19.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lO’/a-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre Z 
dollár; at utódállamokba 
a 111. negyedre 20.000 K.

1526— 1926.
II. Korinth. 1. 4 .8 —9. 

„Mindenütt nyomorgatta
tunk, de meg nem szorít- 
ta tu n k ; kétségeskedünk, 
de nem esünk kétségbe; 
üldöztetünk, de el nem 
hagyatunk; tiportatunk, de 
el nem veszünk.“

Hős vértől pirosult gyásztér só
hajtva köszöntlek! . . .

Nemzeti nagy létünk nagy teme
tője : Mohács! . . .

400 évvel ezelőtt augusztus 29-én 
temetővé lett a mohácsi mező. A 
fekete hant, mely idáig életet adva 
ápolt, most egyszerre szemfedője 
lett annyi elesett magyar vitéznek.
20.000 hősünk elvérzett egyetlen 
csatatéren! . . .  Elindítanak legjobb
jaink, aki pedig megmaradt, búj- 
dosóvá lett a haza földjén. Szétvert 
menekülők síró szemmel, tépett 
köntösben, üldözött vadként törték 
az erdők sűrűjét s virrasztották a 
barlangok örök éjszakáját. . . Fűit 
Hungária! Magyarország csak volt! 
Budavár tornyain idegen zászló 
röpködött a szélben; szolgaság 
igája, rabság lánca gyötörte a sza
badság nemzetét. Szerte a hazában 
ellenség paripáinak patkó-csattogá
sa hallatszott, s békés falvak csend
jét hányszor felverte rabló törökök 
kegyetlen támadása. Szegény ma
gyar anyák nem tudták, kinek ne
velik fel kicsi gyermeküket; sze
gény magyar gazdák nem tudták 
kinek vetik be földjüket piros bú
zával ! . . .  400 évvel ezelőtt minden 
azt mutatta: elkészült, megnyílt a 
sír, melybe egy nemzet sűlyed el 
— a mi nemzetünk; leszállt Ma
gyarország földjére a nagyszerű 
halál s ránk borította fekete szár
nyait . . .  Fuimus Hungari! A ma
gyar nemzet már csak volt! Régi

dicsőségünk minden csillaga lesza
ladt az égről. Elveszett a múlt, oda 
a jelen! . . .  Ki mert volna álmodni 
jobb kor hajnaláról, mikor minde
nünnen pusztulás, halál, ezernyi 
kétség kiáltott: nyomorgattatunk, 
kétségeskedünk, üldöztetünk, tipor
tatunk ! . .  .

Véres, szomorú esztendőnk 1526! 
Régi emléke is úgy száll el felet
tünk, mint egy óriási fekete felhő, 
mely beárnyékol egy egész orszá
got. Bizony, bizony Isten ostora 
csattogott felettünk!

De ha minden elveszett is — z 
Úr megmaradt. Reménytelen r i- 
gyarok közt, a siralmak földjén 
megjelennek a magyar reformáto
rok, a Luther tanítványai, s a ha
lotti csendességben prédikálni kez
dik ; „Üldöztetünk, de el nem 
hagyatunk, tiportatunk, de el nem 
veszünk, nyomorgattatunk, de nem 
esünk kétségbe!“. . . Szavuk nyo
mán reménység éledt a fáradt lel
kekben, s ahol reménység van, ott 
még piheg, lüktet az élet s kihajt 
még a jövendő virága. Az elpusz
tult földről égfelé fordultak a sze
mek s a kínos, földi á-vaságban 
millió szív érezte meg, hogy van 
még Biró a felhők felett! . . . De 
a prédikátorok ajka nemcsak a 
reménységet köl'öge hanem fed- 
dőző szóval koi’̂ . ' L .nbánatot is 
prédikált. Mert hiába lett volna 
minden bizakodás, szétfoszlott vol
na minden reménység, ha a régi 
bűnök, a régi erkölcs, a régi babo
nás hiedelem továbbra is úr maradt 
volna a magyar szíveken. Új jö
vendő Ígéretföldj éré csak a meg
tisztult lelkek juthatnak be s min
den felemelkedésnek egyetlen útja 
van : a bűnbánat! . . . A magyar 
reformátorok a kezükben, szívük
ben az evangéliommal így lettek

Isten szent akaratából jobb időknek, 
víg esztendőnek áldott munkásai.

Ma pedig panaszkodás helyett 
hálát adunk Istennek, hogy a re
ménységben meg nem csalatkoz
tunk. Tiportattunk, de el nem ha
gyattunk! Hálát adunk, hogy a 
bűnbánat porából nemzetünket újra 
felemelte, üldöztettünk, de el nem 
vesztünk. És hálát adunk, hogy a 
Mohács után a mi evangéliumot 
prédikáló reformátorainkat olyan 
nagy szolgálatra méltatta . . .  Áldá
sul volt nékünk még a nagy ke
serűség is!

És a mai idők próbáló súlya 
alatt, amikor a régi panaszos kiál
tás szálldos a csonka ország felett, 
eltudjuk-e mondani égre emelt sze
mekkel: nem esünk kétségbe! A 
múlt bizonysága nyomán csillog-e 
még reménység a magyar szemek
ben s annyi botlás után rátalálunk-e 
megmaradásunk egyetlen útjára: 
a törödelem felfelé kanyargó ösvé
nyére ? . . .  A tyánk! bízunk a te 
szabadításodban.

, mi történők, Uram, mirajtunk, 
meg, mily nagy itten a mi si

ralmunk ;
Ostorodat vonta reánk a mi nagy bűnünk, 
Azért hozzád kiáltani mi meg nem szűnünk. 
Bizodalmunk vagyon benned, felséges Isten, 
Mert megmaradsz mindörökké igéretidben; 
Kérünk téged, térítsd hozzád a mi szívünket, 
Hogy elnyerjük irgalmadból UdvöSSdgUn-

L-nf “

•Emlékezzél 
És tekintsd

Ámen.
Nagy Miklós.

Mohács — Trianon.
Irta : Jánossy Oábor.

Ha j! de bűneink miatt gyűlt 
harag kebledben, s lesújtád 

villámidat dörgő,föllegidben. Most 
rabló mongol nyilát zúgattad fölöt
tünk. Majd töröktől rabigát vál-

U e n d e l j e  m e g  K a p i : A Z  Ú R  O L T A L M Á B A N  c .  t ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s t .
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Iáinkra vettünk.“ „Hányszor tá
madt szép hazám Tenfiad kebledre 
s lettél magzatod miatt, magzatod 
hamwedre.“ Ma, négyszáz eszten
dővel a mohácsi vész után, 1926. 
augusztus 29-án ezek a kesergő, 
ezek a vádoló, ezek a bűnbánó 
szavak törnek föl a bús magyar 
szívekből és szállnak zúgó szél 
szárnyain föl a magasságba a 
mindenható Istenhez.

Megáll a munka, óh álljon meg 
egy pillanatra a magyar rónán, s 
erdőn, mezőn, a gyárakban, mű
helyekben, hivatalszobákban, az 
Íróasztal mellett, — egy földet 
megreszkettető sóhajtás és egy 
vezeklő nemzet millióinak szíve 
zokogása, hangos dobbanása száll 
az ég felé, vezekel a magyar, 
emlékezik, — sír és imádkozik ma, 
a mohácsi veszedelem négyszáz 
esztendős fordulójának gyászemlék- 
tinnepén és a népek, nemzetek 
Úrát arra kéri, hogy haragjának 
és búsulásának nehéz vesszejét 
vegye le a magyar nép vállairól 
és fordítsa felénk az Ő véghetetlen 
irgalmaságának és megsegítő ke
gyelmének megtartó erejét, hogy 
megváltassunk a szolgaságból a 
szabadságnak és a halálból az 
életnek.

De necsak a vezeklésnek, a 
bűnbánatnak és az isteni kegye
lemért való könyörgésnek a napja 
és az alkalma legyen ez a mai 
évforduló, ez a négyszázesztendős 
gyászemlékünnep: legyen ez a nap 
a megtérésnek megigazulásnak, a 
beteg, a megromlott és elfajult 
magyar lélek és magyar jellem 
megújhodásának, megjobbulásának 
és nagy és szent cselekedetekre 
való hajlandóságnak és elhatáro
zásnak is a napja és alkalma. A 
mi árvaságunknak, hazánk földara- 
boltatásának s népünk megrontá
sának az emberi gonoszság és 
butaság indítékai mellett egyik fő
okozója volt az, a mi ezellőtt négy
száz esztendővel a mohácsi vesze
delmet hozta hazánkra, amint azt 
a költő is mondja: „Hajh, s ezt 
visszavonás okozá mind s durva 
irigység, egységünk törten-törve, 
hanyatla erőnk s a sorvasztó lánc 
így készüle árva hazánkra, — nem 
az ellenség, önfia vágta sebét I* Nem 
dúlt-e a világrengés végefelé e 
megrontott, félrevezetett, elbolon- 
dított és gyalázatosán megcsalt és 
elárult nemzet fiai, vezetői, sorsá
nak intézői között belső viszály, 
irigység, személyes boszú, hatalmi

Ima harcok után.
Véres mezőkről jövünk most Uram 
S  esdő imára kulcsoljak kezünk:
Leheld lelkünkre a te békességed 
S  a viharban légy paizsunk nekünk.

Vérünk elhullott, hazánk elveszett; 
Kardunk széttörött dúló vad csatán 
S mint sebzett szarvas vágyik hús forrásra 
Úgy vágyunk mi is irgalmad után

Ránkszakadt zúgó, vészes fergeteg.
Gyilkoló fegyvert forgatott kezünk. . .
S most Íme Uram, vége már a harcnak 
Lehajtjuk eléd megfáradt fejünk.
Add nékünk Uram, kegyelmed vizét. 
Hullass lelkünkre enyhe balzsamot. 
Vigasztalj minket jóságos beszéddel :
Ne féljetek, hisz veletek vagyok t

Hadd legyünk újra hű gyermekeid.
Hadd merengjünk az égbolt fellegén; 
Hadd örüljünk a dalnak, a virágnak 
S  legyen kísérőnk a szelíd remény.
Véres mezőkről jövünk most Uram,
S  esdő imára kulcsoljuk kezünk:
Leheld lelkünkre a te békességed,
Örök szeretet, óh maradj velünk I

HORVÁTH IMRE.

féltékenység, testvérharc és egy
másnak való ártani akarás ördögi 
szelleme, nem önfia vágta e sebét 
1918-ban is, — rettentő sebet — 
ezeréves Hunniának, szegény szen
vedő édesanyánknak, a hazának? 
Az isteni gondviselés kegyelmének, 
megsegítő erejének az elnyerésé
hez elsősorban bűneink, hibáink, 
mulasztásaink beismerése, és a régi, 
egymást tépő-maró, egymással ve
télkedő és az egyéni önző érde
keket a haza érdeke fölé emelő 
nemzeti tulajdonságnak, jellemvo
násnak a levetkőzése, a kiküszö
bölése, — a belső villongás meg
szüntetése mellett a nemzeti erők 
egyesítésének, az összetartásnak, 
az egy cél felé, — a haza újjá 
teremtése felé törekvő munkának 
a megkezdése szükséges.

„Téríts meg Uram minket hoz
zád és mi megtérünk. Újítsd meg 
a mi napjainkatpmint vala a régi 
időben“ — mondjuk és könyörög
jük bűnbánó lélekkel az apostol 
szavaival és ha így is cselekszünk, 
akkor felénk fordul a mi teremtő 
és megtartó Istenünknek a figyelme 
és minket meggyógyító, a porból 
fölemelő irgalmassága és akkor 
uj magyar lélekkel, Istent kereső, 
megtaláló, megújult, hívő lélekkel 
megtaláljuk magunkat is, köteles
ségeinket is és elhárítjuk magunk
ról, hazánkról Isten segítségével 
s a magunk egyesített erejével 
uj Mohácsnak, — Trianonnak ve

szedelmeit, halált hozó következ
ményeit.

A mohácsi veszedelem 400 éves 
fordulóján magunkba szállva, vés
sük szíveinkbe az apostoli intel
met : „Minden ország, valamely 
magában meghasonlik, elpusztul 
és egy város is, vagy házi nép, 
a mely meghasonlik magában, meg 
nem maradhat.“ (Máté 12. R. 25. sz.)

Imára kulcsolódjék ma minden 
dolgos magyar kéz és — holnap 
szoruljon a dolgos magyar kéz 
ökölbe és küzdjön, dolgozzon és 
harcoljon a magyar integritásért, 
a magyar föltámadásért!

R  mohácsi vész és a 
reformáció.

Irta: Berecsky Sándor.

Ha valaki a mi jelenlegi köz
életünket figyelmesen vizsgálja, 
feltűnhet neki, hogy mennyi jubi
leumot, mennyi születésnapi, halotti 
emlékünnepet ülünk, jeles költői 
művek megjelenésének, országos 
nagy eseményeknek félszázados 
vagy százados évfordulóit, mily 
nagy búzgósággal ünnepeljük. A 
Petőfi, Madách, Jókai, Vörösmarty, 
Rákóczi emléknapok, a gályarab- 
lelkészek ünnepélyei egymást vált
ják fel. Ha mi e nemzeti és vallási 
ünnepek gyakoriságának lélektani 
okát keressük, azt abban találjuk, 
hogy a jelenidő szenvedései és 
bajai közt a bajból való mene
külés útját és módját keressük 
és ezt az utat és módot a mult- 
idő példáiban reméljük megtalálni. 
Vigasztalást keresünk a jelen 
bajai közt a múltban és a múlt 
példáiból merítünk reményt a jö
vőre. Arany János, ki 1849 után 
szintoly szomorú helyzetben látta 
hazánkat, mint mi mai nap, ezt a 
gondolatot ekkép fejezi k i :
Vissza néz a magyar, sóhajtva néz vissza, 
Te dicső hajdankor! fényes napjaidra . . .  
Engem is a bánat megviselvén zordul, 
Vigaszért hő lelkem a múltakba fo rdu l; 
Azokkal időzöm, akik másszor vo ltak :
Mit az élet megvon, megadják a holtak.

A sok százados évforduló közt 
ez évben különösen kettő emel
kedik ki: Rákóczi születésének és 
a nápolyi gályarab evangélikus és 
református lelkészek szabadulásá
nak harmadfélszázados évfordulója. 
De az 1926-ik év egy szomorúan 
nevezetes nagy eseményre, a mo
hácsi veszedelemre is emlékeztet 
minket. Ebben az évben van a
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mohácsi vésznek 400-ik évfordulója.
Elmondhatjuk, nincs a mohácsi 

vésznél gyászosabb esemény nem
zetünk történetében. E veszedelem 
és az ebből eredő másfélszáz éves 
török uralom okozta, hogy Nagy- 
Magyarországnak nem mind a 21 
millió lakosa, hanem ennek csak 
fele magyar anyanyelvű. Ez a 
török veszedelem okozta, hogy a 
magyarságot politikailag háromfelé 
szakították, három külön uralkodó 
hatalma alá kényszerítették. Az 
ország nyugati és északi része meg
maradt a király hatalma alatt, aki 
Bécsben lakott és Magyarországot 
a német érdekeknek rendelte alá. 
A keleti rész felett a török hata

lomtól függő erdélyi fejedelem 
uralkodott. Az ország déli és kö
zépső részét pedig a török basák 
közvetlenül kormányozták. E szét- 
szakítottság, a sok üldözés, zsarolás, 
a sok pusztító háború, a sok rab- 
ságbahurcolás a magyar nemzetet 
annyira megfogyosztotta, annyira 
meggyengítette, hogy a teljes meg
semmisülés veszedelme fenyegette.

De a jó Isten nem hagyja el a 
benne bízókat. A szenvedésekkel 
sújtott magyarok fohászai felhatot
tak az égre. Ha múltúnkat figyel
mesen vizsgáljuk, még a legnagyobb 
veszély idején is megtaláljuk az 
isteni gondviselés vigasztaló erejét. 
Az Űr, aki megsebesít, orvosság

ról is gondoskodik. A mohácsi vész 
által földre sújtott magyar nemzet 
felemelésére a mi vigasztalásunkra 
és megmentésünkre támasztotta a 
jó Isten azt a lelki megújulást, azt 
az evangéliomi világosságot, melyet 
közönségesen reformációnak neve
zünk. A keletről reánk sújtó csa
pás ellen nyugat felöl jelent meg 
az orvosság, a gyógyító ír a re
formációban.

1520-ban, mikor Szolimán szul
tán trónra jut, jelennek meg Luther 
alapvető iratai: A német nemzet 
keresztyén nemességéhez, Az egy
ház babiloni fogságáról és A 
keresztyén ember szabadságáról. 
1521-ben, mikor Szolimán három

A soproni ev. gyülekezet új harangjai. „Hősök harangja“ 33 q. „Béke harang“ 16 q. Felavatásuk szept. havában lesz.

sereggel támadt Magyarország el
len s Szabácsot és Nándorfehérvárt 
elfoglalta, mondotta Luther Worms- 
b a n : Itt állok máskép nem tehetek. 
1526-ban, a mohácsi ütközet évé
ben, mondotta ki a speieri biro
dalmi gyűlés az evangéliomi egy
ház elismerését, törvényes lét jogát. 
1526-ig már 12 magyar diák hall
gatta a wittenbergi főiskolán Luther 
és Melanchton bibliamagyarázatát, 
1560-ig, Melanchton haláláig, 442-re, 
a 16-ik század folyamán 1000-re 
emelkedett a wittenbergi magyar 
tanulók száma. A reformáció ez

ifjak által magával hozta hozzánk 
az igaz istenismeret mellett a ma
gyarnyelvű igehirdetést, a magyar 
nyelv irodalmi nyelvvé fejlesztését, 
a magyar nemzeti irodalmat, a nép
oktatást, a magyar műveltséget, 
a nemzeti öntudatot és önérzetet, 
a nemzeti jogokhoz, nyelvhez, sza
badsághoz és alkotmányhoz való 
törhetetlen ragaszkodást. Ekkép 
lett a reformáció orvosság, gyó
gyító ír a nemzeti szétszakítottság 
ellen. Ekkép lett a reformáció a 
külsőleg szétszakított magyarság
nak benső összetartó, fenntartó

ereje és megmentője. A 16-dik 
század legnagyobb eseménye nem
zeti szempontból hazánkban — 
történetírók állítása szerint is — a 
magyar nyelvnek irodalmi nyelvvé 
fejlesztése. Mert a nyelvében, iro
dalmában és műveltségében egye
sült és összeforrt, nemzeti öntu
datra ébresztett és nemzeti érzésé
ben megerősödött magyarságot 
megsemmisíteni többé nem lehetett. 
A reformáció által ekkép össze
forrasztott magyarság idővel any- 
nyira megerősödhetett, hogy ké
sőbb, kedvező alkalommal politikai,
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állatni egységét is visszaszerezhette. 
Ez az egység csak hosszú idő 
fáradságai és küzdelmei után 1848- 
ben lett teljessé.

Ennek az egyesítésnek a mun
kájában a legfőbb érdem a refor
mációé, az evangéliomi egyházaké, 
melyeknek főelvei: az igazság,
szabadság, felvilágosodás, a magyar 
nemzetet nemcsak vallásilag tá
masztotta fel aléltságából és kel
tette új életre; hanem ama szoros 
kapcsolat folytán, mely a magyarok 
vallási, egyházi és másrészt pol
gári, politikai élete közt fennáll, a 
reformáció és az evangéliomi egy
házak a magyar nemzetet politikai
lag, állami élet tekintetében is jo
gainak ismeretére, szabadságra, 
önállóságra, függetlenségre nevelte 
és búzdította. Ezért voltak minden
kor a reformáció hívei a magyar 
szabadságnak legerősebb támaszai, 
oszlopai. Es nem szabad felejtenünk, 
hogy azok a más vallású hazafiak 
is, kiket hazánk történetében di
csérettel emlegetünk, a reformáció
ból táplálkozó európai műveltség 
hatása alatt éltek és cselekedtek.

(Folyt, köv.)

OLVAS S UK A B I B L I Á T !
Az Úr szava.

Aug. 30. Haszuos. II. Timólheus 3 . is. 
Te, ki az emberi világban azt látod, hogy 
mindennél azt keresik és mindent aszerint 
értékelnek, hogy mennyi,haszon van be
lőle, lásd meg, hogy az Úr szava minden
nél hasznosabb lelked számára, mert örökké
való kincset, lelked üdvösségét szerzi meg 
számodra.

Aug. 31. Örökkévaló. Máté 24.36. Az 
Úr szava azért k ép ^  örökértékü hasznot 
nyújtani, mert ő maga is örökkévaló. Nem 
felbukkanó ötletességek gyűjteménye, nem 
hirtelen támadt hangulatos frázisok hal
maza, nem is múló, emberi bölcsességek 
feljegyzése, hanem örök, isteni kijelentések 
összesége.

Szept. 1. Világító szövétnek. Zsolt. 119: 
106 Miért botorkálsz emberi elmék jános- 
bogár fénye mellett az élet sötét erdején, 
meg-megbotolva a bűnben, mint kiálló 
óriás fák gyökereiben, belezúhanva a vét
kes kívánságok és szenvedélyek farkas
vermeibe, amikor ott világit az Ur szava, 
mint soha nem halványuló s el nem alvó 
szövétnek, melynek fénye mellett bizton 
haladhatsz a keskeny ösvényen a távoli 
cél, lelked üdvössége felé.

Szept. 2. A bölcseség forrása. Zsolt. 
119.m . Az emberi tudás véges, egyik 
tudományos elmélet s találmány a másikat 
dönti meg. Ami őseink előtt rejtelmes, titok
zatos tudomány és bölcsesség volt, ma 
előttünk nevetséges semmiség, talán helyt 
nem álló tévedés. Csak az a tudás nem 
fogy el, az a bölcsesség nem dől meg, 
amire az Úr szava tanít meg (130. vers) 
Mint maga az Úr, úgy szavának bölcses
sége is Örökkévaló.

Bár hitemért. .  *
Bár hitemért szenvednem kell 
S  gyűlölettel 
Illetnek az emberek,
De tudom, és ez nyújt vigaszt, 
Hogy mi aggaszt,
Az úgy tetszik Istennek.
Egy kevésig 
Talán késik 
Az ítélet,
De rossz véget
Érnek, kik bántják telkem.

Sorsom nincsen hatalmamban,
Én magamban
Meg nem változtathatom;
Itt amim van, nem állandó: 
Elmúlandó
Kincs, vagyon: azt jól látom; 
Csupán a hit 
Oly kincs, amit 
A gonosz had 
El nem ragad,
Ez megmarad sajátom.

Oh Uram hát ez éltemben,
Ahol minden 
Változik oly hirtelen,
Halld meg esdő kérelmemet;
Védd ügyemet 
S  oltalmaddal légy velem.
Ez ha kisér,
Bármi sors ér,
Nem rettegek,
Vigaszt lelek,
Mert velem van Istenem.
* M ária, m a g y a r  k ir á ly n é n a k ,  II . L a jo s  ö zv e 

g y é n e k  éneke.

Szept. 3. Boldogságot adó. Zsolt. 119. 
02. Az élet fékevesztett tü'ekedése közben, 
a létért való szünetnélküli harcban a nyo
morúságokban és gyötrődésekben ugyan 
van-e valami, ami nyugalmat, állandó bol
dogságot nyújthatna zaklatott lelkednek? 
Az élvezetek talán ? Hamar csömört okoz
nak. Emberi vigasztaló szók ? Elhangzanak 
s a szív fájó sebe tovább sajog. Ámha az 
Úr szavára figyelsz (Zsolt, l.j, érhet bár
mily, sors, megkisértes, vagy próbára tétel 
az Úrra hallgató s benne bízó s z ív  nyu
galmának gyönyörűséges boldogságát semmi 
el nem rabolhatja.

Szept. 4. Hatalom. Zsolt. 33 .6—o. Az 
Úr, egyetlen szavával ronthat s teremthet 
világokat Miért nem hallgatsz reá, hadd 
törjön össze bűneid miatt s miért nem 
könyörögsz hozzá törödelmes szívvel, hogy 
teremtsen benned új szívet, hiszen egyet
len szavával az üdvözültek közé emelhet, 
Érezd parányi voltodat s alázd meg magad 
az Úr hatalmas szava előtt.

Szept. 5. Igazság. János 17 . n. Ne hall
gass álbölcsek és hamis próféták szavára. 
Egyedül az Úr szava nem téveszt meg 
soha. Az Úr nem hazudik, álnokságot soha 
nem szól Szava igaz s amit mond, be is 
teljesíti. 0  szavatartó Úr. Hallgass hát az 
Úr szavára 1 De ne csak hallgass, hanem 
teljesítsd is azt, amit mond néked az Úr 1

Abaffj- Gyula.

A zorványi vár ura.
Irta: Szombath Ernő. ig)

Másnap csakugyan megérkezett 
a királyi hírnök. Egy csomó katona 
kisérte. Amint a várhoz értek, a 
kürtös megtújta a kürtjét.

A kapus kidugta a kémlelő 
lyukon a fejét, de ijedten kapta 
vissza, amikor felhangzott a pa
rancs :

— A király nevében parancso
lom, nyiss ajtót!

A kapu hídja csikorogva eresz
kedett le s a lovak dübörögve 
haladtak át rajta a vár udvarába.

Ott Zorványi Tihamér fogadta 
őket s rövid pár szóval elmondta, 
hogy a várat már birtokba vette 
s öccse eltűnt örökre.

A hírnök egy napi pihenés után 
visszaindult s Zorványi magára 
maradt.

Azonnal befogatott egy kocsiba 
s Varsádyval a parochiára hajta
tott a fiáért. Ott megebédeltek s 
aztán visszaindult Zorványi a fiá
val a várba.

Valóságos virágeső fogadta a kis 
urfit. A vár tele lett a falvak la
kóival, akik mind eljöttek, hogy 
fogadják a kis nemzetes ur bevo
nulását. A férfiak kalaplengetve, 
a lányok, asszonyok virággal fo
gadták. Egy öreg ember állott 
aztán elő s beszélni akart. De 
ajkán nem tudott más szó előjönni, 
csak az, hogy az Isten hozta, az 
Isten hozta s azzal sírva fakadt. 
S a nép vele zokogott. Hiszen az 
uruk boldogsága az övék is volt, 
mert a Zorványiak mindig ember
ségesen bántak az emberekkel. 
Nem csoda hát, ha az egyszerű 
emberek szeretetüknek csak a 
könnyeikkel tudtak kifejezést adni.

Zorványi megköszönte ragasz
kodásukat s kiadta a parancsot, 
hogy minden falujában süssenek 
meg egy ökröt. A várnagynak meg 
meghagyta, hogy a szükséges bort 
adja ki a vendégeskedéshez.

S ezzel aztán már kevés is a 
mondani valóm.

A kis úrfit mindenki szerette s 
becézte. Varsády is gyakran fel
jött a várba s ilyenkor a kis Ti
hamér naphosszat vele volt, el nem 
maradt volna semmiért a kedves 
bácsitól. Sokszor elment vele a 
parochiába is és ilyenkor János is 
velük ment, aki aztán hazakisérte.

És János ? Nem akart se nemes, 
se szabad ember lenni, se semmi
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félét nem fogadott el, hasztalan 
akarta Zorványi megjutalmazni hű
ségéért. Egyedüli vágya az volt, 
hogy mindig a nemzetes úr és a 
kis urfi mellett maradhasson. S e 
vágya teljesedett is. Az öreg vár
nagy rövidesen meghalt s Zorványi 
Jánost tette ennek utódává. S hogy 
aztán Zorka is beköltözött a várba 
mint várnagyné, teljessé lett a jó 
ember boldogsága. Igazán el lehe
tett mondani, hogy a Zorványi vár 
lakói boldogok, nagyon boldogok 
lettek.

*
A vár ma már csak romhalmaz. 

Csupasz falak meredeznek az ég 
felé, de az idő vastoga azt is ki
kezdte már s egyenkint hullanak 
alá a kődarabok, s a várfalak 
lassan-lassan omladoznak, tüne- 
deznek.

Alant meg a folyó csapdossa 
örökös hullámaival a vár szikla
falát s haragos tajtékot szórva ro
hannak tova. Aztán szépen elcsen
desednek, kisimulnak, összefolynak 
a habok s halkan suttogják el egy
másnak a Zorványi vár urának 
történetét. (Vége.)

A soproni és győri
evangélikus ifjúság.

A soproni ev. leányegylet még július 
elején meglátogatta a győri evang. ifjúsági 
egyesületet és az akkori őszinte, szeretet
teljes fogadtatást viszonozni őhajtván, meg
hívta az egyesületet Sopronba, a lutherá
nusok ezen régi, erős végvárába. Az ev. 
ifjúsági I egyesület elnökének, dr. Vélsz 
Aladárnak vezetésével utazott Sopronba, 
ahol a leányegylet Hegedűs Ilonka elnök
nővel az élén fogadta a győri evang. ifjú
ságot. Az állomásról a Lyceumba kalauzol
ták a győrieket, ahol az ebédlőben kitűnő 
reggelivel fogadták őket a soproni lányok. 
A Lyceum ebédlője ez alkalommal virággal 
volt feldíszítve, s minden oly kedves, o'y 
oly csinos volt, aminőnek azt a finom 
leánylélek tervezi, elképzeli. Reggeli után 
a templomba ment az ifjúság, ahol még a 
bejáratnál ott álltak az új harangok a sop
roni evang. áldozatkészség ezen újabb 
bizonyítékai, mintegy figyelmeztetésként az 
ifjúság részére, hogy egyházunknak szük
sége van az áldozatkész hívekre, akik tud
nak, akik akarnak egyházukért, hitükért 
áldozatokat hozni. Szép volt, midőn a két 
város lutheránus ifjúsága megtöltve a temp
lom padjait, buzgón énekelte a magyar 
gályarabok gyönyörű énekét: Térj magad
hoz drága Sión.

Istentisztelet után a városligeti vendég
lőben volt az ebéd, mely után az ifjúság 
a délutánt játékkal, szórakozással töltötte. 
Itt felkereste az ifjúságot Hollós János 
lyceumi igazgató és neje, Ziermann Lajos 
lelkész és neje, Hansmann lelkész, Králik 
Gusztáv és neje, dr. Baross pénzügyi taná
csos és felesége, valamint Pozsgaíné úrnő,

akik nagy örömmel látták azt a kedves, 
megértő szeretetet, amelv a két testvér
egyesületet összehozta. Napnyugta felé a 
leányegylet gazdag ozsonnával búcsúztatta 
vendégeit, kikisérvén őket a vasútra, ahol 
a legközelebbi viszontlátás reményében 
búcsúztak. Különösen emlékezetében marad 
a győrieknek az az önzetlen áldozatkész
ség, amidőn a soproni lányok nem törődve 
a zuhogó esővel, folyton vendégeikkel vol
tak, kalauzolták őket s igyekeztek a győri
eknek kedvessé tenni a soproni kirándulást, 
ami teljes mértékben sikerült is.

Hogy egy ilyen kirándulás egy egyesület 
életében mit jelent, azt csak azok tudják 
igazán értékelni, akik az ifjúsággal foglal
koznak s figyelik az ifjúság lelki életét, 
gondolatvilágát. Az ilyen kirándulás, amely 
megfelelő vezetőkkel s megfelelő program
mal történik, nemcsak azért hasznos, mert 
az evangélikus ifjúság megismeri az egyes 
gyülekezetek életét, intézményeit, vezetőit, 
hanem növeli az evang. öntudatot, erősíti 
az összetartás érzését, amelyre az evang. 
ifjúságnak oly nagy syüksége van. Hisz 
erre az ifjúságra oly nehéz feladatok vár
nak, amelyeket csak úgy lúd megvalósítani, 
ha egymást ismerve, szeretettel össze tud 
fogni. Ezért külön elismerés illeti a két 
egyesület elnökségét, amely felismerte az 
ilyen testvéregyesület látogatásának fontos
ságát s fáradhatatlan odaadással neveli 
egyházunknak a hitben erős, vallását sze
rető, áldozatkész egyháztagokat.

KORKÉ P E K.
K arcolatolt a hétről.

Az egykori jezsuita kolostorból 
tüdőbeteg gyógyító szanatóriumot 
csináltak Törökbálinton. Az ú j sza
natórium felavatása alkalmával töb
bek között Weicher Miklós török
bálinti apátplébános, kormány fő 
tanácsos tartott lendületes beszédet, 
arról a feladatról, amelyeket Krisztus 
szabott a szenvedő emberiség kínjai
nak enyhítésére. Az egyik fővárosi 
lap tanúsága szerint elmondotta, hogy 
a szanatórium hatalmas épületét 300 
esztendővel ezelőtt a jezsuiták építet
ték, . . .  Istent szolgálták, a krisztusi 
hitet hirdették fa lai között. Később 
ezt a szerzetet eltávolították a kolos
torból, de az a gondolat, amit ők 
képviseltek, iilmaradt a falak között 
s annyi változás után m o s t  a  k o 
lo s to r  é p ü le te  v is s z a k a p ta  e r e 
d e ti  r e n d e lte té sé t, a* e m b e r s ze 
r e te t s zo lg á la tá b a  á l l í to t tá k ,  
amely a jezsuiták által hirdetett hit
nek egyik talpköve. Krisztus nem 
ismert különbséget ember és ember 
között, ez a gondolat vezesse a sza
natórium vezetőit.

EGYRŐL- MÁS RÓL.
A m in den n api életből.

Európa harminchat nagy vá
rosa között Sevilla után Buda
pesten hal meg a legtöbb ember

tiidövészben. A főváros közigazga
tási bizottsága szeptemberi ülésén 
tárgyalja a fővárosi szakhivatalok 
jelentését és köztük a tiszti főorvos 
jelentését is az 1926. év első felének 
közállapotáról. A jelentés tükrében 
szomorú képet mutat Budapest köz- 
egészségügye, ha a fertőző betegek 
száma a tavalyi első félév 8534 ese
tével szemben 7192 re apadt is. Ré
szint kisebb volt a természetes sza
porodás, mint tavaly ugyanebben az 
időszakban, részint 3000 rel szaporo
dott a közkórházakban kezelt betegek 
száma. Egyenesen megdöbbentő, ha 
a székesfőváros közegészségügyét, a 
tüdővészben elhaltak számaránya alap
ján biráljuk el. Az elmúlt félévben 
1571 tüdő vészes beteg halt meg, 
50-nel kevesebb, mint tavaly január
tól júliusig, de a megbetegedések 
száma több mint 15 000-rel szaporo
dott. A tüdőbeteggondozó- intézetekben 
5797 új beteget és 71.951 régi bete
get ápoltak. Statisztika alapján meg
állapítja a tiszti főorvos, hogy harminc 
nagy európai város közül Szevillában 
halnak meg legtöbben tüdóvészben, 
de mindjárt utána Budapest követke
zik 291 halálesettel minden százezer 
után. A szomorú statisztikában Buda
pestet Leningrad követi 280, Trieszt 
281, Madrid 253 háiáiesettel.

Tehát Spanyolországban, Orosz
országban, Olaszországban és Ma
gyarországon halnak el legtöbben 
tüdóvészben.

HETI  KRÓNI KA.
A m agyar nemzetgyűlést a ház elnöke 

október 14 éré hívja össze. — Bethlen 
miniszterelnök Inka pusztán üdül. — Ra- 
kovszky belügyminiszter egészségi állapota 
javul. — Balatonfüreden nagy miniszteri 
tanácskozást folytattak, amelyen a minisz
terelnök is résztvett. — A Táblán a frank 
pört tárgyalja a bíróság. — A Csepelen 
levő lóporraktárak felrobbantak. A kár 
óriási. Nyomozás folyik abban az irányban, 
vájjon nem bűnös kezek idézték-e elő a 
katasztrófát. — Újabb adatok vetődtek 
napfényre a Tisza gyilkosság ügyében. — 
Zadravetz kalh. tábori püspök utóda dr. 
Luttor balatonfüredi plébános lesz. — A 
fővárosban nagy fénnyel ünnepelték meg 
ez évben is István király napját. — 92 
tisztet avattak fel a Ludovika Akadémián.

A cseh miniszterelnök kijelentette, hogy 
a központi kormányszervek semmiféle oly 
rendeletet nem bocsátottak ki, amelynek 
alapjául szolgálnának a tömeges kiutazá
soknak. — Prágában folytatják a magyar- 
cseh tárgyalásokat.

Jugoszlávia összevonta csapatait a 
bolgár határra.

Szerbia és Lengyelország szerződ
nek, mert békében kívánnak élni. — Pasics 
nagy beteg.

G örögországban kitört a katonai for
radalom és elsöpörte Pangalosz diktaturá.
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iát. Pangaloszt letartóztatták. Az új elnök 
Konduriotisz.

Spanyolország és a Népszövetség 
között elkerülhetetlen szakításra kerül a 
sor, melynek kapcsán Spanyolországot ki
léptetik a Népszövetségből.

Az angol bányászok körében egyre 
jobban megerősítik azt a hirt, hogy a 
szénbánya sztrájkot az egész vonalon 
feladják.

Az európai államok rendőrségei nem
zetközi kapcsolatot létesítenek egymás 
között a kommunista bűncselekmények ki
nyomozására, mert az a meggyőződés, hogy 
az egész világra kiterjedő kommunista 
bűnszövetkezettel áll szemben a rendőrség.

Perzsiában a forradalmárok elfoglal
ták Kwash városát. Kormány csapatok in
dultak a felkelés elnyomására.

N iharagua több vidékén felkelés tört ki.

HARANGS ZÓ.
----

Szthároms. u. 13. vasárnap.
Ep. Gat. 3.15-22.

A Jézus Krisztusban való hit az üdvnek 
egyedüli Igazi és biztos útja.

„ A  z o r v á n y i  v á r  u r a “ című. 
elbeszélés kiadása a magas nyomdai 
költségek, nemkülönben az előjegyzé
sek kevés száma (171 darab) miatt 
elmarad. _

Kapi Béla dunántúli püspök üdülésre 
fia társaságában Aflenzbe utazott, hol e hó 
végéig tartózkodik.

Kovács Sándor egyet, tanár aug. 22-én 
Szeged vendége volt. Itt az istentisztelet 
keretében ünnepi beszédet mondott a mo
hácsi vész 400. évfordulója alkalmából.

A dunántúli reform átus egyházkerü
let szeptember 15-én és 16-án Papán tartja 
ezévi rendes közgyűlését. Nagy érdeklődés
sel várják Antal Géza dr., püspök elnöki 
beszédét, amelyben kiterjeszkedik az egy
házi kérdések minden vonatkozására.

Ezfistlakodalom. Aug. 15-én, vasárnap 
volt dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész 25 
éves házassági évfordulója. Mivel Hévizén 
nyaral, ez alkalommal ide jött az egész 
családja s Hévizén ünnepelték azt meg, 
amikor is 10 órakor résztvettek az isteni
tiszteleten, utánna szobájukban szűk családi 
körben Reichert Gyula ny. lelkész szólott 
hozzájuk és imádkozott az örvendező csa
láddal.

Lelkészjelőlés. Augusztus 22-én volt 
Keszthelyen a lelkészjelölő gyűlés, hol egy
hangúlag Menyhár István adminisztrátort 
jelölték. A gyülekezet a lelkészválasztó 
gyűlést szeptember 5-ére tűzte ki.

Szeged. Az egyháztanács, valamint a 
rendkívüli közgyűlés elhatározta az új or
gona; beszerzését a pécsi Angster-cégtől, 
valamint egy harang beszerzését is.

Héviz. A jó Isten kegyelmének drága 
ajándéka e csodálatos gyógyforrás. Olyan 
mint a bibliai Bethesda tava, melyben szá
zak és százak kerestek betegségeikre gyó
gyulást. Ide is az ország minden részéből 
százak és ezrek jönnek évente, akik gyó
gyulást keresnek testi bajaikra. De a Bet
hesda tavánál megjelent a lélek orvosa, 
Jézus is. A hévízi gyógyfürdő felkeresői 
sem nélkülözhetik az ő szent Igéjét. Azért 
a zalai egyházmegye belmissziói egyesülete 
gondoskodik, hogy minden vasárnap d, e. 
10 órakor evangélikus istenitiszteleten ve

hessenek részt az evangélikus fürdővendé
gek, amikor is felváltva Nagy Lajos esperes, 
Reichert Gyula ny. lelkész és Menyhár 
István keszthelyi h. lelkész viszik el a lelket 
gyógyító Isteni-igéket. Szinte megható és 
felemelő, mint gyülekeznek vasárnaponként 
d. e. 10 órakor a hévízi fürdözók a nagy 
és szép gyógyteremben, melyet a fürdő
igazgatóság enged át készséggel az isteni
tiszteletekre. Találkoznak itt úgy a buda
pesti, mint tolnai és angyalföldi gyülekeze
teink evangélikusai, akik boldogok, hogy 
ha templomaiktól távol is, de együtt éne
kelhetik : Mint a szép híves patakra . . .  A 
hévízi istenitiszteletek bizonyosan erősítik 
az evangélikus öntudatot és az ország kü
lönböző részeiben lakó ev. testvérek össze- 
tartozandóságának érzését.

Zánka. A háború alatt elvitt nagyharang 
helyébe a zánkai református és evangélikus 
hívek új harangot szereztek be, melynek 
beszerzési költségeihez felerészben a refor
mátus, felerészben az evangélikus egyházak 
tagjai járultak hozzá. — Közös templom, 
közös harang és a két testvéregyház között 
megértés, egyetértés. — A harangot a sop
roni Seltenhofer cég öntötte huszonkiienc- 
miüió koronáért. — A f. hó 15-én történt 
felavatáson megjelentek: Nagy Lajos evang. 
és Szűcs József református esperesek, to
vábbá Siskci Imre monoszlói református, 
Nóvák Elek kővágóőrsi evang. és Szűcs 
János helybeli református lelkészek.

Szűcs József ref. esperes tartotta a ha
rangfelavató beszédet; Nagy Lajos evang. 
esperes volt az ünnepi szónok, ki szintén 
megáldotta a harangot, Novák Elek ev. 
lelkész áldó imát mondott; Szűcs János 
helybeli ref. lelkész ismertette a harang 
beszerzésének történetét. Istenitisztelet után 
a két testvéregyház hívei egymásután járul
tak az Úr szent asztalához s éltek az Úr 
szent vacsorájával, lelkűket erre Siskei Imre 
ref. leikési készítette elő.

A délutáni istenitiszteleten Nagy Lajos 
ev. és Szűcs |ózsef ref. esperesek az egyet
értés és szeretet további gyakorlását kö
tötték a hfvek lelkére.

A súri ág. hitv. evang. egyház aug. 
15-én avatta fel újonnan beszerzett 2 ha
rangját, melyeknek tiszta ércsúlya 401 kg. 
és amit önkéntesen adtak össze a hfvek. 
Az avatást a veszprémi egyházmegye espe
rese, Takács Elek végezte, aki magasszár- 
nyalású beszédével indította meg a sziveket 
és adta át a harangokat rendeltetésüknek. 
Utána Sokoray Bálint hántai lelkész ünnepi 
beszéde gyönyörködtette az egyház tagjait. 
Közben az egyház férfikara precíz betaní
tással Marosi Mihály karnagy vezetése 
mellett adta elő ez alkalomra írt énekét. 
A liturgikus oltári szolgálatot az egyház 
h. lelkésze teljesítette. Az ünnepély utáni 
díszközgyű'ést Báles Terus, Szlatyinszki 
Mihály és Szabó Mari szavalatai tették 
kedvessé és emlékezetessé a híveknek. A 
felkoszorúzott harangokat előzőleg aug. 
13-án lovasbandérium és magyar- és fehér
ruhás lányok várták és kísérték a templom
hoz. A harangok összhangja Seltenhofer 
soproni céget dicséri.

Evangélikus leányinternátus Győrött. 
A győri ev. Szeretetházban még van néhány 
hely olyan leánytanulók számára, akik a 
győri áll. iskolákba akarnak járni. Az intézet 
két diakonissza nővér vezetése alatt van. 
Havi teljes ellátásért 80 pengőt kell fizetni. 
Jelentkezni a Szeretetház igazgatójánál lehet.

Bethánia konferencia Nyíregyházán. 
A Bethánia egyesület aug. 19—22-ig tar
totta tiszántúli konferenciáját Nyíregyházán.

Evang. részről báró Podmaniczky Pál és 
Túróczy Zoltán tartottak előadást.

Harangajándék a  diósgyőri ev. egy
háznak. Záhony Dezső diósgyőri ev. tanitó 
ez év nagypéntekén veszítette el hirtelen 
halállal Géza nevű fiát. A szerencsétlenül 
járt fiatalember emlékére most a gyászoló 
család egy mázsás harangot öntet a diós
győri ev. egyháznak.

A jókedvű adakozót szereti az Isten. 
Alig van a soproni ev. líceumi diákszövet
ségnek idősebb és egyben — anyagi viszo
nyaihoz képest — jobbkedvű adakozó tagja 
Mátis István nyug. vármegyei irodaigazga
tónál Beleden. Amint megkapta Berecz 
Gábor ottani nyug. tanitó a diákotthonra 
szóló gyűjtési megbízatást, azonnal és első
ben is Mátis Istvánhoz ment. Ez pedig 
minden szó nélkül 1 millió, Írva egy millió 
koronát adott neki, hogy tegyen vele, amit 
akar. Berecz „alapítólevelet“ íratott alá a 
jókedvű adakozóval, melyet a pénzzel együtt 
még aznap postára tett a soproni ev. líce
umi igazgató címére. Egyben új „befizetési 
lap“-ot kért, hogy az ezután következő 
gyűjtést is majd elküldhesse. Bár több ilyen 
jókedvű adakozót adna a jó Isten.

A rajkai (Moson m ) evang. egyház- 
község f. hó 15-én a nyugalomba vonult 
Király Gusztáv tanitó helyébe ez idén vég
zett ifj. Bácz Kálmánt, a hasonnevű kőszegi 
tanitó fiát választotta meg.

Új egyházmegyei pénztáros. A zalai 
egyházmegye pénztárosává Jónás Lajos 
alsódörgicsei lelkészt választotta meg.

Az egyetemes nyugdíjszabályrende
le t tervezetének kinyomatása a megren
delések csekély száma folytán lehetetlenné 
vált. Mivel a nyugdíjügy az összes lelké
szek eminens érdeke, mégegyszer felhívást 
intézünk a lelkészi karhoz, hogy a nyug- 
dijtervezetet, melyhez Schöll Lajos főespe
res és Wagner Ádám egyhm. számvevő 
tervezetét is csatoljuk, az Evang. Főesperesi 
Hivatal-nál Hidas (Baranya m.) 1926 szepí.
5-ig megrendeljék. A nyomtatvány megfelelő 
számú megrendelés esetére szept. 15-ig 
szétküldésre kerül.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Rádió mint lelkészhelyettesitő. Kelet- 

frisiában Eméenben egy református gyüle
kezet a hiányzó prédikátor pótlására rádiót 
hozatott Lautsprecherrel, hogy a prédikációt 
egy szomszédos holland egyházból a gyü
lekezet tagjainak kőzvetitse.

Lutherfilm rövidesen megjelenik a mo
ziban. D. Döhring Bruno írta a szöveget 
hozzá; kiváló művészek közreműködésével 
s az evangélikus Bund felügyelete mellett 
nagy gonddal készítik ezt a filmet.

Jugoszlávia. A vendvidéki evangéliku
sok vörhenyjárvány miatt elhalasztott egy
házmegyei gyűlésüket szept. 8-án Őrihodo- 
son tartják. — A zsinatukat az S. H. S. 
királyság alatti evangélikusok aug. 17-én 
nyitották meg újból.

Csehszlovákia. Losonc 23 változatú 
orgonát rendelt. — Nem mindennapi élve
zetben volt részük a kassai evangélikusok
nak, ahol is a templomban nagy sikerű 
egyházi hangversenyt rendeztek. — A felső- 
szelii gyülekezet templomtornyát renovál- 
tatta. — A szlovenszkói ifjúsági egyesület 
szövetsége kongresszusát Losoncon tartotta. 
— A nyugati egyházkerület rendes évi köz
gyűlését július 15-én Pozsonyban tartotta.

Mexikó. Mexikó római követe az Osser- 
vatore Romanó egyik cikkével kapcsolatban, 
mely a mexikói katholikusok üldözését tár
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gyalja, odanyilatkozott, hogy téves az az 
állítás, mintha a kormány a papokat Mexikó 
területéről kitiltotta volna. A kormányt 
csupán az az intenció vezette, hogy javítson 
a benszülött papok helyzetén. A vallások
tatást sem szüntették be teljesen, hanem 
csupán az alsófokú iskolákban, mig a kö
zépiskolákban és az egyetemeken a vallás- 
oktatás továbbra is szabad. A szerzetes- 
rendek feloszlatására az 1857. törvény 
jogosítja fel a kormányt és ez a feloszlatás 
semmiképpen sem befolyásolja a világi 
papok egyházi funkcióit. A kormány csupán 
azokat a világi lelkészeket tiltotta el az 
egyházi funkciótól, akik az állam törvényei
nek ellenszegültek. Azt a rendeletet, hogy 
egyházi funkciókat csupán templomokban 
szabad végezni, a kormány azért bocsátotta 
ki, hogy elejét vegye a nyilvános istentisz
teletekkel járó esetleges zavargásoknak és 
ezt a rendeletet a kormány azonnal hatályon 
kivül helyezi, mihelyt a nyugalom az ország 
területén ismét helyreállott.

A követ nyilatkozatát azzal a kijelentés
sel fejezte be, hogy az új egyhiztörvények, 
amelyek a külföldön oly óriási felháborodást 
váltottak ki, Mexikóban a lakosság túlnyomó 
részének helyeslésére találtak.

CS ALÁDI  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Káldy István és neje szül. 

Zsédely Zsófia leányát, Zsófiát eljegyezte 
Györik György Rábcakapi.

Esküvő, ifj. Andrássovics Imre és Jakab 
Lenke 1926 aug. 14-én tartották esküvőjü
ket Budapesten a III. kerületi Zichi-uccai 
evang. imaházban.

Halálozás. Hetyey Atal a férjezett Ba
logh Antalné, hosszú, súlyos szenvedés 
után Kisfaludon elhalálozott. Elhunytát férje, 
8 gyermeke (köztük 2 kisebb) és nagyszámú 
rokonság gyászolja.

A Szent Isten kifürkészhetetlen végzé
sében keresztyéni alázatossággal megnyu
godva, gyász baborult szívvel adjuk hirül, 
hogy a jó gyermek és unoka, szerető test
vér és menyasszony, Rajnai Ilonka folyó 
hó 16-án este 9 órakor, hosszú és kínos 
szenvedés után, 22 éves korában visszaadta 
ifjú lelkét teremtő Urának. Drága halottunk 
kihűlt porhüvelyét f. hó 18-án az ág. h. ev. 
egyház szertartása szerint, a Krisztusban 
való feltámadás reményében helyeztük el 
a családi sírboltban. — Az Ur adta, az Ur 
vette el. Áldott legyen az Urnák neve. Jób 
I. 21. — Boldogok a halottak, kik az Urban 
halnak meg mostantól fogva. Bizony azt 
mondja a Lélek, mert megnyugosznak az 
ö fáradtságuktól és az ó cselekedeteik kö
vetik őket. Ján. jel. 14.ia. — Dombóvár, 
1926. augusztus 16-án. — Vitéz Rajnai 
János atyja. Özv. Schleier Henrikné szül. 
Altmann Erzsébet nagyanyja. Hoffmann 
Ernő vőlegénye. Rajnai Irma, Rajnai Károly 
testvérei.

özv. Krausz Károlyné szül. Hauser, 
mint anya úgy a saját, valamint leánya 
Elza nevében mélységes fájdalomtól meg
törve tudatja minden rokonnal és résztvevő 
baráttal, hogy felejthetetlen, hőn szeretett 
jó leánya, illetve nővér és nagynéni Krausz 
Auguszta, az evang. népiskola tanító
nője, 1926. évi augusztus hó 10-én, kedden 
reggel 3/t5 órakor hosszú, kínos szenvedés 
után életének 43 évében az Urban csen
desen elszenderült. — A drága halott földi 
maradványai augusztus 12-én helyeztettek 
az evang. temetőben örök nyugalomra. — 
Sopron, 1926. évi augusztus hó 10-én. — 
Nyugodjék békében 1

Ú J D O N S Á G O K .
Az uj ezerpengőst Szent László képe 

fogja díszíteni. A Nemzeti Bank kikül
döttei Győrött jártak és az ottani székes- 
egyházban lefotografálták Szent László 
király fejereklyéjének művészi hermáját. 
A küldöttség tagjai elmondották, hogy az 
uj ötpengös bankjegyek már elkészültek 
és azokon a Lánchíd rajza lesz látható. 
Az ezerpengős uj papírpénzre Szent László 
király hermájának a képe kerül, amelyről 
több fényképfelvételt készítettek, hogy a 
szükséges klisét megrajzoltathassák.

Római gyerm ekslrt találtak Pécsett. 
Pécset, az Apáca-ucca 8. számú ház gya
logjárója alatt egy téglából épített, külö
nös alakú sirt találtak az úttestet javító 
napszámosok. A helyszínére kiszállt Fejes 
György dr. múzeumi h. igazgató megálla
pította, hogy az egy római gyermeksir.

Gyorokon egy 120 éves magyar ú r
asszony él. Aradról Írják, hogy az arad- 
megyei Gyorokon él a világ egyik legöre
gebb úrasszonya. Kézdipolyáni Pál Klára, 
leánynevén Tüzes Klára ma 120 éves. A 
helyi hatóságoknál bejegyzett adatai szerint 
1806 ban született.

Nem akart százéves lenni, megfoj
totta m agát egy kád vízben. Krizsanek 
Mária buziási 98 éves jómódú asszony 
egy vízzel telt kádba hajtottaja fejét, míg meg 
nem fűlt. Búcsúlevelében azt Írja, hogy 
már évek óta készül az öngyilkosságra, 
mert nem akarja a századik évét megérni.

Kivégeztek tizenkét bankárt, mert 
spekuláltak. Csang-Cso-Lin marsall ki- 
vegeztetett Changohunban, Mukdenben és 
Harbinban tizenkét kínai bankárt, közöttük 
hét milliomost, mert megsértették azt a 
tilalmát, hogy a mandzsuriai valutával nem 
szabad spekulálni.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. E régi jó hirnevü családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi ,János vitéz“ költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer

meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Felelős szerkesztő ős kiadó: CZIPOTT OÉZA 
8 z en tg o tth á rd , VasvArmegye. 

S zerkesz tő tá rs : NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAOY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk rlssza.

Piac.
Gabonaárak: Búza 375—380, rozs 235— 

237, árpa 230, köles —, zab 280, tengeri 
257—260, korpa 167 ezer korona méter-

Valuták: Dollár 71.150, Schilling 10090, 
Német márka 17000, Cseh korona 2115, 
Dinár 1260, Lel 345, Lira 2450, Frank 2050' 
Angol font 347.000.

Pályázatok.
Az akall ág. hitv. evang. leányegyház 

pályázatot hirdet a lemondás folytán meg
üresedett kántortanftói állásra. Javadalma: 
évente 26 aranykorona, 20 pozsonyi mérő 
rozs, 5 akó must, 4 öl kemény tűzifa fel
aprózva. 9 kát. ho'd szántóföld, ennek 
megmunkálása, 500 D-öl kert, 3 aranykor, 
perselypénz, káposztáskert, 6 drb. marhára 
és 8 drb sertésre szóló legelő illetősége, 
5 akó must helyett 2 kg. rozs és lakás 
melléképületekkel. — Kötelessége: a 6 
osztályos elemi iskola és az ismétlöiskola 
vezetése, levita tanítói teendők elvégzése, 
belmissziói munkában segédkezés. Pályá
zati határidő: a pályázati hirdetéstől szá
mított 10 nap. Pályázati kérvények az alsó- 
dörgicsei ev. lelkészi hivatalhoz küldendők.

A répceszem erei evangélikus leány- 
gyülekezet tanítói állására pályázatot hirdet. 
Javadalom 4 szobás lakás és 25 egység. 
Pályázati határidő a Hivatalos közlönyben 
megjelenő hirdetéstől számított 8 nap. Pá
lyázatok: Evangélikus Lelkészi Hivatal, 
Nagygeresd címre küldendők.

*
Az ágfalval (Sopron megye) népiskola 

harmadik tanítói állása betöltendő. Járan
dóságok: Törvényes lakbér vagy lakás 
felszabadulása esetén az iskolaszék által 
kijelölt szabad lakás. A törvényben bizto
sított tanítói illetmény az egyházközségtől, 
illetőleg az állampénztárból. Tannyelv né
met az a) típus szerint. Kántori képesítés, 
esetleg bemutatkozás is megkivántatik. Az 
előírás szerint felszerelt kérvények szep
tember hó 10-ig az evangélikus lelkészi 
hivatalhoz Ágfalvára küldendők.

*
A kiskamondi evang. leányegyház kán- 

tortaniiói állásra pályázatot hirdet. Fizetés 
lakás, 27.312 D-öl szántó és rét, 200 kor. 
munkaváltság, 47 kor. készpénz, 450 kg. 
rozs, 4 öl fa, erszény- és stólajövedelem. 
Egység 47. Hívásra próba kőtelező. Állás 
októberrel elfoglalandó. Oklevél, születési, 
működési, kommun alatti magatartásról, 
községi és lelkészi bizonyitvánnyal felsze
relt kérvények Ev. lelkészi hivatalhoz Kerta, 
Veszprém m. küldendők szept. 12-ig.

*
Ácsa evang. egyháza (Pest m.) kántor- 

tanítót keres. Javadalma: három szoba, 
mellékhelyiségek, kert, 8 magyar hold hasz
nálata, 8 bérjövedelme most 8 q búza ára, 
három öl tűzifa, 18 q rozs, 140 kg. búza, 
120 árpa, 60 1. eleség, 112 1. bor, 1 szekér 
széna, készpénzben kb. 4 millió korona, 
kántori stólák fele. Esetleg államsegély. 
Tót nyelv kívánatos. Pályázati határidő 
15 nap.

A farádi evang. egyházközség nyugdí
jazás folytán megüresedett I. sorszámú 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja
vadalom : 3 uccai szobás lakás, konyha, 
előszoba, kamra és pince, szükséges mel
léképületek és téglafallal körülvett kert, 
150 kor. készpénz, 20 mérő búza, 20 mérő 
rozs, 15 mérő árpa, 8 méter puhafa fel
vágva, 10 kereszt zsupp folyó árban meg
váltva, erszénypénz és stóla, 4200 D-öl 
szántóföld, 4000 d -ö l kaszáló és a temető 
kaszálási joga és államsegély. Kötelessége 
a rábízandó osztályok és az összes ismétlő 
iskolások tanítása, minden kántori szolgá
lat, ifjúsági egyesület és énekkar vezetése 
s a belmissziói munkában tevékeny részt-
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vétel. Ének- és orgonapróbára jelöltek saját 
költségükön meghívatnak. A keresztlevéllel, 
oklevéllel, működési és kommunizmus alatti 
magatartásról szóló bizonyítványokkal fel
szerelt kérvények a pályázat megjelenésétől 
számitott tiz napon belül a farádi (Sopron 
ni.) evang. lelkészi hivatalhoz küldendők.

Nagy tagú háztartásom részére szept. 
hó 8.-ra e v a n g é l i k u s  magános asszony, 
vagy idősebb leány mindenest keresek. 
Le l kés z i  a j á n l á s s a l  felszerelt ajánl- 
kozásokat a havonként igénylendő bér
fizetés megjelölésével alanti címemre kérek. 
Abaffy Gyula evang. s. lelkész Ózd. 
(Borsod m ) 193. sz. i_ 4

Református lelkészcsalád keres tanítói 
vagy lelkészi családból való úrileányt, aki 
főzni és varrni jól tud s egy cseléd segít
ségével egy falusi háztartást teljes rendben 
tud tartani. Szerény igényű, komoly és 
egészséges urileány ajánlatát a Keresztyén 
Család kiadóhivatalába Tahitótfalu, Fest 
m. kérem. i_3

Ön biztosan vevőnk lesz
ha levelezőlapon kéri ú] árjegyzékün
ket fényképező gépek- és cikkekről

Hatschek *• Farkas
4 -1 0

Budapest, IV., Károly-körút 26.

Reálgimnáziumba járó  I. vagy II. 
osztályos fiúcskát a  közeledő tanévre 
méltányos díj ellenében ellátásra és 
lakásra  felvennék.

Kocziha Endre
m. klr, postamester

2-2 S z e n t g o t t h á r d .

H irdessen  a „ H a r a n g s z f - b a n .

Akar ingyen egy j é  tanácsot ?
Hozasson próbaképen csak egy drb

^  k a s z á t .  S
Ez a legújabb vívmány a kasza
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelőt három
szori kikalapálás után is készsé-
...gesen kicserélem. =====

Kapható k izáró lag :

8 A LBER  KÁROLY
kereskedésében 11-20

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kő8zegl-ucca 15.

Keménying, gallér, 
ío - io  kézelő tisztítás.

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 .

Gyermekei számára K is  T i v a d a r ,  p á p a i  könyvkereskedőnél rendelheti meg az

iskolai tankönyveket, írószereket.
A legújabb tanterv szerinti összes tankönyvek és vezérkönyvek, iskolai rendtartári nyomtatványok. 

Osztálykönyvek. Törhetetlen palatáblák. Iskolai fali térképek nagy raktára.

Evangélikus iskolák tankönyvei:
— Árak Pengő-fillérben. —

Bereczky: Biblia történtek . 
Turcsányi: Bibliai történetek 
Soproni Kis Káté 
Bognár: Luther Káté 
Kovácsics: Egyháztörténelem 
Raffai: Konfirmációi Káté 
Győri: Luther Káté 
Kapi: Dalkönyvecske 
Kapi—Papp: ABC. .

1 30
r. 2 —

- .3 2
—•40
—‘60
—•64
-•8 0
—•40
—•80

• . 1-50

Kapi—Papp: Olvasókönyv, Ili. o.
,  „ : Olvasókönyv, II. és Ili. egybe
„ , : Olvasókönyv, IV. o.
,  ,  : Olvasókönyv, V.—Vi. o.
,  ,  : Olvasókönyv, IV.—VI. o. egybe

Keresztyén Énekeskönyv . . . 4  50, vászonkötés
Keresztyén Énekeskönyvhöz dallamos könyvecske . 
Ruttkay: Egészségi, erkölcsi és illemszabályok . 
Remenyik : Földrajz Ili—IV. o.

2-— 
2 10 
310 
4-— 
5 — 
560 

— 80 
—  12 

1 20
Hittig: Számlán, II. o. 1-04, III. -  84, IV. —-88, V. —.72, VI. o. 84

Kérje most megjelent részletes árjegyzékemet, amelyet kívánatra ingyen azonnal megkUldök címére.

Bárhol megjelent vagy hirdetett könyv megrendelhető K is Tivadar könyv-, és papír-
kereskedésénél Pápán.

Mindenhová, előnyös feltételek mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt,
amelyet bárki adhat. i _ 3

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P  I B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa:
i Duint&U Utttr-StOYttöt.
is  OruágM Lather-SzSrel- 

% tg klratalas lapja.
Kéziratok, elófixottBl dijak 

éa reklamáoidk a 
HARANGSZŐ zzerkeaztö-

kiadóhivatalának 
Szentgotthárdra (Vasvm.) 

küldendők.
Előfizetést elfogad 

minden evang. lelkész 
és tanító.

Megjelenik minden vasárnap.

9

Em ber, gondold meg m agadat, 
H agyd  félbe vétkes u tadat.

Sisrkaaztő-kladöhlTatal :
SZENTOOTTHÁRD.

Vas vármegye.

FlékkladéktTatal
»Luther-TársasAg* könyv- 

kereskedése Bndapeat,
Vin., SzentUrályl-u. 51/a.

A „HARANOSZO“ 
előfizetési á ra: a harmadik 
negyedévre 18.000 korona. 

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lOVVoi kedvezmény. 

Amerikába egész évre Z 
dollár; as utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

Magvetés.
Márk. ev. 4 . se. »És Jézus 

m onda: Úgy van az Istenor
szága, mint mikor az ember 
beveti a magot a földbe.“

Nem is gondolnánk, hogy a ter
mészet néma, hallgató világá

tól, mennyit tanulhat az ember. 
A felettünk elhúzó, új hazát ke
reső vándormadár-csapat lekiáltja 
hozzánk: Utas vagyok e világon!. . .  
A mezők lilioma Jézus szavát hir
deti : Ne aggodalmaskodjatok! . . .  
A hegyoldal fürtökkel megrakott 
szőlővesszője eszünkbe juttatja: 
Maradjatok meg énbenem! . .  . A 
terméketlen fügefa milyen érthetően 
beszél Isten hosszutűréséről. . .

A fenti szent igében ugyancsak 
egy a természetből vett példával 
tanítja Jézus a benne bízókat. A 
földi élet minden ember számára 
egy drága alkalom — a mag
vetésre! Minden keresztyénnek a 
hitben, reménységben, szeretetben 
véghez vitt minden cselekedete 
— egy-egy földbe hullatott gabona
szem. Azért a jó téteményben meg 
ne restüljünk, mert a maga ide
jében aratunk, ha meg nem lan
kadunk! A földi élet a magvetés 
ideje . . .  De különösen a prédiká
toroknak, a tanítóknak, szülőknek 
élete mi volna más, mint jó re
ménységgel végzett magvetés . . . 
Azután gondoljuk csak meg: milyen 
áldott alkalom a magvetésre az 
ifjúkor! És vájjon az, aki ifjúságá
nak ideje alatt semmit sem vetett, 
mit arat az majd öregségének 
napjaiban! ? . . .

„Az ember beveti a magot a 
földbe . . .“ azután biztatja magát 
a reménységgel, hogy munkája 
nem hiábavaló az Úrban, testi sze
meivel akár meglátja az aratást, 
akár nem. A növekedés, az áldás 
Isten kezében van, azért a vetés

után egy a mi teendőnk, könyö
rögve kérni az aratás Urát, mint 
ahogy a szántó-vető is kéri tusa- 
kodó imádságban, a jó időjárást. 
Ne felejtsük azután azt sem, hogy 
minden növekedés lassú folyamat, 
a vetésed gyenge szála sok napok 
után szökken csak kalászba, az 
erdő fáinak vastag törzsén talán 
száz esztendő dolgozott. Légy hát 
türelemmel! A lelki magvetés után 
se akarj egyszerre aratni! . . .

Uram! tégy minket hívekké 
minden munkánkban. Tedd áldottá 
életünk magvetését. Akár meglát
juk vetésünk gyümölcsét, akár 
nem, tégy minket bizonyosakká

A háború megszűnt s az öldöklő 
fegyverek eltűntek. A hősökből 
egyszerű munkások lettek és folyik 
a küzdelem tovább a munka szer
számaival a munka mezején. Az 
érdekek összeütközéséből azonban 
ismét ellenségeskedés támadt s az 
erős halad, a gyenge maradi Önzés 
irigység, gőg hiúság, szívtelenség, 
kapzsiság, durvaság, rosszakarat 
és bosszúállás 1 pasztaiható a gyarló 
embereknél í 5 állítólagos béke 
napjaiban is é eltéríti a tökélete
sedés felé vezető útról az erősza
kos és istentelen erőseket s az 
élet harcában elfárad, kimerült és 
gyámoltalanná vált gyengéket.

Ennek tudatában az emberek 
nagy része gazdag hatalmas és 
okos akar lenni, hogy a létért 
való küzdelemben győzedelmes- 
kedhessék. A törekvés helyes is, 
mert hiszen ezek a kellékek a 
boldogulás és a boldogítás létfel
tételei, de csak abban az esetben, 
ha az ezzel kapcsolatos célkitűzé-

arról, hogy a hűséget te mindig 
megkoronázod! . .  .

„Mind célját, mind napjait 
Te mérted ki életemnek,
Szent Atyám, óh vajha Itt,
Amíg éveim sietnek,
Miként igéd rendelé,
Úgy futnék célom felé 1 
Adj erét hát Istenem,
Hogy hitben végig megállják,
S úgy mint égi Mesterem,
Jót művelve szerte járjak,
Hűséggel keresve itt 
A jobb élet utait.
Add, hogy míg tart életem 
Munkálkodjam ily szellemben;
S majd ha megítéltetem, 
Részesüljek kegyelemben,
Melyet annak szánt Fiad,
Ki halálig hű marad.“ Ámen.

seket és a célravezető eszközöket 
a szív jósága és a lélek nemessége 
szentesíti.

Igaz ugyan, hogy ez a vérmes 
kívánság a maga teljes valóságá
ban nem mindenkor teljesül. Ez 
azonban ne ejtsen kétségbe senkit 
sem, mert bizonyos értelemben 
mindenki lehet gazda, hatalmas és 
okos. Különös nyomatékkai hang
súlyozom a szülők előtt, kiknek 
földi és lelki kincseiket gyermekeik 
öröklik, hogy az a gazdag: aki 
kevéssel megelégszik, az a hatal
mas: aki önmagát győzi le s az 
az okos: aki mindenkitől tanul. 
Aki így érez, így gondolkodik és 
eszerint cselekszik, az az élet har
cában a veszély elhárítására és a 
védelem biztosítására képessé válik.

Nem az a gazdag, akinek sok 
az ingó és ingatlan vagyona, ha
nem az, akinek egészséges a teste 
és egészséges a lelke s viszont 
nem az e szegény, kinek kevés a 
pénze és kicsiny a vagyona, ha

A s z ü lő k  le g y e n e k  g a z d a g o k , h a ta lm a s a k  é s  o k o s a k .
Irta: Javornitzky Dezső.
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nem az akinek az igénye az elé
gedetlensége, kapzsisága, irigysége 
nagy. Addig kell tehát nyújtóz
kodnunk, ameddig a takarónk ér 
s be kell látnunk, hogy a szerény
ség, a takarékosság, az előrelátás, 
a gyakori lemondás, az okos be
osztás s a igények lefokozása azon 
kellékek, melyek bennünket meg
elégedettekké, gazdagokká tehet
nek.

Nem az a hatalmas, ki tömegek 
felett uralkodik és talán erőszakos
kodik, kinek szavára vagy intésére 
a tömeghatás következtében százak, 
ezrek, milliók megmozdulnak és 
megindulnak, hanem az, aki saját 
egyéniségét megismeri, Isten pa
rancsa szerint kormányozza s a 
gondjaira bízottakat az egyéni ha
tások kiváltásával szintén eszerint 
tökéletesíti.

Az élet nehéz küzdelmeiben bi
zony egyáltalában nem harcolhat 
sikeresen, sőt igen hamar csatát 
veszt és elesik az, aki az önvigyá
zat és az önfékezés fegyverét nem 
veszi igénybe, aki mindig csak néz 
és sohasem lát, aki a meglátások 
után nem okúi, aki elhatározásai
ban állhatatlan és késedelmeskedő, 
tevékenységében pedig élhetetlen 
és kényelmes. Rá kell jönnünk 
arra, hogy az ember hatalma a 
léleknek a test feletti uralmában 
rejlik és nem annyira a parancsol
gatásban, mint inkább az önmeg
figyelés és az önismeret által be-

Nyári napok.
Napraforgók özönében 

dal-özönben a lelkem.
Reggel, este, alkonyaikor, 

a rímeket kergetem.
Nem tagadom — egyszer, máskor, 

a rántásom odaég,
Jaj, Istenem I Be nehéz is

— ez a dupla mesterség t 
De azért ha megkérdenék:

melyiket is választom ? 
Mosolyogva rázengeném:

— hiszen szép, szép a poézis 
De én már csak szívesebben,

a rántásom kavarom.
S T O L L N É  H U D Y  IL O N A .

Az aranyhid.
Irta: Irányi Kamillné.

Gyors léptekkel sietett a vásárcsarnok 
felé. Sietnie kellett, mert korábban olcsób
ban is vásárolhat, s aztán két kicsi fia 
még aludt, mikor eljött hazulról s egyedül 
hagyta őket a bezárt kis szobában. Két kis 
fia, mikor rájuk gondol még jobban szapo- 
rázza lépteit, hogy mielőbb otthon lehessen. 
Igen, igen! Hiszen holnap lesz a Bandika 
születésnapja s megígérte neki, hogy cse
resznyét kap. El sem feledhetné ígéretét,
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következett azon alázatosságban 
nyer kifejezést, mely a gyarló 
embert Isten végtelen hatalma előtt 
feltétlen meghódolásra készteti, az 
emberi méltóságot önmagában 
megtisztelő életre kényszeríti és 
az embertársak ilyen irányú életé
nek a megbecsülésére kötelezi.

Nem az az okos, akinek a 
könyvek sokasága áll rendelkezé
sére és akinek nagy az olvasott
sága, hanem az, aki a könyveket 
figyelemmel olvassa, az átolvasot- 
tak fölött elmélkedik, azokat meg
tartja, erkölcsösen felhasználja, 
s megfelelő helyen és időben 
ügyesen alkalmazza. Az az okos, 
aki ismereteit folyton bővíti s aki 
mindenkitől tanul. Hiszen a jót 
vagy rosszat, az erkölcsöst, vagy 
erkölcstelent, a helyest vagy hely
telent, az előnyöst vagy hátrányost 
másoknál könnyebben észrevehet
jük, mint önmagunkon s így ész
leleteinket sikeresen fel is hasz
nálhatjuk : a jót követjük, a rosszat 
kerüljük. Az erkölcsös cselekedet 
meglátásakor szívünk serkentő szó
zata: „Ezt tedd!“ Ha pedig fél- 
szegségeket, erkölcstelenségeket 
tapasztalunk s ezeknek kellemet
len, káros következményeiről még 
meg is győződünk, akkor szívünk
nek tiltó parancsa: „Ezt ne tedd.“

A szülők hivatásuknak minden 
pillanatában az említetteket tartsák 
szem előtt s ezek szerint cseleked
jenek, mert az idő hamar eljár és
mert a csarnokban mindenünnen integet 
felé, mosolyog rá a sok piros ropogós 
cseresznye. Mindjárt meg is kérdi az egyik 
kofától, mi az ára ? — Bizony drága. Iste
nem, hogy kérhetnek érte oly sokat, hiszen 
annyit adott a jó Isten. Eszébe jut, hogy 
nem is oly régen az élénk kis felvidéki 
városkában a saját gyümölcsösükben a fáról 
szedhette a friss, ropogós cseresznyét. 
Gondolatait tovább szőve halk sóhajjal lép 
egy másik árushoz; s egyszerre csak ked
ves ismerős hang üti meg a fülét. Felnéz 
8 két kék szem néz rá vissza melegen, de 
szinte kérdőleg.

Annus, te vagy az Annuskám? — S 
erre a hangra a kék szemű Annu3 is fel
kiált: Hedvig!

Az árus bosszúságára a viszontláiás 
perceiben elfeledkezve a cseresznyéről, kart- 
karba öltve már megy is tovább az ünne
pelt világhírű művésznő s a kopottas ruháju, 
sápadt asszony.

Tizenöt éve, hogy utoljára látták egymást. 
Tizenöt éve, hogy Annus elkerült a kis 
városból, ahol mint piciny leányka került 
az iskolába Hedvig mellé, hogy azután 
nyolc éven keresztül testvérekként szeretve 
egymást, osztozzanak egymás kis örömei
ben, kis bánataikban. Azóta egyik sem hal
lott a másikról. Nem tudták egymásról, 
hogy az egyik világhírű, ünnepelt, gazdag, 
művésznő lett s a másik szegény, szomorú, 
elhagyott özvegy asszony. Az egyik azt
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így könnyen elmulaszthatják azt 
a drága jó időt, amely a Gondvi
selő kegyelméből rendelkezésükre 
áll, hogy kötelességeiknek meg
feleljenek.

A mohácsi vész és a 
reformáció.

I r ta : Berecsky Sándor.
(Folytatás )

Még arról kell írnunk, ami szí
vünknek mindenkor titkos kérdése, 
ami minden gondolatunk veleje, 
amire az olvasók minden érteke
zésben felvilágosítást várnak: mi 
lesz velünk mainap is szétszakított 
bánatos magyarokkal ? Mikép egye
síthetjük ismét mainap is szétda
rabolt országunkat? A világháború 
utáni béke hazánkat még több 
részre szakította, mint a mohácsi 
vész. A mohácsi vész és az erre 
következő török uralom által ki
pusztított magyarság helyébe a 
szomszéd országokból vendégné
pek költözködtek hazánk földére 
s e vendégek és rokonaik a világ
háború végével kiűzték a gazdát 
házából és hazájából és kifosztot
ták birtokából. S mindezt tették és 
tehették a nyugateurópai népek, 
hatalmak segítségével. A török 
veszedelem idején a magyarok vért 
és éltet áldoztak Nyugat-Európa 
megmentéséért. Testükkel védték 
Nyugat-Európát az ellene törő
hitte, hogy nem hiányzik már semmije, ami 
a földön a boldogsághoz kell, hiszen vagyon, 
hírnév, dicsőség mind az övé má r ! A má
sik megfosztva ezektől a földi kincsektől, 
szenvedésein keresztül is megőrizte lelke 
nyugalmát s nem érezte magát szegénynek, 
de tökéletesen boldognak, mert az övé volt 
a rendíthetetlen hite, bizó reménysége Isten 
kegyelmében; s a szíve csordultig volt 
szeretettel, s így könnyen vitte vállán az 
élet nehéz keresztjét.

A viszontlátás első örömkitörései után 
nehezen jön egyik kérdés a másik után s 
mikor nagyjából megtudják egymás baját- 
örömét, elhallgatnak s szégyenkezve vallják 
be maguknak gondolatban: bizony idegen 
nekem ez az elegáns szép asszony. — 
Vájjon mit mondjak még ennek a szegény, 
szerencsétlen asszonynak ?

— Tessék parancsolni nagyságám, gyö
nyörű cseresznye I — hangzik a kofa kínáló 
szava. Az ám, a cseresznye s Hedvig szinte 
ijedten áll meg a kofa előtt, mert eszébe 
jutott a két kis fiú, akik bizonyára feléb
redlek azóta és türelmetlenül várják már 
öt. Nyújtja is búcsúzóul a kezét, de Annus
nak hirtelen valami nagy melegség önti el 
a szivét.

Szeretném látni a gyermekeid Hedvig és 
beszélni veled sok-sok mindenről. Hol lak
tok? Ha nem leszek terhedre, holnap fel
kereslek.
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török hatalom ellen. Ebben a harc
ban a magyarságnak fele elvérzett. 
Nyugat-Európa a világháború vé
gével hálátlansággal, Trianonnal* 
rút gyűlölséggel fizetett Magyar- 
országnak. Honnét várjuk a segít
séget?

A történelem az élet tanító- 
mestere. Ami Mohács után a magyar
ságot megmentette és egyesüléshez 
vezette, csak az lehet most is a 
mi menedékünk: az istenfélelem 
és a lelkek műveltsége. Elvész a 
nép, mely tudomány nélkül való, 
mondja a Szentírás. Más szóval: 
nem vész el a nép, amely a tudo
mányt kedveli. A Biblia a tudomány 
szót igaz istenismeret, istenfélelem 
értelemben használja. E szerint 
nekünk mindenekelőtt igaz isten
ismeretre, istenfélelemre kell töre
kednünk, mert az istenfélelem ad 
erőt kitartást, bátorságot, reményt 
és bizodalmát a veszély, a szen
vedések idején. Aki Istent féli, az 
hisz az igazság győzelmében, az 
bízik, hogy a magyar nemzeten 
elkövetett igazságtalanság nem 
maradhat helyrehozás nélkül, az 
bízik, hogy a jó Isten vele lesz a 
mi bánatos hazánkkal, jó édes
anyánkkal s régi épségébe ismét 
visszasegíti, hogy minden gyer
mekét, kiket ellenségei elragadtak 
tőle boldogan ölelje ismét keblére.

De nemzetfenntartó erő a refor- 
máció által kifejlesztett tudomány

Mikor Hedvig a lakása címét megmondta, 
hirtelen elpirult s szerette volna odakiállani 
a távozó Annusnak, hogy ne jöjjön Hová 
jönne őhozzá? Hiszen neki nincsen puha 
párnázott szalonja; nincs; csak egy kis 
szűk udvari szobája egy közös konyhával. 
Úgy érezte e percben, hogy jobb lett volna, 
ha soha sem találkozik Annussal. Szegény 
asszony, aki sok szenvedése és megpróbál
tatásai között oly sokszor csalódott az 
emberekben, már csaknem elhitette magá
val, hogy az ő egykori kedves kis barát
nőjét a szegény lányból lett hires, gazdag 
művésznőt csak a kíváncsiság hozza el 
hozzá. No de csak hadd jöjjön I Akármilyen 
szegénységben is látja őt, panaszra nem 
nyílik előtte ajka; óh nem, hanem, büszke 
lesz, hideg, kimért vele szemben. Éreztetni 
fogja vele, hogy minden szegénysége da
cára is az előkelő, büszke Vértesy Hedvig. 
Annus pedig az 6 szemében minden dicső
sége és gazdagsága mellett is csak a sze
gény mosónő kis leánya.

De mikor gondolataiban idáig ért, szinte 
megdöbbent, hátranézett, mert úgy érezte, 
a Sátán lépked mögötte s szinte látta vi- 
gyorgó arcát, amint helyeslűleg bólogat 
felé. Aztán csaknem futva ment hazáig, 
mintha a kisértő elől menekülne.

Olthon a két kicsi fiának már őszinte 
örömmel újságolta, hogy holnap a Bandika 
születésnapjára egy néni is eljön hozzájuk. 
A két gyermek örült, hiszen oly ritkán kap
tak egy-egy látogatót. (Folyt, ksv.)

A vadosfal

e szó mai közönséges értelmében 
is. Az iskolákat kell fejlesztenünk, 
a műveltséget, főképen a népmű
velést kell követelnünk, mert nem
zetellenes, hazafiatlan dolgot mű
vel mindenki, aki a politikai jogok 
kiterjesztését hangoztatja a nélkül, 
hogy előbb az általános művelt
ségről, a nép alsó rétegeinek is 
felvilágosításáról, kiműveléséről 
gondoskodnék. A tanult és művelt 
magyar ember nem lesz soha 
nemzetietlen és hazafiatlan, úgy
nevezett nemzetközi és hitetlen 
emberek vak eszköze, rabszolgája. 
A tanult és művelt magyar ember 
vallási vakbúzgóságból soha nem 
hallgat azoknak szavára, kik hazá
juk, nemzetük érdekét, javát szem 
elől tévesztve botorúl gyűlölséget 
szítnak magyar és magyar közt, 
csak azért, mert azok más tem
plomban tisztelik ugyanazt az Istent, 
ugyanazt az Üdvözítőt. A tanult 
és művelt magyar ember minden

;. templom.

kor bátran síkra száll nemzete, 
hazája jogaiért, dicső hagyományai
ért, szabadságáért, nyelvéért és 
alkotmányáért.

Hogy nemzetünk régi nagyságát, 
egységét visszaszerezhessük, lelki 
világosságra kell törekednünk, 
evangéliomi keresztyén hitünkhöz 
és egyházunkhoz kell búzgón ra
gaszkodnunk, mert egyedül a 
krisztusi hit emeli fel az embert 
a földi dolgok anyagias múló vi
lágából, az értékesebb eszményi 
örök javakhoz: a nemzethűséghez, 
a hazaszeretethez, a szabadság, az 
áldozatkészség és az önfeláldozás 
magasztos erényéhez. (Vége.)

Néhai Placskó István, volt szarvasi 
lelkész értékes könyvtára egészben, de 
darabonként is eladó. A könyvtár ma
gyar, német és tót nyelven a gyakorlati 
theologia körébe vágó müveket tartal
maz. A rendkívüli alkalmatosságot me
legen ajánljuk a lelkész! és tanítói kar 
figyelmébe s szives jóindulatába. 2—b
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A ünnáDinneni e i .  egyházkerület 
közgyűlése.

Augusztus 12-ón tartotta a dunán- 
inneni egyházkerület ez évi rendes 
közgyűlését a vendégszerető galga- 
gutai egyházközség kebelében.

Az augusztus 10-én délután ér
kező egyházkerflleti elnökséget és a 
vendégeket az állomáson a járás 
főszolgabirája és Mihalovlcs Samu 
a nógrádi egyházmegye főesperese 
üdvözölték elsőnek. Az üdvözlő sza
vakra Kiss István püspök válaszolt 
meleg közvetlenséggel. A vasúti ál
lomásról az elnökség és a vendégek 
a galgagutai leventék sorfala között 
áthaladva a környékbeli földbirtoko
sok által rendelkezésre bccsátott 
pompás fogatokon a községbe haj
tattak. A község diadelkapujánál a 
presbitérium élén Bartos Mihály volt 
egyházi gondnok üdvözölte az elnök
séget meglepően szép, tartalmas, 
vallásos és hazafias érzésből fakadó 
beszéddel. Meghatva köszönte meg 
Kiss István püspök az egyszerű em 
bernek szívből fakadó s szívhez szóló 
beszédét, amely után a vendégek a 
lelkészlakra vonultak, amelynek be
járatánál a vendégszeretetéről ismert 
házigazda, Koskó Károly lelkész fo 
gadta az elnökséget s a közgyűlésre 
érkezett vendégeket családja körében. 
A lelkészlakon elköltött uzsonna után 
nyomban megkezdődtek a bizottsági 
ülések, amelyek a közgyűlést voltak 
hivatva előkészíteni.

Másnap, augusztus 11-én délután 
a kerületi lelkészi értekezlet ülésezett, 
melynek igen gazdag programmja s 
az egyes kérdésekhez történt hozzá
szólások a kis kerület lelkészi kará
nak szép készültségét bizonyították. 
A püspök megnyitója és Szfícs Sándor 
magyaróvá' i lelkész irásmagyarázata 
után Szekej Andor lelkész a liturgia 
egységesítéséről, Magyar Géza a 
lelkész belmissiői munkájáról, Králik 
Ervin a baptizmus keletkezési okairól 
és az ellene való védekezés eszkö
zeiről, Irányi Kamii a javadalmas 
egyházi tisztviselők nősülési szabály
zatáról, Kardos Gyula a tervbe vett 
egyházmegyei, egyházkerületi és egye
temes tanácsokról, különös tekintettel 
arra, hogy azok nyíltak legyenek-e, 
vagy zártak s ki legyen azok elnöke, 
végül dr. Csengődi Lajos azt a kér
dést tárgyalta, hogy egyházi érdekből 
kivánatos-e, hogy evang. lelkész ne 
lehessen nemzetgyűlési, vagy ország
gyűlési képviselő ? Sajnos, hogy hely
szűke miatt nem térhetünk ki az

Csak el ne 
csüggedjünk.

Változik a magyar sorsa,
Hol derűre, hol borúra,
Ma még sötét éjszakája 
Holnap fényes nap süt rája 
Nagyot botlik, nagyon bánja 
Jó az Isten, megsajnálja.
Most is búsan éjszakázik,
Sötét is van s ázik-fázik. 
Szegénységét dobraverték 
A subáját is elszedték.
Jó gazdából bujdosó lett,
Jó az Isten, megfizethet I
Nincs kenyere, nincs szállása, 
Koldusbot az utitárs,
Kővel, sárral hajigálják 
Csahos ebek megugatják 
A ki szánná senki sincsen,
Fizessen meg a jó Isten!
Változik a magyar sorsa 
Hol derűre, hol borúra,
Ha ma sötét éjszakája,
Holnap fényes nap süt rája,
Ha botlását szán ja -b án ia :
Jó az Isten, hogy megáldja!

SZABÓ GÁBOR.

egyes előadások és értékes hozzá
szólások bővebb ismertetésére

Este 8 ózakor a zsúfolásig meg
töltött templomban vallásos estet 
rendezett az egyház, amelynek ki
emelkedő pontja D. Kovács Sándor 
egyetemi tanár eredeti kutatásokon 
alapuló s magasan szárnyaló emlék
beszéde volt a gályarabokról. A 
hallgatóságot lebilincselő előadásá
nak, amellyel az egyházkerület mél 
tőan adózott a gályarabok emlékének, 
ékes keretéül szolgált Meskó Bözsike 
szavalata a gályarabokról s Csővári 
Dezső és Bandi szóló éneke, Miha- 
lovics Béla és Teszák János tanítók 
pompás technikával előadott orgona
játékai.

Az egyházkerület közgyűlését au
gusztus hó 12-én ünnepélyes isten- 
tisztelet vezette be, amelyen a szent 
beszédet Balogh István főesperes 
mondotta, az oltári szolgálatot pedig 
Csővári Dezső lelkész és Podhradszky 
János alesperes látták el.

Istentisztelet után nyomban kez
detét vette a közgyűlés, amely az 
előző évekhez képest jóval népesebb 
volt. Ott láttuk dr. Sztranyavszky 
Sándor főispánt, Rákóczy István ny. 
főispánt, Csatáry Elek ny. alispánt, 
Vecsey Ede altábornagyot, Kreyzell 
Miklós tanácselnököt, D. Kovács 
Sándor egyet, tanárt, Okolicsányi 
Qyula ny. bankigazgatót, Csengey 
Gyula, vitéz szandai Sróter Ferenc 
és Csengey Márton földbirtokosokat, 
Visnyevszky Rezső kir. tanfelügyelőt,

dr. Zelenka Ottó járásbíróság! el
nököt, Zelenka Lajos szolgabirót, dr. 
Zelenka Frigyes kir. tanácsos tan- 
felügyelőt, dr. Händel Béla ügyvé
det, Balogh István, Mihalovics Samu 
és Wenk Károly fóespereseket s mint
egy 50 lelkészt és tanitót.

Lándori dr. Kéler Zoltán egyház
kerületi felügyelő elnöki megnyitója 
után Kiss István püspök terjesztette 
elő a lefolyt közigazgatási év ese
ményeire, fontosabb kérdéseire rész
letesen kiterjeszkedő évi jelentését. 
Mindenek előtt kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg a gályarabokrói, 
majd az állam és egyház közötti 
viszonyról, amelyet megnyugtatónak 
talál, bejelentette, hogy az OFB előző 
ítéleteit kiigazította oly értelemben, 
hogy a kerületnek juttatott földbirtok 
a püspöki javadalom céljára szolgál 
s hogy a kormány kilátásba helyezte 
a lelkészek korpótlékának 1927. jú
lius 1-tól való folyósítását. Szólott a 
testvér református és a róm. kath. 
egyházhoz való viszonyunkról, az 
amerikai lutheránus egyházzal léte
sített szoros testvéri kapcsolatról, a 
Lutheránus Világgyülésnek 1927. no
vember havában Budapesten tartandó 
üléséről, az orosz evangélikusok meg- 
segélyezéséről. A gyülekezetek, lel
készek és felügyelő hathatós támo
gatásába ajántotta az Orsz. Luther 
Szövetséget, a Luther Társaságot, a 
Luther Ó;thont, a Taeolőgusok Ott
honát és az Orsz Missiói Egyesü
letet. Megemlékezett egyházunknak 
a Nemzetközi Embervédelmi kiállí
táson való részvételről, majd kegye
letes szavakkal parentálta el a köz- 
igazgatási év nagy halottéit: dr. Zsi
linszky Mihály bányakerületi felü
gyelőt, Händel Vilmos honti főesperest, 
Krupecz István alesperest, dr. Tresz- 
tyénszky Ferencz kerületi ügyészt és 
Horváth Sándor kerületi számvevőt. 
Ezután áttért a lefolyt közigazgatási 
évben végzett egyházerősitő mun
kára, az egyházlátogatásokra, a szór
ványokban végzett lelkipásztorko
dásra, végül az egyházkerület nép
mozgalmi viszonyaira. (Folyt, köv.)

OLVAS S UK A B I B L I A T 1
Mit mond szaváról az Ú ri

Szept. 6 Az én beszédem el nem múlik. 
Máté 24.85 Jézusról tudjuk, hogy egy volt 
az Atyával. (Ján. 1 0 .so.) Azokat szólotta, 
amelyeket az Atya mondott néki (Ján. 12 50) 
maga Isten is az ö hallgatását parancsolta 
meg (Márk. 9 7 ) Jézus tehát a maga be
szédjéről szólva Isten szavát jelentette ki 
örökké valónak. Kételkedhetsz-e annak a 
szónak igazságában, erejében, amely to
vább tart, mint az ég és a föld?
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Szept. 7. Sőt növekedik is i  Ap. Csel. 
12.24. Isten örökkévaló beszéde nem marad 
ugyanabban az állapotban. Szava a hivek 
szivében egyre tovább terjeil s ahogyan 
Országa, úgy Igéje is növekedik. A meg
térő lelkek új kijelentéseket nyernek az 

rtól. Isten nincs némaságra kárhozatva, 
szrevetted-e már, hogyan szólt hozzád 

lelkiismeretedben, vagy életkörülményeid
ben s vaijon benned is növekedett- e az ő 
szava ? Vájjon álta'ad is terjedt e már az 
ő Igéje ?

Szept. 8 Hallgass redm I V. Mózes 6 . e. 
Isten maga kivárja tőled, hogy tedd szi
vedet a’kalmassá igéjének benned való ter
jedésére, növekedésére az által, hogy hall
gatsz reá. Azt kívánja, hogy a szivedben 
legyenek az ő parancsolatai Valóban ott 
vannak azok? Vagy más foglalja le azt? 
Talán maga a Sátán terjeszkedik abban? 
Hallgass az Úrral Tisztítsd meg bűnös 
szivedet s fogadd be abba ar Ur szavát!

Szept. 9 Ne szegd meg szavam I 
IV. Mózes 2 6 .14—so. Ha eddig nem tudtad 
volna is mily sú'vos bűn eleje állani az Úr 
Igéje terjedésének és növekedésének, lásd 
meg ma, mit hoz reád, ha nem hallgatsz 
az Urra. Vess számot magaddal ez órában, 
nem érdemelted volna e meg már szám
talanszor Isten Ítéleteit és lásd meg, hogy 
ha eddig sújtott, azért tette, hogy hátha 
már megtérsz és hallgatsz reá. Ne vesd 
meg tovább rendeléseit, ne vesd meg 
szavát, hogy elkerüld a s ú !y o s a b b  ítéletét I

Szept. 10. Amit szólottám, meg is 
cselekedtem I Ezekiel 17 24. Hiyyj az Úr 
szavának, amit ó  mond, meg iscrelekszi, 
Ígéreteit mind betölti, hogyha hallgatsz 
reá, növekedni segíted igéjét. Aszú fából 
is zölddé tesz téged, de ha nélküle sza
vára gondolnál zöldelni.. .igen hamar meg
tapasztalhatod, hogy az Úr meg tudja szá
raztam a zöldelő fát is. Halld, meg a fi
gyelmeztetést, térj meg az Úrhoz most 
azonnal nehogy holnapra fejedet vak büsz
keséggel fenn hordó magas fából össze
törve alacsonnyá tegyen a szavait végbe
vivő Úr.

Szept. 11. Szóld az én szómat! Jeré- 
niiás 23.28. Az Úr nem elégszik meg azzal, 
hogy te hallgass szavára, ne merd meg
szegni, félvén a büntetéstől, hogy növe
kedjék az ön szivedben, Ö többet kíván 
ennél, azt akarja hogy te magad is segi s 
Igéje terjedésében és másokban való nö
vekedésében. Azt akarja, hogy az Ige, 
amelyet hallasz az 0  szájából, ne ma
radjon csak a tied, hanem add azt tovább 
másoknak. Isten szavának az a csodálatos 
tu’ajdonsága van, hogy mennél többet adsz 
tovább abból másoknak, annál több marad 
abból neked magadnak is. Szórd tehát az 
Ur szavának termő magvát két kézzel az 
emberi szivek talajába, így lesz neked ma
gadnak is bő aratásod.

Szept. 12. Szólj alkalmas és alkalmat
lan időben I II. Timotheus 4. 2. Ne 
vedd kényelmesen az Úr Igéjének hirde
tését, ne válogasd ki csak az alkalmas 
időket! Szólj mindig, szüntelen hirdesd az 
Igét) „Kiálts teljes torokkal, — azt mondja 
az Úr — ne kíméld; mint trombita emeld 
fe l hangodat és hirdesd népemnek bűneiket," 
(Ésaiás 58.1.) Szólj, de ne a magad dicső
ségére (Máté 5.1«) nem is sok emberek
nek kedveskedvén (I. Thess. 2.4.), hanem 
az Istennek. Abaffy Gyula.

Evang. család elfogad 2 diákleányt tel
jes ellátással. Szeged, Lukácsné. Dugonics- 
ucca 11. szám.

EGYRŐL- MÁS RÓL.
A  m in d e n n a p i  életből.

Ércpénzek beváltása. A Magyar 
Nemzett Bank az 1925. évi XXXV. 
törvénycikk 16 szakasza értelmében 
1927. január hónap 1-ével törvényes 
fizető eszköz jellegüket elvesztő pénz
érmek vásárlásánál augusztus 18 tói 
kezdve visszavonásig 1 koronás 
ezüstérméért darabonkint 5750 papir- 
koronát, 2 koronás ezüstérméért da
rabonként 1 1.500 koronát, 5 koronás 
ezüstérméért darabonként 30.000 
papirkoronát, 1 forintos ezüstérméért 
darabonként 15,100 papirkoronát 
fizet A beváltás végső batárideje 
szept. 30. Egyebekben a 2236/XV. 
a. 1926. számú hirdetményben fog
laltak mértékadók.

KORKÉ P E K.
K arcolatok a hétről.

Az országos református lelkész
egyesület évi közgyűlését ezidén Haj
dúszoboszlón tartotta, mely alkalom
mal dr. Révész Imre Mohács és a 
reformáció kérdéséről beszélt. Cáfolta 
azt a balvéleményt, mintha a mohácsi 
katasztrófa felidézésében bármi része 
lett volna az akkor még csak néhány 
éves reformációnak. Bűnös dolog — 
mondta Révész —, hogy egyik ke
resztyén felekezet a másikat igyekszik 
bűnbakul odaállítani. A középkor 
gondolkodására jellemző, hogy a mo
hácsi csatavesztést istenítéletnek látja. 
Luther Márton a csata után Mária 
özvegy királynénak azt írja, hogy „ ha 
a püspökök Magyarországon nem ál
lottak volna ellen ~az evangélium ha
ladásának, tele volna a világ azzal 
a híreszteléssel, hogy a mohácsi vész 
a lutheri felekezet fellépése miatt állott 
elő.“ Tájékozatlanság azt mondani, 
mintha Luther megakadályozta volna 
a német fejedelmeket abban, hogy 
segítséget küldjenek a császárnak a 
törökök ellen.

Luther Márton nyilván attól tartott, 
hogy ez a segítség, mint annyiszor 
előbb, illetéktelen módon érvényesül. 
A z összes társadalmi osztályok züllése, 
a királyi hatalom meggyengülése vitte 
sírjába II. Lajos király Magyarorszá
gát. Katholikus történetírók is meg
állapítják, hogy az akkori katoliciz
mus nem állott hivatása magaslatán. 
Herczeg Ferenc Bakóczy Tamása 
„Az élet kapujá“-ban így jellemzi 
önmagát: „Csak addig volt szeren
csém, amíg az ország erejét pusztí
totta, óvni akartam a veszedelemtől,

elgáncsolt a balsors. * Ha Mohács 
után nem a reformáció prédikátora 
emeli fe l a nemzeti zászlót, ugyan 
maradt volna-e, aki azt fölveszi. Az 
e lese tt n e m z e t  le lk é t  a k k o r  is  
m e g m e n te tte , m o s t  is  ú j  é le t
r e m é n n y e l  tö lt i  m e g  a p r o te s 
ta n t i z m u s , m e r t  a  m a g y a r t  a z  
ö r ö k k é v a ló s á g  a rc a  fe lé  f o r 
d í t ja .

H E T I  KRÓNIKA.
A m agyar kormány a mohácsi vész 

400 éves évfordulója alkalmából emlék
ünnepet rendevett Mohácson. Az ünnep
ségen a kormányzó mondott nagyjelentő
ségű politikai beszédet. — A közoktatás- 
ügyi miniszter rendelete értelmében az 
összes iskolákban szept. 12-én veszi kez
detét a tanítás. — Az embervédelmi kiál
lítás vezetősége 363 millió hely pénzt kö
vetel a fővárostól. A tanács azonban el
utasította a követelést. — Aug. 28-án nyi
tották meg Budapesten a kézműipar tár
latot. — A Pázmány egyetemre több japán 
orvostanhallgató iratkozott be.

A jugoszláv orientációt örömmel fo
gadják a politikában és a gazdasági kö
rökben

Görögországban teljes katonai kor
mány alakult.

A csehek még a magyar rádiót is nem
zetközi ellenőrzés alá akarják helyezni. — 
Masaryk eilen a klerikális néppárt lapja 
támadást intézett.

Olaszország erősen támadja a fran
ciákat a szerb-görög titko3 szerződés miatt, 
mert az a látszat, hogy a szerződés meg
kötésénél a franciák közrejátszottak.

Clemenceau kijelentette, hogy Coolidge 
amerikai elnökhöz intézett nvilt levelének 
sikerével meg van elégedve. Ennek alapján 
még egy levelet kiván intézni az elnökhöz.

Anglia Németországnak a népszövet
ségbe való felvétele után hajlandó tárgyalni 
a tangeri kérdésről. — A bányasztrájk 
még egyre tart. A kormány katonákat küld 
a bánya vidékekre.

Spanyolország hivatalosan bejelentette, 
hogy igényt tart a népszövetségben az ál
landó tanácstagságra. — Hírek szerint az 
országban kitörőben a forradalom.

Törökország budapesti követségét meg
szüntette.

Az angorai bíróság halálra ítélte az 
unionista párt vezetőit. Az ítéletet végre is 
hajtották.

Kina és a szovjet között súlyos kon
fliktus támadt a kelet-kinai vasút kérdé
sében.

Abd-El-Krimet, a marokkói szabad
ságharc hősét Réunion szigetre internálták. 
Itt várja a további ítéletet.

A nikaraguai forradalom egyre jobban 
terjed. Különösen üldözik a forradalmárok 
az idegeneket.

Nagy tagú háztartásom részére szept. 
hó 8.-ra e v a n g é l i k u s  magános asszony, 
vagy idősebb leány mindenest keresek. 
Le l kész i  a j á n l á s s a l  felszerelt ajánl- 
kozásokat a havonként igénylendö bér
fizetés megjelölésével alanti elmemre kérek. 
Abaffy Gyula evang. 8. lelkész Ózd. 
(Borsod m ) 193. sz. 2-4
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Szthároms. u. 14. vasárnap.
Ep. Gál. 5.16-24-

A keresztyén léleknek, a keresztyén 
szívnek erkölcsi függetlenségét, legszentebb 
gyermeki jogát tünteti fel az apostol, mikor 
a lélek szabadságáról beszél. . .  „Lélek 
szerint járja tok“. . .  s Isten országának 
örökösei lesztek.

Kap) Béla dunántúli püspök külföldi 
üdüléséről hazaérkezett székhelyére, Szom
bathelyre és átvette a püspöki hivatal ve- 
zctését

Dr. Radó Gyula f  Fájó szívvel vettük 
lapunk zártakor azon lesújtó hirt, hogy 
8zentmártoni dr. Radó Gyula, a kemenes- 
aljai egyházmegye felügyelője meghalt.

Dr. Pruzsinszky Pál budapesti refor
mátus theológiai tanár életének 65 ik évé
ben Budapesten hirtelen elhunyt.

Áldás emlékére.
Lelkészválasztás. A nagyvelegi egy

házközség megüresedett lelkészi állásába 
egyhangúlag Görög Ernő tési lelkészt vá
lasztotta meg. Isten gazdag megáldó ke
gyelmét kérjük lelkésztestvérünkre új szol
gálati helyén.

A Harangszóért. Dr. Visnya Ernő 
kincstári főtanácsos Pécsről félmilliót ado
mányozott a Harangszó fenntartására.

Harangavatás. Takács Elek esperes 
augusztus 15-én szép ünnepség keretében 
avatta föl a súri gyülekezet két új harangját. 
Az uj harangok beszerzése a hivek elis
merésére méltó áldozatkészségében nyert 
fedezetet.

A pestmegyei evang. közép egyház
megye ez évben Pilisen tartotta évi rendes 
közgyűlését augusztus hó 20-án lovag dr. 
Lehotzky Antal kir közjegyző egyházmegyei 
felügyelő és Bódv Pál esperes elnöklete 
alatt. Előző nap Bartal Béla péteri-i kán- 
tortanftó elnöklésével az egyházmegyei 
tanítóegyesület ülésezett főképen az egye
sület alapszabálytervezetét vitatván meg 
igen behatóan, majd meg a különböző bi
zottságok készítették elő a másnapi köz
gyűlés terjedelmes anyagát. Este az egysze
rűségében is impozáns templomban gyám
intézeti istentisztelet keretében úgy erköl
csileg, mint anyagilag jól sikerült változatos 
műsoru vallásos estély volt, melyen a 
mindenét odaadó szegény özvegyasszony 
története alapján adakozásra buzdiló, ha
talmas beszédet tartott Törteli Lajos ceg
lédi lelkész. A másnapi lelkészi úrvacsora 
után, melyet mély bűnbánatot keltő beszéd 
kíséretében Schultz Aladár maglódi lelkész 
szolgáltatott ki„ kezdetét vette a közgyűlés, 
melynek tagjai őszinte lelkesedéssel ünne
pelték a közszeretetben álló elnöklő fel
ügyelőt abból az alkalomból, hogy a német- 
országi johanita rend nemrégiben lovagjává 
avatta. Az ünnepelt felügyelő lendületes, 
nagy perspektívád megnyitó beszédének, 
majd Bódy Pál esperes az egyházi élet 
minden mozzanatára kiterjedő, nagy gond
dal megirt évi jelentésének meghallgatása 
után letárgyalta a közgyűlés a terjedelmes 
tárgysorozatot mindvégig a legpéldásabb 
rendben s a legnagyobb egyetértésben.

Hévíz. Aug. 20-án István király ünne
pén vallásos-hazafias ünnepélyt tartott a 
keszthelyi gyülekezet Hévizén. Amikor is 
a Szózat eléneklése után Reichert Gyula 
ny. lelkész mondott buzgóságos imát. Az 
ünnepi beszédet Menyhár István h. lelkész

tartotta. Nagy Lajos esperes saját költemé
nyeiből adott elő szebbnél-szebbeket, ame
lyek közül különösen az István király nap
jára irt alkalmi költeménye és a Karaffa c. 
balladaszerü műve váltott ki jnagy hatást. 
Vitéz Pécely Béláné nemzetes asszony régi 
magyar dalokat adott elő, gyönyörű hang
jával a régmúltnak egy darab szépségét 
varázsolva elő. Menyhár István alkalmi 
imája után a Himnusz eléneklésével ért 
véget a szép ünnepély. Az offertórium a 
keszthelyi ev. nők oltár-alapját gyarapította. 
Vajha a testi meggyógyulással együtt a 
lélek legfőbb orvosának, Jézusnak igéivel 
szívükben térnének vissza otthonukba a 
hévízi kies és gyönyörűséges vizek mellől 
ev. testvéreink.

A vadosfai anyagyülekezetben Horváth 
János tanítónak egy évre történt ideiglenes 
nyugalomba helyezésével a helyettes tanítói 
állásra Szabó Lajos oki. tanítót hívta meg 
a gyülekezet, akinek a teljes tanítói java
dalmazást felajánlotta. A mihályi-i leány
gyülekezet pedig Takáts József nyugalomba 
helyezésével megüresedett tanítói állásra 
egyhangúlag Nánik Péter tapolcafői tanítót 
választottá meg.

Tállya. A tállyai „Kossuth Egyház“ a 
nemzeti és vallási élet erősítése céljából a 
mohácsi tragédia 400-ik évfordulójának 
emlékére aug. hó 29 én templomi hang
versenyt rendezett, melynek műsorán a 
helybeli dalárdának számain kívül Kállayné 
Győry Irén, Szücsné Dorozsnyák Ilus opera
énekesnők, Novák László zeneszerző és 
gordonkaművész és Duszik Lajos miskolci 
lelkész szerepeltek. A Kossuth-templom 
történelmi ünnepén egész Zemplén megye 
készülődik résztvenni

Német nyelvű biblia történeti könyv. 
Kühn János ev. tanító (Kőszeg) fordítá
sában most jelent meg Kemény Lajos bu
dapesti ev. lelkész bibi iát örté nete. E könyv 
egyszerű elbeszélő stílusával s minden 
nehézkes, kifejezés kerülésével meg fogja 
könnyíteni a tanító és tanuló munkáját 
egyaránt. Kapható a fordítónál és Kókai
L. könyvkereskedésében. Bpest. Ára 17,500 
korona.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.
Ötvenöt nem zet diáksága tanács

kozott a helsinki világértekezleten.
Ötvenöt nemzetet képviselő 1500 diák 
részvételével a napokban tartották meg a 
Nemzetközi Diákszövetség világkonferenci
áját a finn fővárosban. A nagygyűlésen igen 
sok érdekes kérdés került megvitatásra, 
így a családi élet meglazulásának okai, 
az irodalom, a sport és a színház, mint 
erkölcsi nevelő eszköz, faji kérdés, a nem
zetközi ellentétek kiküszöbölésének kér
dése. Magyar részről mint egy húszán 
vettek részt a helsinki konferencián, köz
tük Tóth Miklós dr. kúriai bíró, Török 
Imre esperes. Karácsony Sándor főgimn. 
tanár, Németh Gyula ev. lelkész, Töltéssy 
Zoltán országos ifjúsági titkár. 1913 óta 
ez volt az első találkozója a nemzetközi 
diákszövetségnek és érdekes, hogy külö
nösen nagyszámú csoporttal képviseltette 
magát a finn fővárosban India és Délafrika 
ifjúsága.

Berni egyházi világkonferencia. Aug.
23-án Bernben ülést tartott a keresztény 
egyházak egységesítését célzó világszerve
zet, az International Organisation Four 
Faith and Örder választmánya. A választ
mány ülése után augusztus 26-tól 31-ig a 
Sőderblom upsalai érsek által tavaly első-

Fényképező gépek
és cikkekről ingyen küld

árjegyzéket, ha levelezőlapon kéri

Hatschek és Farkas
4 _ i o  Bpest, IV., Károly körút 26.

Ízben összehívott protestáns és görögkeleti 
egyházi konferencia végrehajtóbizottsága 
ülésezett. Ennek célja minden hitelvi kü
lönbség félretételével a keresztény egy
házakat gyakorlati erkölcsi működésükben 
egységesíteni. A berni üléseken magyar 
részről Kaas Albert báró nemzetgyűlési 
képviselő vett részt.

Nemzetközi katolikus kongresszus 
Einsiedelnben. Aug. 10—15-ike között 
nemzetközi kongresszusra gyűltek össze 
a világ katholikusai a svájci Einsiedelnben. 
A kongresszuson 12 nemzet volt képviselve 
200-nál több taggal. Magyarországot és a 
bibornok-hercegprimást dr. Madarász István 
lipótvárosi plébános képviseite.

Baptista konferenciák Európában. 
Szeptember és október hónapban Európa 
11 városában lesz baptista-konferencia, 
melyeken a különböző országok követein 
kívül a Baptista Világszövetség vezetői is 
megjelennek. A budapesti konferencia szept.
16—19-én lesz.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Horváth Pici és Gayer Endre 

f. évi augusztus hó 31-én tartották esküvő
jüket a nemesdömölki evang. templomban. 
Celldömölk—Sárvár, 1926. augusztus hó.

A szarvasi ág. hitv. ev. egyházközség 
egyháztanácsa mély megilletődéssel és fáj
dalommal jelenti, hogy tudós Dankó Sá
muel ny. orgonistatanító az egyházközség
nek 47 éven át kiváló búzgóságú és érdem
dús tanítója 34 éven át ó-templomi orgo
nistája életének 68-ik évében, egy eszten
dővel nyugdíjba vonulása után, Budapesten 
f. évi augusztus hó 19-én rövid szenvedés 
után elhunyt. Porrészeit augusztus 22-én 
az ó-temetőben helyeztük nyugovóra.

Szarvas, 1926. augusztus 21.
Egyháztanács.

Ú J D O N S Á G O K .
Baltazár Dezső — tizenöt éve püspök.

A tiszántúli református egyházkerület fő
papja. Baltazár Dazső, augusztus 15 én 
töltötte be püspöki működésének 15-ik 
esztendejét. Az évfordulót a püspök csa
ládi körben zeleméri birtokán ünnepelte 
meg.

Nagy hagyaték N yíregyházának. Saáry 
Sándor dr. egészségügyi tanácsos, több 
milliárdot érő múzeumi anyagát, Nyíregy
háza városa iránt érzett szeretetből, vég
rendeletben a városnak adományozta.

Keresztény ifjak értekezlete Kisúj
szálláson. Sikerült értekezletet tartott Kis
újszálláson a Keresztény Ifjúsági Egyesü
letek Nemzeti Szövetsége. Nem csupán 
diákok gyűltek össze ez alkalommal az 
ország minden részéről, hanem gazdák 
gyermekei és iparosok is.
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Százhuszmilllót gyűjtött a Hangya 
az árvízkárosultaknak. A Hangya szövet
kezeti központ most zárja le a békés- 
megyei árvízkárosultak Javára rendezett 
gyűjtését, melynek eredménye 104 millió 
és 496.127 korona.

I. ezuhant a templomtoronyról. 
Schwarz Mihály 64 éves kőműves az épülő 
kispesti evangélikus templom tornyának 
egyik állványán dolgozott. Munka közben 
tiz méter magasból lezuhant és súlyos 
gerincsérüléseket, meg koponyaalapitörést 
szenvedett.

A külföldi tö rlesztéses építési köl
csönöket hosszabb tárgyalások után si
került most már biztosítani, úgyhogy rövid 
időn belül megindul a pénzösszegek fo
lyósítása. A kölcsönöket 25—30 évi tör
lesztésre engedélyezik, kamatköltség és 
törlesztés fejében évente körülbelül 8 %  
fizetendő. Jelzett előnyös feltételek mellett 
az egész országban megindulhat végre kü
lönösen a családi házak tömeges építke
zése. Felhivatnak as országban működő 
összes házépítő szervezetek és mindazon 
egyének, akik törlesztésre építeni akarnak 
és az építési költségek bizonyos része 
felett készpénzben rendelkeznek, hogy pon
tos címüket mielőbb jelentsék be: „Orszá
gos Közérdekű Lakásépítő (Értékesítő és 
Épitő R.-T. alakult 1910) Budapest, Rá- 
kóczi-ut 86. II. 3. Telefon József 16—42.

Pusztit a hátgerincbénulás a ham
burg i gyermekek közt. Hamburgban a 
gyermekek között a hátgerincbénulás 24 
esetét állapították meg. ö t  gyermek meg
halt.

Két spanyol orvos a  vérzőkór uj 
gyógym ódját ta lá lta  föl. El Osegui és 
Lopis spanyol orvosok a vérzőkór uj 
gyógymódját találták fel, amelyet nagy si
kerrel alkalmaztak.

Hétszáz csalás, ké tezer lopás és be
tö rés. Boroszlóban egy Böhm nevű ke
reskedőt a bíróság 700 esetben elkövetett 
csalásért vont felelősségre. A tárgyalás, 
amelyre 500 tanút idéztek be, hónapokig 
fog tartani. A másik pör vádlottja Darber 
betörőrekorder. Darber eddig 2000 lopást 
és betörést ismert be, amelyeket teljesen 
egyedül követett el.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi ,János vitéz* költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Az UJ idők. Gazdag kép-dísszel ékesen 

jelent meg az Uj Idők e heti száma, amely
be Surányi Miklós és Terescsényi György 
Írtak novellát, folytatja Csathó Kálmán és 
Stratz Rudolf nagyérdekü regényeit, továbbá 
uj és érdekes tárgyú cikkek szólnak Afrika 
pokláról, a karcsúságról, a virágok kul
túrájáról. Herceg Ferenc képes irodalmi 
hetilapjának az Uj Időknek előfizetési ára 
negyedévre 80 000 korona. Mutatványszá
mot szívesen küld díjmentesen a kiadó- 
hivatal: Bpest, VI., Andrássy u. 16

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányuiság. 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. — 

Sütő János Nagyacsád 4 ezer korona, 
Szecsődy Sándor Kutas 30, özv. Németh 
Józscfné Kaposvár 5, Bakó Béla Maráza 5, 
özv. Tomjanovics Jánosné Magyaróvár 18, 
Nagy Jenő Vác 4, Práczki János Apostag 4, 
Kutas János Gasztony 10, Alsóságról: So
mogyi Mária 4, Somogyi Ferenc 4, Buda 
Mihályné Molnaszecsőd 4, Balassa István 
Répcelak 10, Kecskés József Ujmaloimok 
40, László Károly Jánosháza 40, Nagy Dé- 
nesné Boba 35, Dávid Károlyné Dég 20, 
Tobak András Kővágóörs 30, Kocsi Pál 
Karakószörcsök 4. Horváth Sándor Paks 20, 
Fáik Henrikné Bonyhád 4, Kövesy Lajos 
Lövő 10, Györgyi Sándor Meszlen 4, Gu
lyás Nándorné Balatonsztgyörgy 4, Hlinákné 
Tscheik K. Iklad 30, Pólón János Sárbogárd 
4, Juszt Józsa Felsőpetény 10, Skutera Fe
renc Soroksárpéteri 20, Haffner Géza Rákos
palota 10, Kőozegről: Scheer Terus 10, 
dr. Stur Lajos 15, Bolyás Margit Sopron 
30, Budapestről: özv. Mokry Endréné 10, 
Siftár Zoltán 20, dr. Zimányi Dániel 4, 
Horváth Irén Mezőhegyes 30, özv. Schwartz 
Károlyné Miskolc 10, Feledi Pál Békés
csaba 10, Bodvay Éerenc Pestújhely 20, 
Vidonyi Bianka Gönyü 3, id. Koritsánszky 
Dénes Kölesd 40, Feyler Ede Kőszeg 20, 
Répcelakról: Garas Sámuel 4, Km. Varga 
Sándor 4, Stauffer Ernőné 30, Celldömölk- 
bő l: Kalbatsch István 20, Kiss Sándor 4, 
Kemendi Sándor 4, Záborszky Sándor 4, 
Bobéról: Páli Lajos 4, özv. Nagy Gyulá- 
né 4, Szombath Ernő Lajoskomárom 30, 
Mayer Pál Iklad 30, Zsupányi Gyuiáné 
Békás 4, Takács László Meszlen 16, Grei
linger Mihály Sopronbánfalva 4, Büki Jenő- 
né Mekényes 30, Lébényről: Szebik György 
30, Erdős Pál 10, Németh Mihály 5, Sovan 
András 10, Tóth József 5, Kovács Mihály 
10, Tóth Mihály 5, Németh András 6, 
Tóth György 5, Kovács Kálmán 5, Cso
rnádról : Holéczy János 30, Szuchánszky 
Pál 4, Bognár Sándor Gyömrö 4, Mamrek 
Ferencné Gyula 4, Körmendről: Kersch- 
baum Kornélia 4, Bejczy Sándorné 4, Ottó 
Endre 4, Reiber Dénes 4, Weitzl István 
Komló 10, Nagy Lajos Kisberzseny 4, 
Hanzsér Pál Alsóság 4, Gecsényi Ferenc 
Szilsárkány 5, Gaál Juliska Alsószakony 
10, Felsőszakonyból: Szabó Ferenc 5, 
Gaál Lajos 4, Hidegh Sándor 4, özv. Ko
lorits Sándorné 4, Hidegh Kálmán 1, 
Dómján István Dsrgecs 4, Kovács Imre 
Rabaszentmihály 10, Menyhár István Vác 
20, Zsiba László Cegléd 4, ifj. Markó 
János Ipolyvecse 4, Csiikey József Székes- 
fehérvár 15, ihász Gergely Pokvárpuszta 
10, Fodor Ferenc Ménfő 5, Csőváry Dezső 
Gyúró 4, Szinger Henrik Paks 10, Beled
ről : Kiss Margit 10, Ifj. egylet 30, Büki 
Lajos 4, Nemescsóból: Patkó Lajosné 11.5, 
Schrott Gyuiáné 10, Nagykanizsáról: Lit- 
vay Endre 15, Wehofschitz Mici 15, Boros 
László 10, Horváth Károly 10, Bőhm Ignác 
6, Zimmermann Herman 6, Bolla Ida 5, 
Nemecz József 1, Sárvárról: Bothár Gusz
táv 10, Róth János 10, özv. Szilvássy Dé- 
nesné Farád 4 ezer koronát.

Felelős szerkesztő és k iad ó : CZIPOTT OÉZA 
ő zen tg o tth árd , V asvárm egye. 

Szerkesztő társ: NÉMETH KÁROLY.
F őm unkat& rsak:

NAGY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Köziratokat nem  adunk  v is sz a ._______

Piac.
Gabonaárak: Búza 340—358, rozs 230— 

235, árpa 210, köles —, zab 200, tengeri 
265—267, korpa 161 ezer korona méter
mázsánként.

Valuták: Dollár 71 025, Schilling 10077, 
Német márka 17050, Cseh korona 2113, 
Dinár 1255, Lei 349, Lira 2350, Frank 2115, 
Angol font 346.325.

Református lelkészcsalád keres tanítói 
vagy lelkészi családból való úrileányt, aki 
főzni és varrni jól tud s egy cseléd segít
ségével egy falusi háztartást teljes rendben 
tud tartani. Szerény igényű, komoly és 
egészséges urileány ajánlatát a Keresztyén 
Család kiadóhivatalába Tahitótfalu, Pest 
m. kérem. 2-̂ -3

„Katonatiszt özvegye vidéki úri család
nál teljes ellátást keres a téli hónapokra. 
Esetleg német tanítást vállal gyermekeknél. 
Ajánlatokat a Luther Társaság könyvkeres
kedésébe. Budapest Vili. Szentkirályi-u. 51. 
szám alá. 1—3

Tankőnyvszfikségletét a Luther T ár
saság  könyvkereskedésében szerezze 
be. Egy levelező lapon megrendelve pon
tos időben megkapja, esetleges hiányzókat 
használt állapotban. Cim : Bpest Vili. kér. 
Szentkirályi-utca 51. sz. 1—3

Kárpitos m esterségre készülő evang. 
vallásu tanuló teljes ellátással és esetleg 
ruházati kötelezettséggel elhelyezést nyerhet 
Márton Károly, kárpiíosnál, Székesfehér
várott, Bank-utca 5. szám alatt. 1—3

Sorsüldözött. uriasszony állást keres, 
lehetőleg egy 4 éves kis fiúval mint ház
vezetőnő. Kitünően főz, a háztartás minden 
ágában jártas. Levelek: „Szorgalmas és 
Megbízható“, jeligére a kiadóba kéretnek.

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor YARDTMUD féle valódi 
a világhírű AA ILD lllfiR  szegedi, é- 
de8-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, Vi, V* és 
Vis kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üzletben kapható? 
— Ha efeyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
13 Karbiner Péter Szeged.

Mátin Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —

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

temetkezési cikkekben. 58

H irdessen a „ H a r a n g s z ó “ -ban.
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Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
lo-io kézelő tisztítás.

Horváth Lajos Beled
H Fő-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

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 .

Akar ingyen egy jó  tanácsot?
Hozasson próbaképen csak egy drb

e
tevés a

© '
Vy k a s z á t .

Ez a legújabb vívmány a kasza- 
gyártás terén. Minősége oly kiváló, 
hogy a meg nem felelót három 
szőri kikalapálás után is készsé-
=  : gesen kicserélem, r------

Kapható kizárólag:

SA L B E R  KÁROLY
kereskedésében 12—20 

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Luther köpeny,
baretta, 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 m intát kérni.

Urvacsorai kelyhek, keresztelési edények, 
kis beteglátogató kelyhek a legegysze

rűbbtől a legdíszesebb kivitelig az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV.,
Váczi ucca 59. sz. a la tti üzletében.
Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, 
gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, 
ezüstözése, nikkelezése vagy rezezése.
Az Ecclesia R.-T. oltárépitőüzem e 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épít és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 12—12

»12—13 éves lehetőleg prot. vallású 
leánykát keresek könnyebb házi .munkák 
elvégzésére, aki nálam egyúttal otthonra 
talál. Cim: Karner János ny. tisztviselő 
Szombathely, Elektromos Művek.“ 8—s

Gyíijtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó' fentartására.

Evang. család elfogad 2 diákleányt 
teljes ellátással. Budapest, Veres 
Pálné ucca 25., földszint 1. 2—2

Gyermekei számára K is  T i v a d a r ,  p á p a i  könyvkereskedőnél rendelheti meg az

iskolai tankönyveket, irc
A legújabb tanterv szerinti összes tankönyvek és vezérkönyvek, iskolai rendtartári nyomtatványok. 

Osztálykönyvek. Törhetetlen palatáblák. Iskolai fali térképek nagy raktára.

Evangélikus iskolák tankönyvei:
— Árak Pengi-fillérben.

Bereczky: Biblia tö r té n te k ....................................................130
Turcsányi: Bibliai történetek L ( ......................................2-—
Soproni Kis Káté ......................................................... —.32
Bognár: Luther Káté . . . . . . . .  —-40
Kovácsics: E g y h á z tö r té n e le m .......................................—‘60
Raffai: Konfirmációi Káté .......................................... — 64
Győri: Luther K á t é ......................................................... — 80
Kapi: D alkönyvtc-ike ................................... ” . . .  —'40
Kapi—Papp: ABC.......................................................  . — 80

„ : Olvasókönyv, II. o........................................ 150

Kapi—Papp: Olvasókönyv, Ili. 0.
, „ : Olvasókönyv, II. é3 III. egybe
„ , : Olvasókönyv, IV. o.
,  „ : Olvasókönyv, V.—VI. o.
,  „ : Olvasókönyv, IV.—VI. o. egybe

Keresztyén Énekeskönyv . . . 4 50, vászonkötés
Keresztyén Énekeskönyvhöz dallamos könyvecske . 
Ruttkay: Egészségi, erkölcsi és illemszabályok . 
Remenyik: Földrajz Ili—IV. o.

2 — 
2 10
3 10
4 — 
5 ' -  
560 
—•80 
—•12

1 20
Hittig: Számtan, II. o. 104, III. — 84, IV. —-88, V. —.72, VI. o. 84

Kérje most megjelent részletes árjegyzékemet, amelyet kívánatra ingyen azonnal megküldok cimére.

Bárhol megjelent vagy hirdetett könyv megrendelhető K is Tivadar könyv-, és papir-
kereskedésénél Pápán.

Mindenhová, előnyös feltételek mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt,
amelyet bárki adhat. 2-3

Nyomatott Wellisch Béla villamttzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa:
i Dióin tilt Litkir-Sllntift.
t i  Orxzágoz Lzther-Bxörct- 

•ég hivatalsa lapja.

Kéalratok, .lőfixetózl dijak 
ia reklamáolók a 

HARANGSZO zxorkezxtö- 
kladóhlvatalának 

Szentgotth&rdra (Vasrm.) 
küldenddk. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
UeoJelenlJc Dinien vasárnap.

9

A tyánk, k in ek  kegyelm e nagy  
K érü n k téged, m in ket ne hagyj.

Szerkeszt«-kiadóhivatal:
SZENTOOTTHÁRD.

Vas vármegye.

FlékkladéhlTatal 
.Luther-Társaság' könyv- 

kereskedése Budapest,
VHI., SzentklrAlyl-u. Sl/a.

A „HARANGSZO“ 
előfizetési ára : a harmadik 
negyedévre 18.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
107m>i  kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

Mindig készen.
Gal. 1. 5.17. „Mert a test 

a Lélek ellen törekedik, a 
Lélek pedig a test ellen“. . .

A misszionárius kunyhójába sírva 
lépett be egyszer az egyik meg- 

keresztelkedett híve. „Mi bajod 
van ?“ — kérdezte a misszionárius. 
A felelet pedig így hangzott: „Nagy 
az én bajom! Amióta megkeresz- 
telkedtem a Jézus nevére, azóta 
úgy érzem két szívem v an : egy 
fehér, meg egy fekete, s ez a kettő 
mindig egymással ktizködik. A fe
kete szív azt akarja cselekedni, 
amit az ördög sugall, a fehér pedig 
Isten parancsára; atyai szavára 
hallgat. A fehér azt mondja: Menj 
és imádkozzál! — a fekete ellent 
mond: Oh! most nem érek r á ! Ha 
az a fehér szívem megszólal: Siess 
a templomba! — a fekete mindjárt 
ellenkezni kezd: Siess inkább a 
meződre! — Jaj, az én két szívem 
soha sincs egy akaraton!“ A panasz
kodásra a misszionárius bátorító 
szóval felelt! „Kedves Atyámfia! 
ne siránkozz te ezen. Jó utón vagy! 
Menj, és harcolj csak tovább, de 
arra az egyre vigyázz, hogy mindig 
a fehér szív, Isten akarata győzzön, 
ne félj, elnyered akkor az élet 
koronáját!. . .“

Jó utón vagyunk tehát, ha ná
lunk is kiütött a harc a test és a 
Lélek között, és különösen jó utón 
vagyunk, ha ebben a kemény küz
delemben a Lélek diadalmaskodik. 
Az a Lélek, amelynek gyümölcsei 
a szeretet, öröm, békesség, béke- 
türés, szívesség, jóság, hűség, sze
lídség, mértékletesség. A test és 
Lélek közötti harc azonban soha 
sincs ám befejezve! Azért h á t: 
mindig készen! A test kívánságai 
sohasem pihennek, mindig kísér
tenek — neked sem szabad hát 
pihenni. Mindig készen légy az

ellenállásra, készen a harcra! Minél 
keményebb a küzdelem, annál vi
tézebben kell harcolni, ha azt aka
rod, hogy tied legyen a győzelem! 
. . .  Rossz szokásait csak a jó sza
kadatlan gyakorlásával győzheti 
le az ember. A világból, a rossz 
társaságból a bűn felé hajló ó-em- 
berünk folytonosan új erőt merít, 
azért szakasszuk el ezektől magun
kat, hogy az ó-ember megerőtle- 
lenüljön; az Isten igéjéhez és az 
imádsághoz pedig ragaszkodjunk, 
mert az új en írnek ez a kettő a 
védőpajzsa és yőzelmes fegyvere!

Qzeptem ber: az iskolakapúnyítás 
^  ideje . . . Vége az iskolafalak 
nagy némaságának! Vidám zsivaj, 
zaj árad ki az iskolák bensőjéből 
és ébreszti, hozza — az emléke
ket . . . Amikor még mi is ott ját
szottunk az iskola udvarán . . .  És 
az emlékek, a kedves emlékek 
visszaidézésekor felsóhajtunk: „óh 
beh szép, gondtalan napok, évek 
voltak azok . .“

*

Előttem áll egy 17 éves nap
barnította, nyurga ifjú. Az előbb 
még vidáman, túláradó örömmel 
és hévvel játszott az iskola udva
rán. De most olyan szomorú, nyug
talan, kutatató az arca. „Hát te is 
csak a kedves emlékeket emlege
ted ? . . .  Elfelejtetted azokat a kínzó, 
nyugtalanító éveket, amikor cél
talanul, — száz cél felé is kap
kodva —, száz kísértővei is küzdve, 
meg-meg botolva, össze-össze rop
panva bolyongtál a bizonytalanság
ban ? . . . Elfelejtetted, hogy mi
képen omlott össze gyermekéveid 
világa, miképen tűnt el a tündérek
kel és törpékkel együtt a szép, a

„Szüntelen harcolnak velem 
A testi indulatok,
Ha az isteni kegyelem 
Nem segít, mit várhatok?
Elcsábítják szívemet,
Elvakítják lelkemet.
Gyakran jól észre sem veszem,
Hogy a tilalmas bűnt teszem.
Jó Istenem, kegyes Atyám,
Erősítsed lelkemet,
Bűnnel vívott sok harcomban 
Hogy megtartsam hitemet,
Míg magadhoz fel nem véssz,
S mennyben boldoggá nem téssz,
Hol a hívek seregében 
Áldlak örök dicsőségben.“

Ámen.

jó világ, a kedves, szerető emberek, 
a gondviselő jó Isten, a karácsony
fát hozó Jézuska, gyermek hited 
minden szépsége, öröme, értéke. . .  
és hogy leomolva az a gyermeki 
világnézet mily üresség szállta meg 
lelked s mily erős ostrommal ron
tott ennek az üres, hitetlen lélek
nek az érzékiség, a test ezernyi 
kívánsága: a dohány, a kép, a 
könyv. . .  a bor. . .  a tiltott hely. . .  
és hogy mennyire tiltakozott ezek 
ellen a fel-fel lobbanó, ébredő 
lelkiismeret szava, mennyire nem 
elégítették ki ezek az elárvult 
lelket s mennyire vágyott ez a 
megürült lélek ismét tartalomra, 
igaz tartalomra, békét, erőt, üdvöt 
adó tartalomra ? . . .  Nem emlékszel 
mily rettenetes és meddő harc volt 
az, mennyire nem láttál a nagy 
zűrzavarban semmiféle utat, célt 
— addig amíg érettségi előtt meg
fogta a kezed az akkoriban oda
került segédlelkész és azt mondotta 
egy együtt töltött komoly óra 
konkluziójaképen: „Ezen a keskeny 
ösvényen haladj!“ —

Magamra ismerek a barna, nyur
ga ifjúban, a 9—10 esztendővel

Szeptember.
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azelőtti gimnázistára, maturandus 
deákra . . .

Igen, igen: nem olyan gondta
lanok azok a deák évek . . . Nem 
a lecke-, és vizsga-gondokra gon
dolok — de a világnézet kialaku
lása körüli nagy harcból fakadó 
gondokra. Milyen nagyon nehéz 
napjai vannak ilyenkor a kereső, 
régi talajt elvesztett, újat nem ta
lált ifjú embernek! Mennyire szük
sége van ilyenkor idősebb jó ba
rátra, útmutatóra, támogatóra! — 
Rosszra támogató, széles útra bíz
tató idősebb „jó barátban“ nincs 
is hiány. A „jó barátoknak“ abból 
a fajtájából is van, akikben jó 
akarat volna, de mivel maguk sem 
állnak biztos talajon nem is tudnak 
jót, előbbre vivőt adni az ifjabbak- 
nak sem. Nagy, nagy ami szük
ségünk olyan ifjúsági vezetőkben, 
olyan jó barátokban, akik szikla 
alapon állanak s maguk is veze
tettek, a nagy Vezető tanítványai, 
követői. . .

Egyházunk belmissziói problé
mái közül a már konfirmált, ser
dült ifjúság nevelése, vezetése a 
legnagyobb. Ahogy ez az ügy most 
áll az sehogysem megnyugtató!

Sokszor olvasunk a Harangszó
ban az ifjúsági egyesületeink mű
ködéséről hireket, beszámolókat. . .

Annyi bizonyos, hogy ma már 
minden valamire való egyházköz
ségben van valami féle ifjúsági 
jellegű egyesület, folyik ifjúsági 
munka. Csak az a kérdés vájjon 
hasznos, helyes-e az a munka, nem

Az aranyhid.
Irta: Irányi Kamillné.

(Folytatás.)
Annus a régi szeretettel sietett barát

nőjéhez. Hanem a sok beszédből, amit Ígért, 
bizony eleinte csak nagy hallgatás lett. 
Látva a nagy változást, ami a Hedvig éle
tében történt, attól félt, hogy fájdalmat okoz 
neki, ha a múltat hozza elő. Hedvig, aki 
ugyanezt a változást látta az Annus életé
ben, de éppen ellenkezőleg, kíméletlenség
nek tartotta a múlttal hozakodni elő, amely 
a küzdelmes, nyomorúságos gyermekéveire 
emlékeztette volna a ma fényben, gazdag
ságban fürdő művésznőt. Kínosan hallgat
tak, néha egy-egy mindennapi kérdéssel 
törve meg a rájuk nehezedő csendet. Pedig, 
ha a szivükre hallgatnak, akkor sírva bo
rulnak egymás nyakába s e könnyekben 
benne lett volna a múlt minden öröme, 
nyomorúsága, fájdalma, a jelenük szenve
dése, boldogsága s a jövő minden remény
sége, minden bizonytalansága.

De íme a szivükben szunnyadó szeretet 
ébresztgeti őket. Annus önkéntelen mozdu
lattal vesz le az előtte álló asztalkáról egy 
könyvet Kinyitja; 8 ni-ni az első lapon 
mintha ismerős betűket látna. Olvassa:

inkább káros hatású-e az ifjú lel- 
kekre? Nem csak úgynevezett „mű
kedvelői körök“-e ezek s a szóra
kozás, a mulatás, a hiúság vágya 
által állanak fenn ? Vájjon helyes-e, 
hogy ifjúsági egyesületeinek pro- 
grammja főleg színdarabok elő
adása, teadélutánok és táncvigal
mak rendezéséből tevődik össze? 
Vájjon ezekre vágyik a kereső ifjú 
lelke, vájjon a színdarab, a mulat
ság, a tánc az, ami nyugalmat ád 
az ifjú léleknek és amiért szük
séges az ifjúságot összegyűjteni és 
vezetni — vezetni a táncteremben. 
Nem ide, máshová kell az ifjúságot 
vezetni!!

Sokan, legtöbben azt mondják, 
hogy csak úgy lehet összetartani 
az ifjúságot, ha szórakoztatjuk, s 
könnyű, tejes étellel etetjük őket — 
komoly beszédtől, a bibliától szét
szaladnak. De vájjon az csak a 
célunk, hogy szórakoztassunk és 
vájjon tejes étel az amit adunk, 
nem pedig csak posványos, romlott 
víz, ami nem táplál, még csak nem 
is üdít, de betegségek csíráit hordja 
magában ?

Sokat töprengtem és próbálkoz
tam a gyakorlatban, hogy miképen 
lehetne ebbe a posványos vízbe 
valami erősítő arzéncseppeket 
csempészni és így azt táplálóvá 
tenni. Mert az bizonyos, hogy a 
tömeget e világ könnyű szórakozása 
jobban vonzza s így abba a könnyű 
szórakozásba tartalmat adva, ez 
lassan odavezetne, hogy az ifjúság 
megtartalmasodva magától elfor-
Konfirmációi emlék. „Légy hű mindhalálig 
8 neked adom az élet koronáját 1“

Felnéz; s mintha nehéz kő esett volna 
le a szivükről a két asszony szeme a visz- 
szaemlékezés boldog mosolyában villan 
össze.

Egymás mellett térdeltünk az oltár előtt. 
Emlékszel-e Hedvig?

Hogy emlékszem-e ? Hát mondd Annus, 
valaha is elfeledhetjük azt a szent pillana
to t?  Óh, hogy dobogott a szivem, mikor 
a tisztelendő úr a kezembe tette a bibliát, 
életem legdrágább talizmánját. Ez a könyv 
az én leghívebb barátom, Annus. — Rá
tette kezét a könyvre s a két asszony érezte, 
hogy kezük között tartják azt a kis arany
hidat, mely a sziveiket köti össze. Kezük 
a könyv felett összekulcsolódott, őszintén, 
nyíltan néztek egymás szemébe. Lehullt 
róluk a társadalom által rájúk kényszerült 
álarc s nem volt már többé köztük fájó 
és bántó kérdés s mint a zuhatag, úgy 
ömlött ajkukról az emlékek árja. —

De mondd csak Annus a te bibliádba 
mit irt be utravalóul egy egész életre a jó 
tisztelendónk ?

Annus mélyen lehajtja fejét, sötét pir 
önti el arcát 8 mintha nem hallaná a kér
dést, lapozgat a bibliában tovább, egy-egy 
helynél megáll, néha hangosan olvas: „Mert

dúlna attól, ami egykor oda von
zotta. De kínos csalódások, kudar
cok árán beláttam, hogy ez lehe
tetlen, hogy ilyen úton sohasem 
fogunk eljutni a komoly munkához.

Nem a tömegnél s a tömegnek 
tetsző táncnál kell kezdeni!

Kezdd el magadnál!
Ha te magad biztos alapra jutsz, 

személyes viszonyba kerülsz Meg
váltóddal, megvilágosodik előtted 
Isten örök kegyelme, akkor világos 
lesz előtted az ifjúság vezetésének 
helyes és eredményes módja is !

Gyújts magad köré 3—4 ifjút, 
akiken különösen látod, hogy na
gyon benne vannak abban az 
időben, amelyik a legkínzóbb és 
beszélj hozzájuk, velük közvetlenül, 
baráti hangon, mondd el, hogy te 
is így voltál, téged is körülvett a 
kisértések özöne és még is találtál 
ki u ta t: tégy határozott bizonyságot 
az Úrról! Aztán vedd elő a bibliát 
— ne félj, ha néked nem unalmas, 
nem lesz az ifjú barátaidnak sem! 
És végül imádkozz — imádkozzatok! 
Ha tudsz imádkozni, ők is fognak 
tudni. E három lényeges pont 
mellett használd fel a biblikus 
szépirodalmat és a bibliával nem 
ellenkező szórakoztató eszközöket, 
játékokat.

Ez az egyetlen mód, amely 
egészséges, békés lelkű, határozott, 
Jézusban élő ifjakat eredményez. 
Nem baj ha csak hárman, négyen 
is vagyunk eleinte. A jézusi élet 
vonzó. A példaadás a legjobb esz
köz az eszme terjesztéséhez. A kis
örökké el nem hagy az Ur. Mert ha bánat
tal illet, ismét kegyelmébe vészén az ö 
kegyelmességének gazdagsága szerint.“ — 
Közben gondolkozik, hogy mi is van utra
valóul Írva az ő könyvében? Nem tudja. 
Pedig valamikor de jól tudta ó azt s ime 
elfeledte. De hiszen nem is csoda. Milyen 
régen eltette ö azt a könyvet az ereklyéi 
közé. Nála nem fekszik így az asztalon, 
hogy mindig kéznél legyen; s el is moso- 
lyodik, mikor az ö társaságára gondol, akik 
között bizonyára akadna, nem is egy, aki 
ki is nevetné a bibliás művésznőt. — Egy
szerre, mint a villám, úgy cikkázik agyán 
keiesztül s a következő pillanatban már 
hangosan is mondja: „Ez a világ elmúlik 
és annak kívánsága is, de aki az Isten 
akaratát cselekszi, megmarad örökké.“

Ezt, ezt kaptam én utravalóul Hedvig I
Az örömtől ragyog az arca, hogy meg 

tudta mondani; s úgy érzi, ezt a sikerét 
nem cserélné fel eggyel sem a sok közül, 
melyeket eddig aratott. A gazdag, ünnepelt, 
hirre, dicsőségre vágyó művésznő e perc
ben meghalt, hogy helyet adjon az Isten 
akarata szerint cselekvő, szerető testvérnek. 
A szikrától tüzet kapott szeretet már dik
tálja is a maga szent parancsát. Átöleli 
Hedviget s hangjában telve melegséggel 
kérdi:
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kör gyarapodni fog s életre kel 
egy erős testvéri szövetség, amely
ben van erő, van élet s amelyben 
minden kereső kisértésekkel meg
környékezett ifjú otthonra, erős 
várra talál.

A dunáninneni evang. egyház- 
kerület közgyűlése.

(2)
A figyelemmel meghallgatott és 

tetszéssel fogadott püspöki jelentés 
után Szekej Andor lelkész ismer
tette az 184^: XX. t.-c. végrehaj
tásának kérdését. Javaslata alapján 
a közgyűlés megkeresi az egyete
mes egyházat, hogy a prot. közös 
bizottság utján a törvény végre
hajtását erélyesen sürgesse meg s 
intézményeink, közigazgatásunk és 
az egyetemes nyugdíjintézet céljaira 
földbirtok adományozását kérje az 
állami váltság földekből.

Kirdiner Rezső elóadó az évköz
ben érkezett miniszteri rendeletek- 
röl, az egyet, nyugdíjintézetről, a 
kerület közigazgatási segélyeiről, a 
közalapi segélyekről és az egyet, 
egyház vagyonáról tett jelentéit a 
közgyűlésnek.

Ezután Mihalovics Samu főes
peres terjesztette elő a pénzügyi 
bizottság jelentését, amelynek két 
kiemelkedő pontja volt: aBaldácsy

Mert mondd, mi lehet más az Isten 
akarata, mint a szeretet parancsa szerint 
tenni és élni?

Hedvig némán bólint rá : igen.
Nos és tudod ez a szeretet nekem mit

Parancsol? Velem jössz Hedvigem, hozzám.
a tízszer annyim volna, mint van, azt is 

megosztanám veled, ha századrésznyi lenne, 
azt is. Nem, ne szólj ellene semmit, hiszen 
te vagy a gazdag ajándékozó, általad jutot
tam a soha el nem fogyó, romolhatatlan 
kincsekhez: „hiszen e világ kívánsága el
múlik . . . “

A két fiúcska riadt szemekkel mint két 
védő paizs áll anyja mellé, mert ők az 
egész beszédből annyit értettek meg, hogy 
ez a néni elakarja vinni anyukát.

Annus átkarolja őket s szinte földöntúli 
boldogsággal öleli magához a fürtös fejecs
kéket 8 úgy beszél hozzájuk:

Titeket is viszlek édes bogárkáim, hogy 
ezután édes apátok helyett még egy anyu
kátok legyen.

A leszálló nap egy sugara bebújt a nagy 
házak között a kicsi szobába, hogy ráhintse 
fényét az asztalon nyugvó kicsiny arany
hidra, amelyen keresztül két egymástól 
távol eső világban élő két asszony szive 
találkozott újra össze testvéri szeretetben.

A kis szobában levők úgy érezték, úgy 
látták, mintha mennyei fényesség sugározna 
rájuk a magasból. Igen, az, mert ahol a 
Krisztust befogadó szivek a szeretet fényé
ben égnek, ott jelen van az Isten az ö 
mennyei fényességében. (Vége.)

Mii jelentenének az ilyen ifjúsági 
egyesületek alvó egyházunk, nyo
morék hazánk életében! Milyen 
érték lenne egy-egy ilyen Jézusban 
elő, Jézusban örvendő egyesület!

Ne táncoló, szinészkedő, de imád

kozó, Jézusban békességet nyert, 
igaz örömmel örvendező ifjúságot 
neveljünk!

így cselekedjünk s megáldd 
bennünket az Úr, megáldja mun
kánkat! O. T.

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő.
egyházat, hogy főleg az egyházakra 
nehezedő súlyos teher megszüntetésére, 
1848:XX. t.-c. alapján kormánytámo
gatást kérjen. A tiszai egyházkerület 
határozatát magáévá téve a közgyűlés 
felterjesztést intéz az egyetemes köz
gyűléshez az 1926 július 1-től felemelt 
államsegélynek, amely a miniszteri 
indokolás szerint az egyházkerületek 
közigazgatási szükségleteiek kielégí
tésére és az egyházak adóterheinek 
könnyítésére szólnak, a felemelés 
időpontjától a kerületek közötti ará
nyos szétosztása tárgyában.

Balogh István előadó a tanügyi 
bizottság jelentését terjesztette elő.
A közgyűlés elrendelte, hogy a tria
noni békekötés évfordulóján, minden 
év július 4 ikére eső vagy ezt meg
előző vasárnapon gyászistentisztelet 
tartassák, a gyermekeknek pedig meg- 
magyaráztassék a nap szomorú jelen
tősége. Bérezés Lajos kerületi tanító
egyesületi elnök bejelentette a köz
gyűlésnek, hogy az egyházkerületi 
Tanftó-Egyesület újra megalakult s 
megkezdte működését.

A jogügyi bizottság jelentései közül

alapítványra vonatkozó ajándéko
zási szerződés és a lelkészt nyug
díjintézet átszervezésének Ugye. 
Az előbbi kérdésben dr. Händel 
Béla kerületi ügyész és dr. Kéler 
Zoltán kerületi felügyelő kezde
ményezésére a közgyűlés kimondta, 
hogy a Baldácsy-segélyek szét
osztásánál az eddigi ötven év alatt 
követett gyakorlat abusus volt és 
az ajándékozási szerződésnek oly 
értelmezést adott, hogy az évi 
osztalék egyik egyharmad része 
nem csupán a püspököt, hanem 
a püspököt és a kerület szegény 
lelkészeit illeti együttesen. Az 
egyet, nyugdíjintézet átszervezé
sének kérdésében a közgyűlés ki
fogást emel a nyugdíjaknak 50%- 
os leszállítása s ezzel szemben a 
tagjárulékok, fenntartói járulékok 
és alapítási járulékoknak tetemes 
felemelése ellen, főkép az egy
házak járulékait illetőleg, továbbá 
az özvegyek ellátási díjának meg
szorítása, a nyugdíjjogosultság 
kezdő időpontjának felemelése 
ellen és megkeresi az egyetemes

hosszabb vitát provokált úgy a bizott
ságban, mint a lelkészt értekezleten 
s magán a közgyűlésen is az egyházi 
tisztviselők nősülési szabályzata. Bár 
az egyházmegyék többsége a terve
zetet elfogadta, a közgyűlés azt mégis 
elvetette s elégségesnek tartotta, hogy 
gondoskodás történjen arról, hogy 
egyházi tisztviselő csak evang. nővel 
élhessen házasságban. Ugyancsak a 
jogügyi bizottság javaslatára meg
keresi a közgyűlés az egyet, egyházat 
a szekták elleni hathatósabb védeke
zés tárgyában.

Dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő 
elnöki megnyitójával kapcsolatosan a 
közgyűlés kimondotta, hogy a zsinat 
összehívását szükségesnek tartja és 
tiltakozását fejezte ki az egyik róm. 
kath. püspök pásztor levele miatt, 
amely a felekezeti béke megbontására 
alkalmas.

A kerületbeli missiókban végzett 
munkáról és a kerületi gyámintézet 
működéséről szóló jelentések meghall
gatása után a közgyűlés a délutáni 
órákban, Kiss István püspök buzgó 
imádságával ért véget.
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I szentmártoni Radó Gyula t  |
Evangélikus anyaszentegyházunknak új

ból nagy gyásza van. A mi jó Istenünknek 
változhatatlan akarata elszólitotta közü
lünk szentmártoni dr. Radó Gyula test
vérünket. Nem ment el búcsúzás nélkül, 
hiszen közel 3 hónapig hordozta betegsé
gének terhét és keresztjét, mégis amikor 
elérkezett az utolsó óra és beteljesedett 
az ö hivatása, úgy éreztük, hogy hirfelenül 
jött a vég és váratlanul az Isten hívása.

Amikor utolsót sóhajtott, betegágya mel
lett ott állott a dunántúli egyházker. püs
pöke és a sokat szenvedett lélek összefo
nódott a kegyelmet kereső imádsággal és 
úgy mentek ketten együtt a jó Isten elé, 
hogy a lélek számot adjon és az imádság 
üdvösséget kérjen egy hazatért vándor 
számára.

Odafönn a mennyek országában gazda
gabbak lettek egy lélekkel, idelenn a meg
próbáltatások hazájában pedig szegényeb
bek lettünk egy Istent félő, egyházát és 
embertársait szerető jó emberrel. De az 
vigasztal és minden gyászok között meg
tart, hogy a hűség, az Istefélelem, a sze
letet soha el nem vész, mert még a ha
lálon is diadalmaskodik és övé lesz az 
örökélet koronája.

A gyászházban koporsója körül ott ál
lott az egész szombathelyi gyülekezet, 
amely munkás életű, buzgó és anvaszent- 
egyházáért minden áldozatra kész felügye
lőjét siratja az elköllözöttben. A szertar
tást megelőzőleg a gyülekezet presbytéri- 
uma Kapi Béla püspök-lelkész vezetése 
mellett megjelent az özvegynél és a gyá
szoló családnál és a püspök szívből jövő 
szavakkal tolmácsolta az egész gyülekezet 
részvétét. Majd kezdetét vette a szertartás, 
felcsendült a püspök szava és szem nem 
maradt szárazon, amikor halál mellett az 
örökéletről szóló bizonyságtevés vigasz
talta a gyászbaborult, fájdalmakban kín
lódó lelkeket.

Istenben bo'dogult halottunkat még 
ugyanaznap elszállították Kemenessömjénbe 
ahol is délután 5 órakor temették el a 
családi sírboltba. A temetésen résztvettek 
az egyházkerületi felügyelő dr. Mesterházy 
Ernő, a szombathelyi gyülekezet küldött
sége, a Nőegylet küldöttsége, a város, a 
vármegye küldöttsége dr. Tarányi Ferenc 
főispán, dr. Horváth Kálmán alispán, Jánossy 
Gábor árvaszéki elnök stb. a környék elő
kelőségei. A régi nemes kúria udvarán 
Varga Gyula kemenesaljai esperes hirdette 
az örökkévalóság igéit, a temetőkerlben 
pedig Nagy Sándor ncmesdömölki evang. 
lelkész búcsúzott az elköltözőitől. Majd 
felcsendült a püspök utolsó áldása, azután 
az egymásra hulió hantok mindörökre el
takarták azt a koporsót, amely az Isten 
rendelése szerint örök pihentető ágya lett 
a megboldogultnak.

Amíg közöttünk élt áldás volt a mi szá
munkra. Mint a kemenesaljai egyházmegye 
és a szombathelyi gyülekezet felügyelője 
igaz vezér volt, akinek bölcsességére, jó 
szivére olyan igen nagy szükségünk volt. 
Most, hogy elment közülünk és elsírtuk a 
könnyeinket, tiszta emlékét odatesszük a 
szivünk mélyére és élete példáját meg
őrizzük. Valahányszor Reá gondolunk, min
dig lesz egy imádságunk, amellyel meg
köszönjük a jó istennek, hogy ö t nékünk 
adta és közöttünk mindez ideig meg
tartotta.

Legyen az igaznak emlékezete áldott! 
Legyen testének csendes pihenése, lelké
nek örök üdvössége a Krisztus érdeméért 
a jó Istennek örökkévaló szeretet által.

Szentmártoni Radó Gyula felügyelő el
halálozása alkalmából a szombathelyi 
gyülekezet a következő gyászjelentést 
adta ki:

A Szombathelyi Protestáns Gyülekezet 
igaz és mély fájdalommal jelenti, hogy 
szeretett felügyelője szentmártoni Dr. Radó 
Gyula Ur Vasvármegye nyugalmazott fő
jegyzője, a kemenesaljai evangélikus egy
házmegye felügyelője, nagybirtokos stb., 
munkás életének 58-ik évében folyó évi 
szeptember hó 1-én visszaadta lelkét a 
teremtő szent Istennek.

Szeretett halottunkat egyházunk szer
tartása szerint Szombathelyen a Széli Kál
mán-utcai gyászháznál szeptember 3-án 
(péntek) délelőtt 10 órakor megáldjuk, ez
után Kemenessömjénbe szállítjuk s ott 
ugyanaznap délután 5 órakor helyezzük 
végső nyugvó helyére

Még élt, családja nemes hagymánya- 
inak megfelelően hűséges áldozatkész és 
munkás tagja volt evangélikus anyaszent
egyházunknak, ki a vezéri polcon is min
den képessegével hűségesen szolgálta 
egyházát.

Legyen áldott közöttünk való emléke
zete 1 Legyen békességes pihenése és bol
dog feltámadása az Ur,kegyelméből!

Boldogok, akik az Úrban halnak meg, 
mert megnyugosznak fáradalmaiktól és az 
ö cselekedeteiknek jutalma követi őket 
(Jelenések k XIV. 13)

Szombathely, 1926. évi szept. hó 1-én.

A nagybörzsönyi svábok.
Paptársam helyettesítésére jöttem 

közéjük. Csendes, türelmes emberek. 
Bizonyos azonban, hogy adnának ök 
nekem, ha hallanák, hogy én őket 
sváboknak titulálom. Tartják ők ma
gukat olyan magyaroknak, mint akár 
egy kunsági polgár.

Ide s tova négy hete, hogy itt 
vagyok már köztük. Meg is ismer
kedtem már velük egy kicsit. Rossz 
oldalukról kevésbé, jó oldalukról an
nál inkább.

A legöregebbek kivételével általá
ban meglehetősen beszélnek magyarul. 
Érteni meg jobban megértik a rendes 
magyar beszédet, mint az urak cifra 
német nyelvét. Hogy mennyire érez
nek magyarul, arról is beszélek 
mindjárt.

A múltkor délelőtt egy kis sétát 
tettem a szántóföldek felé. Az aratás
nak és a cséplésnek most már min
denütt vége. Csak a mezei virágokban 
akartam gyönyörködni. Mikor aztán 
kedvemre kigyönyörköd'em magamat, 
hazafelé indultam.

Ekkor találkoztam az öreg Melich 
Hanzi bácsival. Tipikus börzsönyi 
magyar. Svábul köszöntött, bár jól 
beszél ő magyarul is, hanem hát 
engem akart egy kicsit megekzerci-

rozni a német nyelvben. Elhívott a 
lakására, leültetett és elbeszélgettünk. 
Természetesen a politika is szóba 
került... Majd a mohácsi vészről be
szélgettünk. És Hanzi bácsi elővette 
régi történelem-könyvét és fellapozta
II. Lajos király uralkodását. Könnyben 
úsztak öreg szempillái, mikor a ma
gyar történelem nagy eseményein el
merengett.

Ekkor fedeztem fel, hogy az öreg
nek szép kis könyvtára is van. Meg
van neki a Brockhaus féle lexikon, 
amelyben mindenről kap felvilágosí
tást. Szabad idejében mindig olvasgat.

De beszélhetek a börzsönyi ma
gyarok egyházszeretetéről és hithű- 
ségéről is. Hanzi bácsi egész apolo- 
getikus előadást tartott nekem. Az 
evangélikus templom különben vasár
naponként úgy délelőtt, mint délután 
egészen megtelik áhitatos, az Isten 
igéjét buzgón hallgató hívekkel.

Én bocsánatot kérek tőlük, hogy 
így kiszerkesztettem őket, de ezeket 
a jó benyomásokat üdvösnek találtam 
a megörökítésre. Pap Ferenc.

Karaffa sors.
„Elég immár, meglakoltál 
Büszke dacos nemzet,
Tátra alján, Tisza partján, 
Temetői csend lett.
Pihenj hóhér, nagy munkádért 
Jutalmad’ megkapod,
Erős voltál, jó l sújtottál,
Nem reszketett karod.
Elég mondom, más a gondom, 
Bánt immár a vérszag,
Holnap reggel, mire nap kel, 
Tűnjön el a vérpad."

A szolgahad dologba kap,
Viszik a vérpadot,
Mosogatnak, fövenyt hoznak, 
Vérnyom sem marad ott.
Másnap reggel, mikor felkel, 
Karaffa kitekint,
Ablak alatt, óh Iszonyat, 
Vérpadot lát megint.
„Ismét mondom, parancsolom, 
Véres vesztőhelyen,
Holnap reggel, mire nap kel, 
Virágos kert legyen."
Serény szolgák, futnak, hordják, 
A rózsát, virágot.
Másik reggel, mire nap kel, 
Gyönyörű kert áll ott.
Másik reggel, mikor felkel, 
Karaffa kitekint:
„Ezer átok, nem látjátok ?
Itt a vérpad megint.
Ismét mondom, parancsolom, 
Szigorun elvárom,
Holnap reggel, mire nap kel, 
Száz leány itt álljon "
A szolgahad széllyelszalad, 
Faluba városba,
Másnap reggel, mire nap kel, 
Ott a száz lány sorba.
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Másnap reggel, mikor felkel, 
Kaiaffa kitekint :
„Irtóztató, — Álom ? való ?
Itt a vérpad megint.
Kiirt harsogjon, kocsis fogjon, 
Azonnal indulunk,
Rémes vérpad, az itt marad, 
Bécs felé visz utunk."
Kocsi robog, száz ló dobog, 
Rohannak mint a szél, 
Szörnyű vérpad, velük halad, 
Zsarnok Karaffa fél.
Bécsbe érnek és betérnek, 
Pompás palotába,
Rémes vérpad bújik, halad, 
Karaffa nyomába.
Akár eszik, akár fekszik,
Előtte a vérpad,
Eledelén, borán, vizén 
Megérzik a vérszag.
Selyem ágyon, csendes álom 
Nem jö  a szemére,
Pedig rangját, urodalmát 
Odaadná érte 
Palotából elmegy távol 
Elhagyott pusztába,
De a vérpad el nem marad, 
Kiséri, mint árnya.
Mint űzött vad, meg-megriad, 
Fut mig el nem fá ra d . . .

Martyrokra, sírjaikra 
Áldás béke árad,
Nemes eszme nincs elveszve,
Sírból is feltámad I

Szentantalfai NAGY LAJOS.

Egyházalapitás, templomépités.
Veresegyház — Erdőváros kb. 55 csa

ládot, 130 lélekszámot kitevő evangélikus 
régóta érzik ott egy templom építésének s 
egyházközség megalapításának szükségét. 
Eddig istentiszteleteiket havonta egyszer 
az áll. óvoda kicsiny helyiségében tartják 
s azt Holéczy János csomádi lelkész látja 
el szívességből, nagy szeretettel. Sorra lá
togatja híveit, ó hozta és ő tartja őket 
össze ezen istentiszteletek keretében. Egy- 
házalapitási és templomépitési eszméjének 
keresztülvitelére lelkes vezetőket nyert az 
utóbbi időben Veresegyház—Erdővároson 
letelepedett evangélikus intelligens csalá
dokban s a megindított mozgalom első lé
pése volt, hogy a községi képviselőtestü
lettől templomtelket kértek és kaptap aján
dékba 600 O-öl területtel. Majd egymás 
között templomépitési célra gyüjtőivet kor
portáltak s ez utón több millió koronát 
gyűjtöttek. F. évi augusztus 8-án pedig 
műkedvelő előadással kapcsolatos zártkörű 
ünnepélyt rendeztek, melyen a nőegylet 
buzgólkodása folytán felekezeti különbség 
nélkül az eszme látogatóinak sokadalma 
a Váloczy-féle nagy nagytermet, különter
met, kerlhelyiséget és az e célra épült nagy 
sátrat is betöltötte. V

Dr. Kutzián Géza szép vallásos és ha
zafias érzettől áthatott beszéddel nyitotta 
meg az ünnpélyt, megköszönvén minde
neknek támogatását, a község telekado
mányát s továbbra is a felekezeti villongás 
nélküli egyetértés és hazaszeretet istápo- 
lására kérte az ünneplőket. Mire az erdő
városi dalárda vezetése mellett az ünneplő
közönség a Szózat, Hymnusz és Hiszekegy 
eléneklésével tett fogadalmat. Majd Tóth

Az alsómorácl ev. templom.

Rózsika szavalta el a „Magvar lány“-t bát
ran s igen szépen, kedvesen. Ezután az erdő
városi műkedvelők: Rubies Manci, Wenzel 
Rózsika, Walz Jolánka és Gergely István 
játszottak színi jeleneteket, minden jelenet 
közben az erdővárosi dalárda felváltva 
dalolta el a „Honfiak vigyázzatok“, Csen
des a tó, Reményhez, Messze földön hegy
tetőn hazafias dalait. A programm számok 
közti időhézagot Tatár János töltötte be. 
A dalárdát Toth Ferencz, a műkedvelőket 
Tatár János tanítják. Előadás után tombola 
volt, melynek 2 1/z millió összértékű s 
egyenként is nagyértékű tárgyait legnagyobb 
részben a adakozásból gyűjtötte össze a 
fáradhatatlan nőegylet, élén Seiffert Fri- 
gyesné, Plevniczky Zsuzsika és Mariska, 
Szűcs Gizella, Szigeti Lipótné, Kommen 
Mártonná, Papp Istvánná, özv. Zsabka Jó- 
zsefné. Zmeskall Lászlóné, Kúria Albertné 
és Csányi Jánosné úrnőkkel. Bár a nagy
értékű nyeremény eshetőségek is kecseg
tetően hatottak, mégis a leány rendezők 
érdeme, hogy minden tombola jegy elkelt. 
A férfi rendezőség élén Dr. Szász Géza 
alezredes és Seiffert Frigyes állomásfőnök 
álottak.

Felette jóleső érzést keltett ezen fiók
egyház nagyérdemű és agilis felügyelőjé
nek, iglói Dr. Szontágh Antal, nyug. 
miniszteri tanácsos úrnak áldott lelkű ne
jével való megjelenése.

Ahol az egyháznak oly buzgó, áldozat
kész felügyelője van, akinek s illusztris 
családjának szivén fekszik az egyház sorsa, 
jövője, — aki a nagynevű Szontágh csa
ládnak, — mint annak egyik tagja, nyom
dokán halad: ott igazán öröm mindenki
nek az egyházi ügyekkel foglalkozni.

27 éves evang. vallású nőtlen tanitó 
állást keres. — Szives megkeresést kér:
Záhony  D ezső  igazg.-tanitó Diósgyőr.

1—3

OL VAS S UK A BI B L I ÁT !
Ismerd meg az Uratl

Szept. 13. Csodálkozással. I. Királyok 10. 
í—is. Leckéztetni, kritizálni, ócsárolni ment 
és — elállott a lélekzete. Azt gondolta, 
hogy csak nagyokat mondtak Róla az em
berek és ámulatba esett, hogy „Felét sem 
mondták el nekem“ 1 Minden megismerés 
csodálkozással kezdődik — mondotta egy 
nagy keresztyén. Csodálkoztál-e már az 
Úrnak szaván, valamely munkáján.

Szept. 14. Ö megjelenti magát. I. Sa
muel 3 .1 —12. Rájöttek arra, hogy a meg
ismerésnek két módja van. Az egyik ele
mez és szerkeszt; a másik megragad és 
élményekhez juttat. Egészen más Istennek 
az igéjén gondolkozni, mint közvetlenül Öt 
hallani. Van ahol nagyon elszoktak az Úr
nak kijelentéseitől. Ez ellen is rugódozott 
Saul, mig a damaszkusi utón megjelent 
neki az Úr. Az Úr veled is akar közvet
lenül szólni. „Föl ne tartsa semmi gát, 
Hadd jelentse meg magát!“

Szept. 15. Hagyd hatni! Ézsaiás 6. 
í.—8. A pokol tornáca nemcsak abbaha
gyott jó szándékokból, hanem félbeszakí
tott megragadottságokból, megcsúfolt él
ményekből is van kirakva. Ha meg akarod 
ismerni az Urat, akkor hagyd magadra tar
tósan hatni. Nem szükséges egyszerre az 
egész világnak megtudni, hogy milyen meg
ragadó élményeken mentél át. Maradj csak 
csendben vele, hogy mindenestől minde
nedre hathasson ö-

Szept. 16. Megvilágosodással. Jeremiás 
1.4—18. Ha átmentéi az első három állo
máson, akkor következik a megvilágosodás. 
Kinyilik a szemed. Megértesz oly dolgokat, 
miket eddig nem értettél; vagy amikről 
eddig azt gondoltad, hogy érted s most 
felfedezed, hogy nem értetted őket. Külö
nösen két dologgal kapcsolatban vár rád 
a megvilágosodás. Az egyik a te bűnöd
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és annak megsemmisítő ereje; a másik a 
kegyelem és annak megmentő ereje.

Szept. 17. Állásfoglalással Galata 1.
17—24. Sok ember megelégszik azzal, hogy 
megvilágosodott. Ez nem elég. A megvilá
gosodás után állást kell foglalni. Különben 
csak olyan tudásra teszel szert, mint a 
Bábel tornya. Összeomlásának sorsa kike
rülhetetlen. Nem élvezendő, fényes kirakat 
a megvilágosodás. Jaj lett volna Mózesnek, 
ha mulattató tűzijátéknak nézi a csipke
bokrot. Néked is állást kell foglalnod. 
Csak ne a testtel és vérrel való tanács
kozás alapján.

Szept. 18. Fogadd el Öt I János l.i.-is. 
Az Úr megismerésének nélkülözhetetlen 
eszközlöje az ige. Igék révén is csak akkor 
ismerjük meg az Urat, ha befogadjuk őket. 
Sokaknak terhére van az Ur megismeré
sében Jézus neve. Pedig namcsak az Atyá
nak, de a Szenléleknek megismerésében 
sem jutunk célba Jézus nélkül. Bármily 
távol érzed magadat lézustól, ha befogadod

igéket, az igék egyszer csak oda visznek 
Ö elébe s többé nem tudod már felfogadni 
az igét, ha nem, fogadod be Őt.

Szept 19. És akkor ? János 3. í—u. 
Ha elfogadod az Ur Jézust, akkor is ha 
mint a Golgotha hegyén felfeszitett s a 
Mózesi érckigyót pótló Megváltó áll előtted, 
akkor teljes lesz a megismerésed a Szent- 
háromság mindhárom irányában. De tör
ténik akkor meg más is. Az Ó-testamen
tum nyelvén megismerni anfiyit tesz, mint 
uj élet létrejövetelét biztosítani. Az Úr 
megismerésének csak az újjászületésben 
végződik az útja. így van ez valóban, hidd 
el. Kedves lélek. Szükség néktek és lehet 
Újjászületnetek. Gáncs Aladár.

K O R K É P E K .

K arcolatok a hétről.
Pesthy Pál igazságügyminiszter 

vasárnap beszámolóját tartotta vá
lasztókerületének egyik legnagyobb 
községében Kölesden. A beszámolón 
felszólalt Vass József helyettes minisz
terelnök is, aki a felekezetközi viszony
ról többek között a következőket mon
dotta :

„Nagy bűnt követ el az — mondotta 
a miniszter, — aki az egyházi élet 
és gondolat megvédésére határain túl 
menve ellentéteket próbál szítani ka
tolikusok és protestánsok között, mert 
ezt az egységet hozza veszélybe az 
ellentétek felidézése.

— Az ellentét gyűlölködésbe megy 
át, a gyűlölködésből politikai erő és 
a politikai erőből politikai pártok 
lesznek. Ja j annak a nemzetnek, 
amelynek fiai vallás szerinti politikai 
pártokká különülnek el és egymást 
támadják. — M ajd így folytatta a 
miniszter:

— Hirdetem a katolikus vezetők 
felé épúgy, mint a protestáns vezető 
emberek felé. Értsék meg, M agyar- 
ország nem  csatatér és különö
sen nem, lehet csatatere a fele
kezeti torzsalkodásoknak. Én

katolikus pap vagyok, vallásomért 
bármikor kiállók, bármikor megvédem 
egyházam, papjaim, iskoláim érdekeit. 
Senki se merészeljen bántani minket. 
De épúgy hirdetem és állítom, hogy 
szeretettel nézem protestáns testvére
imnek ugyanilyen irányú törekvését. 
Védjék meg a maguk templomait, a 
maguk egyházát és én is hajlandó 
vagyok erős testvéri kézzel megvédeni 
őket, mert magyarok vagyunk vala
mennyien. Lövészárkokat ne húzzunk, 
drótsövényeket ne fonjunk, ne ássunk 
egymás felé. Ne a békétlenséget mé
lyítsük, hanem a vallási gondolat 
medrét, hogy az minél nagyobb tar
talommal hömpölyögjön.

A vallásos zsidót is többre becsü
löm, mint a vallástalant. Aki vallását 
elhagyja, abban nem bízom, mert h a  
v a la k i  v a llá sa  p a r a n c s a i t  n e m  
ta r t ja  m e g , h o g y a n  v á r h a to m  
tő le , h o g y  a  m a g y a r  k ir á ly h o z ,  
a  m a g y a r  á l la m fő h ö z  h ű sé g e s  
le sz , h o g y a n  v á r h a to m  tő le , 
h o g y  m e g ta r tja  a  m a g y a r  tö r 
v é n y e k e t, h a  I s te n  tö rv é n y é t, h a  
e g y h á za  tö r v é n y é t  n e m  ta r t ja  
m e g .“

Látogatás a tatai református 
Leányegyletnél.

A Győri Ev. Ifj. Egyesület és a Soproni 
Ev. Leányegylet újból erős bizonyságát 
adta egymás iránti rokonszenvének és más 
egyesületek munkálkodása iránti érdeklő
désének.

Augusztus 29-én a két testvér egyesület 
elnökeik Hegedűs Ilonka (Sopron). Demet- 
rovits Mária és Bándi Ferenc (Győr) ve
zetése alatt átrándult Tátára, hogy az ottani 
természeti szépségeket megtekintse és 
egyben a „Tatai Ref. Leányegylet“ műkö
dését megismerje.

Első utunk a templomba vezetett, ahol 
éppen a mohácsi vész 400 éves évfordulója 
alkalmából a lelkész lélekbe markoló sza
vakkal fejtegette, hogy nem veszett el az 
a nemzet, amely egy Mohácsot már túlélt, 
csak a lelkeknek kell megújulniok.

Istentisztelet után felkerestük a Ref. 
Leányegyesületet és a ő kalauzolásuk mel
lett megtekintettük a gyönyörű „Tatai 
tavat“ és a parkot, valamint a nagyszerű 
fürdőt és strandot.

Majd később az ő szives meghívásukra 
uzsonnához telepedtünk s ekkor felkeresett 
bennünket Nagy Gábor lelkész, aki ked
vünkért a közelben való nyaralását szakí
totta meg.

Sok épületes dolgot hallottunk tőle és 
az egyesület tagjaitól. Igazán csak ta
nulni lehet attól a 20 tagból álló és mégis 
nagyszerű eredménnyel dolgozó kis leány
csoporttól, akik 6 évi munkálkodásokkal 
megmutatták, hogy mire képes az evan
géliumi hittel telitett lélek.

Kézimunkájukkal, paplanvarrással, ko
sárfonással és szinielőadások rendezésével

oly szépen gyűjtik a pénzt, hogy már-már 
otthonuk megépítését tervezhetik.

Elmondhatjuk, hogy testben felüdülve, 
lélekben megerősödve tértünk otthonunkba 
és szeretettel őrizzük a Tatai Ref. Leány- 
egyesület kedves emlékét.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i  é letből.
1*8 százalékos o lcsóbb odás au

gusztusban. A júliusi állandó drá
gulással szemben augusztus havának 
minden hetében olcsóbbodás mutat
kozott. Gál Benő adatai szerint és 
augusztus végén az adatok szerint a 
család heti ellátására 776 234 koro
nára (62.09 pengő) volt szükség. 
Amíg Gál adatai szerint július havá
ban 0 8 százalékos drágulás mutat
kozott, augusztusban 1 8 százalékos 
volt az olcsóbbodás. Azonban, ha a 
mai árekat a békebeli árakkal hason 
Htjuk össze, akkor azt látjuk, hogy 
az élelmiszereknél 18.556.1-szeres, a 
tüzelés- és világításnál 21 014 4-sze- 
res, a háztartási cikkeknél 29 388 8- 
szoros, a ruházkodásnál 22.587.9- 
szeres, a kötelező kiadásoknál (beteg- 
segélyző, adó, iskolakötelezettség stb.) 
28.703 8-szoros, míg az Osszszükség- 
letnél 18.187.3-szoros a drágulás. Ez 
azt jelenti, hogy egy békekoronának 
nem a hivatalos 14 500 korona, ha
nem 18.187 3 korona felel meg, mert 
a mai egymilliós papirbankjegynek a 
vásárlóértéke csupán 54*98 békeko
ronával egyenlő.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar politikában szélcsend van. 
— Vasárnap kedves ünnepség keretében 
leplezték le Nagyatádi Szabó István arc
képét. — Hegymegi Kiss Pált szülőfaluja 
megfosztotta diszpolgárságától. — A hon
védelmi miniszter dr. Sztupka László had
bíró ezredest a legfelsőbb honvédi tör
vényszék birájává nevezte ki. — A kor
mány a községek egy részében is vissza
állítja a kötött lakásforgalmat. — A fő
város erősen készül a polgármester vá
lasztásra.

Az erdélyi magyar képviselők lemon
danak, vagy az ellenzékbe vonulnak, ha a 
paktumot nem hajtják végre.

Az osztrák nemzetgyűlés legutóbb za
josan tüntetett Ramek kancellár ellen.

Genfben a Népszövetség elhatározta 
Németország felvételét a szövetségbe.

Nápolyban 200 lírás büntetéssel sújt
ják « káronkodókat. — A fascisták szerint 
a demokrácia csak a tudálékos szamarak 
érvényesüiését segíti elő.

Spanyolországban mindinkább izzóbb 
a hangulat. Lapunk zártakor Franciaország 
és Spanyolország között a telefon össze
köttetés megszakadt.

Hollandia volt miniszterelnöke Buda
pesten résztvett a hollandi református is
kola ünnepélyes felavatásán, s ugyanekkor
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a régi képviselőházban a ref. alapon álló 
politika tennivalóit ismertette.

Az angol bányamunkások ú] tárgya
lásra utasították küldötteiket.

Japánban Tájfun dühöngött. Házakat 
pusztított, vonatokat, hajókat döntött fel.

HARANGS Z Ó.

Szthároms. u. 15. vasárnap.
Ep. GaL 5 . 25—6 . 10.

Sohase feledjük azokat az igéket, ame
lyek mai szent leckénkből hangzanak felénk: 
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik 
meg; mert amit vet az ember, azt a ra - 
tán d ja“. Kimondhatatlan boldogság itt e 
földön lelkűnknek vetve Istennek élni s 
nagyobb boldogság lesz munkánk után 
Isten kebelén megpihenni, elaludni s örök 
életre ébredni. Vessünk itt a földön a 
lélek számára.

Személyi hír. Dr. Raffay Sándor a 
bányai egyházkerület püspöke erdélyi út
járól haza érkezett s átvette újból kerüle
tének vezetését.

UJ igazgató. Budapesten a Deák-téri 
polgári iskola igazgatójává dr. Böhm Dezsőt 
hívták meg, aki a .Veres Pálné* líceumot 
is vezeti tovább.

Új felügyelő. A csikostöttösi gyülekezet 
új felügyelőjét, Waliandt Károly postaföta- 
nácsost Pécsről aug. 29-én iktatta be Schöll 
Lajos esperes állásába.

Emlék táb la  leleplezés. A „Berzsenyi 
Társaság" Berzsenyi Dánielnek a halha
tatlan ódaköltőnek ősi lakóházát a somogy- 
megyef Nikla községben emléktáblával látta 
el. A család nevében az emléktáblát dr. 
Berzsenyi Jenő ny. járásbiró, a zalai egy
házmegye felügyelője vette át.

Vetitőpép-adományozás. A Vallás és 
Közoktatásügyi Miniszter egy Minerva- 
rendszerü vetítőgépet bocsátott a dunán
túli ev. egyházkerület rendelkeüésére. Kapi 
Béla püspök a vetítőgépet a körmendi ev. 
elemi iskolának adományozta, hogy azt 
úgy az iskolai munkában, mint a belmís- 
siói és iskolánkivüli népoktatás keretében, 
mint kitűnő szemléltető eszközt és a ne
velés-oktatás hathatós elósegitöjét az is
kola tanszemélyzete áldással és haszonnal 
értékesíthesse. A kb. 50. kgr. súlyú vetí
tőgépet a hozzátartozó 695 darab diapo
zitív lemezzel együtt Langer Ignác minisz
teri számvevőségi főtanácsos aug. 26-án 
szállította le és személyesen adta át az 
iskola vezetőségének. Az értékes vetitö-

?[épben a körmendi iskola közel 24 millió 
Huszonnégy millió) korona értékű felsze

relési eszközt nyert.
Harangavatás. Szép ünnepség kereté

ben avatta fel Scholtz Ödön esperes szept. 
5-én a balfi gyülekezet új harangjait.

Emlékünnepély. A mohácsi vész 400 
éves évfordulóját kegyeletes ünnepség ke
retében ünnepelte meg Vas vármegye kö
zönsége a vadregényes Sághegy tetején. 
Az ünnepi beszédet a Harangszó bel mun
katársa, Jánossy Gábor, a beledi gyülekezet 
felügyelője, a vasvármegyei árvaszék elnöke 
tartotta, mfg Schöck Gyula püspöki másod
lelkész egy szavalattal működött közre.

Mencshelyen aug. 29 én d u. a temp
lomban bensőséges, meleghangulatú ünne
pély folyt le Bereczky Géza 39 éve ered
ményesen és áldásosán működő tanítónak 
igazgatói címmel történt kitüntetése alkal- 
kalmából. (A zalai ev. egyházmegyében ez 
az első ilynemű kitüntetés.)

A kitüntetési okmányt Fenyves Ede lel
kész nyújtotta át magvas beszéd kíséretében. 
A község .részéről Odor Pál főjegyző, a 
tanítók nevében Kovács Sándor felsődör- 
gicsei tanító, a növendékek nevében Isó 
Elvira üdvözölte az ünnepeltet, ki meghatva 
válaszolt az üdvözlésekre. Virágözönnel 
tisztelték meg a szeretett tanítót. Felejthe
tetlen szép emlékekkel távoztak az összes 
jelenlévők a szivekbe markoló ünnepélyről.

A csanád-csonrádi egyházmegye 
közgyűlése. A csanád- csongrádi esperes- 
ség Nagy bálihegyesen augusztus 26-án tar
totta évi rendes közgyűlését. A hatalmas 
templomban Sztik Gusztáv lelkész pré
dikált az áldozatkészségről. A közgyűlés 
ugyanott folyt le Purgly Emil makói fő
ispán és Saguly János esperes elnöklete 
alatt. Esperes felolvasta részletes jelen
tését, amely a gyülekezetek életének élén
küléséről beszélt. Majd beiktatta másodfel
ügyelői hivatalába Paraszkay Gyula sze
gedi járásbirósági elnököt, az egyházmegye 
eddigi főjegyzőjét. Elhatározták a batto- 
nyai önálló anyaegyházközség felállítását 
a földmivelésügyi minisztérium segedel
mével. Élénk vitára adott okot az egyházi 
javadalmas tisztviselők házassági engedé
lyének ügye. A közgyűlés az engedélyké
rést elvetette, de fegyelmi eljárás terhe 
alatt elvárja a lelkésztől és tanítótól tiszta 
ev. házasság kötését. Dr. Polner Ödön 
egyet, tanár indítványára felir a Kerülethez 
hogy kerestessék meg a kormány rever- 
zális törvény eltörlése céljából. A gyám
intézeti gyűjtés 4Vs millió korona volt. A 
20 pontból álló tárgysorozat simán folyt 
le. A Közgyűlést disz ebéd követte, amelyet 
a nagybánhegyesi egyház adott a vendégek 
tiszteletére. A lakomán Purgly főispán a 
kormányzót éltette, Saguly esperes az 
egyházmegye világi értékeit, Paraszkay 
Gyula a lelkészeket, Tátrai Károly a ta
nítókat stb. A vendégek a legteljesebb 
mértekben meg voltak elégedve a nagy- 
bánhegyesiek magyaros vendégszeretetével.

Magyar misszionárusnö megy az 
Adm iralitás-szigetekre. Molnár Mária, a 
Bethánia-Egylet régi tagja, a győri ref. 
egyház volt diakonisszája, miután egy évet 
töltött a Liebenzelli Missió intézetében, 
Mánus szigetére betegápoló misszionári
usnőnek jelentkezett s a misszió vezetősége 
kiküldését elhatározta. Molnár Mária kiha
józása előtt néhány hétre visszatér Ma
gyarországra s ekkor kész a Csendes-óce
áni szigeteken folyó missziói munkáról 
előadásokat tartani. A felszereléséhez és 
kiutazásához szükséges nagyobb összeg 
(25-30 millió) fedezésére adományokat a 
külön cél megjelölésével a Magyar Evan
géliumi Keresztyén Missziói Szövetség 
titkára, Csia Sándor dr. szívesen elfogad. 
(Budapest, Vili., Gyulai Pál-u. 9.)

A soproni Diák-Otthon érdekében. 
A soproni evang. Diákszövetség vezetősége 
felhívást bocsátott ki egy soproni líceummal 
kapcsolatos Diák-Otthon megalapítása tár
gyában, melyben a létesítendő otthon cél- 
aira adományokat kér. Hisszük, hogy a 
elhívás meleg visszhangra fog találni evan

gélikus népünknél is s az eszme csakhamar 
testet ölt. Az adományok Hollós János 
líceumi igazgató címére Sopronba külden
dők.

Csőnge. Az Ev. Nőegylet f. évi aug. 
hó 8-án saját céljainak szolgalására a helyi 
ev. Ifj. Egylet támogatásával zártkörű 
mulatságot rendezett, melynek tiszta jöve
delme: 1,210.200 K volt. A nőegylet ez

utón fejezi ki hálás köszönetét mindazok
nak, akik rendezésében segítették, különös
képen azonban azoknak, kik túlfizetésükkel 
garantálták a rendezés sikerét, nevezetesen: 
Kapi Bélánénak (100.000 K), Kapi Mucinak
(50.000) , dr. Mesterházy Ernönének (100.000), 
Magassy Sándornak (50.0C0), Barcza Jenő
nek (100.000), dr. Galba Vincének (50.000), 
dr. Porkoláb Jánosnak (100.000), Poko- 
mándy Gyulának (50.000), özv. Nagv János- 
nénak (30.000), Horváth Ernőnek (50.000), 
Horváth Ernönének (30 000), Horváth Ká- 
rolynak (20 000), Hajas Dénesnek (50.000), 
Raffel Palnénak (50.000), Molnár Gábor- 
nénak (30 000), Hutter Sándornak (50.000), 
Zsirai Lajosnak (40.000), Havassy Bélának
(50.000) , özv Döbrentei lstvánnénak(20 000), 
Dörnhöfer Irénnek (20 000), Földes Bélá
nak (20.000), Németh Lajosnénak (20.000), 
Bognár Istvánnak (20.000), Németh Ferenc 
gondnoknak (20.000), Boda Gézánénak 
(20.C00), Molnár Józsefnek (20.000), Bókkon 
Dávidnak (15.000), és Németh Kálmánnak
(20.000)  .

Az egyet, lelkész! nyugdíjintézet 
tervezete Schöll Lajos esperes és Wagner 
Adám egyházm. számvevő javaslatával ki- 
nyomatásra került. Példányonként 15.000 
K-ért kapható Schöll Lajos esperestől Hidas 
(Baranya m.). Aki utalványon küldi az 
összeget, 1000 K kézb. dijat is csatoljon. 
Kapható lesz a tervezet a dunántúli egy
házkerületi és az egyetemes lelkészegye
sületi közgyűléseket megelőző napon is 
Szombathelyen, ill. Budapesten. *

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Burgenland. A dél-burgenlandi evang. 

egyházmegye aug. 29-én tartotta Rohoncon 
rendes évi közgyűlését Rájter János esperes 
elnöklete alatt. Ugyanez alkalommal gyám
intézeti ünnepély volt, amikor is az oltári 
szolgálatot Geisztlinger Pál alesperes vé
gezte, az ünnepi beszédet pedig Jakobi 
Viktor alhói lelkész tartotta.

Memel vidékén 15.000 evangélikus él 
31 egyházközségben 38 lelkésszel, kiket 
elszakítottak Németországtól és Litvániához 
csatoltak. Hosszú nehéz küzdelem után 
kivívták maguknak, hogy ha bizonyos kor
látozásokkal is, de mégis régi hazájuk egy
házaival újra egy közösségben lehetnek.

Newyorkban, a Szent András-templom 
lelkésze igen érdekes és erősen amerikai 
jellegű tervet vetett fölszinre. Abból indulva 
ki, hogy a gyermekek vallási életét csak 
akkor lehet mélyebbé tenni, ha aktív szere
pet adunk nekik ezen a téren: megalapí
totta a „gyermekek templomát*.

C S AL ÁDI  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Szentgotthárdon szeptember 

4-én esküdött örök hűséget Figura Sándor 
Máv. tiszt Farkas Klárinak, Farkas Gyula 
Máv. főintéző leányának.

Halálozás. Dr. Tóth Gedeon, Lébény 
nagyközség 22 éven át volt körorvosa, tb. 
járásorvos, Ferenc József-rend lovagja, szept. 
hó 3-án, életének 49-ik évében Lébényben 
elhunyt. Földi maradványait Györszemerére 
szállították, ahol a családi sírboltban tették 
nyugalomra. Nyugodjék békében.

Tankőnyvszükségletét a Luther T ár
saság könyvkereskedésében szerezze 
be. Egy levelező lapon megrendelve pon
tos időben megkapja, esetleges hiányzókat 
használt állapotban. Ci m: Bpest Vili. kér. 
Szentkirályi-utca 51. sz. 2—3
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Ú J D O N S Á G O K .
Fejedelmi alapítványt kapott a Ma

gyar Nemzeti Muzeum. Gróf Apponyi 
Sándorné sz. Esterházy Alexandra grófnő 
3000 holdas lengyeli birtokát a kastéllyal 
és minden tartozékával együtt a Múzeum
nak ajándékozta, magának haláláig csak a 
haszonélvezetet tartván fenn.

Egy vasmegyei öreg 48-as honvéd. 
A belügyminiszter, tudvalevőleg elrendelte 
a még élő 48-as öreg honvédek össze- 
írását. Vasmegyében, Kemenesmagasiban 
él még egy ilyen öreg honvéd, névszerint 
Marton Sándor közvitéz.

Kispesten a Hungária selyemszövőgyár 
építkezésénél nagy szerencsétlenség történt. 
A vasbeton dúcok tartó vázát időnek előtte 
el szedték, minek következtében az egész 
épület összeomlott. Nyolc munkás halálát 
lelte.

Milyen gazdag Magyarország. 1926- 
ben Budapest népe 40 milliárdot költött 
bálokra s a legdrágább amerikai filmek 
előbb kerülnek Budapestre, mint pl. Bel
fastba, a brit királyság egyik legnagyobb 
ipari városába, mert ők nem tudják azo
kat megfizetni, de mi igen. Szegény gaz
dagok . . . .  gazdag szegények I

Német egyesületek az ifjúság do
hányzása ellen. A német egyesületek, 
amelyek a dohányzás szokása ellen küz
denek, e hó közepén tartották első ifjúsági 
napjukat. A tanácskozások során többek 
között törvényjavaslat-tervezetet is készi- 
tetiek, amely eltiltja és büntetéssel sújtja 
a dohánynemüeknek a fiatalkorúak részére 
való kiszolgáltatását.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* cimü 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb

képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer 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 bakonytamási-i evangélikus gyüle
kezet kántortanitói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: 19 kát. hold föld, 352 kg. búza, 
330 kg. rozs, 5 öl tűzifa, 20 K készpénz, 
64 K munkaváltság, ismétlő iskola vezeté
séért községből 30 a. korona; az érték
egység 47. Kettő szobából stb. lakás, kert. 
— Kommunizmus alatti magatartás igazo
landó Pályázati határidő a „Hivatalos köz
löny*-ben megjelenés utáni 8 nap. — Pá
lyázatok az evangélikus lelkészi hivatalhoz 
küldendők Bakonytamási. í—í

•

Az iharos! (Somogy m ) ev. leányegyház 
egytanitós népiskolájánál betöltendő állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: 1. az egyház- 
községtől tisztességes lakás konyhakerttel; 
2. negyed telek szántóföld; 3. minden há
zaspár után V« mérő gabona, fele búza, 
fele rozs; 4 minden pár- után 40 fillér; 
5. helyi javadalom 33 értékegység; 6. 6 öl 
tűzifa; 7. szabad borszedés; 8 temetési 
éneklésért 1 korona.

Pályázati határidő a pályázat megjele
nésétől számított 10 nap. Személyes meg
jelenés a külön meghívottaktól megkiván- 
tatik saját költségükre. A kérvények Káldy 
József iharosberényi lelkész címére kül
dendők. í—i

A C8ikvándi evang. egyházközség kán
tortanitói állásra pályázatot hirdet. Helyi 
javadalom 44 egység (9 h. föld, melynek 
felét a gyülekezet megmunkálja, 27 q 60 
kgr. rozs, 846 kgr. búza, 5 öl kemény 
hasábfa stb.), megfelelő lakás, kerttel. 
Kötelesség díjlevélben részletezve. Kommun 
alatti magatartás igazolandó. Pálvázati 
határidő szeptember 25. Lelkészi hivatal.

„Katonatiszt özvegye vidéki úri család
nál teljes ellátást keres a téli hónapokra. 
Esetleg német tanítást vállal gyermekeknél. 
Ajánlatokat a Luther Társaság könyvkeres
kedésébe. Budapest Vili. Szentkirályi-u. 51. 
szám alá. 2—3

Kárpitos m esterségre készülő evang. 
vallásu tanuló teljes ellátással és esetleg 
ruházati kötelezettséggel elhelyezést nyerhet 
Márton Károly, kárpitosnál, Székesfehér
várott, Bank-utca 5. szám alatt. 2—3

Piac.
Gabonaárak: Búza 342—347, rozs 235— 

240, árpa 210, köles —, zab 205, tengeri 
267—270, korpa 161 ezer korona méter- 
mázsánként.

Valuták: Dollár 71.050, Schilling 10070, 
Német márka 17000, Cseh korona 2108, 
Dinár 1257, Lei 350, Lira 2650, Frank 2150, 
Angol font 347.700.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT OÉZA 
8zen tgo tthárd , V asvárm egye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLY.
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Gyermekei számára K is  T i v a d a r ,  p á p a i  könyvkereskedőnél rendelheti meg az

iskolai tankönyveket, irc
A legújabb tanterv szerinti összes tankönyvek és vezérkönyvek, iskolai rendtartári nyomtatványok* 

Osztálykönyvek. Törhetetlen palatáblák. Iskolai fali térképek nagy raktára.

Evangélikus iskolák tankönyvei:
— Árak Pengő-fillérben. —

Bereczky: Biblia történtek . 
Turcsányi: Bibliai történetek I. 
Soproni Kis Káté 
Bognár: Luther Káté . 
KovácsiC8: Egyháztörténelem 
Raffai: Konfirmációi Káté 
Győri: Luther Káté 
Kapi: Dalkönyvecske .
Kapi—Papp: ABC..

„ „ : Olvasókönyv, II. o.

1-30 
2 — 

—.32 
-•4 0  
—‘60 
—•64 
—•80 
—•40 
—•80 

1-50

Kapi—Papp: Olvasókönyv, III. o.
„ „ : Olvasókönyv, II. és III. egybe
„ „ : Olvasókönyv, IV. o.
„ „ : Olvasókönyv, V.—VI. o.
„ „ : Olvasókönyv, IV.—VI. o. egybe

Keresztyén Énekeskönyv . . . 450, vászonkötés
Keresztyén Énekeskönyvhöz dallamos könyvecske . 
Ruttkay: Egészségi, erkölcsi és illemszabályok . 
Remenyik: Földrajz III—IV. o.

2—  
2 10 
310 
4'— 
5 - -  
560 

—■80 
—  12 

1 20
Hittig: Számtan, II. o. 1 04, III. -  84, IV. - '8 8 , V. —.72, VI. o. 84

Kérje most megjelent részletes árjegyzékemet, amelyet kívánatra ingyen azonnal megküldök címére.

Bárhol megjelent vagy hirdetett könyv megrendelhető K is Tivadar könyv-, és papir-
kereskedésénél Pápán.

Mindenhová, előnyös feltételek mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt,
amelyet bárki adhat. 3-3

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

lV10-ban. 

Laptulajdonol:
■ D i l i i t i l l  Lather-SsOvetsfig.
i l  Oruágoa Lather-Niőret- 

•ég UtatalM lapja.

Kéalratok, előfiietőat dijak 
6a reklamáoldk a

HARAÍJGSZO aierkeaitd- 
kladőhlvatalinak 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenít minden vasárnap.

9

Segélj, Uram, bennünket, hogy teljes életünket 
Tenéked szentelhessük, s kedvedet m egnyerhessük.

*

Szer kaaztó. ki adóhivatal:
SZENTOOTTHÄRD. 

Vas vármegye.

FlókkladóhlraUl 
.Luther-Táraaaág* könyv

kereskedése Badapeat,
Vin., Szentldrélyl-u. öl/a.

A „HARANG8Z0“ 
előfizetési á ra : a harmadik 
negyedévre 18.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos ktlldéssel 
lO’/t-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre Z 
dollár; az utódállamokba 
a 111. negyedre 20.000 K.

Ébredj fel!
Lukács ev. 7 . lé. „Jézus 

pedig oda menvén, illeté 
a koporsót; a vivők pedig 
megállának. És m onda: 
Ifjú, néked mondom, kelj 
fel i“

A naini gyászmenet diadalmenetté 
változott — Jézus szavára. Az 

özvegy asszony, egyetlen támasza, 
elsiratott fia felkelt koporsójából 
s általment a halálból — az élet
b e . . .  Az előbb még könnybaráz- 
dás arcokon hirtelen mondhatatlan 
öröm sugárzott. . .  De jó volna — 
szakad fel sóhajunk — ha ma is, 
velünk is megismétlődnék Jézus 
hatalmas csodája 1 . . .

Nos, amit megváltó Urunk meg
cselekedett egyszer régen a naini 
ifjúval azt megcselekszi majd egy
kor a benne bízóknak egész sere
gével! Mindenek számára s mind
örökké ő marad a feltámadás és 
az élet! . .  . De mielőtt testünk 
feltámasztására kerülne a sor, előbb 
romolhatatlan részünknek kell új 
életre támadnia. Igen, romolhatat
lan részünknek, lelkűnknek kell 
felkelni a bűnök, gyarlóságok fekete 
koporsójából, felkelni, felébredni 
egy új élet reggelére az Úr min
denható szavára. Oh, mert milyen 
balgaság volna vigasztalgatni, bíz- 
tatgatni magunkat a feltámadásnak, 
viszontlátásnak, találkozásnak bol
dogító reménységével, ha magunk 
továbbra is, életünk végéig a bű
nök halálos útját járjuk és éppen 
ezzel az örökélethez való jogunkat 
tékozoljuk e l! . . . Azért a Jézus 
királyi szavát: „ . . . néked mon
dom kelj fel!“ — először is lelki 
értelemben kell magunkra vonat
koztatni, hogy azután az élet Ki
rálya testileg is vonatkoztathassa 
reánk. Jézus csak annak a testét 
keltheti fel boldog örökéletre, aki

nek előbb már a lelkét feltámasz
totta örök igéjével egy áldott új 
életre! . . .

Ébredjünk hát fel a bűn halálos 
álmából! Értsük meg, hogy min
den napon a feltámadás csodáján 
kell általmennünk. Bűnök sírjából, 
örök halálnak kárhozatos rabságá
ból, testnek, világnak szolgaságá
ból ki kell tépni magunkat, hogy 
járjunk a feltámadott Krisztussal

A  Magyar Evangéliumi Keresz
tyén Diákszövetség még a nyár 

elején országos konferenciát ren
dezett mindkét nembeli egyetemi 
hallgatók számára. A konferencia 
tagja minden reggel beosztott cso
portokban bibliaórákat hallgattak. 
Ugyancsak minden este közös írás
magyarázat volt, amelyeket több
nyire dr. Victor János theologiai 
tanár tartott, aki ugyancsak minden 
délelőtt néhány verset a 23-ik 
zsoltárból vett fejtegetés alá. Az 
előadások a következő sorrendben 
folytak le. Első napon Pongrdcz 
József pápai theologiai tanár be
szélt, A hihetetlen átalakulásról. Ni- 
kodémusz története alapján az 
újjászületést hangsúlyozta. Soha
sem tudhatjuk, hogy egy könyv, 
egy történet, egy kézszorítás nem 
okoz-e fordulót életünkben. A bű
nök halálából kell átalakulnunk az 
isteni kegyelem életére. Utánna 
külön gyűléseztek a fiúk és külön 
a leányok. A leányoknak Pruzsinszky 
Irma: A nőidivat szélsőségeiről be
szólt és a szerény öltözködést kö
vetelte, a fiúk pedig az élet egyik 
legnehezebb küzdelméről, az ébre
dező testi ösztönök legyűréséről 
tárgyaltak mindannyian megálla
podtunk abban, hogy a házas

új életben: hitnek, szeretetnek, tü-. 
relemnek, reménységnek új életé
ben.
„Élet ura, Jézusunk, Űr a zord halálon! 
Hozzád visz el végű tunk, A te üdvöd várom. 
Ki a síri éj után Dicső napra keltél. 
Vigaszom te vagy csupán, Magadhoz emeltél. 
Te világíts utamon, Hogy kövessem példád, 
Csak példádból láthatom A földi lót célját. 
Szent lelked hl és megáld I Aki megy utánad, 
Az legyőzi a halált És veled feltámad“ . . .

Ámen.

életbe férfiúnak és nőnek tisztén 
kell belépnie. A gyermekek felvi- 
lágosítandók már kicsi korban a 
természet tanításával kapcsolatban, 
de ezt a felvilágosítást csak az 
végezheti, aki imádkozni is tanítja 
a gyermeket. Nagyon érdekes volt 
Karácsony Sándor főgim. igazgató: 
Pogányság a keresztyénségben és a 
társas éleiben c. előadása. Kimutatta 
azt, hogy a mai ember is rendel
kezik a pogányok vonásaival. Mi 
is anyagimádók vagyunk, a kézzel 
foghatót szeretjük. Mi is szeretjük 
a mechanizmus, az egyformaságot. 
Szeretjük az állandó hivatalt, meg
ijedünk minden új foglalkozástól. 
Bennünk is uralkodik az önzés, 
amely a protekciórendszerben üt
közik ki. Végül szeretjük a zárt 
formákat, a kasztrendszert, amely 
megöli az eleven gondolatokat. 
Nálunk csak annak van tekintélye, 
akinek diplomája és méltósága van, 
holott a tett és szó egyezése dönti 
el a tekintélyt. A Fiatalok háttérbe 
szorítják az öregeket, valósággal 
éheztetik mint ahogy a pogányok 
lebunkózták a csenevész újszülöt
teket. A férj és feleség viszonya 
nem igazi, a rokonság és barátság 
is csak érdeken épül föl. Az a 
kötelességünk, hogy megalkuvás

Beszámoló egy konferenciáról.
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nélkül vigyük bele az életünkbe 
Krisztust. Dr. Hirschler Rezső: 
Krisztus szava a gazdasági életben 
c. tárgykört vette elő. A társadalmi 
munkamegosztás híve. Helyesli az 
amerikai tőkések eljárását, akik 
oly jó fizetést adnak a munkások
nak, hogy ott nincs szociálizmus 
és kommunizmus. Szociális intéz
kedéseket sürget a nyomor eny
hítésére. Vargha Tamás lelkész 
János I. levele alapjn a Láthatatlan 
valóságokról szólott és pedig az 
istenszeretet, újjászületés, a Lélek 
által való kenet és a győzedelmes 
hit valóságairól. Dancsházy Sándor 
lelkész A családi élet problémáját 
fejtegette. A házasság egyesülés 
és kiválasztás. A házasság oltárára 
erős, ép, tiszta testek valók, de 
ennél fontosabb a lelkek harmó
niája. A házaság felbonthatatlan, 
kivéve a házasságtörés esetét. A 
beszédhez fűződő vita folyamán 
felszólalás történt az iránt, hogy 
tulajdonképen nincs törvénytelen 
gyermek. Fiers Elek lelkész Elját
szott lehetőségek c. tartott előadást. 
Sokszor elszalasztjuk a hit által 
nyújtott lehetőségeket. Határoznunk 
kell a lehetőségek választásában: 
vagy Péterek vagy Judások le
szünk. Szabó Imre a budapesi fa
sori egyház lelkésze a Becsületes 
kétélyeket választotta előadása cí
méül. Joga van mindenkinek a hit 
igazságait kritika alá vetni, de itt 
csak lelki tapasztalatok, benső él
mények adnak feleletet. A becsü
letes kételyekből, miként Tamásnál

Utolsó találkozás.
Irta: Somlyói Szabó Kálmán.

Újból együtt voltak. A falu szénaillatú 
csendje ölelte át őket melegen, forrón, 
mint a szomorúszemű, halkszavú édes 
anya iker gyermekeit. Szerették egymást, 
mint édes testvérek. Hiszen együtt élték 
át falusi gyermek koruk csodálatos, álom 
idejét. Itt a fehérházú, akáclombos faluban 
együtt játszadoztak, együtt álmodoztak 
örökfiatal tavaszokról, zengő meseorszá
gokról, ahol ők lesznek a királyok . . .

Itt hullott szivükbe a hit kicsi mustár
magja, mely kicsirázott s ma már szárba 
szökken. Itt hívogatta a régi templom öreg 
harangja őket jó szüleikkel a nagy Isten 
elé minden ünnepnapon. Soha sem hiába I 
Itt tanultak meg igazán szeretni, áhítattal 
imádkozni ebben az árnyékos, mesélő, 
munkás faluban. Azután együtt jártak gim
náziumba. Együtt érettségiztek. Azután 
tiszta, imádságos lélekkel, ártatlan gyermek 
álmokkal szivükben együtt kopogtattak be 
a nagy főváros riasztó, mámoros éjszaká
ján egy csendes szabású házikóba közös 
rokonukhoz, mint két éjszakai vándor, 
akik csak a csendet szere tik ... ölelő

igazi hit származik. Az utolsóelőtti 
napon dr. Vass Vince pápai theol. 
tanár beszélt e címen: A szabad 
rabság. Szabad a kér. ember, mert 
a bűnök nem kötözik le, de rab 
is, mert foglyul adja magát önkén
tesen a Jézusnak. Bodnár Gyula: 
A z alkohol problémát fejtegette meg
győzően. Európában 1870—1900-ig 
mintegy 7Va millió ember pusztult 
el alkoholban. A biblia tiltja az 
alkoholt, a kánai menyegző bora 
alkoholmentes bor volt. Ha valaki 
mértéket is tud tartani az ívás 
terén, még se ígyék, mert jó pél
dát kell adnia a gyönge akaratu- 
aknak. Magyarország népét az al
kohol gyöngítette el. Nem illik 
élnünk vele, amikor a fajtánk pusz
tul, amidőn 400 év mulasztásait 
kell helyrehoznunk. Egyike volt 
a [leghatásosabb előadásoknak a 
kiváló kecskeméti papnak Mura- 
közy Gyulának előadása. A turáni 
átokról beszélt. A magyar nép 
harcra született. Ha nincs ellenség, 
akkor befelé harcol. A turáni átok 
a visszavonás, a belviszály. A falusi 
legény csak energiáját ivásba és 
verekedésbe önti bele, ahelyett, 
hogy okos dolgot művelne. A nagy 
magyar erőket le kell vezetni az 
ország javára. Csak a kultúrával 
győzhetünk a nemzetiségek felett. 
Vigyük a Krisztus evangéliomát 
szét az országba, ezzel győzzük le 
elleneinket. Ez a hódítás és harc 
turáni áldássá lesz. Az utolsó napon 
Benkö István Medret kereső energia 
c. előadását hallgattuk meg. A

nagy szeretettel zárta keblére őket az 
árnyas Tabán.

Finom, hangulatos lelkűk átölelte mind 
azt, ami jó, igaz és szép a gazdag fővá
rosban. Magyaros józanságukért, nyilt 
egyszerűségükért sokan megszerették őket. 
Az egyetem minden napos, kitartó mun
kásai voltak, nem pedig ritkán látott lo
vagjai. Okos beszédjük, mély .vidéki“ zen
gése, tekintetük barátságos, fellobogó bá
torsága sok tisztelőt, jó barátot szerzett 
kollegáik közül, a fővárosban töltött hét 
év alatt is. Pesti életük nem a gondtalanság 
egyszerűségében, hanem a munka fárad
ságában morzsolódott. De lelkűket sokszor 
valami várakozó, békés nyugalom szállta 
meg. Ilyenkor visszalebbentek a gyermek
kor álmai, tüzes reményei és távoli üze
netet, felszakadó sóhajokat vártak szülő
földjük felől.

Tegnap jöttek haza. A fáradságos nehéz 
munka-év után a nyár meleg esti csen
dességében, a természet béketemplomá
ban minden este együtt sétálnak — igy 
tervezték. De jaj 1 ez a mai séta is szo
morú, hangtalan, mintha az ősz és a nyár 
sétálna együtt egy borongós, sóhajos nyár
utói alkonyaikor. Ma is valami láthatatlan 
kéz a tűnő élet, a lassú hervadás szagát 
hullatta bele a nyári este édes illatába.

szellemünk, a lelkünk tele van 
energiával, engedjük, hogy ben
nünk a Krisztus rendezzen, irá
nyítson, újjá tegyen. Ugyancak 
az utolsó napon hangzott el Ravasz 
László püspök nagy előadása, amely
ről a napi lapok is megemlékeztek. 
Beszélt a kultúrák romlásáról. Ady 
Endre a halál költője, a magyar 
ifjúsággal a pénzt, a vért szeret
tette meg, holott nekünk életre 
van szükségünk. A magyar diák
ság életpárti legyen.

A konferencián olyan sok ta
nulság hangzott el, hogy szinte 
lehetetlen mindenről megemlékezni 
ily rövid cikk keretében. Jól esett 
látnom, hogy mintegy 30 evangé
likus volt jelen a kb. 50 ref. diák 
mellett. Szarvasról Kelló Gusztáv 
lelkész és Jancsó s. lelkész veze
tésével 16-an, Szegedről 6-an vol
tunk ott. Külön evangélikus gyű
lést is tartottunk személyes veze
tésem alatt, ahol egyházunk hely
zetéről beszélgettünk s erőteljesen 
hangsúlyoztuk azt, hogy a magyar 
ev. egyházaknak apostolokra van 
szüksége. A jövőben arra kell töre
kednünk, hogy a konferencia elő
adói között a mi vezérembereink is 
ott legyenek. Csak annyit mond
hatok még, hála Istennek egy új 
generáció van kialakulóban, akinek 
a Krisztus életkérdés. Ez az ifjú
ság meg fogja menteni egyházun
kat is, hazánkat is!

Tátrai Károly.

Horváth István, ez a hajdani .ó riás“ 
gyerek sovány és vékony volt. Nagy fe
kete szemeiben megszűrkült a fény. Mel
léből nehéz fájó sóhaj szakadt fel. Resz
kető bal kezével átfogta Németh Lajos iz
mos karját s fehér kékeres jobbjában levő 
botjával fáradtan döcögött, mint akit már 
a halál vezetget. Tüdeje sípolt. Nyöször
gőd. Hervadó test és ifjú bizakodó lélek 
halálküzdelme ült ki magas homlokára, 
mélyen csapzott fekete haja játszadozott. 
Szótlanul haladtak egymás mellett. Pista 
feje bágyadtan pihent csontos hörgő mellén, 
mintha álmodozna.

Lajos, ez kékszemű, mosolygó gyer- 
mekifjú, ma szomorú és szótlan volt. Tán 
visszahozhatatlanul eltűnt arcáról az .örök
mosoly“. Valami nagy tragikus végzet 
szele simogatta szelíd szomorúra arcát. 
Érezte Pista szorításának utolsó szánalmas 
vonaglását, hörgése kínos élet-halál tusáját. 
Lelke mélyén feljajditó, kinzó fájdalom 
tépdeste élő barátságuk zengő húrjait. 
Szeme mintha rejtelmes kék tengerben ke
resne valamit. . .

így haladt egymás mellett a két cim
bora Az egyiknek gondolata elhagyott te
metőben járt, behorpadó sirhalmok között.

A másiké haldokló ősz letarolt, örök
szomorú birodalmában búcsúzott az élet-
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A tékozló fiú. Constantin M eunier szoborm űvé.

télén avartól. Mindegyikük hallgatott, mint 
utolsó fekete őszi éjszaka. Végre Pista 
ütötte fel fejét. Botjával az út szélen 
szunnyadó kőre legyintett. Leültek, mint 
öreg imádkozó anyókák a templom lép
csőjére. Az alkony ereszkedő homálya be
lehelte a messze szunnyadó erdőket. Las- 
san-lassan közeledett. A kis falu belené- 
mult az esti csendbe. Hiszen vasárnap este 
van. Ma volt a harangszentelés. Illő, hogy 
mindenki könnyes, hallgatag, imádkozó 
legyen.

Pista megtört fényű szemeivel végig 
simogatja Lajost. Nagyokat fújt. Mélyeket 
lélekzett. Izzadságcseppes homlokát letö
rölte, mely mögött iszonyú vad küzdelem 
dúlhatott. Tán az élet és halál viaskodott

egymással. Végre feltörte a csendet. Fáj- ; 
dalmasan jött minden gondolat lelke me- ' 
lyéből, ahova emberi szem nem lát, ahova 
Isten segitő áldó keze hullatott drága 
gyöngyöket. Csak akkor vesszük észre, 
őket, mikor véges földi életünk élettelenül 
nyöszörög, fuldoklik bennünk s ezt a gyen
geséget akarjuk felejtetni édes szülő, jó 
testvér, vagy meghitt barát előtt.

Mintha tűnő messzeségben zivataros 
éjszaka fájdalma sírna, úgy beszélt Pista.

— Lajos, te tudod, hogy életem rövid. 
Nyáron is van őszi hervadás — Lajos 
meleg, bizakodó tekintete megakakt Pistán. 
Szeme tágra nyílt. Kezét Pista kezébe tette. 
Érezte, hogy ezért a régi cimboráért el
jött meghalt ősei végzete.;]«, «száraz" be-

c tegség. Érezte, hogy visszahozhatatlanul tá- 
í volodik tőle. Az utolsó találkozás halál

szele nyöszörgött köröttük. Lajos szemé
be könny szökött. Valami torkát szorította, 

j  — A végzetem Lajoson, folytatta tompán, 
az hogy ma, vagy holnap meg kell halnom. 
Érzem. Szivemben szakadoznak az élet 
húrjai — Pista ajka lihegett. Lajos fel
szisszent Pista leintette s folytatta tovább; 
— Maradj nyugodtan. Ez utolsó találko
zásunk itt e földön. Hallgass meg nyu
godtan ma is. Tudom, hogy sajnálsz. Hi
szen életünk vize egy mederben folyt A 
sötét mély vízen együtt eveztünk a messze 
ismeretlen cél felé. Én megérkezem. Te 
menj tovább. — Én kidőltem a sorból, 
azért helyettem is — sipolya lélekzett. . ;
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Anyák emléknapjára. Harangfuvar árverés.
Egyházi ének.

Dallam: .Mintha szárnyon szállna . . . ’ 
Irta: LIGETI EDE, sajókazai ev. lelkész.

Első csókot nékem 
— Légyen bármily régen —
Jó anyám Te adtál,
Csókkal altatgattál.

* (Édes anyám, lelkem 
Csókodra ébredtem. . .

Ä meg az Isién, 
a jó Isteni)

Első tápot, támaszt 
Nyújtani nem fáraszt 
Sem nappal, sem éjjel 
Küzdve baj s veszéllyel.
(Anyám óva fedtél,
Mindig csak szerettél. . .
Áldjon meg az Isten,
Áldjon a jó Isten!)

Első bölcső-dalom 
Még mostan is hallom.
Dalod édes emlék,
Mi vón, ha elvennék ?!
(Anyám bölcső-dalod 
Boldog nyomot hagyott. . .
Áldjon meg az Isten,
Áldjon a jó Isten!)

Első imám veled 
Mondd el gyermeked.
A meghitt otthonban 
Isten felé dobban 
(Anyám, szived s szivem 
Bízón, hittel, híven . . .
Áldjon meg az Isten,
Áldjon a jó Isten!)

Első könnyem nékem 
Lecsókoltad szépen 
S  törléd szeretettel 
Áldott jó kezeddel.
(Anyám, égi sugár 
Könnyes szemem úgy vár!. . .  
Áldjon meg az Isten,
Áldjon a jó Isten!)

Első az elsők közti 
Csillag a felhők közt!
Csókod, tápod, dalod,
Imád, égi valód 
(Földön jóvá teszen,
Ha rád emlékezem. . .
Áldjon meg az Isten,
Áldjon a jó Isten I)

Egy magyarországi kis evang. 
faluban történt ez a furcsa dolog. 
Harangokat hozatott az egyházköz
ség s mikor a harangok a pár 
órányira fekvő állomásra megérkez
tek, megszólította a lelkész az egyik 
h ívét: „Behozhatnátok a szekere
teken, barátom, az új harangokat 
az állomásról“. Az atyafi persze 
örömmel fogadta a felszólítást, meg
tiszteltetésnek vette és sietve be
fogott. Mikor nagy hetykén ki akart 
hajtani, már egy csomó ember útját- 
á llta : „Hogy jössz te ahhoz, hogy 
behozd a harangokat?“ Hiába mon
dogatta: „A Tisztelendő úr mondta“, 
nem engedték, mindegyik magának 
akarta a harang behozásának di
csőségét. Már majdnem verekedés 
lett a nagy égyházszeretetből, mi
kor egy öreg embernek az a mentő
ötlete támadt: „Árverezzünk! Aki 
legtöbbet igér, az hozza be a ha- 
hangokat s a pénzt az egyháznak 
adjuk“. Úgy is lett. Egész bele
izzadtak az egymásra licitálásba, 
míg végre az, aki már befogott, 
s nagyon resteilte volna, ha ki 
kellett volna fogni a lovait, bele
kiáltott a zsivajba: „50 forint!“ 
(Akkor még forintban beszéltek s 
ez roppant nagy pénz volt.) „ötven 
forint először“. . .  Az elcsodálkozás 
moraja futott végig a tömegen . . . 
„ötven forint másodszor“. . .  Néma 
csend . . . „ötven forint harmad
szor!“ Az atyafi közé csap a lovak
nak s büszkén kiáltja: „Mégis én 
hozom be!“ Az öreg ember pedig 
mosolyogva dörzsöli a kezét: „Szép 
kis summát szereztünk az egyház
nak“ s erre a versengő arcok mind 
szép csendesen boldog mosolyra 
húzódtak.

Egy német Gusztáv Adolf Egy-

is . . .  evezz tovább. A jó Isten százszo
rozza meg ifjúi erődet. — Kissé szünetelt. 
Lihegett. Nagy szemeivel bámulta a tarka 
vadvirágos rétet, de már nem érdekelte. 
Arca megvonaglott. Valmi belül ismét vi
askodott. Megint elpattant egy húr. Utolsó 
felsíró rezdülését csak Lajos keble mélyén 
visszhangozta egy pihegö érzés-rengeteg, 
melyet baráti szívnek ismerünk — Igen — 
folytatá ismét Pista — testvér elutazom 
oda, ahol nincsenek boldogtalan és szo
morú arcú emberek. Ahol nincs küzdés, 
harc és fájó szenvedés. Ahol nincsen ka
cagás és nem riaszt a jaj. Ahol mindenki 
békés, örök csendben van...

— Lajos — most már csak susogott, 
mintha imádkozna Pista — otthon kicsi 
fehér szobámban a szekrény alsó jobb fi
ókjában van egy kis pénzem. Tudod, ta
nításért kaptam. Ha eljön értem a nagy 
ismerős a rettegett, vidd a tisztelendő úr

hoz és modd, hogy egv ismeretlen aján
dékozza a templomra. Van ott még egy 
régi megfakult könyv. Szomorú-szemű 
édesanyám imádságos könyve . . .  Lajos. . .  
testvér . . .  legyen . . .  a tied . . .  többet 
nem adhatok . . .

— Köszönöm . . .  nyöszörögte Lajos.
Aztán szótlanul hallgatott haza felé.

Bele-merültek ők is a nagy csendbe, me
lyet a félrevert szivek felszakadó sóhaj
tása zavart fel.

Másnap korán ébredt a falu. Az em
bereket az öreg templom nagy harangjá
nak riasztó jajgatása döbbentette meg.

— Ki halt meg? Kérdezték félve egy
mástól.

Horváth Pista, Hor váth Pis-ta . . .  jaj
gatott a nagy harang.

A hajnali Nap tfizrózsái ott nyíltak 
Pista ablakán s köztük mosolygott be a 
nagy rettegett, a halál.

leti ünnepélyen beszélte ezt el a 
magyar kiküldött s annyira meg
tetszett a németeknek,, hogy még 
az egyházi lapok is leközölték.

KORKÉ P E K.
K arcolatok a hétről,

A testvér dunántúli református 
egyházkerület az elmúlt héten tar
totta Pápán évi rendes közgyűlését. 
A közgyűlésnek kimagasló pontját a 
testvér református egyházkerület, nagy- 
tudásu, nagytekintélyű, ékesen szóló 
püspökének dr. Antal Gézának évi 
jelentése képezte, k i püspöki jelenté
sében a felekezetközi viszonyról töb
bek között a következőket mondotta:

„ Úgy a sajtóban, mint a „ missziós 
papok“ szónoklataiban és a Mikes- 
féle pásztorlevélben megnyilatkozó tö
rekvések könnyen válthatnák ki a 
protestáns egyházaknál a retorzió 
gondolatát. Óva intem egyházunk 
vezetőit s elsősorban a lelkészeinket, 
hogy ezekre a támadásokra hasonló 
ellentámadásokkal válaszoljanak. 
Nagynevű főgondnokunk, gróf Tisza 
István a maga főgondnoki székfoglaló 
beszédében ilyen törekvésekre célozva 
mondotta: „ Ragályos betegséggel
állunk szemben, olyan akcióval, mely 
könnyen szülhet hasonló természetű 
ellenakciót. A mi küzdelmünknek, a 
mi ellenállásunknak nem szabad fe 
lekezeti alapra helyezkednie. Nekünk 
nem szabad hasonló felekezeti elfo
gultságra ragadtatnunk magunkat. 
A  m i  ü g y ü n k  n e m  e g y  fe le k e -  
ze t-é , a z egész fe lv ilá g o s o d o tt  
tá r s a d a lo m  k ö z ö s  ü g y e  a z .“

A testvér evangélikus egyházzal a 
jó viszonyt igyekeztem a magam 
részéről épp oly melegen ápolni, mint 
amilyen hálával ismerem el a testvér 
egyház vezetősége, közelebbről a du
nántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
elnöksége részéről egyházunkkal szem
ben tanúsított m e g é r tő  szere te te t. 
Közös küzdelmeink s közös törek
véseink kell, hogy szorosan kapcsol
janak össze bennünk s 250 évvel 
ezelőtt kiszabadított rab prédikátora
ink emléke ez évben csak megújít
hatja és fokozhatja egymás iránti 
kötelességeink érzetét. Én magam 
adtam kifejezést ebbeli óhajomnak 
és szándékomnak a testvér egyház- 
kerület múlt év október 1-én Pápán 
tartott gyűlésén, ahol Gyurátz Ferenc 
emlékére tartott ünnepélyen szemé
lyesen megjelentem s kifejezést adtam 
kegyeletünknek az iránt a férfiú iránt, 
k i testvéri velünkérzésének annyiszor
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adta jelét egyházkerületi gyűléseinken 
való megjelenésével. “

Hiába a szeretet szeretetet, a tisz
telet tiszteletet, a megbecsülés, meg
becsülést arat.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY.

Védekezés a hasi-hagym áz' 
(typ h u s) ellen.

Socrates, ókori bölcs mondása sze
rint, csak az egészséges emberek 
tudják teljesíteni polgári kötelességei
ket. A magyar nemzet sohasem volt 
nagyobb bajban, mint ma van; a 
hazával szemben tartozó kötelesége- 
inknek végzése sohase volt fontosabb, 
mint ma; ép ezért, a haza iránt tar
tozó kötelessége mioden jó magyarnak, 
hogy egészségét védje, a betegségektől 
óvakodjék. Mivel az országban állan
dóan fordulnak elő hasi-hagymáz 
megbetegedések és mivel ez a beteg
ség ragályos és minden lO-ik eset 
halálosan végződik, célszerűnek vé
lem, hogy rövidesen ismertessem ezt 
a betegséget lapunkban, melynek egyik 
kitűzött célja: az egészségügyi isme
retek terjesztése. A hasi hagymázat 
bacillus okozza. Ha a bacillus az 
emberi szervezetbe jut, nemcsak a 
gyomor és belek, de megbetegszik 
az egész szervezet. A betegség lap
pangva terjed a testben. Általános 
gyengeség, rosszullét lép fel. Fejfájás, 
szédülés, étvágytalanság, szorulás v. 
hasmenés jelentkezik. Fájdalmak van
nak a derékban, végtagokon, a lép 
megnagyobbodása miatt baloldalt a 
hasüregben. A beteg lázas. A láz este 
mindig nagyobb, mint reggel vagy 
előző este volt. Az első hét végén 
már 39—40 C° is lehet. Az érverés 
90—100. Ha a szív gyenge, még több 
is lehet. A nyelv száraz, lepedékes, 
barnás színű. A magas láz az ideg- 
rendszer izgalmát, zavarát, öntudat
lanságot is okozhat. Ez az állapot 
3 hétig tart. Azután, ha sima a be
tegség lefolyása, bélvérzés, tüdőgyul
ladás és egyebek nem zavarják, a 
tünetek enyhülnek, a láz lassanként 
csökken. A betegség eltart 5—6 hétig 
s még akkor is fertőzhet a bélürülék.

Fertőzés a szájon keresztül történik 
ital, étel utján. A beteg megette a 
bacillusokat. A bacillusok a testből 
a bélsár, a vizelet, a köpet utján 
távoznak.

Legfőbb terjesztője a beteg ürüléke, 
miért is ennek fertőtlenítése egyike a 
legfontosabb védő intézkedéseknek.

A betegség közvetítői lehetnek a

nyers viz, a nyers te], a meg nem 
mosott gyümölcs és más, meg nem 
főzött vagy sütött élelmiszerek. Bűnös 
terjesztői a betegségnek a legyek, 
amelyek minden szennyre, trágyára 
reászállnak s a hozzájuk tapadt fer
tőző bacillust beviszik a konyhába, 
a szobába s megfertőzik a kenyeret, 
az összes élelmiszereket, az evőesz
közöket : kanalat, tányért, pohat stb , 
szóval minden tárgyat, melyet le nem 
takartunk s el nem csuktunk előlük. 
Munkaközben kezünkkel kénytelenek 
vagvunk sok tárgyat megfogni, melyek 
fertőzöttek lehetnek, mert sokan érint
hették, legyek fertőzhették. Ezért min
den étkezés előtt meg kell kezünket 
mosni vízzel, szappannal. Gyanús

II. Lajos emlékoszlop a Csele pataknál.

betegeket nem kell látogatni; vagy 
ha az el nem kerülhető, kézfogástól 
és tárgyak érintésétől tartózkodni kell 
s utána kezet mosni, ruhát váltani.

Védekezés. A fent elmondottak alap
ján védekezésnél a következőket kell 
megtennünk:

Nem szabad nyers, forralatlan vi
zet, forralatlan tejet, meg nem mosott 
gyümölcsöt fogyasztani. Minden étel
és italnemüt le kell takarni ruhával, 
hogy a legyek ne érinthessék. Étkezés 
előtti kézmosás olyan családi szokás 
legyen, mint gyermekeknél a lefekvés 
előtti imádkozás. A betegnek minden 
váladékát: bélürülékét, vizeletét, kö- 
petét mészvizzel fertőtleníteni kell. 
Evő-, ivóeszközeit ki kell főzni. Szeny-

nyes ruháit külön összegyűjteni s forró 
lúggal kifőzni. Aki pedig a beteget 
ápolja, fokozottabb mértékben vigyáz
zon testi tisztaságára, gyakran mosa
kodjék, váltson tiszta ruhát, mert 
fertőzött viszonyok között él s jobban 
ki van téve a fertőzésnek, mint más.

Az orvosi tudomány nagyjai sok
szor saját életük kockáztatásával álla
pítják meg a fertőzés útjait s a véde
kezés módjait Az emberiség legalább 
azzal hálálhatná meg ezt az önfel
áldozó munkásságot, hogy követné 
tanításukat — saját egészsége érde
kében. Dr. Kovácslcs Sándor.

OLVAS S UK A B I B L I Á T !
Ki az első személy ?

Szept. 20. É n! Lukács 18. »—is. Min
dég első személyben beszél a gőgös fari
zeus. Szinte ellenszenvesen hat, mennyire 
előtérbe állítja önmagát. Figyeld az em
bereket, miiven hangsúllyal mondják ki ezt 
a kis szócskát: én. Figyeld önmagadat, 
nem tartozol-e azok közé, akiknek a saját 
becses énjük túlságosan fontos?

Szept. 21. Te! Apostolok csel. 5. i.-s. 
Jól ismerjük Anániás és Zafira szomorú 
esetét. Magukra gondoltak, mikor a java
ikat eladták. Adtak az Istennek is, de csak 
másodsorban. Az én, a te volt a fontos, a 
gyülekezet, annak szegényei, Istenorsziga 
azután következtek. Gondolkozzál, milyen 
a viszony a családod, barátaiddal ? Saját, 
nagyon kedves éned után következnek ők. 
Tedd vizsgálódás tárgyáva, kié az első és 
a második hely. a szeretetedben ?

Szept. 22. Ő. Lukács 10. 29,-32 Milyen 
közönyösek tudnak lenni az emberek fe
lebarátaik iránt, milyen érzéketlenek a ba
jaik mellett. Csak egy idegen ember ju
tott szomorú helyzetbe . .  Miért is törőd
jem a más bajával. . .  Van miről gondos
kodnom: saját ügyeim, családom, roko
naim, barátaim épen eléggé igénybe vesz
nek, nincs időm az emberekxel törődni:

Szept. 23 Átalakulás. Korintbusbeliek- 
hez írott I levél 1 3 .11. Nagyon érdemes 
elgondolkoznunk az apostol megállapításán. 
Mikor gyermek voltam, arra tanítottak az 
iskolában: én, te. ö. Á keresztyén ember 
nyelvtanában megfordul a szabály: az első 
személy ő , a Szentháromság egy Isten, a 
második te, a felebarát, a harmadik lesz 
az én. Úgy az én, mint az embertársaim 
életének minden bánata, fájdalma és baja 
onnan ered, hogy nem ismeri, nem alkal
mazza a keresztyén szabályt Gondolkozzál 
felette. . .

Szept. 24. 0. Máté 22. ae.-ss. Lukács 4*
&.*8, János ev. 6. es.-os. Olyan határozott, 
olyan félre nem érhető az írás szava: első, 
egyedül első 0 , az Isten. Az elvetemültség 
vakmerősége, hogy az ember képes mégis 
ellene cselekedni. Da él az Úr, lát mindent, 
sőt cselekszik. Figyeld az életedet figyeld 
körülötted az embertársaid életét. Én látom 
az Isten áldó és sujtoló kezének nyomait. 
Nem lehet büntetés nélkül ledegradálni az 
Istent, vétkezni ellene. — Meghajtok Előt
ted Uram, Tied a hódolat, imádat.

Szept. 25. Te. Lukács 10 . » —ti. A fele
baráti szeretet felséges példája a samari- 
tánus cselekedete. Útja sietős, de megáll, 
maga is fáradt, de átadja öszvérét, pénzé-
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nek helye van, de odaadja, hogy segítsen. 
Kin segít? Nem is ismeri, nem is honfi
társa, sőt ellensége, de minderre nem tekint, 
hanem csupán a bajba jutott embert látja. 
Ennek az embernek van szive s ebben a 
szívben önzetlen felebaráti szeretet. Mit 
teszek én az embertársamért?

Szcpt. 26. Én. Korinth usbeliekhez Írott 
I. levél 1 5 .9— 10. János ev. 3 30. Milyen 
kicsinek érzi magat a nagy Pál apostol. 
Mennyire nem magat tekinti első személy
nek. Milyen nagy munka volt, amit végzett, 
de nem magának tulajdonítja, hanem az 
Isten kegyeimének. Milyen más a mi jelle
münk: a kis dolgot is nagynak fujjuk fel, 
ime lássátok, emberek, ezt én csináltam. 
Soksoor látjuk, hogy a más által végzett 
munkáért is jóleső érzéssel fogadják a meg 
nem érdemelt elismerést. Itt az én nem 
akar a harmadik helyre törni, hanem maga 
alá akar igázni mindent. A keresztyén sza
bály: 0 , te, én. A Krisztus az első, az ő 
ügyének növekednie kell, s nekem alászál- 
lanom, Murisok János.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in den napi életből.
O rszágos pártot alakítottak a 

hadikölcsöntulajdonosok. A hadi- 
kölcsöntulajdonosok nagygyűlést tar
tottak a régi képviselóhdzban és a 
zsúfolásig megtelt teremben lefolyt 
gyűlés után kimondták országos párttá 
való megalakulásukat. Dinich Vidor 
fővárosi bizottsági tag elnöki meg
nyitó beszéde után Patzner Jenó dr. 
ügyvéd, aleinők vázolta a párt alaku
lásának szükségességét. Kijelentette, 
hogy a hadikölcsöntulajdonosok a 
választáson csak olyan jelölteket fog
nak támogatni, akik a hadikölcsönök 
valorizálását kívánják. Az állam tel
jesítőképességéhez mért, kezdetben 
kisebb kamattal is megelégszenek, de 
kezdje meg az állam a reális kamat- 
szolgálatot. Ezután Szentirmay Gábor 
dr. nyugalmazott esperesplébános és 
Kájel István református lelkész szó
laltak fel, majd megválasztották a 
vezetőséget.

H E T I  K R Ó N I K A .

A kormányzó mohácsi beszéde mind
jobban foglalkoztatja a jugoszláv sajtót. 
A jó viszony mindkét állam érdek, mondja 
a jugoszláv félhivatalos. — Az ősszel meg
induló politikai életnek első megnyilvánu
lása a fajvédő-párt politikai vacsorája volt. 
— A magyar szocialisták pártja, Vágiék 
megrohamozták a belügyminisztérium épü
letét. — A vasutasok küldöttségileg felke
resték a kereskedelmi-ügyi államtitkárt, s 
100 o/o-os fizetést, magasabb lakáspénzt 
stb. sürgetnek.

Németországot felvették a Népszövet
ségbe. Rendkívül nagy tapsvihar kisérte 
Strassemann külügyminiszter beszédét, 
Genfben. — A német politikusok, akik 
legutóbb Budapestet meglátogatták, most 
Jugoszláviában tanulmányozzák az ottani 
német kisebbségek helyzetét.

Franciaország lecsökkenti a hadserege 
létszámát. Két év alatt 350 kaszárnyát ala
kítanak át polgári célokra.

Angliát a szénbányasztrájk tartja még 
mindig elfoglalva. A kormány egyeztető 
akcióia megbukott.

Hollandia volt miniszterelnöke Colijn, 
előadás: tartott Budapesten a kálvinizmus 
politikai programmjáról. Az előadásra dr. 
Ravasz László püspök válaszolt, aki töb
bek között a következőket mondotta: „Leg
nagyobb bajunk az, hogy a magyar poli
tikai élet elvesztette eszméit és minden 
lépéssel a sárhoz, a szennyhez vagyunk 
közelebb. A bajunk az, hogy a mai világ 
szeretetlen, gyűlöletes politikája nem az 
Isten felé törekvő, az örökkévalóságba ha
zavágyó emberek küzdelme a szebb, a ne
mesebb, az irgalmasabb, a szentebbé vált 
életért.

Az olasz miniszterelnök ellen bomba- 
merényletet követett el egy kőfaragó segéd. 
A miniszterelnök sértetlen maradt.

Görögországban a helyzet még min
dig tisztázatlan. A köztársasági gárda meg
semmisítése egyelőre megerősítette Kon- 
diiisz tábornok helyzetét.

A hinduk és a m oham edánok között 
véres összeütközésre került a sor Dekkár 
városában, Indiában.

Kínában egyre terjed az idegen ellenes 
mozgalom. A kínai események úgylátszik 
egy angol-kínai kontaktussá növekedik.

Amerika erősen készülődik az új vá
lasztásokra.

H A R A N G S Z Ó .

Szthároms. u. 16. vasárnap.
Ep. Efez. 3 . 13-21.

A tökéletesedés utáni vágyat kívánja 
bennünk felkelteni az apostol, midőn arra 
tanít bennünket, hogy el ne csüggedjünk 
az imádkozásban, az alázatosságban, a 
szereiéiben és a krisztus megismerésben.

Kapi püspök betegsége. Kapi Béla 
dunántúli püspök betegségével kapcsolatban 
az elmúlt héten a fővárosi sajtóban túlzott 
hírek jelentek meg. A dunántúli püspök
— igaz — oly természetű betegségnek lett 
az áldozata, mely operációs beavatkozást 
igényel majd későbben, jelenleg azonban 
a körülményekhez képest, — hál’ Istennek
— elég jól érzi magát s végzi fáradhatat
lanul rendes napi teendőit.

Raffay Sándor dr. bányakerületi evan
gélikus püspök Drezdában résztvett a nagy 
németlutheránus szervezet, az Evangelischer 
Bund őszi közgyűlésén. A püspök szep
tember 12-én prédikációt mondott a drezdai 
Asszonyok Templomában. Az Evangelischer 
Bund ülésein lhmels szászországi püspök 
elnökölt.

Személyi hír. Vitéz nagymegyeri Raics 
Károly altábornagy, a székesfehérvári dan
dárparancsnoknak, aki a Harangszót is több 
ízben megtisztelte evangéliumi szellemmel 
telitett írásaival, a harctéren kapott has
lövése folytán újabb műtétnek kellett magát 
alávetnie. Az operáció sikerült s mint öröm
mel értesültünk, már el is hagyhatta a 
betegágyát.

A kelenföldi evang. egyházközség szep
tember hó 19-én teszi le az I. Fehérvári-ut 
és Lenke-ut találkozásához közel fekvő s 
a Székesfőváros közönségétől adományozott 
templomtelkén építendő templomának alap

kövét. Évtizedes nehéz küzdelem után ju
tott el az egyházközség ez örömünnepéig, 
melyre az egyház hívei nagy lelkesedéssel 
készülnek. Az egyházi épületek és a temp
lom szép tervét Schulek János műépítész 
tanár készítette.

Rozsnyói öreg diákok találkozója. 
Az 1637. évben agömör-kishonti evangélikus 
főesperesség által alapított evangélikus fő
gimnáziumnak öreg diákjai, akik az 1865. 
évtől az 1922. évig végeztek, politikától 
mentes monstre találkozót tartanak leg
közelebb Budapesten. A rozsnyói evangé
likus főgimnázium egykori kiváló növen
dékei közül megemlítjük Kmetty György 
48-as honvédtábornokot, Irányi Dániel kép
viselőt, az orsz. függetlenségi 48 as párt 
hires elnökét, Pákh Albert írót, a megszűnt 
Vasárnapi Újság alapitó szerkesztőjét. Gre- 
guss Ágost esztétikust, dr. Fabinyi Rudolf 
volt egyetemi tanárt, továbbá Máday Károly 
és Czékus István evangélikus püspököket.

Kapi püspök Jubileuma. A szombat- 
helyi protestáns gyülekezet Kapi Béla du
nántúli püspök 25 éves lelkipásztori, 10 éves 
püspöki és 10 éves szombathelyi lelkészi 
működésének emlékére 1926. évi szeptem
ber hó 29-én délután V26 órakor a szom
bathelyi protestáns templomban a Protes
táns Nőegylettel és a Protestáns Körrel 
együttesen ünnepi közgyűlést tart, amelyen 
fepásztora és lelkésze iránt való hálájának 
kíván kifejezést adni. Az ünnepi közgyűlést 
követőleg este x/a9 órakor a püspök tisz
teletére szeretetvendégséget tart a gyüleke
zet, amelyen való megjelenésre a lelkészi 
hivatalban, vagy Vitális Károly gyülekezeti 
gondnoknál (Kőszegi-ucca 15. sz.) történ
hetnek a jelentkezések.

A szombathelyi protestáns gyülekezet 
úgy az ünnepi közgyűlésen a templomban, 
mint a szeretetvendégségen a püspök tisz
telőit felekezeti különbség nélkül szívesen 
látja,

Ozdon aug. 29-én a mohácsi csata 
négyszázados emlékére vallásos ünnepély 
volt az alábbi sorrenddel: 1. Szózat. 2. 
Imádkozott Túróczy Zoltán lelkész. 3. Fran
ces G. J —Main H. P .: „Fogjad kezem“. 
Énekelte az Ifjúsági Luther-Szövetség ve
gyeskara Joób Sándor szövetségi karnagy 
vezetésével. 4. Giordani: „Caro mio ben“. 
Gordonkán játszotta Machula Tibor. Orgo
nán kísérte Mátray Gézáné. 5. Stradella: 
„Ária“. Énekelte Kettner Marion. Orgonán 
kísérte Mátray Gézáné. 6 . Előadást tartott: 
Ligeti Ede sajókazai ey. lelkész. 7. Sme
tana: „Ima a hazáért“. Énekelte dr. Placskó 
Lajosné. Orgonán kísérte Mátray Gézáné.
8. Ligeti E d e : „Gyorsan“. Szavalta Joób 
Olivér. 9. Scott: „Ón nagy Isten“. Énekelte 
az Ifjúsági Lulher-Szövetség vegyeskara 
Joób Sándor szövetségi karnagy vezetésé
vel. 10. Imádkozott Abaffy Gyula segéd
lelkész. 11. Himnusz.

Női-munka kiállítás. A Magyar Pro
testáns Nők Országos Szövetsége 1925. évi 
október havában nagybányai Horthy Mik- 
lósné a kormányzó neje Öfőméltósága 
fövédnöksége mellett tartja meg Ill-ik or
szágos női-munka kiállítását. Kiállításunk 
ezúttal is felöleli a szépművészet, ipar
művészet, házi és népipar összes ágait, 
melyek külön-külön csoportosítva fogják 
bemutatni, hogy mivel foglalkozik ma a 
magyar asszony? Mire fordítja idejét és 
mennyire haladt ízlésben, tudásban a nem- 
zetie8 irány fejlesztésében ? — Hivatalos 
helyiség : Budapest, VIII., Üllői-ut 24. szám 
alatt van, (telefon: József 151—65) hol 
levélben bármikor, személyesen minden
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szerdán a délelőtti órákban (10—2 óráig) 
adunk felvilágosítást.

Itt említjük meg, hogy a Magyar Pro
testáns Nők Országos Szövetsége szövő- 
és varrótanfolyam műhelyét eddigi (I. kér, 
Alkotás-ucca 39. sz.) helyiségéből Vili., 
József-ucca 48. sz. alá helyezte át, hol 
tömegvarrást kiad a szövetség tagjainak, 
vagy lelkészi hivatalok ajánlatával jelent
kezők számára.

Az új műhelyhelyiségben a szövő- és 
varrótanfolyamon kívül, külön kihirdetendő 
időközökben, más női kézimunka- és ipar
művészeti tanfolyamokat is rendez a szö
vetség. Hunnia-csipkeverő, mövirágkészitő, 
kalapvarró, szőnyegszövő, fehérnemű- és 
felsőruhavarró tanfolyamok szerveztetnek, 
kiváló művésznők és munkaerők vezetése 
mellett. A varrótanfolyam, melyre már most 
lehet jelentkezni, meg szeptember hóban 
kezdődik.

A szövőműhely áruraktárát megtekin
tésre és bevásárlásaik eszközlésére ajánljuk 
a vásárló közönségnek. Megrendeléseket is 
vállal a szövetségi szakosztály vezetősége.

Lelkészválasztás. A keszthelyi missziói 
egyház lelkészévé szept. 5-én tartott lelkész- 
választó közgyűlésén egyhangúlag Menyhár 
István , eddigi adminisztrátort választotta 
meg. Úgy a megválasztott lelkészre, mint 
a lelkészt választó gyülekezetre a jó Isten
nek gazdag áldását kérjük.

Tanító-választások. A kaposszekcsői 
gyülekezet Hotfmann Károlyt Belecskáról, 
a harkai gyülekezet Feyler Hugót Kapos- 
szekcsőről, a tárnokréti gyülekezet Thék 
Lajost Iharosberényből, a győri gyülekezet 
Weltler Jánost Rajkáról és Niederland Vil
most Várpalotáról tanítójául választotta.

A veszprémi evangélikus egyházmegye 
tanítói közül is több, érdemekben gazdag 
tanító vonult nyugalomba szept. 1-én. így 
Pintér Sándor ajkai, Polgár Mihály kis- 
kamondi, Csányi Lajos bakonytamási és 
Szutter Dániel pápai ig. tanító, akiknek a 
népnevelés terén kifejtett önzetlen, buzgó, 
hazafias és valláserkölcsös munkálkodása 
emlékét meg fogják őrizni egyházközségeik.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Speyer. 1926. évi augusztus 27-én tar

tott speyeri erszággyülésnek 400 éves ju
bileumát ülték meg a német evangélikusok, 
mint az egyetemes egyházi alkotmány szü
letés napjának évfordulóját.

Spandauban szept. 6—9 között tar
tották a VI. diakónus napot, s ezzel kap
csolatban egyúttal a német diakónus inté
zetek elöljáró konferenciáinak 50 éves év
fordulóját.

Genf. A jelenleg Qenfben ülésező Nép- 
szövetségi gyűlések a film cenzúrának 
nemzetközi együtt működését is tárgyalja, 
különösen abból a szempontból, hogy az 
ifjúságot megóvják a nekik nem való mo
zidaraboktól.

A varselllesl és a losaani békék kor
látozásai ellenére sikerült a németeknek a 
háború előtti protestáns német templomot 
Pera-Konstantinápolyban, valamint a vele 
kapcsolatos német iskolát ismét birtokukba 
venni.

CS ALÁDI  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Előkelő és külsőségeiben is 

impozáns esküvő folyt le Szombathelyen 
szept. hó 11-én d. e. 11 órakor az ev. 
templomban. Schelken Oszkár, a Ili. cser

készkerület ü. elnöke vezette oltárhoz 
menyasszonyát, Pohl Aneliest, Pohl Gusz
táv gyáros és földbirtokos leányát. Fél
tizenegy órakor már majdnem megtelt a 
templom. Ekkor vonult fel a kerület cser
készeiből összeállított diszraj is, amely a 
díszőrséget látta el. Lassankint gyülekezett 
már a vegyesdandár tisztikara és a cser
készkerület tisztikara, amelyet a figyelmes 
rendezőség az első padsorokban helyezett 
el. Ott láttuk többek közt: vitéz Bánó Kál
mán ezredest a távollevő körletprrancsnok 
képviseleteben, Vörös János és Farkas 
Ferenc vk. századosokat, Oroszlányi Endre 
rendőrtanácsost, Simonffy Jenő prem. ka
nonokot, Brenner Tóbiás cserk. kerületi 
főtitkárt a kér. tisztikar élén és a társadalom 
számos ki'ünőségét. Kevéssel 11 óra után 
hosszú kocsisor jelzi a nászmenet érkezé
sét, amelynek sorában ott voltak Schelken 
Lajos őrnagy, a honvédelmi minisztériumba 
beosztott tüzérszakértö, Brenner János épí
tési vállalkozó stb. Az egyházi szertartást 
Kapi Béla dunántúli ev püspök, a volt 
Nyugatmagyarországi. Cserkész-Szövetség 
diszelnöke végezte. Őszinte meghatottság 
érzik hangjában, amikor immáron a máso
dik Pohl-leányt bocsátja ki áldásával az 
élet útjára. Meggyökerezett családi tradí
cióit ajánlja a menyasszony figyelmébe, a 
vőlegényt pedig szeretettel inti, hogy ha 
az élet sebet üt fenkölt ideálok szolgála
tában álló leiken, mindig a családi tűzhely 
legyen az a mentsvár, ahol megtalálja a 
vígasztalás'. Mély gondolatokban gazdag 
beszéde után László Miklósné urhölgy és 
Szombathelyi Dalosegyesület énekelt szép 
nászéneket. A fényes esküvő után a nász
nép a Szabária külön termébe vonult, ahon
nan az ifjú pár a délutáni gyorsvonattal 
Olaszországba indult.

Eljegyzés. A körmendi ev. gyülekezet 
közel 30 év óta hitbuzgó fáradsággal mű
ködő főgondnokának Krautsack Henriknek 
és neje hodászi Hodászy Vilmának leányát 
Emmát szeptember hó 2-án eljegyezte 
Bokor László Szombathelyen állomásozó 
m. kir. vámőrszázados.

Halálozás. Réti Mária a szegedi ev, 
egyház egyik legbuzgóbb tagja, a vasárnapi 
iskola vezetője, az Ev. Nőegylet jegyzője, 
a Luther-Szövetség választmányi tagja szep
tember 7-én elhunyt. Az ev. társadalom 
nagy részvéte mellett temették el szeptem
ber 9-én.

Ú J D O N S Á G O K .
Petőfi-ünnepély a nógrádntegyei 

Pencz községben. Szeptember 8-án Kis
asszony napján tartotta a nógrádmegyei 
Pencz község Petőfi két ízben való ott 
tartózkodása emlékére emelt emléktáblá
jának ünnepélyét.

Ötszáz sajtóper a frankügy miatt.
A frankhamisítási per annyi sajtópert ter
melt, amire még aligha volt példa a ma
gyar újságírás történetében. A frankügy 
szereplői ugyanis sorozatos sajtópereket 
indítanak egyes újságcikkek miatt és így 
nem kevesebb, mint ötszáz sajtóper meg
indításáról van szó

Kisgazdaképző iskola épül Berettyó
újfalun. A gazdaképzés céljaira a föld
művelésügyi miniszter alsófokú intézetek 
felállítását határozta el. Az első ilyen is
kolát Berettyóújfalun építik fel a község 
által felajánlott telken.

Heten összeestek az utcán. A mentők 
jelentéseiben mindgyakrabban szerepel,

Ön biztosan vevőnk lesz
ha levelezőlapon kéri ú] árjegyzékün
ket fényképező gépek- és cikkekről

Hatschek ** Farkas
5 -1 0

Budapest, IV., Károly-kőrút 26.

hogy emberek, akiket a nélkülözés és az 
éhezés legvengft, összeesnek az utcán. 
Legutóbb Budapesten hét esetben nyúj
tottak első segélyt a mentők olyanoknak, 
akik az utcán eszméletlenül estek össze.

Milliárdos orvosi alapítvány. Stock
holmban Axel Johansson nagykereskedő 
egymillió svéd korona vagyonát a stock
holmi Karolinska orvosi intézetre hagyta 
és ped'g azzal a föltétellel, hogy 800.000 
koronát az úgynevezett Cancern-intézet kap 
a rákbetegség okának és gyógyításának 
kikutatására, 200.000 boronát pedig az 
Acla Medica Scandinavica orvosi szak- 
folyóirat. Ez a nagyszabású svéd alapít
vány 20 milliárd magyar koronát tesz ki.

Csak két húsétel. Párisban a frank
mentés a többi között a francia gyomrára 
is kivetette a húrkot és életbe lépett a 
közélelmezési bizottság rendelete, amely 
megszabja, hogy a vendéglőkben csak 
kétféle húsételnek szabad az étlapon 
szerepelni.

Moziégés negyven halottal. Drum- 
collegher városkában kigyulladt egy moz
góképszínház. Negyvenhetén a színházban 
égtek. A sebesültek száma közel száz.

Óriási leletre bukkantak Máriapó- 
cson. A szabolcsvármegyei Máriapócs 
község határában útépítési munkálat köz
ben nagy régiségtani értékű leletre buk
kantak. A többi között egy szép kiképzésű 
magasfalú cserépkorsót találtak A múze
umigazgató megállapította, hogy a talált 
korsó, valamint a többi tárgy a Krisztus 
előtti évezred második feléből.

Amerikában tizenegyezer milliomos 
között Henry Ford az egyedüli milli- 
llárdos. Az adóügyi központi hivatal leg
újabb legújabb kimutatása szerint Ameri
kában összesen 11.000 dollármilliomos él. 
Milliádos csupán egyetlenegy: Henry Ford.

Hiroshima japán várost elpusztította 
a felhőszakadás és földcsuszamlás. 
Órákig tartó felhőszakadás Hiroshima vá
rosát valósággal elöntötte. A város képe 
tengerhez hasonlít. Húszezer ház áll viz 
alatt, amelyből több mint háromszáz össze
omlott. Eddig körülbelül 30 halottról tud
nak és a sebesültek és eltűntek száma 
több mint hatvan

Rockefeller ötmillió dollárt ad az 
igazság felkutatására. John D. Rockefel
ler, a koronázatlan petróleumkirály a Pá
risban székelő Szellemi Együttműködés 
Bizottságával közölte, hogy ötmillió dol
láros alapítványt tesz az Igazság kikuta
tására.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja az „Uj idók“ 37. számában Csathó 
Kálmán, Karinthy Frigyes, Szomaházy Ist
ván, Farkas Imre, Somlyó Zoltán, Gabriel 
Fimmory, Runolph Stratz és mások érde
kes és művészi írásait közli. A szám tar
talmát a lap gazdag rovatai és számos 
illusztráció teszik teljessé. Az .Uj idők“ 
előfizetési ára negyedévre 80,000 korona. 
Mutatványszámot érdeklődőknek szívesen
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küld díjmentesen a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andtá8sy-út 16

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Qaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

M M  szerkesztő és k iadó : CZIPOTT GÉZA 
8 z a n tfo tth á rd , V asvárm egya. 

S zerkesztő társ: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAGY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

A levente rózsája
Csite Károly

legújabb érdekes, vidám, énekes népszín
műve. Ára, műkedvelők részére előadási 
joggal és dalok kottáival 20.000 korona, 
kapható a szerzőnél Körmenden, valamint 
a »Hej, de szép a lakodalom“, .Katica“, 
»Leánycsel*, »Legényfurfang*, ,A bíró 
leányai“, „Piros alma*, »Tóth Lidi“, 
„Szent bokréta“, ,Ez a kislány megy 
a kútra* című népszínművei 20.000, 20.000,
20.000, 20.000, 20.000, 20.000,15 000,15 000,
10.000 koronáért. A két utóbbi iskolás gyer
mekek részére is kiválóan alkalmas. To
vábbá még 10-féle karácsonyi, hazafias és 
egyéb érdekes, hatásos gyermekszindarab 

is kapható. i—4

27 éves evang. vallású nőtlen tanító 
állást keres. — Szíves megkeresést kér: 
Záhony Dezső igazg.-tanitó Diósgyőr.

A tapolcafői ev. egyházközség iskola
széke a megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: megfelelő 
lakás kerttet s melléképületekkel; 192 K 
készpénz, 12.319 Dől szántóföld és rét, 
720 kg. rozs, 288 kg búza, 4 öl kemény 
hasáb tűzifa és stólák. (32 értékegység.) 
Megfelelő államsegély. Kötelességek a díj- 
levélben részletezve. A kellően felszerelt 
kérvények okt. hó 15-ig a homokbödögei 
(Veszprém m., u. p. Ugod) evang. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. i—i

Piac.
Gabonaárak: Búza 342—375 rozs 245— 

247, ároa 205, köles 205, zab 200, tengeri 
260—265, korpa 160 ezer korona méter
mázsánként.

V aluták: Dollár 71 100, Schilling 10075, 
Német márka 17005, Cseh korona 2115, 
Dinár 1260, Lei 358, Lira 2600, Frank 2100, 
Angol font 347.775.

Közhasznú és m egszerzésre 
érdemes kiadványok a

„Luther-T ársaság“
evang. könyvkereskedésében

Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 51.

Szigethy Lajos: Luther lelke. 
Hangulatképek a lutheránus 
magyarság múltjából . . . 30000 

Civitas Fidelissima: Sopron le
írása és története, szépségei.
Képekkel................................ 40.000

Lampérth Géza: Mohács. A mo
hácsi vész 400-ik évfordulóján 15 000 

Dómján Elek: Az áldozati kul
tusz, vallástörténeti tanulmány 15.000 

Mohácsi emlékkönyv, félbőrkö
tésben ..............................  160.000

Czapáry: Magyar gyümö'.cs-tö-
megtermesztés.......................  37.500

Vértesi Zoltán: Isten igéje a mi 
vígasztalásunk. (Luthernek a 
mohácsi vész után Mária ma
gyar királynéhoz intézett vi
gasztaló levele és négy zsoltár
magyarázata magyar és német
nvelven)..............................10.000

Zsilinszky: A magyarhoni pro
testáns egyház története . . 125.000 

Salamon Ferenc: Magyarország 
a török hódítás korában. 2. 
k ia d á s ..............................  37.500

Középiskolák alsó osztályaiba járó 
fiú , vagy leánytanuló evangélikus 
családnál lakást és teljes ellátást kap 
méltányos árért. Cím: Budapest, Ró- 
zsa-u. 1, földsz. Horváth János. i_2

9 ^ "  Alkalmi vételi
1926. szeptember havi békéscsabai kerületi 
iparkiállitáson I. díjjal: díszoklevéllel és 

aranyéremmel kitüntetett

h á l ó s z o b a .
Biedermayer stilus. Kívül, belül fényezett. 
Kívül cseresznye, belül mahagóni fa. la. 

kivitel. A háló áll:
2 drb szekrény,

ÍJ „ „ UCICL,
2 „ éjjeli szekrény,
1 , toilette ov&l tükör

rel, üveg lappal,
„ ov&l asztalka,
,  foitel,
„ ottoman la anyag

gal bevonva.
Saját ára 35,000.000 korona. — Átvehető 
33,OCO.OOO K-ért Kocziha János műbútor 
asztalosnál Békéscsabán. Andrássy-út 49.

Adalozzimk a Harapsz» fentartására!

33 éves, nős, evang. vallásu, perfekt 
könyvelő és levelező, volt pénzintézeti

főkönyvelő, hosszabb bank és áru
lj üzleti gyakorlattal, vidéki 

pénzintézethez vagy hitelszövetkezet
hez vezetőnek ajánlkozik. K iváló szer
vező  erő! Szives megkereséseket a ki- 

adóhivatal továbbít. 1—3

I I Zeneértők figyelmébe I I
Johann Uhlrich Fi eh ti-féle Mittenwald- 
ban 1763 ban készült m e s t e r h e g  ed ü 

eladó. Cím a kiadóban. í—s

Néhai Placskó István, volt szarvasi 
lelkész értékes könyvtára egészben, de 
darabonként is eladó. A könyvtár ma
gyar, német és tót nyelven a gyakorlati 
theologia körébe vágó müveket tartal
maz. A rendkívüli alkalmatosságot me
legen ajánljuk a lelkészi és tanítói kar 
figyelmébe s szíves jóindulatába. 3— 5

Evang. család elfogad 2 diákleányt tel
jes ellátással. Szeged, Lukácsné. Dugonics- 
ucca 11. szám.

Református lelkészcsalád keres tanítói 
vagy lelkészi családból való úrileányt, aki 
főzni és varrni jól tud s egy cseléd segít
ségével egy falusi háztartást teljes rendben 
tud tartani. Szerény igényű, komoly és 
egészséges urileány ajánlatát a Keresztyén 
Család kiadóhivatalába Tahltótfalu, Pest 
m. kérem. 2 — 3

Sorsüldőzött. uriasszony állást keres, 
lehetőleg egy 4 éves kis fiúval mint ház
vezetőnő. Kitünően főz, a háztartás minden 
ágában jártas. Levelek: „Szorgalmas és 
Megbízható“, jeligére a kiadóba kéretnek.

„Katonatiszt özvegye vidéki úri család
nál teljes ellátást keres a téli hónapokra. 
Esetleg német tanítást vállal gyermekeknél. 
Ajánlatokat a Luther Társaság könyvkeres
kedésébe. Budapest Vili. Szentkirályi-u. 51. 
szám alá. 3—3

Kárpitos mesterségre készülő evang. 
vallásu tanuló teljes ellátással és esetleg 
ruházati kötelezettséggel elhelyezést nyerhet 
Márton Károly, kárpitosnál, Székesfehér
várott, Bank-utca 5. szám alatt. 3—3

H irdessen a „ H a r a n g s z ó “ -ban.

Gyermekei számára K i T i v a d a r ,  p á p a i  könyvkereskedőnél rendelheti meg az

iskolai tankönyveket, írószereket.
A legújabb tanterv szerinti összes tankönyvek és vezérkönyvek, iskolai rendtartári nyomtatványok. 

Osztálykönyvek. Törhetetlen palatáblák. Iskolai fali térképek nagy raktára.

Nyomatott Wellisch Béla vfllamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1913-ben.

Laptulajdonoa:
i Duiit&ll Lutöar Sxövelsés
i s  OmágOfl Lutlier-HxÖTel- 

•ég hi Tatai»* Up Ja.

Kóxiralok, előiliotósi dijak 
6« reklamációk a 

HARANGSZÓ axerkeasrtó- 
kiadóhi v atal An ak 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
MeoJelenlk minden vasárnap.

Meg ne csüggedj és ne fé lj, 
Lesz ju ta lm a d  Istennél.

SierkaastA-MadóhlTaUl:
szentootthArd .

Vas vármegye.

FlókkladóhlTatal 
.Lutber-Társaság* könyr- 

kereekedése Budapest,
Vili., Szontldrályl-u. Sl/a.

A „HAKANdSZO“ 
•lófiietóal ára: a harmadik 
oegyedérre 18.000 korona.

Féléire 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10V«-o« kedvezmény. 

Amerikába egész érre 2 
dollár ; aa utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

Még ma!
Lukács ev. 12 . 20. „Monda 

pedig néki az Isten: Balga, 
ez éjjel elkérik a te lelkedet 
tetöled; amiket pedig készí
tettél, kiéi lesznek ?“ . . .

Arról a bibliai gazdagról van szó, 
n  aki könnyelmű elbizakodottsá
gában, megtelt csűrei, pajtái lát
tára így kiáltott: Egyél-igyál én 
lelkem! . . .  De a könnyelműség 
szavára lecsap az ítélet beszéde: 
Balga! még ez éjjel elkérik a te 
lelkedet! . . . Tanuljuk meg ebből 
a megdöbbentő párbeszédből, hogy 
Istenben, az élő erős Istenben kell 
gazdagodnunk; növekedjünk, erő
södjünk abban az alázatos hitben, 
mely így tesz vallomást: Valamim 
van, mindenem tetőled van Istenem! 
Te adtad testemet, lelkemet; min
den földi és lelki javaimat. Tied 
minden — tied hát a dicséret is ! 
Gazdagodjunk, növekedjünk abban 
a hálás hitben, mely Istennek 
mondhatatlan hálát ad minden 
egyes napért, mint a kegyelem 
idejének meghosszabításáért; erő
södjünk abban a gyermeki bizo- 
dalomban, mely minden a sír-felé 
sodró gondjainkat arra veti, akinek 
gondja van mi reánk! . . .

Komoly ember lelkében hány
szor szólal meg egy mély zengésű 
húr: ki tudja, mily közel végérám? 
Mit cselekedjem hát ? . . .  Tudom 
m ár! Kincset gyűjtök a menny 
számára; minden nap gazdagabb 
leszek Istenben s abban a szere- 
tetben, mely Istenhez és ember
társaimhoz fűz engemet. És ha a 
bibliai gazdag semmire sem gon
dolva, balga számítással csűröket 
és magtárakat épít is — Uram! 
én szeretem a te házadban való 
lakásomat és a te dicsőséged haj
lékának helyét! És ha a bibliai 
gazdag csak a földet, ezt az el

múló világot látta is — Uram! én 
keresem azt az örök hazát az el
jövendő várost, ahol tebenned 
leszek gazdag! . .  . Az Isten pedig 
szeretet, tehát aki a szeretetben és 
a szeretet cselekedeteiben gazdag, 
az gazdag Istenben.

„Még az éjjel elkérik a te lel
kedet“. . . Ne késlekedj hát soha
sem ! Segíteni akarsz valakin ? . .  . 
Segíts még m a! Kétszer ad, aki 
gyorsan a d ! . . . Ki akarsz valakit 
engesztelni ? Meg akarsz valakinek 
bocsátani? Siess még mielőtt le
száll a nap! Ki tudja, holnap már 
megteheted-e? . . .  Ne felejtsd Jézus 
szavát: „Munkálkodjatok míg nap
pal vagyon!“ . . .

Püspöki működésem alatt minden 
erőmmel arra törekedtem, hogy 

a testvér református egyházzal való 
megértő, jő viszonyt ápoljam s az 
együttműködés lelki feltételeit meg
teremtsem. Ezen törekvésemben nagy 
mértékben segítségemre volt és van 
az a lelkemne^íü-tékes körülmény, 
hogy dr. RafdMJhszlő, dunamelléki 
ref. püspökkel, akinek egyházkerülete 
részben dunántúli egyházkerületünk
kel egy területen fekszik, meghitt, 
szoros barátság egyesít. Támogat 
eme törekvésemben, hogy hasonló 
képen a barátság köteléke fűz a 
dunántúli református egyházkerület 
mostani püspökéhez : dr Antal Gézá
hoz. És tudom mindkettőjükről azt, 
hogy az együttműködés kérdésében 
hasonló meggyőződést vallanak s a 
testvéri jőviszony fenntartását, annak 
ápolását hivatásbeli szent munkájuk
nak tekintik. Egyházkerületünkben

Urunk! tégy minket kegyelem
ből gazdagokká tebenned! Ne 
hadd felejtenünk, hogy Jézus sebei
nek mélye s a Golgotha keresztje 
egyedüli menedékünk! . . .

„Szemem akármerre vetem,
Látom csak árnyék életem.
Éltem, éltem, akármely órája 
Lehet, lehet halál éjszakája 
Isten, Atyja életemnek,
KémendMke szivemnek,
Ébressz, ébressz józan vigyázásra, 
Készíts, készíts boldog kimúlásra.
Mfg hallom intő szózatod,
Tegyem híven akaratod;
Téged, téged szívből imádjalak,
Soha, soha el se bocsássalak.“

Ámen.

sikerült is a netalán mutatkozó ellen
téteket elsimítani s gyülekezeteink egy* 
máshoz való jő viszonyát biztosítani.

Egyházunknak a református egy
házhoz való viszonya a maga egye
temességében nem lazult, de nem is 
mélyült. Kapcsolataink kimerülnek a 
ritka alkalmu hivatalos érintkezésben. 
Egyetlen kOzOs szervünk a protes
táns kOzOs bizottság, ez az előkelő 
összetételű, nemes stilusu tanácskozó 
testület. Dj ez sem tagjai számánál, 
sem munkálkodása kötöttségénél fogva 
nem pótolhatja egy állandó aktivitású 
mozgékony kOzOs szerv munkáját.

Évtizedes tapasztalatok érlelték s 
az utolsó esztendők megerősítették 
ama meggyőződésemet, hogy a két 
egyháznak kOzOs vonalra kell he
lyezkednie, meg kell állapítania kO- 
kOzOs munkálkodása pontjait s meg 
kell teremtenie kOzOs munkálkodása 
lehetőségeit.

A református és evangélikus egyházak kéz 
fogása egy nagy történelmi szükség.

K a p i Béla dun ántú li pü spök  évi jelentéséből.



I ’ 322 HARANŰSÍÖ I$£6 szeptember 26

Nem veszítem álomlátás ködébe 
tekintetemet és nem gondolok semmi
féle lehetetlenségre. Nem gondolok 
dogmatikai különbségek eliminálásá
ra, nem hevítik szívemet uniós tö
rekvések. Az egyházakat történelmi 
formátumoknak nézem és tudom, 
hogy dogma, kultusz, történelmi fej
lődés és tradíció láthatatlan kezekkel 
formálják ki egyéniségüket. Lehetet
lenséget akarna az, ki az egység 
képzett értékével gazdagítani akarná 
a protestantizmust. Nem ebben, ha
nem a reális összefogásban kellene 
megkeresnünk a közös munkapro- 
grammot Megtartva a külön egyházi 
munkálkodást, az egyházak erőtelje
sen kiépült egyéniségeit, meg kellene 
teremtenünk a közös védelmi fórumot 
és meg kellene teremtenünk a pro
testáns eszmék közös képviseletét.

Kérdezem, hogy az esztendők 
egymást fölülmúló tanúságai nem 
mutatták-e meg mindnyájunknak, hogy 
a református és evangélikus egyházak 
kézfogása egy nagy történelmi szük
ség? Nem éressük-e nap-nap után, 
hogy ez a szövetkezés közös nagy 
életkövetelés ?

Dunántúl történelmi hagyományok
kal megszentelt földjén állok. Nagy 
idők lélekegyesítö emlékei suhognak 
köröttem. Azon a földön állva, melyen 
a nagygeresdi egyezség megszületett, 
melyen békességben, testvéri barát
ságban együtt munkálkodtak a két 
egyház vezetői, bírva és érezve ki
váló református egyházvezérek szíve 
barátságát, meg merem kérdezni a 
református testvéreket: vájjon erejük

Régi nemesek.
Irta: N. Szabó Gyula.

Péterffy Zsigmond urambátyám vérbeli 
nemes ember volt. A mágnásokat mégsem 
szerette. A hentest azonban megbecsülte, 
ha az öregapja még így irta a nevét: Ns... 
Az új nemest és az új bárót gyűlölte,

— Kik azok ? Mik azok ? Pénzért vett 
bőr nem számit. Az én őseim vérrel sze
rezték Nagy Lajos alatt. Csak anyai ágon, 
mert az apai ág azonos a Bulcsúkéval. 
Zászlósurak voltak az én őseim...

Nagyokat szitt ilyenkor öblös tajtékjából 
a malomköasztal mellett. A malomkőasztal 
az ő kúriája udvarán is ott szfirkéllett, 
dúrva tölgyfalábán a szederfa alatt A másik, 
a párja, a verenda előtt a földben. A lom
pos cselédleány minden reggel lesurolta. 
Kerek lyukát, ami agyaggal volt tele tömve, 
gondosan felmosta, mint a parasztasszo
nyok a földesszobát.

Hogyan kerültek a malomkövek a kúri
ákba? A nemesi malmokból, amelyekről 
ma már csak a falu öreg Tinódiai mesél
nek kukoricafosztáskor, szöszfonáskor. 
Miért? Talán emlékezésül ama nagy, hires 
molnárlegényre, akinek oly hiven őrizték 
meg tetteit a nemesi kúriákban.

és szervezettségük dacára is nem 
érzik-e hiányát az evangélikus testvér 
segítségének? És meg merem kér
dezni saját egyházamat: vájjon nem 
képvisel-e megfogyatkozott egyházunk 
karizmái, szíré, lelke, munkája és 
ereje által annyi értéket, hogy ön
érzettel ajánlhassuk fel szövetség- 
jobbunkat az erősebb testvérnek?

Prédikál nekünk esztendők óta 
saját sorsunk. Jeleket látunk a föl
dön, változó napokon, emberlelkeken, 
ember-törekvésekben. De nem halljuk 
meg a prédikáló szót és behunyjuk 
szemünket a jelek előtt.

Hát akkor szólaljon meg 250 
esztendő távlatán át a gályarab-sza- 
badító De Ruyter életbölcselete, ki 
leikével átölelte a rongyokba öltözött, 
féregmart testű református és evan
gélikus prédikátorokat és így szólt 
hozzájuk: >Ime lássátok, hogy titeket 
eltipor a közös ellenség és gonoszul 
bánik veletek, ha egyetértés helyett 
versengtek egymással <

A 250 esztendős izeneten kívül 
prédikáljon nekünk a ma. Prédikáljon 
a történelmi szükség, a történelmi 
élettörvény. És prédikáljon mindenek- 
felett a szívünk.

Egy gazdag szegény asszony.
Ismered-e, Testvérem, Budapest 

külvárosainak, Budapestet környező 
városoknak nyomortanyáit ? Isme
red e azokat az összezsúfolt, piszkos, 
bűzös, gyárak pora, füstje közé ékelt 
düledezó, vakolat-hullató viskókat,

Vele szemben galambősz párja ült a 
régi, tiszta karosszékben. De mi nem volt 
tiszta és mi nem volt régi a kúriákban? 
Harisnyát kötött, ki tudja már hányadikat 
életében? Kissé távolabb sugárnövésü, 
lenhajú kékszemű fiatal leány. Az egyetlen 
unoka. Árva. Daliás kártyás apját a pár
baj, anyját meg a bánat tépte le idő előtt. 
Apró lábainál öreg bernáthegyi. Néha fel
emelte okos fejét. Tisztelettel és szeretet
tel simogatta végigMÉteivel a három em
bert. A vádászeb a^^^ffiétes ur előtt he
vert. A világért se mozdult volna el onnét. 
Kis cica játszott rajta. Nem törődött vele. 
A másik cirmos, a bernáthegyin sétált s 
ha Márta, az árva unoka leejtette a gom
bolyagot utánaugrott. A bernáthegyi neve
tett a bolond cicán.

Márta néha az uccaajtó felé tekintgetett. 
Lopva, titokban. A nagymama és a nagy
papa gyakran rajtacsípték. Nem szóltak, 
egymás öreg szemeibe néztek. Hamiskásan, 
aranyosan mosolyogtak. Mind a ketten 
tudták miért

Végre kinyílt az ajtó. Bazsarózsa repült 
Márta arcára. A kutyák felkapták fejüket 
s örömmel ugrálták körül Tabajthy Pistát 
az érkezőt Szívesen kínálták meg a ne
gyedik székkel. A bazsarózsák egyre pi-

faodukat, proletár »otthonokat*?... 
Láttál-e már olyan uccákat, város
részeket, hol elfárad a szem a szür
keség, az összevisszaság szemlélésé
ben, elfacsarodik a szív a rongyos, 
szutykos, sápadt, ványadt, maszatos, 
uccán ténfergő gyermeksereg láttán ?...

. .  .Ilyen helyre hívtak egyszer egy 
beteghez úrvacsorái szolgálatra. Ki* 
csíny, alacsony, de majdnem mennye
zetig nedves, korhadó padlóju, dohos 
szagú szobában, rozoga vaságy-félén 
feküdt a múmia-szemű beteg, 27 éves 
fiatal asszony, körötte pedig három 
apró gyermek. A férje már hónapok 
óta fekszik szintén betegen a kórház
ban, ő meg otthon éli utolsó heteit: 
egy hosszú, lassan ölő kór utolsó 
felvonását. A szomszédok, hasonló 
szegény, nyomorgó emberek gondos
kodtak róluk. Megdöbbenve állottam 
a beteg ágy előtt. Ilyen nyomort még 
nem láttam, ilyen tragikus képpel 
még nem állottam szemtől-szembe. 
El-etakadó hangon suttogott a beteg: 
»Eljött... köszönöm... köszönöm... 
jaj szegény gyermekeim... a férjem 
. . .  J ézu s... Jézusom ... Megvál
tóm . . . «

Megkezdtem a szent szolgálatot: 
Testvérem, hívásodra ime eljöttem, 
hogy közöljem veled, szenvedő beteg
gel, az Úr szent vacsoráját, hogy 
hirdessem néked, igaz megtérőnek a 
nagy evangéliomot: »Isten úgy sze
rette a világot, hogy az ó egyszülött 
Piát adta, hogy aki hiszen ó benne, 
el ne vesszen, hanem örök élete le
gyen*. Eljöttem, hogy erre fordítsam 
a tekintetedet: » . . .hogyha a mi földi

rosabbak. A kutyák pár percig Pistának 
hízelegnek. Lesik minden szavát. Azután 
elégedetten feküsznek vissza előbbi he
lyükre. Egyik cica már a malomkőasztalon 
hancuroz, a másik Márta válláról lesi a 
gavallért. Hozzá simul a gyönyörű archoz 
és hoppl átugrik Pista széles vállára. 
Cseppet sem bánják. A legkedvesebb hely
ről ugrott az oda. Csak a bernáthegyi 
pislant restelkedve a fehér Micurkára:

— Hogy tudsz ilyen illetlen lenni, te 
komisz kölyök.

A két öreg lopva gyönyörködik a két 
fiatalban. Régen egymásnak szánták őket. 
Igaz, szokta mondogatni Péterffy bácsi, a 
Tabajthyak fiatal nemes, csak Mátyás ki
rály alatt lettek azzá, de mindenki nem 
származhatott a hét vezér véréből, no meg 
Mátyás nemesei kemény magyarok voltak. 
Azért jó vér a Tabajthy vér. Most még ne
mesebbé teszi az ősi Péterffy vér, helye
sebben a Bu'csu-vér. Mert a Péterffy ág 
csak a tizennegyedik században vette fel a 
Péterffy nevet. Petrus de Bulcsu az ős. 
Míg Lóránd de Bulcsútól a Lórántok ered
tek. Őrzi ezt hiven az apáról apára szálló 
családi krónika.

A nemzetes asszonynak dolga akadt 
a konyhán:
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— Benézek, mert megint rosszul ko- 
pasztják a récét.

Azután az öregur is mormogott valamit:
— Megnézem, fiaim, a lóistállót, az 

a kocsis tegnap is korán itatta meg a 
paripát.

Elköszönt. Mindjárt jön. (Lesz abból 
egy óra is.) A nagyasszony is elzsörtőlödik 
addig a cselédekkel.

Elment. Ballábára kissé bicegett. A 
vadászeb is meggondolta magát:

— Maradjanak egyedül a fiatalok.
Utána futott gazdájának.
A bernáthegyi meg közelebb húzódott 

Mártához Majd végig méregette Pistát:
— Tebeuned megbízom . . .
Kiszaladt a kertbe bekergette a kalé-

zoló anyadisznót. Az nem volt mérges. 
Tudta, hogy inkább játszik a csöszködö 
Pasa-kutya.

A fiatalok tehát egyedül maradtak. Mi
ről beszéltek ? A kis cica se tudta, mert 
elaludt Márta ölében. A másik sem, mert 
az meg lábaira tekerte a pamutot. Pista 
alig tudta legombolyítani róla.

Az ősnemes Péterffy és a »fiatal* ne
mes Tabajthy a legbensöségesebb barátok

voltak. Ezelőtt tíz évvel egy körvadászaton 
Tabajthy megsörétezte Péterffy lábát. Az
óta biceg. Péterffy nem haragudott meg:

— Sebaj pajtás, eleven emberen esik, 
ami esik.

Maradtak azok, akik volta. Birtokaik 
között a kis paraszt szántókat, réteket 
lassankint mind összevásárolták.

— Hadd egyesüljön a két birtok amire 
Pista és Márta megnőnek.

A múlt télen nagy körvadászatot ren
dezett Péterffy. Kutyája sebesen szaladt a 
sebesült nyúl után. A halálra rémült tap- 
sifüles már majdnem kiszaladt a körből, 
amikor Tabajthy felkapta puskáját és rá
lőtt. Puffl A sörétek nem a nyulba, ha
nem Péterffy kutyájába repültek. A vizsla 
vonított és elterült a hóban.

Tabajthy halálsápadt lett. Tudta mit 
jelent a kutya Péterffynek, aki nagyra volt 
az eb fajtájával. Az anyját neves angol 
lord adta boldogult fiának. Jobban fájt 
neki, mintha maga sebesült volna meg.

Péterffy odasántitott a kutyához, egész 
addig szólni se tudott. Pár vadász is oda 
sereglett. Mindenki hallgatott, végre meg
szólalt Péterffy:

— Ide a nyulaskocsit 1 Vigyétek haza I 
Ha megdöglik nem tudja azt megfizetni 
egy Tabajthy!

Tabajthy is odaért:
— Ne haragudj Zsiga . . .
Zsiga bácsi ránézett:
— Azt még megbocsátom, hogy soha

sem tudtál vadászni, azt is hogy bicegősre 
lőttél, de azt a kutyát soha . . .  soha . . .  
Inkább serétezted volna meg a másik lá
bamat is. Legalább egyformán bicegnék. 
Minek is neked a puska? Hogy is adhat
tak nektek nemességet?! Nemes ember 
nem lehet ilyen paccer I Talán ? . . .

— Mit talán Zsiga?
— Talán nem is Mátyás, hanem csak 

amolyan Ferdinánd-nemes vagy. . .
— Én?
— Nem is én.
Nagy sértés volt ez Tabajthyra.
El sem köszönt a társaságtól. Rámor

dult fiára.
— Ne állj itt, mint a sóbálvány.
Annak is haza kellett menni.
Másnap ezt irta Péterffynek:

.Uram, vén kutyáját sajnálom, de hogy 
kárát megtérítsem, válasszon ki hat telí-

sátorházunk elbomol, épületünk van 
Istentől. . .  örökké való házunk a 
mennyben«... Testvér, itt a földön 
jövevények vagyuk, előbb vagy utóbb 
el kell érnönk a Jordánhoz, a halál 
révéhez, hogy ki átkeljen a mennyei 
Jeruzsálembe, az örök élet dicsősé
gébe, ki pedig elsodortassék kárho
zatra . . .  Békés a lélek ott, hol az 
Üdvözítő ráragyog az átkelni készü- 
lőre, a Benne bizó hívőre. S mégis 
fájó a válás, fájó, kínzó a gondolat: 
itt kell hagynod szeretteid, itt kell 
hagynod e földi é le tet? .,. De Test
vérem, ne hátra, előre nézz 1 Pordulj 
el a világnak fejedelmétől és töre
delmes szívvel, hívő, bizó, bele élő 
lélekkel nézz öreá, aki abban az 
összehasonlíthatatlanul szebb, dicsőbb 
örök hajlékban készített helyet az 
övéinek... Add át magad önéki, 
csak őreá nézz, csak őt hallgasd s 
akkor nem nehéz az átkelés, akkor 
a halál nem borzalmas, kétségbeejtő, 
de jobb hazába v iv ő ... Ilyen lélek
kel vedd az úrvacsorát 1

Az Úr Jézus mondá: » . . .  aki 
eszi az én testemet és issza az én 
véremet, annak örök élete van.« 

.jézus az Élet 1 
Hiszed-e ezt?*

És mint visszhang szállt fel a beteg 
ajakáról: »Jézus az é le t .. .  hiszem 
. . .  hiszem I«

Lelkem ujjongott.
A szolgálatot tovább folytattam és 

azt befejezve örvendve és hálás szív
vel távoztam.

Pár hét múlva jelentették, hogy a 
fiatal szegény asszony békés lélekkel, 
hívő szívvel átkelt a Jordánon... 
Eltemettem s a sirgödörben befejező-

P esthy P á l igazságü gyi m in isz ter, 
sárszen tlő rin ci és szarvasi gyülekezetek felügyelője, 

az Országos P ro testán s Á rvaház elnöke.
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dOtt egy fiatal szegény asszony földi 
vándorlása Egy fiatal szegény asz- 
szonyé, akiről, akinek az életéről oly 
nagyon ellentétes a látható és a lát
hatatlan világ embereinek a szava. 
Az első (gy szól: »Nem is volt élet 
e szegény asszony élete. Gyermek
korát a koplalás, ifjú éveit a gyári 
robotolás töltötte be, házas életét a 
nyomor, gond és szenvedés képezte, 
jólétben sohasem volt r é sz e ... még 
»mozira«, vagy »egy pohár sörre« 
sem jutott n ék i... »Hát élet volt ez 
a teogődés?« — A második ezt 
mondja: »Szegény volt nagyon, élve
zetekben, szórakozásban, földi javak
ban része nem volt és mégis olyan 
nagyon gazdag volt, egy kincs birto
kosa, amellyel meg lehet venni, bir
tokába lehet jutni az örök életnek! 
Nem »élte ki« e világot és mégis 
igaz, boldog és bővölködő, gazdag 
élete volt. tökéletes élete van! övé  
az É let!“

És Te Testvérem, kedves olvasóm 
e kis történetet olvasva, mit mon
dasz? Adná-e néked is a Jordán 
partján, a jordáni átkelés előtt állva 
az Ur szent vacsorája Azt, amit, akit 
annak a szegény asszonynak adott? 
Veszed-e az Úr szent vacsorájában 
valójában az Úr szent testét és vérét 
és nem kárhozatot eszel és iszol-e ? 
Gazdag vagy-e a hitben? Birtokában 
vagy e az Életnek ? I. . .

Nézz a lelked mélyére, vizsgáld 
meg azt és — hozd rendbe 1 o. T.

Használt orgona. A lébényi gyülekezet 
hatváltozatú orgonája igen jutányos áron 
eladó. Érdeklődők forduljanak a lébényi 
lelkészi hivatalhoz (Moson m.). 1— 3

vérem közül kettőt kárpótlásul. Hadd legyen 
az ön istállójában is nemes állat 

Id. Alsó és Felsőtabajthy Tabajthy István* *.
Még azon órában megkapta a választ:
„A kuruc hősöktől elszedett összes volt 

és jelen Tabajthy föidecskékkel se lehetne 
egy Péterffy kutyát megfizetni.

Péíerffy de Bulcsu.“
*

Ismét itt a nyár. Zsiga bácsi már el
költözött az ős magyar vadászok vadász- 
területére. Tabajthynak halálos óráján ö 
se tudott megbocsátani. Tabajthy nem ki
sérte el legjobb barátját utolsó útjára. Fiát 
is kitagadással fenyegette, ha odaáll a halott 
kísérők közé.

•

A nemzetes asszony és Márta ismét ott 
ültek a malomköasz'alnál. A kutyák is, a 
macskák is o‘t hevernek. A lány olyan, 
mint a liliom. A nagyasszony harisnyát köt. 
Könny csöppen a fekete pamutra. Mária 
gobelinez. Fiatal vadász mereng a sziklán 
és szomorúan néz a szomorú vár felé . . .  
Könny csöppen a vadászra is.

A nagyasszony megszólal:
— El kell felejteni kis lányom. Nem

Tanítás.
Egy kicsi házba, fehér szobába 
Álmodom gyakran esténkint magam. 
Kezem imára van összezárva,
Jó anyám lágyan simítja hajam.

Messze az égbe - -  tanít beszéde 
Hallják kis fiam fohászod szavát, 
Estéhez térve fényes könyvébe 
Beírja Isten mit szivedben lát.

Lásd a mezőkön tavaszidökön 
Szavára kihajt ezernyi virág. 
Zöldlombos erdőn vígan csicsergőn 
Ezer madárajk zeng néki danát.

Kis patak habja is azt csobogja: 
Minden egyedül csak tőle ered.
Felhő könnycsepje, sirhant keresztje. 
Mutatja némán az égi kezet.

Ö vezet téged, bárha az élet 
Nehéz útjait törik lábaid,
Mindig őt kérjed, bajban is féljed; 
Kössön óh hozzá kisfiam a hit.

B U T I  SÁND O R.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Jézus az igazi barát.
Szept. 27. A kit m inden örömhöz meg 

kell hívni. |ános 2 . 2  Az esküvői öröm
ünnepét ülő kánaáni házaspár nem felejti 
ki a rm ghivottak sorából Jézust sem. Szívók 
úgy érzi,, hogy örömük nem lehet teljes, 
ha az Úr nincsen velük. A mindennapi 
é!etnek sok örökalkalma nem öröm, s az 
öröm keserűséggé válik. Miért? Mert nin
csen ott Jézus 1 Vigyázz ! Örömöd igaz és 
zavartalan voltát csak az Úr biztosítja.

Szept. 29. A kinek a  h iány t el lehet p a 
naszolni. János 2 . 3. Lakodalom közben

szabad rá gondolni. Jó öreg apád nem 
tudna pihenni. . .

Szegény kis liliom hallgat, de újra könny 
hull az ifjú vadászra.

Sólyom, a vadászeb odakullog a nagy
asszonyhoz. Ballábát pillanatra ráteszi a 
térdére:

— Engemet sebeztek meg és én mégse 
haragszom. Megesik az ilyesmi a vadászon.

Da a nagyasszony, akinek pedig mindig 
vérzik a szive fia, menye, férje után, nem 
érti meg a kutyát. Eszébe jut haldokló ura 
szava 1 (Tabajthy ide nem teszi be a lábát I)

A nagy bernáthegyi néha-néha odapis- 
lant az uccai kapura:

— Taltn mégis csak kinyílik.
Szomorúan húzódik a közelebb a lány

hoz, mert nem nyílik az ajtó, nem jön be 
senki. *

A becsületes a konzervatív kúriák B ok
szok megharagudtak, sokszor megnehez
teltek semmiért és akkor sem nyíl
tak ki többé a kapuk, ha talán a harag 
már elszállt, ha a vadász vérző szívvel 
állt az ormokon és a liliom imádkozott, 
könnyezett, majd elhervadt a malomkőasz
tal mellett.

elfogy a bor. Hiány támad. Félő, hogy a 
jókedv abba marad. A szükségben Jézushoz 
kell menni s elpanaszolni néki a hiányt. 
Hányszor jövünk az életben örömünnepről 
haza és az ajtóban már ott vár a fájdalom. 
Hiányzik az egészség, a feltétlenül szüksé
ges anyagi eszköz, a lelki békesség, a vá
gyakozás az imádság után stb. Eredj Jézus
hoz, öntsd ki előtte szivedet. Légy biza
lommal hozzá, igaz jóakaró barátod Ő.

Szept 29. A ki azonban gyakran  kemény
szívűnek látszik. Jáno3 2 4 Bántóan és 
keményen hangzik az első pillanatra Jézus
nak e mondása, de csak annak, aki nem 
ismeri őt. Szavaiból nem a segítő készség 
hiánya szól, de a szelíd figyelmeztetés. Ne 
légy türelmetlen! Még nem jött el az én 
órám. Jézus tudja az időt, amikor segíteni 
kell. Sem idő előtt, sem későn. Mindent a 
maga idejében. Ezt mondja néked is, ha 
idő előtt zaklatod őt Őneki gondja van 
mindenekre.

Szept. 30. A kinek segítő szeleteiében 
m ind ig  bízni kell. János 2 . 5  Mária ismeri 
fiát, bízik benne, tudja, hogy szavában 
nincsen vissz?utasítás s azért mondja a 
szolgáknak: »Valamit mond néktek, meg
tegyétek“. Föltétien bizalom és engedel
messég a Jézusi segítség alapföltétele. Mit 
szólnál te ahhoz, ha barátod, gyermeked 
kételkedne benned s nem követné utasítá
sodat ? Rosszul esne ? Megharagudnál ? 
Vigyázz, hogyan viselkedsz te Jézussal 
szemben.

Okt. 2. Jézus gyakran csodálatos módon 
segít. János 2. c—8 Az utolsó percben, 
amikor kívülről már késő volna segítséget 
várni, ott a helyszínen csoda által, de mégis 
segit az Ur. Veled is megteszi ezt. Amikor 
már minden elveszettnek látszik, amikor az 
emberi ész és tehetség felmondja a szol
gálatot, Jézus, Istennek fia tud és akar 
segíteni rajtad. Fontos, hogy mindég s így 
az utolsó pillanatban is Jézus ott legyen.

Ó it 2. Jézusnak segítsége m indig töké
letes, igaz segítség. János 2 9— 10. A kü
lönbség |ézusnak és az embereknek a se
gítsége közt az, hogy Jézus mindig önzet
lenül segít úgv, hogy az nemcsak pillanat
nyilag, rövid időre szól, hanem örökre. Az 
emberek segítségében igen gyakran nincsen 
köszönet, mert ez sokszor nem is segítség, 
hanem a bajnak pillanatnyi elodázása, az 
alkalom kihasználása (kölcsön magas kamat 
mellett) stb. Segíteni igazán csak jézus tud. 
Őhozzá fordulj tehát.

Okt. 3. M iért nem kell az igaz barátot 
a szenvedésben is hívni ? 46. Zs. 2. Mert 
az igaz barát a szenvedésben hívás nélkül 
is jön s a maga legjobb tehetsége szerint 
segit. A legtöbb ember ott téveszti el a 
dolgot, vagyis a maga életét, itt rontja el 
viszonyát Istennel s embertársaival szem
ben. A szenvedésben, a végszükségben, 
keresi Istent, megtalálja a felebarátját, de 
a segítség után, az öröm pillanaíában ismét 
megfeledkezik róluk. Vigyázz! A megosz
tott bánat csak fél bánat, de a megosztott 
öröm kettős öröm. weiszer En

33 éves, nős, evang. vallásu, perfekt 
könyvelő és levelező, volt pénzintézeti
ffítíirn/VPlfí h08Szabb bank és áru- 
l U l w l i j i u l u )  üzleti gyakorlattal, vidéki
pénzintézethez vagy hitelszövetkezet
hez vezetőnek ajánlkozik. K iváló szer
vező  erő! Szíves megkereséseket a ki- 

adóhivatal továbbít. 2 — 3
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dukai Takách Sámuelné szül. Pfeiffer 
Jozefa, a kest ily adományozója.

KORKÉ P E K.
K arcolatok a hétről.

Amint azt az Amerikai Magyar 
Reformátusok Lapja legutóbbi szá
mában írja, az egyik csikágói város, 
izzig-vérig amerikai egyháznagyának 
indítványára elhatározta, hogy tem
plomot épít a napközben elhagyott 
gyermekek részére. Mert ugyan hol 
is lehetnének jobb helyen a gyermekek, 
mint az Isten házában ? De nehogy 
a gyermekek megunják, állandóan 
csendben, vagy imádkozva tölteni az 
időt, s z ó r a k o z ta tá s u k r ó l  i s  k e l l  
g o n d o s k o d n i.  Még pedig ktadósan. 
Úszómedencét, színházat kell építeni 
a templomban! A templom építése 
háromszázezer dollárba kerül s alap
kövét már le is tették. Állítólag a 
kitűnő egyháztag őszintén sajnálja: 
az összegyűlt csekély összegből nem 
futotta, hogy mozit, cirkuszt, futball- 
pályát és más hasonló dolgot is 
építhettek volna. Pedig a gyermekek 
ebben az esetben mennyivel élvezete
sebben szórakozhattak volna — a 
templomban.

Bizony, bizony mondom néktek, 
bolond világot é lü n k !. . .

Egy jobb családból való fiú. aki 4 kö
zépiskolát végzett, jóforgalmú rőfös üzletbe 
teljes ellátásra tanoncnak ajánlkozik. Cim 
megtudható a „Harangszó“ kiadóhivatalá
ban. 1 — 8

Keresek 5 és 11 éves leányaim mellé 
mielóbbre megbízható katholikus, németül 
perfekt beszélő kisasszonyt, aki takarítást 
is végez. Varrni tudók előnyben. Dr. Vass 
Istvánná Barcs. Somogy m. 1 — 3
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Én Istenem . . . .
É n Isfenem ároa lelkem 
Ajánlom a kezedbe. 
l?a m e g é lek , kegyelmedből 
legadj be a mennyekbe.

ftepersémnál bús, zekegó 
Enyéimet oigasztald.
Nem neszeit el, boldogul az,
A  kit szent jebb kezed tart.

A  síromban csendben perié, 
l>ío szolgádon könyörülj.
Oltalmazz meg hü kareddal,
Mig a nagy nap felderül.

Mayer Pál.

Melyik országba tartozo l?
Nagy Prigyes porosz királyt egy 

alkalommal az iskolásgyermekek üd
vözölték egyik faluban. A király egy 
almát mutatott fel és megkérdd: 
»Hová tartozik ez?« »A növényor
szágba«, — volt a felelet Majd az 
aranyra mutatott: »Hát ez hová tar
tozik?« »Az ásváuyországba«, felelte 
egy kisleány. »Hát én hová tarto
zom ?« — kérdé most a király. »A 
mennyek országába«, — szólt a 
kérdezett. A király szeme könnybe 
lábadt és megcsókolta a gyermeket. 
Hát te hová tartozol?

Eucken Rudolf f
Eucken Rudolf, korunk egyik leg

nagyobb filozófusa, a jénai egyetem 
tanára 81 éves korában elhalt. Régi 
hithű protestáns családból szárma
zott, ahol mindig nagyon komolyan 
vették a .vallás problémáit. A szülői 
házból magával hozott vallásosság 
rányomta bélyegét egész filozófiai 
gondolkozására, bölcselkedésére. 
Eucken az ő bölcseleti munkáiban 
mindig arra törekedett, hogy a hit 
és vallás követelményeit összeegyez
tesse a modern tudományok hala
dásával. Munkáiban gyönyörűen 
elemezte Krisz'us nyújtotta keresztyén 
világfelfogás nagy értékeit Nálunk 
Az élet értékéről, és a vallásfilozó
fia problémáit taglaló művét fordí
tották le magyar nyelvre. Eucken 
filozófiájával foglalkozott többek kö
zött behatóbban D. dr. Pröhle Károly 
a soproni theologiai fakultás ezidei 
dékánja, az ő értékes doktori érte
kezésében.

Néhai dukai Takách Sámuel, 
a répcelaki gyülekezet hosszú időn át 
volt felügyelője, aki életében kifejezte 
amaz óhaját, hogy kastélya a család 

kihalása esetén kisdedóvó céljára 
a répcelaki egyházközségnek 

ajándékoztassék.

HETI  KRÓNI KA.
A magyar politikában újabban a kul

tuszminiszternek rendelete a numerus clau
sus értelmezéséről vert nagyobb hullámo
kat. — A budapesti polgármester válasz
tás is erősen izgatja a fővárosi közvéle
ményt — A salgótarjáni bányászok kivál
tak a szociáldemokrata pártból.

A német és francia külügyminiszter bi
zalmas tanácskozásokat tartottak Genfben. 
összhangba akarják hozni a két állam min
den néven nevezendő érdekeit.

A francia kormány, tekintettel az olasz 
lapok folytonos uszítására, megerősítette 
határait az olasz határon.

Olaszország és Spanyolország Föld
közi-tengeri érdek szövetséget kötött.

Olaszország halállal bünteti azt, aki 
hazáját külföldön megrágalmazza.

A vatikán állítólag magyar—osztrák— 
cseh szövetség megalakításán fáradozik.— 
Nemkülönben egy olasz—spanyol—francia 
—délamerikai szövetséget akar összehozni 
Anglia ellen.

Spanyolországban a diktátor tábornok 
felszólította a királyt, mondjon le a ki
rályné javára.

Kínában a japán konzulátus ellen 
bombamerényletet követtek el. A nép
indulat úgylátszik az összes európaiak és 
japánok ellen fordul.

E GYRŐL- MÁS RÓL.

A m in den n api életből.
Egyketörvény a m agyar faj 

védelm ére. Tolnavármegye törvény- 
hatósága a mai időkhöz képest pá
ratlan törvényjavaslat indítványozá
sával fordult a többi valamennyi 
magyar törvényhatósághoz. Azt in-
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dítványozza, bogy minden törvény- 
hatóság követelje az örökösödési 
törvény átalakítását az egyke ellen. 
Mondassák ki, hogy egykegyermek a 
szülök vagyonának csak egyhermadát, 
két gyermek csak kétharmadát örö
kölheti, az Örökségből fenmeradott 
két- és egyharmadok pedig az állam 
tulajdonába jussanak kizárólag arra 
a célra, hogy az állem ezekből a 
háromnál többgyermekes családok 
gyermekeinek megélhetésének bizto
sítására fordítsa. Ez a törvényjavas
lat már régebb is fölvetődött szak
írók munkában, rendszerint a négy
ágú öröklési rendszer változatában. 
Francia szakírók a francia faj meg
váltásának hirdették gyakran, de a 
törvényhozó testületekben a franciák
nál mindig többségben voltak a négy
nél kevesebb gyermekű családapák 
8 agglegények, akik mindig lesza
vazták. A mi törvényhatóságaink elé 
az őszi közgyűléseken kerülhet az 
indítvány tárgyalása és a legnagyobb 
érdeklődéssel várhatjuk sorsát a tör
vényhatóságoknál s esetleg majd az 
országgyűlésen.

HARANGS ZÓ.

Szthároms. u. 17. vasárnap.
Ep. Efez. 4 . 1- 6.

Tudjuk és tartsuk is meg, hogy egy 
az úr, a  m i Urunk Jézus Krisztus, aki m in
ket megváltott, egy a hit. m elynek alapja 
Üdvözítő Urunk, s  egy a keresztség, mely 
által részesei leszünk Isten kegyelmének.

Pesthy Pál igazságügyminlszter Sop
ronban. Pesthy Pál igazságügyminiszter, 
a sárszentlőrinci és a szarvasi gyülekezet

felügyelője, az országos árvaház elnöke 
8zept. 18—19-én résztvett Sopronban, a 
soproni evangélikus templom,új harangjai
nak felavatási ünnepélven. Úgy az igaz
ságügyminisztert, mint Kapi Béla püspököt, 
aki a harangok felavatását végezte, nem
különben Mesterházy Ernő kér. felügyelőt 
meleg fogadtatásban részesítették.

Bizottsági ülések. A dunántúli egy
házkerület pénzügyi bizottsága Kapi Béla 
püspök és szentmártoni Radó Lajos elnök
lete alatt ülését szeptember 21 én tartotta. 
Ugyanaznap délután a főiskolai nagvbizott- 
ság tartotta ülését ugyancsak Kapi Béla 
püsnök és dr. Mesterházy Ernő egyház- 
kerü'eti felügyelő elnöklete alatt.

Dr. Luther Márton és mi magyarok 
cimen tartott előadást legutóbb Kuthy De
zső egyetemes főtitkár Drezdában a pro
testantizmus védelmére alakult világszövet
ség nyilvános főünnepélyén.

Kitüntetés. A kormányzó Fernagel Mi
hályt, a pécsi gyülekezet presbiterét, a bőr
gyár előmunkását 40 éves hűséges szolgá
latának elismeréséül az I. osztályú polgári 
érdemkereszttel tüntette ki.

Űj tanerők. A budapesti fasori gimná
zium a megüresedett tanári állásra Jánossy 
Zoltánt, a deáktéri polgári iskolai tanári 
állásra dr. Zelenka Margitot választotta 
meg.

Nőegylet a gyógyászat szolgálatában.
A győri protestáns nőszövetség kvarc lám
pát és Sollux lámpát szerzett be, ahol a 
szegényeket ingyen, a tehetősebbeket igen 
csekély díjazásban részesíti gyógykeze
lésben.

Ev. sajtó köréből. A budai Luther- 
Szövetség tulajdonát képező „Hegyen épí
tett város“ című hetilap főszerkesztését 
dr. Masznyik Endre nyug. theologiai igaz
gató vette át.

Le’készválasztás. A súri evang. egyház 
1926. évi szept. 12-én tartott lelkészválasztó 
közgyűlésén egyhangúlag Bocskó G yula  
volt jolsvatapolcai lelkészt, majd somogy- 
vámosi és később súri adminisztrátort vá
lasztotta meg lelkészéül. Munkálkodására 
a jó Isten áldását kérjük.

Áthelyezések. Kapi Béla dunántúli 
püspök a szolgálat érdekében Bélák Sándor

pápai segédlelkészt Vésére, Bélák János 
vései segédlelkészt Pápára helyezte át. — 
Szlovák Pál segédlelkész Salgótarjánból 
Vargha Gyula esperes mellett nyert elhe
lyezést Vönöckön.

A kismányoki gyülekezet lelkészévé Lang 
János eddigi adminisztrátort választotta 
meg egyhangúlag.

Lelkész! vizsgálatok. A pécsi Erzsé
bet-tudományegyetem soproni theol. fakul
tásán végzett lelkészjelöltek lelkészi vizsgája 
szept. 18-án volt Sopronban, amelyen Kapi 
Béla dunántúli püspök elnökölt.

Majos. Vágó József osztálytanító helyére, 
aki egv évre ideiglenesen szabadságoltatott, 
Schleiffer Vilmos hívták meg helyettes ta
nítónak.

Az Egyetemes Gyámintézet közgyű
lése f. évi október hó 17-én Debrecenben 
lesz megtartva. A közgyűlésre érkezők a 
debreceni egyházközség vendégei lesznek. 
A rendezés sima lebonyolithatása érdekében 
kérjük a közgyűlésen résztvenni szándéko
zókat, hogy érkezésük pontos idejét, szállás
igényüket okt. 10-ig Farkas Győző debre
ceni lelkésszel közöljék.

A kedvezményes vasúti jegy váltására 
jogosító igazolványok lebonyoiitását Szüts 
Gábor kelenföldi lelkész intézi. Az igénylők 
jelentsék be kiinduló állomásukat, útirá
nyukat (vasúttársaságot is) okt. 5 ig S?üts 
Gábor lelkésznél Budapest, I., Villányi-ut 1.

Elnökség.
Tátrai Károly: Istenért és hazáért.

Beszédvázlatok, elmélkedések. Szeged 1926. 
100 lap. Ára 1 pengő. Befolyó tiszta jöve
delme a szegedi evang. templomé. Az iro
dalom terén sűrűn forgolódó fiatal szegedi 
evang. h. lelkész újabb könyve vallásos és 
hazafias érzésekben, gondolatokban és cél
kitűzésekben igen gazdag, és papjaink, 
tanáraink, tanítóink, diákjaink és híveink 
által sikerrel felhasználhatő. „Egyetlen célja 
a vallásos és hazafias érzés felkeltése és 
erősítése* mondja találóan az Előszó. 2 
tanítónő és a szegedi Luther-Szövetség, az 
Ev. Nő- és Leányegylet támogató jósága 
volt a könyv megjelenésének Maecenása. 
Találunk benne az egyházi év minden al
kalmára magvas és építő beszédvázlatokat, 
amelyeknek erőssége a biblia, a történelem 
s az egyetemes és hazai irodalom. Nagyon 
olvasott és mélyen érző szerzővel van itt 
dolgunk. Rendületlenül hiszen evang. egy
házunk és magyar hazánk feltámadásában. 
Súlyos tartalmánál fogva irálya is tömött 
és minden szóban magyaros. Könyvéből is 
kitűnik, hogy fiatalsága dacára erős bel- 
missziói munkát végez szegedi egyházköz
ségünkben. A külsőleg is díszesen kiállított 
könyv a szegedi Hírlapkiadó és Nyomda
vállalat R. T. ízlését dicséri és méltán 
R affay  püspöknek van ajánlva. Csak a 
szegedi lelkészi hivatalban kapható. Mele
gen ajánljuk evang. olvasóközönségünk 
szíves figyelmébe és áldozatos támogatá
sába. Sz. M.

Felsődőrgic8én Kovács Sándor tanítót 
25 éves tanitói jubileuma alkalmából szep
tember 12-én a templomban szép ünnepel- 
tetésben részesítette gyülekezete és egyházi 
felsőbbsége. Az ünnepi beszédet Novák 
Elek kővágóörsi lelkész tartotta. Az egy
házmegye részéről Nagy Lajos esperes 
méltatta a jubiláns érdemeit, átnyújtva neki 
igazgatóvá történt kineveztetéséröl szóló 
okmányt. Tanítótársai nevében Bereczkyr 
Géza mencshelyi igazgató-tanító, tanítványai 
nevében Csabi József theologiai hallgató 
s néhány iskolásgyermek s az egyesült
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egyházak presbyteriumai nevében egy-egy 
presbyter üdvözölték. Hivei ez alkalomból 
arany órával lepték meg a jubiláns tanítót 
s nevének megörökítése végett alapítványt 
tettek. Levélben üdvözölte Kapi Béla püs
pök, Krug Lajos egyházkeröieti tanítóegye- 
süieti elnök, a kir. tanfelügyelő és több 
távolabbi tanítványa részéről.

A szegedi ev. egyház építkezése. 
Az ev. egyház elnöksége szeptember 4-én 
tisztelgett a város polgármesterénél és elő
adta kérelmét. 433.000 téglát és 26.000 
darab cserepet kért a lebontás alá kerülő 
tiszaparti házak anyagából, hogy emeletes 
iskolát építhessen, a templomát kibővithesse 
és rendes tornyot emelhessen. A polgár- 
mester a küldöttségnek ígéretet tett, hogy 
a lehetőséghez képest teljesíteni fogják az 
egyház jogos kérelmét. Ugyanakkor a kül
döttség átadta a városi főszámvevői hiva
talban az egyház ama kérelmét, hogy az 
1927. évtől kezdve az eddigi 300 arany
korona helyett évi 3800 aranykorona legyen 
az ev. egyház évi rendes városi segélye, 
amely összeg az ev. egyházat lélekszám 
szerint és a háberú előtti segélyezéshez 
mérten megilleti.

Tanulmányút Bécsbe. A Keresztyén 
Ifjúsági Egyesületek nemzeti szövetsége 
október 8-tól 13 ig tanulmányutat rendez 
Bécsbe. A 6 napos bécsi tanulmányút 
össze-vissza útiköltséggel, szállással, 4 napi 
teljes koszttal 6-ik napon reggeli Bécsben, 
ebéd a győri állomás éttermében 300 ezer 
korona. Jelentkezhet: lelkész, tanító, fiatal 
emberek, 16—28 éves korig. Nők nem ve
hetnek részt.

Szentgotthárd. Az Ev. Diákszövetség 
szept. 8-án tartotta alakuló ülését, mely 
alkalommal megválasztotta tisztikarát. Ifjú
sági elnök: Kaply Elemér; jegyző: Papp 
István; pénztáros: Czipott V. Iván; háznagy: 
Kaply László; alpénztáros: Sisna László 
lettek. A szövetségnek a folyó tanévben 26 
tagja van.

Evangélikus Gazdasági Központ. A 
gazdasági érdekek felkarolásacéljából meg
alakult a Magyar Evangélikus Gazdasági 
Központ, mely főleg tűzifa és szénakcióval 
kíván áldásosán működni és a nagybani 
beszerzés előnyeivel a rendelőket kielégí
teni. Érdeklődni lehet Evang. Gazdasági 
Központ Budapest, IV., Deák-tér 4.

Az Evang. Theologusok Otthonának 
építésére felajánlott adományok (a meg
ajánlás sorrendje szerint): báró Radvánszky 
Albert 200 a. K, Pálmai Lajos 100 a. K, 
Vadnai K.-né havonta 20.000 K, Debreceni 
evang. gyülekezet 50 a. K, Farkas Győző 
50 a. K, Vasa Karola 100 000 K, Turóczy 
Zoltán 500.000 K, Mágócs Károly 100 a. K, 
dr. Deák János 100 a. K, Hanzmann Károly 
100 a. K, Kiskőrösi evang. nöegylet 50 a. K, 
Blázy Lajos 50 a. K, N. N. 1 millió K, 
Tomcsányi László 1 millió K, dr. Kiss Jenő 
100 a. K, Szegedi ev. egyházközség 100 a. 
K, Varga 1. Sárvár 30 a. K, Bándy Nagy- 
bábony 300,000 K, Szekeres S. 300.000 K, 
Horváth Olivér 500.000 K, Heszler Sámuel 
Kőhida 100 a. K, Fabók Ferenc 100 a. K, 
Molnár Gyula 300.000 K, Drenyovszky 
János 100 a. K, Mesterházy László 20 a. K, 
Brenner Ede 20 a. K, Bachát István 100 a. 
K, Sárkány Béla 300.000 K, Vidovszky 
Kálmán 100 a. K, Németh Gyula 280.000 
K, Abaffy Gyula 100 a. K, Ózdi evang 
egyházközség 100 a. K, dr. Helle Ferenc 
1 millió K, dr. Thébusz Béla 3 millió K 
(1 millió a »Harangszó, 2 millió az .Evang. 
Lapja utján) Jeszenszky Károly 100 a. K, 
Lehoczky Egyed 100.000 K, Gerencsér

Zsigmond 100.000 K, Egyetemes gyáminté
zet 8568.000 K, Wolf Lajos 500.000 K, 
Ózdi evang. egyházközség 550.000 K, Szlo
vák Miklós 1 q búza, Balogh István 200.000 
K, N. N. 100 cs. K. — Fogadják az ada
kozók hálás köszöntünket 1

VIRÁGOS KERT címmel Thildy Zol
tán lelkész szerkesztésében egy rend
kívül kedves és tartalmas, evangéliomi 
szellemű gyermek heti lap indult meg. 
Felhívjuk e lapra a szülők, lelkészek, 
tanítók figyelmét. Megrendelhető Tabi- 
tótfalú (Pest m.). Előfizetési ára negyed
évre 15.000 korona.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
A németországi .Diakonisse" c. folyó

iratból vesszük a kővetkező statisztikai 
adatokat, mely a be nem avatottak szá
mára bizonnyára meglepő adatokkal szol
gál. A 66 német anyaházban működő test
vérek száma 22,571, amelyhez még 4000 
segéderő járul. Ezenkívül 40 német anya
ház van külföldön, majdnem minden eu
rópai országban, sőt meg Észak-Amerika- 
ban is. Ezek 6318 testvérrel dolgoznak. Az 
összes testvérek száma 28,8á9, akik 10,250 
munkamezőn dolgoznak.

Jugoszlávia. A verbászi zsinat II. ülés
szak elnökének dr. Popp Fülöp zagrebi fő
esperest választotta meg. Első atelnöknek 
Morgenthaler Ferenc zsabjai, második alel- 
nökké Luthár Ádám battyándi lelkészt vá
lasztotta. — A bácsi—szlovák egyházmegye 
esperesévé Klobusicky Gusztávot, felügye
lőjévé, Jeszenszky Károly petrováci keres
kedőt választotta meg. — A jugoszláv kor
mány az 1927. évre több mint 2 millió 
dinár segélyt utalt ki a protestáns egyhá
zaknak s ígéretet tett, hogy a lelkészeknek 
járó államsegélyt a nyugdíjas lelkészeknek 
is kiutalja.

Csehszlovákia Oláhpatak és Gáncs 
egyház felügyelőjévé Szutorisz Mihályt Dob- 
sina város főjegyzőjét választotta meg, aki 
beiktatásakor 1000 koronás (cseh) alapít
ványt tett. — A keleti egyházkerület Liptó 
újváron tartott közgyűlést mely alkalommal 
baiktatta új felügyelőjét dr. Klimó Bohus- 
lavot. — Dr. Tresztyénszhy Ferenc ügyvéd 
Pozsonyban elhunyt. A megboldogult a 
néhai pozsonyi esperes fia volt.

Ausztria. A Salzburg melletti Halleiben 
kegyeleteB ünnepség keretében leplezték 
le a templomban azt az emléktáblát, melyet 
annak emlékezetére emeltek, hogy a hithú 
elődök minden veszedelem dacára is, va
lamikor itt titokban tartották istentisztele
tüket.

Franciaország. Párizsban az evangé
likus templomot, melyet a háború folya
mán elkoboztak, ismét visszaadták az 
evangélikusoknak.

Pekingben a különböző egyházak a 
vallások kölcsönös védelmére kartellbe lép
tek a vallásellenes mozgalmakkal szemben. 
A megalakuló gyűlésen jelén voltak: budd
hizmus, taoizmus, izlam, az orosz egyház, 
a katolicizmus, és protestantizmus.

Ú J D O N S Á G O K .
Templomot ajándékozott. Pálóczi 

Horváth István Örkényi földbirtokos temp
lomot ajándékozott a gyülekezetnek.

Huszonegy Bethlen gróf a szabad
ságharcban. A Bem és Görgey táborában 
1848—49-ben huszonegy Bethlen gróf küz

dött a nemzet jogaiért. Mindannyian erő
től duzzadó Szálas férfiak 18 évtől 85 évig 
Rangfokozatuk: közlegénytől ezredesig.

Kisgazdák, gazdaifjak, kisgazda kép
viselők németországi tanulmányútja. 
Gazdasági testületek rendezésében október 
hó 1-én kéthetes tanúlmányútra indulnak 
a kisgazdák, a gazda ifjak egy csoportja 
és több kisgazda képviselő részvételével. 
Megtekintenek több hires német mező- 
gazdasági üzemet, ellátogatnak öt nagyobb 
német városba és visszafelé Bécsbe is pár 
napot fognak tölteni.

Külön úrvacsora! kelyheket használ
nak a győri református gyülekezet tagjai. 
Ennek helyes és szükséges voltát nem kell 
külön magyaráznunk.

Iskolaépítés. Ebben az évben 317 köz
ségben indult meg az iskolaépítés, 23 köz
ségben és városban már 43 elemi iskola 
épült fel 245 tanteremmel. Elkészült ezen
felül 22 kisdedovó-intézet a hozzátartozó 
óvónői lakásokkal. Jelenleg építés alatt van 
523 elemi iskolai tanterem es 350 tanítói 
lakás.

Az embervédelmi kiállítást összesen 
235 ezren nézték meg Budapesten. A ki
állítás nagyon egyoldalú lett volna, ha a 
Bibliatársulat is nem állítja ki a test leg
hatalmasabb védőjét a Bibliát.

Tanoncotthont építenek Makón. A 
népjóléti miniszter a makói ipartesiületnek 
hatszázmillió koronát utalt ki iparostanonc- 
otthon építésére. Ebből az összegből az 
ipartestületnek 25 tanonc elhelyezésére 
alkalmas otthont kell építtetnie.

Az Egyesült-Államokban 60.000 gya
korló újságíró van. Németországban, amely
nek népessége az Egyesült-Államos lakos
ságának fele, csak 6000 az újságírók száma.

Minden angol 81 levelet ír évente. 
A világpusta-ögyesüiet most statisztikát 
állított össze az egyes országok postafor
galmáról. Anglia vezet ezen a téren. Éven
ként az átlagos számítások szerint 81 le
velet ír minden angol. Utána jönnek az 
amerikaiak, akik közül 69 levelet ír egy 
ember A legkevesebb levelet a portugálok 
írják. Ezek fejenként 19-et. Franciaország
ban 24 levelet ír minden amber évente.

Eltűnt a föld színéről. Miami ameri
kai várost egy cyklon eltüntette a föld 
színéről.

UJ idők Herczeg Ferenc képes irodal
mi hetilapjának 38. számában Csathó Kál
mán, Krúdy Gyula, Hegedűs Lóránt, Ju
hász Gyula, Kosáryné, Réz Lola, Runolph 
Stratz, Albert Jean, H. Rosny, Jean Bucher, 
Csűrös Zoltán, Orbók Attila stb. írásait 
közli, tovnbbá a lap rendkívül népszerű 
rovatait és művészi és időszerű kepek 
gazdag sorát, köztük tiz eredeti párisi di- 
vatmodellt. Az ,Uj idők" előfizetési ára 
negyedévre 80,000 korona. Mutatvány
szamot kívánatra díjmentesen küld a ki- 
adóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-út 16.

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.

Felelás «erkesetó és kiadó: CZIPOTT OÉZA 
S zen tg o tth á rd , Vasvármegye. 

SeerkeeatőtArs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAQY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéalratokat nem adunk rlea««.______
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Fényképező gépek
és cikkekről ingyen küld

árjegyzéket, ha levelezőlapon kéri

Hatschek és Farkas
5—10 Bpest, IV., Károly körút 26

I Hirdetmény.
A szarvasi ev. tanitónőképző internálusa 

számára házvezetőnőt keresünk. Érdeklőd
hetnek a háztartás minden ágában (sütés, 
főzés, takarítás, konyhakertészet, baromfi- 
tenyésztés) tökéletesen jártas protestáns 
vallású urinők. Az ajánlkozó levélhez mel
lékelni kell a személyi adatokat bizonyító 
okiratokat és esetleges ajánló leveleket. 
Javadalmazás teljes ellátáson kívül meg
egyezés szerint. Meg nem felelés esetén 
kölcsönösen egy havi föl mondás köttetik ki 
az alkalmazás egész idejére. Ajánlkozások 
a tanitónőképző igazgatóságához kü dendők.

Középiskolák alsó osztályaiba járó 
fiú , vagy leánytanuló evangélikus 
családnál lakást és teljes ellátást kap 
méltányos árért. Cím: Budapest, Ró- 
isa-u. 1, földsz. Horváth János. 2-2

M a t a ik  a Haraiszó Martaira!

Közhasznú és m egszerzésre 
érdemes kiadványok a

„Luther-T ársaság“
evang. könyvkereskedésében

Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 61.

Szipelhy Lajos: Luther lelke. 
Hanyu'aképek a lutheránus 
magyarság múltjából . . . 30000 

Civitas Fidelissima: Sopron le
írása és története, szépségei.
Képekkel................................ 40.000

Lampérth Géza: Mohács. A mo
hácsi vész 400-ik évfordulóján 15 000 

Dómján Elek: Az áldozati kul
tusz, vallástörténeti tanul mány 15.000 

Mohácsi emlékkönyv, félbőrkö
tésben ..............................  160.000

Czapáry: Magyar gyümö cs-tö-
megtermesztés.......................  37.500

Vértesi Zoltán: Isten igéje a mi 
vfgasztalásunk. (Luthernek a 
mohácsi vész után Mária ma
gyar királynéhoz intézett vi
gasztaló levele és négy zsoltár 
magyarázata magyar és német
nyelven).............................. 10.000

Zsilinszky: A magyarhoni pro
testáns egyház története . . 125000 

Salamon Ferenc: Magyarország 
a török hóditás korában. 2 
k ia d á s ..............................  37.500

I I Zeneértők figyelmébe I I
Johann Uhlrich Fi eh ti-féle Mittenwald- 
ban 1763-ban készült m e s t e r h e g  ed ü 

eladó. Cím a kiadóban. 2 — 3

Alkalmi vétel
1926. szeptember havi békéscsabai kerületi 
iparkiállfiáson I. díjjal: díszoklevéllel és 

aranyéremmel kitüntetett

h á l ó s z o b a .
Biedermayer stilus. KivUl. belül fényezett. 
Kivül cseresznye, belül mahagóni fa. la. 

kivitel. A háló áll:
2 drb szekrény, rel, üveg lappal,
2 „ ágy, 1 , ovál asztalka,
2 „ . betét, 2 ,  foitel,
2 . éjjeli szekrény, 1 „ ottoman la anyag-
1 .  toilette ovál tükör- gal bevonva.
Saját ára 35,000.000 korona. — Átvehető
33.0C0.000 K-ért Kocziha János műbútor 
asztalosnál Békéscsabán. Andrássy-út 49.

M á t i s  Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —  

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

temetkezési cikkekben. 59

Gabonaárak: Búza 342—375 rozs 245— 
247, árna 205, köles 205, zab 200, tengeri 
260—265, korpa 160 ezer korona méter- 
mázsánként

V a lu tá k Dollár 71.100, Schilling 10075, 
Német márka 17005. Cseh korona 2115, 
Dinár 1260, Lei 358, Lira 2600, Frank 2100, 
Angol font 347.775.

Gyermekei számára K is  T iv a d a r , p á p a i  könyvkereskedőnél rendelheti meg az

iskolai tankönyveket, írószereket.
A legújabb tanterv szerinti ö sszes  tankönyvek é s  vezérkönyvek, iskolai rendtartási nyom tatványok. 

Osztálykönyvek. Törhetetlen palatáblák. Iskolai fali térképek nagy raktára.

Evangélikus iskolák tankönyvei:
— Árak Pengő-fillérben. —

Bereczky: Biblia történtek . 
Turcsányi: Bibliai történetek 
Soproni Kis Káté 
Bognár: Luther Káté . 
Kovácsics: Egyháztörténelem 
Raffai: Konfirmációi Káté 
Győri: Luiher Káté 
Kapi: Dalkönyvecske 
Kapi—Papp: ABC..

1-30
r. 2 —

—.32
-•40
—‘60
—•64
—■ 80
-•40
—•80

1-50

Kapi—Papp: Olvasókönyv, III. o.
, „ Olvasókönyv, II. és III. egybe
„ „ : Olvasókönyv, IV. o.
, „ : Olvasókönyv, V.—VI. o.

Olvasókönyv, IV.—VI. o. egybe

2 —  

2 10 
310
4- —
5- —

Keresztyén Énekeskönyv 4 5Ó, vászonkötés 5 60
Keresztyén Énekeskönyvhöz dallamos könyvecske . . — 80
Ruttkay: Egészségi, erkölcsi és illemszabályok . . — 12
Remenyik: Földrajz III—IV. o.......................................120
Hiúig: Számtan, II. o. 104, HL -  84, IV. —‘88, V. —.72, VI. 0 . 84

Kérje most megjelent részletes árjegyzékemet, amelyet kívánatra ingyen azonnal megkiildök címére.

Bárhol megjelent vagy hirdetett könyv megrendelhető K is Tivadar könyv-, és papír-
kereskedésénél Pápán.

Mindenhová, előnyös feltételek mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt,
amelyet bárki adhat. 3-3

Nyomatott Wellisch Béla villám üzemű könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

lS10-ban.

Laptulajdonoa:
i Diointlül Lntber-SiöTetsío
Ki Országos Latlior-8x5Tst- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
is  reklamáotők a 

HARANGSZŐ sserkesstő- 
kiaJőhlvatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

Boldog az, k i életében 
Buzgón örvend Istenében.

Siarkaaztő-ki adóhivatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vas vármegye.

ndkkladóhlTatal 
.Luther-Társaság* könyv- 

kereskedése Budapest,
VIII., Szentkirályl-u. Bl/a.

A „HARANGSZŐ“ 
előfizetési Ara: a harmadik 
negyedérre 10.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10V*-os kedvezmény. 

Amerikába egész érre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a ül. negyedre 20.000 K.

R nyelv bűnei.
Máté ev. 12 . sa. „De mon

dom néktek: Minden hival
kodó beszédért, amit beszél
nek az emberek, számot ad
nak majd az ítélet napján.“

A  legtöbb ember abban a balga 
hiedelemben él, hogy csak a 

gonosz cselekedet számítódik bűn
nek. Pedig nemcsak a két kezünk
kel, hanem a nyelvünkkel is, jaj 
mennyi bűnt követhetünk el. S ha 
jól meggondoljuk, a nyelv bűnei 
talán a legveszedelmesebbek. Ve
szedelmesek azért, mert olyan 
könnyen elnézünk felettük, parányi 
semmiségeknek tartjuk őket, s hinni 
sem akarjuk, hogy minden sza
vunk megítéltetik egykoron. Azt a 
hirtelen kipattanó, indulatos szót, 
amelyet a harag ád ajakunkra nem 
is tekintjük bűnnek, pedig meny
nyire a rovásunkra megy!. . . . 
„Szükségből“, „játékból“ mennyit 
hazudoznak az emberek; a sikam
lós, kétértelmű beszédet „tréfás 
szórakozásnak“ mondják; Isten 
szent nevét egyetlen napon is 
számtalanszor hiábaveszik; hogyan 
elharapódzott ma már az a különös 
hangsúlyozásu „Te jó Isten“ mon- 
dogatás is, de minderre szép nyu
godtan ráfogják azt, hogy „meg
bocsátható elszólások“ . . . .  így 
azután oda jutottunk, hogy sok 
ember káromkodás nélkül dolgozni 
sem tud! A rágalmazó gonosz be
széd, emberek kisebbítése, meg- 
szólása azért olyan gyakori manap
ság, mert belerögződött a szívekbe 
az a balga tévedés, hogy a szó 
még nem b ű n ! . . . A nemesebb 
lelkű emberek figyelmeztetésére 
olyan hamar kész az otromba 
válasz: mások is így beszélnek, 
miért kellene éppen nekem lekötni 
a nyelvemet! ? . . . Hát legalább a 
Jézus komoly szava térítsen ben

nünket észre: „Minden hivalkodó 
beszédért számot adunk majd az 
ítélet napján!“

De veszedelmesek a nyelv bűnei 
azért is, mert az ember nehezen 
tudja elhagyni megszokott szavait. 
A gonosz, bűnös szót minél többet 
használjuk, annál könyebben ki
mondjuk, s végre egészen elragad 
bennünk zabolázatlan nyelvünk. 
Élnek-e ma Péterek, akik bánkódva 
siratják az igazságot megtagadó, 
hazug beszédüket? Fakad-e ajkun
kon bocsánatot kérő szó, ha meg
bántottunk valakit? Tudunk-e fo
hászkodni : Uram! ne ítéld meg 
tékozló fiadat haszontalan beszéde 
m iatt! . . . Van-e bátorságunk így 
kiáltani: Vigyázzatok! Nyelvetek

minden szaváért, számadással tar
toztok ! . . .

Atyánk! Ne hagyj szégyenbe 
esnünk nyelvünk beszédéért! Szen
teld meg szívünket! Szenteld meg 
nyelvünket! Zengjük a te dicsére
tedet és beszéljük a szeretet ál
dott igéit!
„Mi kegyes Atyánk, bölcseségnek Ura, 
Van-e, ki téged szívből ne áldana?
A jóra minket Szentlelked igazgat,
Nevel és oktat.
Mi, te gyermekid erőtlenségünkben 
Hozzád könyörgünk, oh felséges Isten, 
Búzgó fohászunk szálljon fel a mennybe, 
Trónod elébe 1
Őrizz meg minket a gonosz erkölcstől, 
Minden illetlen és trágár beszédtől,
Őrizd meg lelkünk s testünk tisztaságát, 
Ártatlanságát.“

/  , Ámen.

Október 6.
Irta: Dr. Benkő István.

Dicsőséges szabadságharcunk gyá
szos bukásának, leggyászosabb nap
jának az évfordulója okt: 6-ika.

Száraz története — ha ugyan ez 
magyar embernek szárazon, megindu
lás nélkül lehetséges — e mai napnak 
a következő: Másfélévi diadalmas, 
de szakadatlan harcokban kimerülve, 
pénz, élelem, lőszer nélkül, egyesült 
orosz és osztrák túlerőtől nyomva 
eljut a honvédsereg Világosig. Itt 
QOrgey e kettő kOzOtt választhat: 
vagy odadob a szabadság oltárára, 
a biztos pusztulásba még Ötvenezer 
magyar életet, vagy — ha lehet —  
elfogadható fegyverletételi feltételek 
mellett megment százezer dolgos kezet 
az elárvult magyar hazának. QOrgey 
utóbbit választotta annál is inkább, 
mert az oroszok (az osztrák hadve- 
zetöség tudtával és beleegyezésével!) 
emberséges feltételeket ajánlottak: a 
közlegények leteszik a fegyvert; a 
tisztek fegyveresen vonulhatnak el;

mindenki tartozik polgári foglalkozá
sához visszatérni; a szabadságharc
ban való részvételéért senki felelős
ségre nem vonható s ezért mindenki 
menedéklevelet kap. Ezeket a feltéte
leket QOrgey és vezérkara elfogadta. 
Az oroszok most már teljesítvén, amit 
Ígértek, azaz levervén a »lázadást«, 
meg azután osztrák sürgetésre is —  
kivonultak hazánkból. Az osztrákok 
csak ezt várták. Valóságos hajtóva
dászatot rendeztek az országba már 
hazaszéledő honvédekre. Könnyű 
munkájuk volt, az lett a szegény 
magyar honvédnek árulója, amiben 
legjobban bízott: a menedéklevél. 
Elfogatta Haynau elsősorban a még 
együttlevő vezérkart, Qörgeyt és ló  
tábornokát. QOrgeyt az orosz tiltako
zás megmentette a haláltól, hogy 
azután még egy hosszú életen át 
hordozza keservesen, megérdemelet- 
lenül az »áruló« bélyegét. De 13 
tábornokát ott Aradon haditörvény-
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szék elé állították s mint lázadókat, 
esküszegőket — akasztófára ítélték. 
Négynek annyira megkegyelmeztek, 
hogy golyóval végezték ki, de kilenc 
a bitófán halt meg 1849. okt. 6-án.

77 esztendeje annak, hogy tizen
három magyar nemzeti vértanú halála 
magyar Golgothává avatta az aradi 
sáncárkot, az aradi mezőt. Azóta 
elmúlt háromnegyed század és nagyot 
változott a világ, de még mindig fel
háborodik a lelkünk, BkOlbe szorul 
a kezünk, valahányszor ez az égbe
kiáltó igazságtalanság eszünkbe jut. 
Meggyujtván azért az évforduló al
kalmából a kegyeletes emlékezés fák
lyáját s fényénél véssük szívünkbe 
az értékes tanulságokat, melyeket az 
aradi tizenhárom vértanú élete, halála, 
golyóval, kötéllel elnémított ajka han
gosan hirdet immár 77 év óta s hir
detni fog az idők végezetéig.

A legelső tanulságot nyújtja az a 
körülmény, melyet ellenségeink (akik 
ma is de sokan vannak 1) a káröröm 
gúnyjával szoktak emlegetni, hogy a 
13 hős vértanú közül — neve után 
— 6 vagy 7 nem is magyar volt.

Ehhez a megállapításhoz ugyan 
alaposan szó fér, de fogadjuk el 
igaznak, mert mentői igazabb, annál 
felemelőbb reánk a belőle folyó tanul
ság, az t. i., hogy nemzeti ügyünk 

# nagy, világos igazsága, jogossága 
annak bajnokává, mártírjává avatta 
azt is, aki — nem volt magyar.

A Damjanics, Pöltenberg, Leinin- 
gen, Schweidel, Knerich név tényleg 
nem magyar, de annál izig-vérig 
magyarabb volt viselőjük szíve, lelke.

Csak magyar lélek lehet oly becsü
letesen őszinte, oly rendületlenül 
egyenes, mint e nagyok valának, 
midőn a haditörvényszék előtt életü
ket menthetők volna meg, ha csak 
egy kicsit megalkudai, ha az igaz
ságtól csak egy szemernyit eltérni 
tudtak volna. Nem 1 Az volt minden 
védekezésük, hogy teljesítették azt a 
szent kötelességet, melyet hazaszere
tetük parancsolt. Ezt akkor mondot
ták, mikor e kijelentés jutalma — az 
akasztófa volt. Ily példára búzdítón 
nagy volt e tizenhárom hős visel
kedése életök legutolsó percéig 1 Szol
gáljon ez tanulságul nekünk, a ma 
lesújtott magyarjainak, kikre édes 
hazánk mostani megpróbáltatása oly 
sok, oly súlyos kötelességet ró. Meg 
ne tántorodjunk magyar hitünkben, 
hanem — bármily súlyos kereszttel 
vállunkon — munkálkodjunk megal- 
kuvástalan, ernyedetlen kitartással 
hazánk felemelésén.

Ha ma Arad felé száll tekintetünk, 
ha látjuk, halljuk, hogy nemzeti szent 
ügyünk mártírjainak még emlékét 
sem tűrik ott meg, nem kell-e fel
buzdulnunk, nem újra szent esküvel 
kell e megfogadnunk, hogy életünk 
minden munkájával, ha kell, életünk 
feláldozásával is, visszaszerezzük azt 
a helyet, hol ezek a szent tetemek 
pihennek. Erre is felhív, erre is tanít, 
kötelez bennünket a tizenhárom hős 
szellemi s haláluk évfordulója: októ
ber hatodika

Tanít, felhív, elkötelez minden 
magyart, de első sorban minket, 
protestáns magyarokat. Hiszen pro

testáns hithűség és magyar honsze
relem oly nagyon, nagyon összeforrott, 
azonos fogalmak. Avagy mi más 
magyar hazánk ezeréves története 
legkiemelkedőbb mozzanataiban, mint 
küzdelem a politikai szabadságért és 
mi más a protestántizmus lényege, 
egész négyszázéves története, mint 
küzdelem a lelkiismereti szabadságért. 
Egyik kiegészíti, erősíti a másikat.

Ápoljuk, növeljük azért a protes
táns hithűségnek és a magyar hon
szerelemnek szívünkben viruló fáját, 
hogy az — e kettős tövön hatalma
son felnövekedvén — kivirágozzék 
és értékes gyümölcsöt teremjen: az 
integer Nagymagyarországot 1

Harangavatás Sopronban.
A  soproni ág. hit. ev. egyházközség is 

kénytelen volt a háború rnolochjának 
feláldozni büszkeségét, gyönyörű csengésű 
harangjait. Négy közül harmat a két leg
nagyobbat és a legkisebbet. Égett a szi
vekben az olthaüan vágy az elköltözött hír
nökök feltámasztására, meg is indúlt azon
nal a háború befejezése után a gyűjtés, 
de a szükséges összegnek csak egy kis 
törmeléke gyűlt össze és remény sem volt, 
arra, hogy a hívek áldozatkészségéből egy
hamar megszólaljanak a harangok a nagy
hírű soproni templom tornyán. Ekkor Zicr- 
m ann Lajos lelkésznek egy isteni sugallat 
szülte nagyszerű ötlete egyszerre hatalmas 
lökést adott az egész akciónak és néhány 
hét leforgása alatt lejegyeztek az általa 
javasolt .Hősök* és „Béke* harangjára 
400 millió koronát. Elkészülhetett tehát 
Seltenhofer öntésében a két öreg harang. 
A „Hősök harangja* (a cégnek 5Ó00-ik önt
vénye) 34, a kisebbik, vagyis a „Béke ha
rangja“ 16 métermázsa I A harangoknak 
szerencsés felszerelése és a harangpróba

Balog* János.
Elbeszélés. Irta: Farkas Mihályné.*
Szegény árva gyerek volt, se apja, se 

anyja. Házszámszerint tartotta a falú, pa
naszos kenyéren.

Mikor már reá lehetett bízni tavasszal 
a libákat s elballagott szántás közben a 
tehenek előtt, megnövekedett kissé a be
csülete, mert imhol hasznát;,is lehetett már 
venni a kis ágrólszakadtnak.

Holmi ócska gúnyát is vetettek néha 
reá, és elnyűtt lábbelit, amiben úgy csoszo
gott, mint a Bakancsos Kandúr a mesében.

De azért csak felnőtt, mint a kis fűzfa- 
csemete az árokparton, amit szintén nem 
dajkál senki. Tagbaszakadt, virgonc kis 
kamasz lett belőle, aki úgy tudott bánni a 
parittyával, hogy a bibliai Dávid se külön
ben. Csak a nagy barna szeme nézett va
lami öntudatlan szomorúsággal, mintha 
fenekén maga a Bánat lakoznék s attól 
volna olyan sötét.

Az iskolába is beküldték néhanapján, 
kivált télviz idején, mikor szünetel a munka, 
de ott nem nagy hasznát vették, mert kissé 
nehezen fogadta be buksi feje a tudományt, 
idővel megtanult mégis irni-olvasni, és

* A Pécsi Napló pályázatán dijat overt mű.

számvetésből is annyit, amennyi egy szegény 
embernek majd elég lesz . . .

Jámbor, békés természetű gyerek volt 
különben, de a vasárnapi iskolában csú
nyául megvert egy magánál idősebb suhan- 
cot, amiért kicsúfolta a szöszke Bán Juliska 
kissé selypítő beszédét. Be is csukta akkor 
a tanitó úr egész vasárnapra a fáskamrába, 
étlen-szomjan kellett volna ott vesztegelnie, 
ha a Juliska pogácsát nem csempész vala 
be hozzá az ajtónyiláson.

Ezen az alapon indult meg köztük a 
barátság, amely abban nyilvánult meg, 
hogyha a Jancsi fürj-tojásokat talált a me
zőn, a Juliskának hozta el azokat és nem 
restéit hajnalpirkadáskor kilopódzni a pa
gonyba, hogy egy zseb mogyoróval ked- 
veskedhessék csitri választottjának. Az pe
dig kegyesen fogadta, mint egy királynő a 
legyőzőitek hadisarcát, és nevetve tördeli 
föl apró egérfogacskáival egyiket a másik 
után Szép volt azt nézni nagyon, megérte 
a fáradságot!

Már kis-béres volt az uraságnál, még 
akkor se mert egyébre vetemedni, mint 
hogy éppen a Juliskáék kapuja előtt csat- 
togatott nyalkán a hosszú szijj-ostorával. 
Már azért is haragudott a Juliska anyja, a 
rátartós özvegyasszony, aki hatökrös gazdát 
is kévéséit volna a leányának. Épen ezért,

dehogy merte volna Jancsi táncba vinni 
Juliskát, ha szólt a muzsika a korcsma
udvaron, se az abiakát megkopogtatni 
szombat estelenkint, hogy kijönne a tornácra 
nyájas beszélgetésre. Érezte 6 jól a maga 
megvetett sorsát. De azt már csakugyan 
nem tilthatta meg neki se Isten, se ember, 
hogy a buzakalász láttán a Juliska szőke 
hajára ne gondoljon, a nefeiejtsről az ö 
kék szemére s a pacsirta énekében az ö 
hangjának csengését ne hallja.

A Juliskát azonközben elküldte az édes
anyja a városba nevelésbe, ami voltaképen 
szolgálatot jelentett valami uri-háznál. Itt 
az ügyességben nem valami nagy előre
haladást tanúsított, de bámulatos gyorsan 
megtanult magassarkú cipőben ballagni és 
a haját fölbodoritani.

A Jancsi se ténfergett már azután sokáig 
otthon a falujában. Amilyen izmos, vállas 
legény volt, bevált már az első sorozáskor 
és elvitték katonának. Ott se volt rossz 
dolga. Az elmaradhatatlan néhány pofon 
után, mely a zordon őrmestertől neki is 
kijárt, pompásan beletanult új foglalkozá
sába, s nem volt rekruta, aki nálánál dél
cegebben kivágta volna a lábát, mikor 
parádés-lépésben fölvonultak a kaszárnya 
udvarán. Mikor pedig a hadnagy úr szol
gájává lépett elő, azontúl épen gyöngy lett
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megejtése után ez évi szept. 19-én történt 
azoknak ünnepélyes felavatása. Ez alka
lommal a nagyszerűen feldíszített templom 
szűknek bizonyult a rengeteg nép befoga
dására. Egymás hegvén-hátán állottak a 
hivek és szinte tartani kellet attól, hogy 
a karzatok összeroppannak a nagy teher 
alatt. Az ünnep nagyságát emelte a sok 
illusztris vendég. Az egyházkerület főpász- 
torán, K api Béla  püspökön kfvűl, ott lát
tuk az egyházkerü'et nagyérdemű felügye
lőjét, M esterházy Ernő  drt, Pesthy igazság
ügyminisztert, a vármegye főispánját, a 
főpolgármestert, báró Willerding Rezső  tá
borszernagyot, Szepessy tábornokot, a Kath. 
Konvent elnökét. Schollz és Schöll espe
reseket, a Hittudományi Kar professzorait, 
zászlók alatt kivonult egyesületeket, fehér 
ruhába öltöztetett, virágokkal díszített és 
virágokat szóró leánykákat. A vendégek 
ünnepélyes bevonulása és közének után 
Pöttschacher István végezte az oltári funk
ciót, majd Altdörfer Viktor karnagy mesteri 
vezetése alatt felcsendült az egyházi vegyes 
énekkarnak szívekbe markoló gyönyörű 
éneke, mely az áhítat szárnyán vitte a lel
keket a Mindenható trónusa elé. Azután a 
főpásztor tartolta meg felavató beszédét és 
bámulatba ejtette a tisztelőit nemcsak be
szédének hatalmas koncepciójával, de né- 
metnyelvbeli készségével és szónoki ere
jével is. A művész biztos kezével faragta 
ki a holt anyagból egyik legszebb szónoki 
remekét s a miket ő a két harang rendel
tetéséről mondott és az hogyan mondoíta: 
az felejthetetlen lei ki élmény marad mind
azok keblében, akik szerencsések lehettek 
őt hallani. — Áldásmondása közben szó-

a Jancsi élete, mert lámpással se lehetett 
volna találni hűségesebb, rendesebb legényt.

E jó tulajdonságai révén sok szép borra
való is ütötte a markát, de ő azt a világért 
el nem dorbézolta volna, se mosolygós 
leányokra nem költötte, hanem szépen 
összegyűjlögetle egy kis bugyellárisba a 
katona-ládája fenekén, azzal a titkos cél
zattal, hogy ha majd megházasodik, egy 
kis kajlaszarvú tehenet vesz rajta, ami 
nélkül a szegény ember háztartása igazán 
nagyon szegény. Ha pedig Jancsi a házas
ságra gondolt, olyankor mindig a Juliska 
képe jelent meg előtte, pedig úgyis tudhatta, 
hogy hiába esenkedik utánna. Nem olyan 
ta aj volt a János szive, amely ma piros 
virágot hajt, holnap sárgát, azután meg 
kéket, ő csak azt az egy fehér szerelmet 
nevelte együgyü fiatal szivében s abban 
lelte minden örömét, pedig úgy lehet, hogy 
vészesebb volt az, mint a gyilkos beléndek 
ott az árokparton.

Iáit meg először a nagy, a „Hősök harang
ja*, majd összeolvadt mind a négy csodá
latos harmóniában és az arcokra kiült a 
legboldogabb meghatottság, a tiszta öröm 
sugárzó kifejezése

Az ünnepélyes istenitisztelet befejezése
után folytatólagosan díszközgyűléssé alakult 
át az egyházközség, melyet Zergényi Jenő  
dr, kormányfőtanácsos nyitott meg lendü
letes szavak kíséretében. Ziermann Lajos 
lelkész azután történelmi visszapillantások
ban gazdag, rendkívül érdekfeszitő szép 
előadást tartott a soproni egyházközség 
harangjairól, illetve azok keletkezése törté
netéről.

Egy órakor a Kaszinó éttermében kö
zös ebédre gyűltek össze a vendégek és 
az egyház konventtagjai, mely a legjobb 
hangulatban folyt le és gazdag volt igen 
talpraesett és jelentős felszólalásokban K L.

A legszükségesebb útravaló.
Sven Hedia a híres svéd tudós, 
mikor fölfedező útján, a tibeti fenn
síkon, útipodgyászát nem vihette 
tovább magával s ki kellett belőle 
válogatni a legszükségesebbet, amit 
a hátizsákjában elhelyezhetett: — 
csak egyetlen könyvet, a biblát 
vette magához. Nehéz küzdelmei 
között erre az erőforrásra nagy 
szüksége volt. Te mit vittél volna 
magaddal? Talán még egy darab 
kenyeret dugtál volna be az Élet
kenyere helyett?

Közben került-fordult az idő, letelt a 
Jancsi három esztendéje is és útilaput 
kötöttek a talpára. Egy tavaszi reggelen 
kilépett a kaszárnya kapuján kis fekete 
katonaládájával a vállán, az ünneplő paraszt
ruhájában, amiben berukkolt annak idején. 
Mármost hová menjen? Széles e világon 
nincsen egy tatpalattnyi föld, amit a magáé
nak nevezhetne, nincs egy kéz, amely sze
retettel nyúlna elébe.

De hátha mégis — 1 Csillant föl előtte 
a reménység, és elindult a szülő-faluja 
felé. Ott most volt éppen a dandárja a 
tavaszi munkának, nagy szükség volt a két 
erős kar pihent erejére, örült, akinek a 
földjén napszámba állt A leányok is szíve
sen évődtek vele munkaközben s akár
melyiktől is kapott volna virágot a kalapja 
mellé, csakhogy ö nem kért, nem is törő
dött velük. (Folyt, kív.)

*

Október hatodikán.
férték I
Én bús Testvéreim, szegény m agyar népem ! 
N e a zt sirassátok, hogy már nincsen csillag  
Szám unkra az égen,
H ogy a nap is halvány, hogy eltűnt sugára, 
Am ivel verőfényt, mosolygást hintene 
Kereszthordozásunk tövises útjára  . . .
N e ezt sirassátok I 
fé r té k  I

H arangok kondultak sötét éjszakába . . .  
A m int ércszivükből felzokog a bánat, 
M intha fa g yo s szellő csókolná a f á k a t : 
H ull alá a levél, hull alá a szirom,
Vastag takaró lesz tizenhárom síron,
S  végigsújt a  villám, m int az Isten ka rd ja ... 
Tizenhárom kereszt. . .  olvassátok ra jta . . .  
Villámok fényinél, bánatnak könnyinéi 
Üzenetet írnak,
Azoknak, k ik  s írn a k :

Volt egyszer egy nemzet,
Szabadságra termett.
Á ldott szép hazáját piros vérrel védte, 
Zsarnok gőgje előtt sohse hullott térdre.
De am ikor egyszer bilincsekbe verték,
S  el akarták adni agyonkinzott lelkét, 
Szertetépte láncát, szétzúzta a járm ot,
Aztán úgy indult el, amerre fé n y t látott, 
H ogy a lépésitől rengett a fö ld  röge,
M intha szikra  gyulna évszázados ködbe, 
M intha ága t törne vihar mennydörögve, 
Ahová csak elért acélos két ökle.

M esszi bérctetökön örömtüzek gyűltök, 
Könnyel, im ádsággal úgy mondottak hálát 
H atalm as H adúrnak.

Szabadság hajnala alig hogy virradott, 
Hagy, feke te  fe lhők  gyűltek fe l  az égre, 
E ltakartak ottan napot és csillagot,
Aztán m in t a  tenger ostoba hulláma  
M egindult az orosz 
Szabadságot tipró dicstelen útjára.

Tizenhárom fe jfd n  csillognak a kö n n yek . . .  
Tizenhárom sebe fe lsajog a fö ld n e k . . .  
Megcsörrent a fegyver, am int elrabolták 
Világos gyászterén véres kezű hordák. 
Börtön zára ja jdult, mintha szive fá jna ,
O tt kezdődött benne tizenhárom hősnek 
Sötét éjszakája.

É jszakára virradt sápadt arcú h a jn a l . . .  
Tizenhárom s im á i zokogott a g yá szd a l. . .  
H ej az a jó  Isten hogy összetört m in k e t! !  
Kemény ké t kezével haragos kedvében 
Széttépte a  zAszlót, szétverte a  tábort 
Sújto tta  á  gyengét, megverte a  bátort. 
Büszke Árpád népe szolgasorsát járta,
M int a m indenkitől elhagyatott árva I

Pedig m ég akkorán könnyű volt a bánat. 
H alott csapat helyett száz u j sereg támadt. 
Tizenhárom sírból kiléptek a lelkek,
S  egy ú j világharcban ú j vezérek lettek I

H alálm adár v ijjog : újra csak elestek.
Bátor szlvü  hősi ennek a nemzetnek.
U j Világos földén trianoni sírra 
Fekete betűkkel lett a sorsunk Írva I

Azóta szenvedünk,
Minden nap kesergünk
Rabság börtönében minden könnyes este
E lm últ napok álm át zokogva temetve.
Olyan ritkán lá tunk fénygyulást az é jb e . . .  
De m ajd  egyszer m o n d ju k : legyen m ost

m ár vége I I
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Elég volt a bánat,
H ajnalokat várunk,
Tüzes, verőfényes, meleg hajnalokat,
Síró ének helyett kemény him nuszokat, 
Melyekbe úgy zendül, m int a  vészkiáltás: 
Talpra m agyar I Talpra I M eddig és mire 
Tizenhárom sírnál idegenek állnak, [vársz?! 
Tizenhárom síron addig nem lesz méze 
Egyetlen virágnak,
A m ig m eg nem látod, am ig m eg nem érzed, 
Egykoron meghaltak tizenhármán érted,
És m ost Terád várnaki
Tudsz-e te is olyan bátor katonája  lenni a

hazának ? ! !
Tizenhárom lelkek
Üzenetet Írtak, azoknak, k ik  s írnak:
Nem  hal meg e nemzet,
Szabadságra termett,
Sírok között élet építgeti várát,
Megáldja az Isten régi szabadsággal 
Régi boldogsággal 
Ennek a nemzetnek 
Igaz, könnyes g yá szá t!!

S C H Ö C K  GYULA.

Két felköszöntő.
Sopronban is a harangavató Ünnepséget 

ünnepi közebéd követte, a melyen termé
szetesen felköszöntőkben nem volt hiány. 
Egy soproni lap nyomán jól eső érzéssel 
örökítjük meg lapunk hasábjain: Pinezich 
István dr.-nak, a soproni katholikus hit
község elnökének és Papa Kálmán prépost 
plébánosnak felköszöntőjét.

„Pinezich István dr., a soproni katholikus 
konvent elnöke a katholikus hitközség ne
vében köszöntötte az evangélikus hitköz
séget Felköszöntőjében kiemelte, hogy a 
magyarságot a közel múlt esztendők meg
tanították arra, hogy csak keresztény ala
pon tartható fenn a nemzeti Magyarország. 
Ez a belátás készteti a keresztény feleke
zeteket arra, hogy minden megmozdulásban 
kölcsönösen résztvegyenek.

— Ma — mondotta a harangok felava
tási ünnepsége hozott bennünket össze. 
És ennek az összejövetelnek nagy fényt 
kölcsönöz az, hogy az evangélikus egy
házközség az egyik felavatott harangot a 
hősök emlékének szentelte, a másikra pe
dig a béke eszméjét irta. A hősök emlékét 
mindannyiunknak tisztelnünk, a békét szol
gálnunk kell.

— A béke harangja hirdesse kifelé a 
magyar békét, amely igazán csak akkor 
fog bekövetkezni, ha igazságot szolgáltat
nak nekünk. Ha ez megtörténik, mi a világ 
legbékésebb nemzete leszünk, mert mi so
hasem áhítoztunk máséra, de ami a mienk, 
azt követeljük.

— Befelé semmiféle feltétele nem lehet 
a békének. Össze kell fognunk mindannyi
unknak a haza érdekében. Sopronban a 
keresztény felekezetek között meg van az 
egyetértés, — közös keresztény alapon a 
nemzeti célok szolgálatára való törekvés.

— Ez nem akar provokálás lenni sen
kivel szemben, mert ahhoz jogunk van, 
hogy keresztény alapon nemzeti irányzatot 
követeljünk. Ezt mindenkinek el kell is
mernie es aki ezt elismeri, azzal szívesen 
dolgozunk együtt: bármilyen vallású legyen 
is, ha nem is keresztény.

Ezektől az érzelmektől áthatva emelte 
poharát a soproni evangélikus hitközség 
boldogulására és további virágzására.

A túlnyomó többségben természetesen 
evangélikus vendégek között igen kellemes

W ittnyédy István sopron i háza.
1612-ben született, erős lutheri érzésű ember 
volt. Ő volt tulajdonképpen az értelmi szer
zője a  Wesselényi-féle szövetkezésnek. — Ma 
a győri püspökség soproni társas káptalan

ján a k  háza.

hatást váltott ki. Papp Kálmán prépost- 
plébános felköszöntője.

— Örömmel, őszinte szívvel vesz részt 
az ünnepen és adja át a katholikus hívek 
üdvözletét. Ami különösen meghatja, az az 
áldozatkészség, mellyel az evangélikusok 
a nehéz viszonyok közt is nagy áldozatok
kal maguk teremtették elő a szükséges 
anyagiakat. Nem azoktól félti az egység 
megbontását, akik hívők a maguk vallása 
szerint, hanem azoktól, akik a maguk val
lásában se mélyedve el, nem tudják tisz
teletben tartani a más vallását.

Mi — fejezte be szavait a prépost-plé
bános — az Isten gondolatait keressük és 
lehetetlen, hogy az Isten gondolatai között 
az legyen ott, hogy mi egymással viaskod
junk. Szeretném kitárni önök előtt a szivem, 
hogy meglássák: mennyire nem udvarias 
szavak, hanem őszinte érzés amit mondok.“

Ahány év, annyi márka!
Dresden mellett nem régiben 

halt meg egy öreg ember, akinek 
az a szép szokása volt, hogy 83 
éves korától kezdve minden évben 
annyi márkát adott a Gusztáv Adolf 
Egyletnek, ahányadik évét betöl
tötte. Hány templomot lehetne fel
építeni, ha csak egy évben minden 
evangélikus annyi pengőt adna a 
gyámintézetnek, ahány éves! Pedig 
minden esztendő hálára kötelező 
drága kegyelmi ajándéka Istennek. 
(Lukács 13.6—9.) Sok ember meg
tehetné !

27 éves evang. vallású nőtlen tanító 
állást keres. — Szíves megkeresést kér: 
Záhony Dezső igazg.-tanító Diósgyőr.

Evangélikus 
Gazdasági Központ.

A ki Budapesten a Deák-téri jősi 
templom lelkészi hivatalába mégy, 

azt a folyosón egy fehér tábla állítja 
meg, melyen e három szó áll: Evan
gélikus Gazdasági Központ. Gazdasági 
Központ? Mi célja, mi rendeltetése 
lehet egy evangélikus gazdasági köz
pontnak?

Az Evangélikus Gazdasági Központ 
egy a Luther-Szövetség kebelében 
működó kereskedelmi iroda, mely az 
evangélikus hittestvéreket olcsó szén
nel és tűzifával látja el és az ebből 
eredő hasznot a közegyháznak adja át.

Eleven élet lüktet a Gazdasági 
Központban: cseng, csilingel a tele
fon, kattog az írógép, garmadaszámra 
érkeznek a levelek, jönnek-mennek a 
rendelők, mert alig van nap, hogy
8—10 vaggon szenet ne rendelnének 
a hittestvérek.

Minek köszönheti az Evangélikus 
Gazdasági Központ ezt a nagy nép
szerűséget? Elsősorban annak, hogy 
mázsánként átlag 20 ezer koronával 
adja olcsóbban a szenet, mint a szén- 
kereskedő. Milyen nagy összeget tesz 
ez ki, ha valaki nem egy mázsát, 
hanem egy egész vaggont rendel! 
Másfelől annak, hogy az Evangélikus 
Gazdasági Központ lelkiismeretes ki
szolgálás mellett csak a legjobb minő
ségű fát és szenet hozzá forgalomba.

Végre nekünk is van valamink. 
Csonka hazánkban mindenki szervez
kedett, csak mi, evangélikusok nem 
törődtünk egymással, mert igazában 
magunkkal sem törődtünk. Vásárol
tunk ki itt, ki ott.

De a jövőben másként lesz. Jobban 
akarunk összetartani. Gazdasági Köz
pontunk hóna alá akar nyúlni né
pünknek, és nemcsak népünknek, ha
nem az evangélikus kiskereskedőnek 
is. Egyelőre csak olcsó tüzelőanyaggal 
látja el az evangélikus híveket, de 
jönni fog az idő, amikor a gazda, 
aki mezőgazdasági gépet akar venni, 
szintén az Evangélikus Gazdasági 
Központhoz fog fordulni

Amikor híveink szíves figyelmét 
felhívjuk az Evangélikus Gazdasági 
Központra, arra mutatunk rá, hogy 
aki téli tüzelő anyagát jól és olcsón 
akarja beszerezni, az forduljon az 
Evangélikus Gazdasági Központhoz, 
Budapest, IV., Deák-tér 4. v. M.

Főzés és egyébb házi teendők elvégzőre 
intelligens nőt keresek. — Pfeiffer Jánosné 
Kaposfő-pta, up. Szomajom. (Somogy m.)

ü
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A kelenföldi ev. tem plom  és pap iak  vázlatterve. Tervezte: Schulek János.

Kelenföld ünnepe.
Több, mint egy évtizedes buzgólkodás 

unkáját koronázta siker szept. 19-én a ke- 
eníöldi egyházközség történetében. Még 
914.-ben megalakult a Kelenföldi Evan- 
éllkus Templomépitő Egyesület. Vállvetve 
s mindig csak a szent célt tartva szem 
lőtt, áldás kisérte hamarosan a nemes 
unkát s 1918-ban oly összeg állt rendel- 

ezésére, hogy ha a Székesfőváros meg- 
dta volna a templomtelket, megépülhetett 
olna az Isten háza, melyre annál inkább 
agy lett volna a szükség, mert 1917-ben 
z addig lelkészt gondozásban álló evan- 
élikusság lelkészi köre lett a budai egy- 
ázközségnek. Ekkor azonban a haza is 
agy veszélyben forgott, 8 az összeget így 
nnak oltárára tették áldozatul. Másodszor 

eredménnyel járt a csüggedtlen munka, 
m telek hijjával nem lehetett értékálló 
nyagot vásárolni s a tekintélyes összeg 
lforgácsolódott egyik napról a másikra a 
agy változások idején. Mikor a pénz ér
ke újra állandósulni kezdett, s a lelkészi 

őrből 1924. őszén már önálló egyház- 
özség vált, harmadszor indult útnak majd 
lelkész s gyülekezetenként tartott ünne- 

élyes istentiszteleteket, majd a Nőegye- 
Ulet rendezett vidéken is estélyek fárad- 
atatlan egyháztanácsosok, egyháztagok 
ették újra kezükbe a gyűjtőiveket, s a sok 
icsiből Isten segítségével újra valami lett. 
gyházi és világi felsőbbségeink álltak e 
unkánkban oldalunkra, kiharcolták a 
mplomtelket, pénzbeli és anyagból álló 

egélyeket teremtettek elő, 8 végre is a 
chulek János, műépítész-tanár pompás 
rvezetén felépítendő templomnak s szép 

s z í  napsütéses délelőttön, e hó 19-én, 
tették alapkövét. Örömmel jött el kicsi- 
ye-nagyja a gyülekezetnek ez örömün- 
epre. Sokan már nem érhették meg a fá- 
dhatatlan harcosok közül, a mostani ifjú

ág pedig átvette a felnőttek örömét s úgy 
zállt az örömének: Erős vár ami Istenünk... 
z ünnepség a következő programmal folyt 
: 1. Ének: Erős vár ami Istenünk. 2. 
a. Beszéd. Tartotta Szűts Gábor lelkész, 

tána a presbyterium testületileg Dr. Raf- 
y Sándor püspök elé vonult. Ének: Isten

felséges adománya. Másodfelügyelő felol
vastatta az alapkő okmányát, s azt más 
iratokkal elhelyeztette az alapkőben. 3. 
Püspök megáldotta az alapkövet. Utána 
Broschko G. Adolf esperes. A megható 
ünnepségen képviseltette magát Budapest 
székesfővárosa, a m. kir. népjóléti minisz
térium, a m. kir. államrendőrség, a budai 
és pesti magyar evang. egyházközségek, 
a Kelenföldi-Lágymányosi református lel
készkör, a budafoki ref. egyházközség, a 
Kelenföld-Lágymányosi Kath. Egyház, a 
budai zsidó hitközség. Az épitö egyház- 
község nevében az alapkő elé járultak a 
lelkész, felügyelő, gondnok, a Nőegyesület 
Leányegyesület, budafoki fiókegyház. Leg
végül Schulek építész tanár. A püspök 
áldásával, s a Hymnusszal fejeződött be az 
örömnap.

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

Az amerikai pénzvilág óriási költ
ségekkel kiépített nyári találkozó 
helye Miami és Palmbeach teljesen 
eltűnt a fö ld  színéről. Egy napon 
nagyot sóhajtott a természet és a 
multimilliomosok és milliárdosok kéj
lakai belefordultak a tengerbe. S  a 
hol még csak kevéssel ezelőtt az 
afrikai kürt búja hangjára, J a z z -  
bandja“-re eszeveszetten járták a 
párok „a gyönyör foxtrottját“ s „a 
kéj charlestonját“, ott ma egy nagy 
temető már csak minden, másfél ezer
nél több sírral. Az afrikai kürt búja 
hangja elhallgatott az amerikai 
Riviérán, s helyette megszólalt min
dennél hangosabban az Isten szava: 
„ Esztelen legények, becstelen f iá k . . .  
nem gyönyörködöm a ti összejöve
teletekben . . .  — Ne tévelyegjetek, 
Isten nem csufoltatik meg; mert amit

vet az ember, azt aratándja is. Mert 
a k i  v e t a z  6 te s té n e k , a  testbő l 
a r a t  v e s z e d e lm e t; aki pedig vet a 
léleknek, a lélekből arat örök életet. “

Meghívó.
A Magyarhoni Egyetemes Evangélikus 

Egyházi Gyámintézet 1926. évi központi 
választmányi ülését, ünnepélyeit és rendes 
közgyűlését f. évi október hó 16-án és 17-én 
Debrecenben tartja, melyre az egyházkerü- 
leti, egyházmegyei, helyi, női- és ifjúsági 
gyámintézeteket, valamint a gyámintézet 
barátait tisztelettel és szeretettel meghívjuk.

Október 16-án délután 4 órakor a tem- 
lomban gyámintézeti gyermekistentiszteletet 
tart Vidovszky Kálmán békéscsabai vallás
tanár.

A központi választmányi ülés október 
16-án délután 5 órakor lesz a debreceni 
egyházközség iskolájában.

Október 17-én délelőtt 10 órakor az 
ünnepi gyámintézeti istentiszteleten az oltári 
szolgálatot Farkas Győző debreceni lelkész, 
az egyházi beszédet Szüts Gábor kelenföldi 
lelkész fogja megtartani.

Az ünnepi istentisztelet után, délelőtt 11 
órakor megtartjuk a templomban a köz
gyűlést a következő tárgysorozattal:

1. Ima. 2. Világi elnök megnyitja az 
ülést. 3. Egyházi elnök előterjeszti évi jelen
tését. 4. Az ügyész jelentése a hozzá érke
zett ügyekről. 5. A Bognár-alapitványt kezelő 
bizottság jelentése. 6. Az egyházkerületi 
gyámintézeti elnökök jelentést tesznek évi 
munkásságukról. 7. A pénztáros beszámol 
a gyámintézet évi bevételéről és kiadásairól 
s javaslatot tesz a segélyek kiosztására 
nézve. 8. A számvizsgáló bizottság beter
jeszti jelentését. 9. Kérvények, indítványok.
10. A jövő évi közgyűlés helyének kitűzése.
11. Ima.

Október 17-én délután 5 órakor gyám
intézeti vallásos estélyt tartunk a templom
ban, melynek keretében D. Kiss Jenő egye
temi .rendk. tanár előadást tart e cimen 
, Aktiv keresztyenség“ és Kutas Kálmán 
zalaegerszegi lelkész néhány költeményét 
adja elő.
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Szeretnők, hogy a gyámintézeti ülések 
és ünnepélyek napjai az egész Egyetemes 
Egyházban a gyámintézeti munka ismerte
tésének és ezen munkáért való imádkozás
nak napjai lennének. Azért tisztelettel és 
szeretettel kérjük Egyetemes Egyházunk 
valamennyi tanítóját és tanárját, hogy ok
tóber 16-án, a délelőtti tanítás folyamán, 
legmegfelelőbb volna, mindjárt az első 
órában, magyarázzák meg a gondjaira bí
zott ifjúságnak, mi az a gyámintézet és 
mi annak a feladata és buzdítsák, hogy a 
gyámintézetnek hű munkásai legyenek. A 
lelkészeket pedig, akik nem vesznek részt 
a debreceni ülésen, tisztelettel és szeretettel 
arra kérjük, hogy október 17-én tartsanak 
odahaza gyülekezetükben gyámintézeti isten
tiszteletet s híveikkel egyetemben imádkoz
zanak, hogy a minden kegyelemnek Istene 
áldásával kisérje a mi gyámintézeti mun
kánkat, amellyel anyaszentegyházunkat erő
síteni kívánjuk.

Az egyes istentiszteletek és ünnepélyek 
után szedendő offertóriumok a gyámintézet 
javára fordítandók.

Meghívásunkat, kéréseinket megismétel
ve, vagyunk kiváló tisztelettel, szívélyes 
hittestvéri üdvözlettel

Budapest, illetve Sopron, 1926. szep
tember 21-én.
Zíennaon Lajos s. I Bárt) Feilitzscli BertMö s. I

egyet, gyint. e. elnök. egyet, gyint. r .  elnök.

OLVAS S UK A BI BLI ÁT!
Ki lehet kereső lélekké?

Okt. 4. A ki érzi a z idők múlását. Ezs. 
40. e-2&. Ebben nem kellene kivételnek lenni. 
Mindenki érezhetné, miről beszélnek az uj 
homlokráncok s a mindjobban siető októ
beri alkonyulatok. Hogyan mégis, hogy oly 
keveseket tesz keresővé az idők múlása 1 
Mert ez is csak akkor hat, ha az elmúlás
nak megrázó benyomásai találkoznak ben
ned az örök igével. .Bizony fű a nép.“ 
.Mondd, mégis mire vársz, óh lélek!*

Okt. 5. A kit nem  elégít k i  a tudomány. 
János 3. í-si. Rengeteg ember van, akit ki 
elégit az, amit az újságokban olvas, amit 
másoktól hall, amire a múló dolgok tudo
mánya tanítja. Vannak, akiket kielégít a jó 
modornak elsajátítása, néhány kényelmes 
erkölcsi szabály. Oh, vájjon nem tartozol-e 
Te is ezek közé. Azért aztán sohanem váll
hatsz kereső lélekké.

Okt. 6. A kit nem  elégít k i  a gazdagság. 
Lukács 19.1-u. A gazdagságnak még na
gyobb ereje volt minden korban, mint a 
tudománynak. Nem is csodálkozhatunk, ha 
oly sokakat megfog és kielégít az. És mé
gis voltak, akiket az tette kereső lélekké, 
hogy egyszer csak belecsömörlöttek a pénz 
szerelmébe. A mai időben e sorok olvasói 
közt is kell ilyen Zakeusoknak lenni és 
nagvon-nagyon jó azoknak.

Okt. 7. A kiknek nagy fá jda lm ai vannak. 
Zsidók 12,15-17. Ézsau szerette űzni a vádat, 
nem törődött semmi mással. De egyszer 
mégis földreteperte a fájdalom s beállott 
ő is a kereső lelkek sorába. Hogy a ke
resésének milyen volt a sorsa, az most 
ne foglalkoztasson. Csak azt gondold meg, 
hogy a nagy fájdalom kereső lélekké te
heti még azt is, aki valamikor hitről, meny
országról s a léleknek minden dolgáról 
lemondott. .Szenved, valaki közül etek?' 
Legyen kereső lélekké?

Okt. 8. A k i enged a bizonyságtételnek. 
II. Krónika 15. 1- 15. Engeded azt, hogy va

laki a lelki állapotodról beszéljen neked? 
Engeded azt, hogy olyan megmozdulások 
lépjenek fel életedben, amilyenek eddigi 
még soha? Engeded azt, hogy megvilá
gosodott és megszentelt egyének vonzó 
hatása egészen kibontakozzék a lelked 
számára? Neked szükséged van egy bi
zonyságtételre, mely nem ismer „arany- 
középútat“, hanem csak egy széleset, mely 
a kárhozatra, s egy keskenyet, mely az 
üdvösségre visz

Okt. 9. A ki kész elítélni a múltját. Ho- 
seás 10. iá-iá. Miért keressen az, aki ma
gával elégedett. Mit is félthetne az, aki 
mindennel elégedetlen, csak önmagával nem. 
A világ nem fog miattad megváltozni s a 
múltját megbánni. Próbáltál már őszintén a 
a szivedbe nézni? Te vagy az az ember, 
akinek meg kell változni. Oh én kérlek 
Téged, ítéld el az elhibázott múltat, elhi
bázott vetést, csúfos aratást s oly boldo
gan fogsz keresővé lenni.

Okt. 10. A k i m ind ig  lát egy m agasabb  
fo ko t. Filippi 3 i2 -2i. Egyszer kiállítást kel
lene rendezni azokból az emberekből, akik 
maguknál jobb keresztyént nem ismernek. 
Nem is mondom, hogy önzők, de milyen 
szűklátkörűek ezek. Egész bizonyos, hogy 
még nem voltak kereső lelkek. Isten lelke 
fuval át azokon, akik kereső leikekké lesz
nek. Megindul bennük egy folyamat, mely 
az igén át Jézushoz vezet s mely sohasem 
ér e földön véget. Neked mindig látnod 
kell a legkisebb, de magasabb fokot, 
amit még nem értél el, amit el kell érned. 
A célhoz minden áron 1 Ez a kereső lelkek 
örök jelszava. Ez legyen a Tiéd!

Gáncs Aladár.

HETI  KRÓNIKA.
A miniszterelnök október második 

felében veszi át véglegesen hivatalát. — A 
pénzügyminiszter az adózási és végrehaj
tási sérelmek gyors orvoslását ígérte. — 
A népjóléti miniszter végig meglátogatja 
az állami hitellel megkezdődött magán épít
kezéseket. — A kúria is elutsitoita Win- 
dischgrätz és Nádnsy szabadlábra helye
zési kérelmét — A Bocskay-korona visz- 
szaszerzésére országos mozgalmat indított 
meg Hajdúszoboszló polgármestere. — A 
budapesti egyetem ifjúsága memorandum
ban követeli a numerus clausus érvényben 
tartását.

Erdélyben az ősz első napján nagy 
havazás volt. Csíkszeredán félméteres hó 
borította az utcákat.

Ausztriában ünnepi keretek között lep
lezték le Lueger Károly Bécs város egy
kori polgármesterének szobrát.

A román királyt megoperálták. —■ Ro
mánia és a vatikán között megkötetett a 
konkordátum. A pápa a püspök választá
sában szabadkezet biztosit a román kor
mánynak.

Görögországban a királyság vissza
állítása már csak idők kérdése.

A német orvosok és természet vizs
gálók Düsszeldorfban tartották vándorgyű
lésüket. Az első egyetemes gyűlésen Bok- 
kon János dr. egyetemi tanár tartott elő
adást a vörheny elleni védőoltásról.

A francia delegátus, Louseheuer, Géni
ben odanyilatkozott, hogy Európa nagy 
nyomorának egyedüli oka az új határokban 
keresendő.

Az olaszok és franciák között Corsi- 
kában és a határon összeütközésre került 
a dolog.

A belga trónörökös eljegyezte Asti 
svéd hercegnőt.

Angliában királyi rendelettel meghosz 
szabbitották a kivételes állapotot.

Spanyolország a hír szerint legközeb’ 
újból visszatér a parlamentáris formára

Kínában a bolsevisták ágyúval lőtte' 
egy angol naszádot.

EGYRŐL- MÁS RÓL.

A m in den napi életből.
Mennyit dohányoznak az egye: 

em berek? Ráéró emberek, amilye 
nek a statisztikusok, kiszámították 
hogy a hollandusok dohányoznak leg 
többet: egyre-másra fejenként 2 .4^  
kiló dohányt évente. A belgák év 
2.308 kilót, az Egyesült-Államok la 
kói 2.203, a dánok 2.200, az oszt 
rákok 1.593, az angolok 1.250, i 
magyarok 1.106 kilót, a többiek méf 
kevesebbet. A magyaroktól még enny 
is sok, mert míg a hollandusoknak 
belgáknak, amerikaiaknak nagy do 
hánytermó gyarmataik vannak, ; 
szegény magyaroknak csak a rég 
nagy pipájuk van m eg; hogy dohán 
nélkül is ennyit dohányozunk, ez má 
ritka művészet.

HA R A N GS Z Ó.

Szthároms. u. 18. vasárnap
Ep. I. Korinth. 1 . 4—

A leggazdagabb keresztyén gyülekezett 
állítja elénk a nagy apostol. A zt a  g y ü k  
kezetet, mely gazdag  a Jézus K risztus tudó  
m ányiban, mely erős a Jézus K risztus fe ló  
való bizonyságtételben, s amely feddhetet 
lenségben vár a Jézus K risztus nagy nap  
jára. Milyen a mi gyülekezetünk?

Az ú j  évnegyed alkalm ából 
lapunk m a i szám ához csekket 
mellékeltünk. A kiknek negyed  
éves előfizetése le járt, vagy hát 
ralékban vannak, azokat sze
retettel kérjü k  az előfizetést 
díjn ak  beküldésére. — Akii. 
ped ig  előfizetésikötelezettségük  
nek eleget tettek, am ennyiben  
érték e ik  m un kánkat, szeretet
tel kérjük, hogy tehetségükhöz 
képest ném i adom án n yal tá 
m ogassanak bennünket.

Személyi hirek. Geduly Henrik a tisza 
egyházkerület püspöke szeptember 15-éi 
meglátogatta Kapi Béla dunántúli püspököt 
— D. dr. Pröhle Károly a soproni Érzsé 
bet tudományegyetem theologiai fakultásé 
nak dékánja, a debreceni egyetem atya 
fiságos meghívására szeptember 28-án a 
fakultás képviseletében résztvett az egyeten 
megnyitó ünnepélyéa

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán 
túli egyházkerület és ennek keretén belü 
az egyházkerületi lelkészi-egyeaület, tanító 
egyesület, gyámintézet, Luther-Szövetséf
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folyó évi rendes közgyűlését szeptember
28—30. napjaiban Szombathelyen tartotta. 
A gyűlések Kapi Béla dunántúli püspök 
püspöki működésének 10 éves jubileuma 
jegyében folytak le. A részletes tudósítást 
lapunk legközelebbi számában hozzuk.

Miniszteri látogatás. Dr. Vass József 
népjóléti miniszter az elmúlt vasárnap egy 
képviselői beszámoló alkalmával Répce
lakon látogatást tett szentmártoni Radó 
Lajosnál, a dunántúti egyházkerület pénz
ügyibizottság elnökénél.

Lelkészavatás. Megható szertartás 
keretében avatta fel szeptember 26-án a 
szombathelyi templomban Kapi Béla püspök 
Szabó József lelkészjelöltet lelkésszé. A 
szertartásnál közreműködtek: Zongor Béla 
esperes, László Miklós püspöki titkár, Ko
vács István vallástanár, Schöch Gyula má
sodlelkész, Takó István püspöki segéd
lelkész és lapunk szerkesztője.

A Szepesi Egyesület Budapesten 
félszázados fenállása évfordulóján, október 
hó 10-én d. e. 11 órakor az országos tiszti 
casinó dísztermében (IV. Váci-ucca 38. sz. 
II. em.) Ünnepi diszülést tart, amelyen az 
elnöki megnyitót Dr. Haberern I. Pál udv. 
tan., az egyesület elnöke mondja, mig 
Farkas Győző debreceni ev. lelkész az 
egyesület tb. titkára az ünnepi beszédet 
tartja. Az üdvözlésekre Dr. Bartha Richárd 
a kabinetiroda főnöke az egyesület alel- 
nöke válaszol.

Toronyavatás. A kőszegi anyaegyház
községhez tartozó Németzsidány fília tor
nyot építtetett, melynek felavatását Kapi 
Béla püspök képviseletében Zíermann 
Lajo3  az egyetemes gyámintézet elnöke, 
soproni lelkész végezte.

A Népszövetség főtitkára előadást 
tartott a budapesti evangélikusoknak. 
A budapesti evangélikus egyháznak, illetve 
a Deák-téri Luther Szövetségnek illusztris 
vendége volt. Sir Eric Drumond. a Nép
szövetség főtitkára szeptember 27-én d. u. 
6 órakor az evang. iskola dísztermében 
(IV., Sütő-ucca 2) előadást tartott. Az ün
nep a Hiszekeggyel kezdődött, Raffay Sán
dor dr. bányakerületi ev. püspök üdvözölte 
Drumondot, azután a főtitkár megtartotta 
előadását, amelyért Rásó Lajos dr., a Deák
téri Luther-Szövetség elnöke mondott kö
szönetét. A Himnusz zárta be az ünnepélyt.

Értesítés. A budai Mária Dorottya 
Evangélikus Nőegyesült tisztelettel értesíti 
a hittestvéreket, hogy egy építendő szere- 
tetház céljaira nyert sorshuzási engedélyét, 
mivei a nehéz viszonyok folytán a sors
jegyeket nem tudta értékesíteni, a m. kir. 
pénzügyminiszternek visszaadta. Ennélfogva 
mindazoknak, akik kifizetett sorsjegyeiket 
vissza akarják váltani, f. évi december 31-ig 
a sorsjegyek beszolgáltatása ellenében az 
értük befizetett pénzösszeget visszaadja. 
Aki a jelzett időig sorsjegyét nem váltja 
vissza, azt a nőegyesület mint az építendő 
szeretetház javára felajánlott kegyes ado
mányt fogja tekinteni és mint ilyent nyil
vántartani.

Lelkészváltozás. A levéli (Moson m) 
ev. gyülekezet lemondott lelkésze. Konrath 
Frigyes helyébe egyhangúlag Schrödl Má
tyás győri hitoktató lelkészt hivta meg. 
Schrödl az állást elfogadta.

Az uraiujfalui evang. anya- és a vele 
iskolailag egyesült szentivánfai fiók-egyház
község a Róth Kálmán igazg.-tanitó nyu
galomba vonulása következtében megüre
sedett kántortanítóí állásra Rózsa Lajos 
eddigi osztálytanítót választotta meg; az 
ő helyét pedig Mód Pál okleveles tanítóval

töltötte be. Isten gazdag áldása kisérje 
működésüket.

Nyugalomban. Gróf Endre és Borsodi 
János győri, Király Gusztáv rajkai tanítók 
nyugalomba mentát.

Dombóvár. A világháborúban hősi ha
lált haltak emlékére emlékszobrot emeltek, 
melynek felavatása ünnepi keretek között 
ment végbe Az evangélikus egyház részéről 
Hoffmann Ernő lelkész áldotta meg a szob
rot, szónoki erővel jellemezte a hősök 
érdemeit s hivta fel az élők erejét, munka- 
képességét, lelkesedését a haza iránt, mely 
Magyarország feltámasztásához elengedhe
tetlen.

Sopronnémeti. A község népházat épít
tetett, amelyet a környékbeli lakosság nagy 
részvételével avatott fel Mikolás Kálmán 
szilsárkányi lelkész.

Szeged. A gyülekezet az elhalt Réthy 
Mária helyébe a vasárnapi iskola vezetőjéül 
Zsigmondy Máriát kérte fel.

Orgonaavatás. A lébényi gyülekezet új 
orgonáját szeptember 26-án avatta fel Pál
mai Lajos tb. esperes, győri lelkész. Egy
házi beszédet Nagy László bezi i lelkész 
mondott. A nyolc változatú orgonára ön
kéntes adományokban 22 millió korona 
folyt be. Az új orgona istentiszteletünk 
szépségét nagyban emeli.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A vend-vidéki esperesség folyó évi 

rendes egyházmegyei közgyűlését szept. 
8-án Őrihodoson tartotta. — A muraszom
bati Diák-Otthon szept. 12 én avatták fel 
és adták át rendeltetésének. Az ünnepségen 
résztvettek dr. Popp Fülöp zagrebi esperes, 
dr. Balduin egyetemi tanár Belgrádból. 
A templomban az ünnepi beszédet horvát 
nyelven dr. Popp zagrebi esperes, a ma
gyar beszédet Heiner Géza őrihodosi lel
kész tartotta. A templomból kiszorultaknak 
Sostarec Ferenc légrádi lelkész hirdette 
Isten igéjét. — Köztudomású dolog, hogy 
az Erős várunk 162 nyelvre van lefordítva, 
a vendek most leforditatták szerb nyelvre 
is. — Neme8den szept. 5-én avatta fel a 
második új harangot Kovács István esperes 
Luthár Ádám battyándi lelkész közremű
ködésével.

Jugoszlávia. A jugoszláv-szlovén ev. 
egyházkerület szept. 7-én tartotta évi ren
des közgyűlését Veres Ádám és dr. Ma- 
csateka elnöklete alatt. Az egyházkerületi 
közgyűlés ama óhajának adott kifejezést, 
hogy a legfelsőbb fórumon az összes 
evangélikusok egy közös testületben egye
süljenek.

A konstantinápolyi német korház, 
mely valamikor a német és török kultúra 
egyik legfőbb összekapcsolója volt, jelen
leg még amerikai kezelés alatt áll, akikkel 
szükségből egy hosszabb lejáratú szerző
dést kellett kötni.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Balassa Emmát, Balassa 

Imre és neje szül. Németh Ilona leányát 
Répcelakról, eljegyezte Buti Sándor vásáros
falui ev. tanító, a Harangszó jeles poétája.

Esküvő. Ifj. Nánik Pál, a pápai hitel
bank pénztárosa és Molnár Iluska szept. 
hó 21-én tartották esküvőjüket a csikvándi 
evang. templomban. Horváth Béla lelkész 
költői szép beszéddel áldotta meg az ifjú 
pár frigyét.

Ön biztosan vevőnk lesz
ha levelezőlapon kéri új árjegyzékün
ket fényképező gépek- és cikkekről

Hatschek *» Farkas
0 -1 0

Budapest, IV., Károly-körút 26.

Ú J D O N S Á G O K .
Ötvenéves a budapesti unitárius egy

ház. Szeptember 25-én ünnepelte a buda
pesti unitárius egyház fennállásának ötven 
éves évfordulóját. A társadalmi és egyházi 
világ előkelőségei is részt vettek ezen a 
jubileumon, az unitáriusok Koháry-uccai 
templomában.

Országos Siketnéma Otthon kor
mányzó elnöke. Az Országos Siketnéma- 
Otthon Hegedűs Lóránt volt pénzügymi
nisztert kormányzó-elnökké választotta.

Megnyílt a Protestáns Diákmenza. 
A társadalom és az egyházak nagylelkű 
áldozatkészségével fentartott Protestáns 
Diákmenza szeptember 20-án nyílt meg. 
A kitűnő intézmény több esztendő műkö
désre tekint vissza s állandóan több száz 
protestáns egyetemi és főiskolai hallgató 
részesült áldásaiban.

Leleplezték Boda Dezső és Pekáry 
Ferenc rendőrfőkapitányok síremlékét. 
A budapesti államrendörség tisztikara és 
legénysége gyászünnepség keretében lep
lezte le a kerepesi temetőben Boda Dezső 
dr. és Pekáry Ferenc rendőrkapitányok 
síremlékét.

Kozma Ferenc emlékünnepe Kisbé
ren. A magyar gazdatársadaiom országos 
ünnep keretében rótta le a kegyelet és 
megemlékezés adóját: leveldi Kozma Fe
rencnek, a magyar lótenyésztés megszer
vezőjének és vezetőjének emléke előtt.

Fölavatták a jegyzők árváinak egri 
internátusát. Szép ünnepség keretében 
avatták föl Egerben az Országos Jegyző 
árvaház fiuinternátusát. A fölavató ünnep
ségen Rény Kálmán tábornok képviselte a 
kormányzót. Az internátusbán hetven árva 
kap helyet.

Egy milliárdot nyert. Biró Gyuláné 
zimányi kovács mester felesége egy ügy
nöktől sorsjegyet vásárólt és ezzel meg
nyerte a főnyereményt: egymilliárd koronát. 
A Kereskedelmi Bankban már fel is vette 
a hatalmas összeget.

Rabindranath Tagóre repülőgépen 
indul fölolvasó kürútra. Rabindranat Ta
gore, a hindu költő és bölcselő, DUsszel- 
dorfbói, ahol részt vett a német orvosok 
kongresszusán, repülőgépen Berlinbe ment, 
majd innen felolvasó körútra indúl Észak- 
és Délnémetországba.

170 ember halála egy hajótörésnél 
A Bengáli-öbölben Sundarbans mellett egy 
indiai gőzös, amelyen mintegy kétszáz utas 
volt, közöttük asszonyok és gyermekek is, 
a vihar következtében megfeneklett. Száz
hetven ember életét vesztette.

Aki ismeri híveit Young, a Saint- 
Mary Major egyházközség lelkésze ugy- 
látszik, megértő ember, aki a hívek gyen
géjével is tisztában van. A közelmúltban 
ugyanis, mikor a szószékre ment, a kö
vetkező szavat intézte ájtatos hallgatósá
gához : Kedves híveim 1 Többször észre
vettem már szentbeszédem alatt rajtatok
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a fáradtság kétségtelen jeleit. Nem akarom
hinni, hogy unatkoztatok és ezért álmo- 
sodtatok el. Egyezzünk meg. Ti, amig én 
prédikálok, állva maradtok, viszont én 
megígérem, hogy szentbeszédem rövid lesz. 
És a hívek nagy helyesléssel fogadták Young 
lelkész javaslatát.

Tömeges husmérgezés. Duisburgban 
romlott hús élvezetétől harmincnégyen 
megbetegedtek. Nyolcat közülők kórházba 
kellett szállítani.

Az Uj idők 39. száma Csathó Kálmán, 
Karinthy Frigyes, Pásztor lózsef, Orbók 
Attila, Somlyó Zoltán, Dr. Török Frigyes, 
Rudolph Strazt írásait közli a lap rend
kívül népszerű rovatai és időszerű cikkei 
mellett. A következő számmal új évne
gyedbe lép az Uj Idők és megkezdi Szép 
Ernő érdekes, derűs, költői regényének a 
„Valentine“-nek közlését. Mutatványszámot 
érdeklődőknek díjtalanul küld a kiadóhi
vatal, Budapest, VI., Andrássy-út 16.

200,000 koronával előfizethet:
Az Uj Időkre Negyedévre 
Magyar Lányokra „
Az Én Újságomra „
Egyetemes Regénytárra „ 3 regényre 
Milliók Könyvére „ „ „
Százszorszép Könyvekre „ , „

Vagyis 200,000 koronáért ellátjuk egész 
családját három hónapon keresztül folyó
iratokkal és küldünk önnek kilenc elegán
san kiállított, tartalmas, művészi regényt.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT QÉZA 
S zen tgo tthárd , Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLY.
Főmunkatársak:

NAOY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÜRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

A budai ev. egyház egy polgári iskolai 
vallástanári állásra ezennel pályázatot hir
det. A megválasztandó vallástanár köteles
ségei lesznek: a székesfőváros polgári 
iskoláiban meghatározott heti óraszám 
mellett a hittant tanítani és az egyházépitő 
munkában segédkezni. Javadalma: a szé
kesfőváros pénztára által folyósítandó 
polgári iskolai rendes tanári fizetés. Az 
egyház fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a meghívandó vallástanárt csak egy 
sikeres próbaév után véglegesíti. Kellő
képen felszerelt pályázati kérvények okt.
10-ig nyújtandók be a budai egyház lelkészi 
hivatalánál (I. Verbőczy u. 28.)

A vanyarczi (nógrád m.) ev. egyház 
lemondás folytán megüresedett 1. sorszámú 
kántortanitói állásra pályázatot hirdet. — 
Javadalma: 3 szobás lakás, kerttel, mellék- 
épületekkel. Szántó 16 kát. hold, melyet 
4 hold kivételével az egyháztagok munkál
nak, a munka ezidőszerínt 370 koronában 
van megváltva. Párbér körülbelül 50 hekto
liter rozs. 6 bécsiöl tűzifa. 100 fej káposzta. 
Borváltság 42 kor. Községtől tandíjváltság 
92 kor. Gazdasági szakoktatás 100 kor. 
Ostyasütés 20 kor. Kantáció, coleda, stóla. 
Kötelessége: IV—VI. osztályok vezetése, 
ismétlőiskola. Az egyház belmissziói mun
kájában való segédkezás, dalárda vezetése. 
E javadalom 83 értékegység. Tótnyelv is
merete szükséges. Pályázati határidő 10 
nap. Pályázatok: Ev. lelkészi hivatalhoz 
Vanyarcz (Nógrád vm.) küldendők.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.

(Alapítási év: 1898.) 

S z o m b a th e ly ,
KŐ8zegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
ío-io kézelő tisztítás.

Gabonaárak: Búza 342—375, rozs 245— 
247, árpa 205, köles 205 zab 200, tengeri 
260—265, korpa 160 ezer korona méter
mázsánként.

Gyermektelen úri családhoz novembei| 
1-re rendszerető, feltétlen megbízható, jc 
erkölcsű mindenes, aki főzést és minden 
házi munkát vállal s aki állandó helye 
óhajt, jó fizetéssel felvétetik. Legjobb báj 
násmódban részesül. Sopron vagy Vas 
megyeiek előnyben. — Cím: dr. Kesserüne 
Budapest 1., Horthy Miklós út 15/a. III.

1-

Uj könyvek! Most jelent meg!
Megrendelhető K is  T iv a d a r  könyvkereskedésében P á p á n .

I ul-ltck*' 1 11 hangulatképek a lutheránus magyarság múltjából 31 képpel. Irta: 
L U i n e r  IC lK c Szigethy Lajos. 2.40 Pengőfillér.

Hit és nemzetvédelmi előadások. is 9 oidai. 2 .— Pengő.
d :l i : • __  I. Ó-Szövetségi szent irodalom. Összeállította

Sylveszter Bibliai Kézikönyvé Czeglédy Sándor 2.40. Pengöfillér.
1 _4. _  • '  • _  . « „ •  « Luther vigasztaló levele a mohácsi„ISten igéje a mi Vigasztalásunk vész után a magyar királynéhoz és

4 zsoltármagyarázat. 3 Képpel. —80 Pengőfillér.
Mohács emlékünnepi t 
Vince —40 Pengőfillér.
ntírásból. Közmondások

korba kötötte Dr. Haller Jenő tanár. 1.60 Pengőfillér.
Kitűnő új szakkönyv gaz 
József. 3.20 Pengőfillér.

Megrendelést azonnal elintézi K i s  T i v a d a r  könyvkereskedése P á p a .  Fő-ucca.

A .  ■ I j—I _ i  I  Mohács emlékünnepi beszéd. Irta Dr. Vassmegelevenedett csontok. Vince — 40 Pengőfíiiér.
Q T Á irírá /iA lr  Szállóigeszerü idézetek a Szentírásból. Közmondások bő magyarázata cso- 
O Z O V lrag O K  korba kötötte Dr. Haller Jenő tanár. 1.60 Pengőfillér.
Fi műtrágyázás gyakorlata. KM"« úiA^könyv gazdáknak. Irta Gyárfás

Nyomatott Wellisch Béla villamtizemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Lap tulajdonol:
i Dilistül Lother-SiOrotsii.
Aa Oruápon L«ther-8z5T«t- 

tég UzatalM lapja.

Ktalratok. elóftietéii dijak 
4« reklamáoiók a 

HAKANGSZŐ aaerkaastő- 
kladóhlvatalának 

Szentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelelik minden vasárnap.

9

Ti hívő lelkek, jö jje tek , 
Jézushoz m eneküljetek.

Saarkeastó-kladöhiTatal: 
SZENTGOTTHÁRD.

Vas vármegye.
FlókkladóklTatal 

.Luther-TArsaaág* kőnyr- 
kereakedéae Badapest,

Vili., Ssentklrályl-u. 81/a.

A „HARANG8Z0“ 
alőfiietéal Ara: a negyedik 
nogjedérre 16.000 korona.

F élém  80.000 korona. 
Csoportos kflldéssel 
107m »  kedvezmény. 

Amerikába egész érre 2 
dollár ; aa utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Ketten az Isten előtt.
A lelkész és gyülekezet.

Gondolatok K a p i Béla d u n á n tú li püspök 1926. szeptem ber hó 
29-én a szom bathelyi tem plom ban elm ondott beszédéből.

(Lukács IX. 1-6.)
Emberek sorsa, családok boldog

sága, községek megmaradása Jézus 
befogadásától, vagy elutasításától, 
tanítása meghallgatásától avagy el
vetésétől függ.

*
Krisztus elküldi szolgáját, az be

lép a községbe, végig megy az 
utcákon, megkopogtatja a házak 
ajtaját és a Krisztust felajánlja az 
embereknek. A szent Isten pedig 
így szól: fogadd küldöttemet és 
becsüld meg munkáját; községből 
légy gyülekezetté, emberből gyer
mekemmé. Ezért küldöm őt.

*
Krisztus küldi a lelkészt, hogy 

szavával s életével bizonyságot te
gyen felöle és Isten kötelezi a gyü
lekezetei, hogy befogadja az élő 
Krisztust s bűnbánattal megragadja 
Isten kegyelmét. Ketten együtt 
munkálkodnak az Isten előtt, mert 
lelkész és gyülekezet munkálkodása 
elválaszthatatlanul összeszövődik: 
kölcsönösen eredményezik, sőt elő
hívják egymás munkáját, egymást 
viszik, egymást gazdagítják vagy 
szegényítik, emelik vagy verik. 
Ketten állunk majd ítéletkor is Is
ten előtt: lelkész és gyülekezet; 
a Krisztus szolgája lelkén kivésődik 
a gyülekezet lelki képe s a lelkész 
a gondjaira bízott nyájra mutatva 
borul íe Isten előtt: íme az én 
bizonyság levelem.

*
Isten szolgájának nagysága attól 

függ, hogy az eleven tükörképről 
mennyi krisztusi vonást rajzol át

saját egyéniségébe s mennyire ve
szíti el önmagát Jézus jellemében.

*
A lelkész a Krisztus földi kül

dötte. Egyszerű ruháju, szegény, 
gyarlósággal vert emberi halandó, 
de lelkében Isten hívása zeng s 
hivatását Krisztus írja eléje. Sok
félében munkálkodik, de mindig 
egyre kötelezett: járja az élet 
messze pusztaságait s a bűnös lel
keket keresi. Kérdezd meg későn, 
korán, kérdezd éjszaka vagy nap
pal : mit akarsz, miért verejtékezel, 
mi a küldetésed? Csak egy lehet 
a válasz: emberlelkeket keresek! 
Elhozza az égi királyi izenetét: az 
isteni kegyelem mindent elkészített! 
Ébresztgeti az alvókat, kemény 
szóval rázza a holtakat! Sebet vág, 
vagy balzsamos kézzel kötözget, 
dudvát írt, vagy virágot plántál, 
harcot hirdet vagy békét, de min
dent mindig krisztusi hivatással: 
Térjetek Istenhez!

*

Megtanul lemondással élni. Gyű
lölet közt is szeret, szegénységben 
is gazdag, változó emberi hajlandó
ságok közt is ugyanaz marad. Külső 
és belső életében a krisztusi vo
nás az uralkodó.*

A lelkész a Krisztus ajkáról el
hangzott ige érccsengésű vissz
hangja, hűséggel megőrzi és tovább 
adja, mit lelkére Krisztus bízott. 
Azt, ki magára vette a földi élet 
nyomorúságait, küzdött, szenvedett, 
keresztfahalált halt, de feltámadott, 
él, uralkodik s eljön ítélni eleve

neket és holtakat. Az egész Krisz
tust prédikálja és nem emberböl- 
cseséggel elegyített hamis evangé- 
liomot. Hitét hirdeti és nem tudását. 
Építeni akar és nem gyönyörköd
tetni. Meggyőződéséről tesz hitval
lást, nem pedig a lelkének idegen 
szellemi kincsekről. Az emberi lélek 
legdrágább kincsét adja: vallásos 
lelki élményét.

A Krisztusban élő lelkész hiva
tása által az isteni világrend kép
viselője lesz. Egy testben öntött 
isteni programm. Egy erőteljes is
teni izenet, mely az emberi gyar
lóság burkán átragyogva világít, 
mint a hitvány mészkőbe rétegzett 
aranyszemcsék. Emberek, társadal
mak, községek, városok, ország, 
nemzet előtt vádat emel a bűn el
len, bizonyságot tesz az isteni igaz
ságok és az emberi kötelességek 
mellett. Változások, szellemi irány
zatok közt is mindig ugyanazon 
valláserkölcsi életrendet képviseli. 
Átalakuló korszakokban is nem a 
korszakot, hanem Krisztust szol
gálja. Az isteni világrend vártáján 
egy egyszerű ruháju őrtálló katona, 
de Krisztus katonája. A harcban 
néha talán gyenge karú, reszketős 
szívű vitéz, de esendő gyengesé
gében is a Krisztus harcosa. Élete, 
munkája, boldogsága és dicsősége, 
hogy örökkévaló erkölcsi világren
det képvisel.

De ezt a gyönyörűséges lelkészi 
hivatást csak a gyülekezetben lehet 
betölteni. A nagy zeneművész sem ér
vényesítheti csodálatos művészetét 
hangszer nélkül s a hangszerben 
szunnyadó varázslatos melódiákat is 
csak a művészlelke ébresztheti fel. A 
lelkész csak élő gyülekezetben dol
gozhatja ki hivatása teljes gazdag
ságát s a gyülekezet szívében lakó 
sok isteni szépséget csak az Űr lelke 
szerinti lelkész csalogathatja elő.
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A gyülekezet az anyaszentegy- 
ház egy alkotó része, egy kicsiny 
sejt, melyből az egyház hatalmas, 
nagy organizmusa megépül. Krisz
tus alapította az egyházat, Krisztus 
a gyülekezet alapja és lelke.

*
Templom és iskola, paloták és 

kicsiny viskók, szegények és gaz
dagok, fiatalok és öregek, gőgös 
és alázatos lelkek mind-mind az ő 
munkamezőjéhez tartoznak. Szó 
szerint igaz a Krisztus parancsolata: 
menjetek be a házakba, maradjatok 
o tt! *

De meg kell látnod, hogy a 
gyülekezet hozzájárulásod, tevé
kenységed nélkül semmiféle isteni 
ajándékot nem nyújt. Isten igéjét 
hirdetik, de neked azt hallgatnod, 
lelkedbe zárnod kell. Az oltári szent 
szolgálatban imádkozik a lelkész, 
de nem helyetted, hanem veled. 
A bűnvallást elmondja előtted, de 
annak szíved bűnbánata ad értéket. 
Szeretetmunkát végez a gyülekezet, 
de ezzel nem veszi le válladról a 
kötelességek reád eső részét.

*
Még egy lépéssel tovább kell 

mennünk. A gyülekezet nemcsak 
ember és Isten, hanem egyszers
mind ember és ember közti közös
séget jelent. A gyülekezetben sok 
szív, sok lélek, sok vágyódás, sok 
imádság simul egymás mellé. Ha 
a gyülekezet élő testvéri közösség, 
akkor az emberek kölcsönösen hat-

Balog* János.
Elbeszélés. Irta: Farkas Mihályné. 2)
Néki csak a Juliskára volt gondja, aki 

már megunta a várost és itthon lebzsel, 
de azért — ha kedve tartotta — elment 
néha kapálni is, hogy betömje a falu száját. 
Mert tudott dolgozni, ha akart, ezt még az 
irigye se tagadhatta le. Milyen kecsesen 
hajladozott nádszál dereka, hogy fehérlett 
formás lába a kis papucsban — ezt a lát
ványt a Jancsi a világ minden látnivaló
jáért oda nem adta volna. De azért — 
amilyen bátortalan volt — nem igen mert 
szólni hozzá, pedig a hamis szép lánnyal 
ugyan könnyű, volt beszédet kezdeni, mert 
alaposan föl volt vágva a nyelvecskéje. 
Nem dugta az föl az orrát minden férfi
szóért, hanem alaposan visszavágott akár 
a magasorsabeli legény, akár a gamáslis 
kasznár urfi évódött is vele.

Pedig már a Juliska anyja se volt olyan 
rátartós, sőt elhívta egyszer, hogy kivágná 
a vén körtefát az udvaron, ameiy megunta 
a sok áesorgást és kiszáradt. Rétest is sü
tött akkor néki és bort adott hozzá, miköz
ben arról beszélgetett, hogy a szép sze
génylánynak mennyi az irigye. Táncba so
kan vinnék, de kézfogója nehezen akad.

nak egymásra. A szívekből fensé
ges erővel egymás felé sugárzik a 
szeretet. Az egyik lélek bűnbánata 
sokak lelkében ugyanazt az érzést 
ébreszti. Áhítatra hangol a mások 
ajkáról csörgedező imádság s Isten 
után szomjuhozunk, mikor az Isten 
lábaihoz ülők erejét megpillantjuk. 
De a vallásos élet példaadásán kí
vül a gyülekezeti közösség más 
lelki kapcsolatokat is teremt. Lelki 
testvériséget ébreszt. A szeretet 
tiszta vizét rácsörgeti a mindennapi 
élet szikkadt mezőire. Egymás sorsa 
iránt érdeklődést ébreszt, fájdalom
öröm osztályos sorsosává avat. A 
közösség acélfonából láthatatlan 
hálóval befogja az emberlelkek 
ezreit s azt mondja nekik: testvé
rek vagytok, van közös célotok, 
közös érdeketek, egybekapcsoló 
közös érzelmetek 1 Legyetek test
vérek ! Ilyenkor kiépül a templomi 
gyülekezet mellett a templomom 
kívüli gyülekezet. És e kettő együtt 
egy egész. *

Ebből a rövid fejtegetésből is 
kiérezzük, hogy a lelkész hivatás
munkájában milyen nagy jelentő
sége van a gyülekezetnek. A hivő, 
templomba járó egyháztag a lelkész 
munkatársává lesz. Az imádkozok 
állandó templomépítőkké. Elvégezik 
egy ember által soha el nem vé
gezhető munkát: kialakítják a kö
zösség lelkiismeretét, önvizsgálatra 
ösztönzik az embertömegeket s 
irányt szabnak a közszellemnek.

*

De János csak nem mert érteni még 
ebből a biztatásból sem. Az is csupa vé
letlen volt, hogy mikor az uradalomba 
aratónak elszegődött, épen a Juliskát osz
tották be melléje marokszedőnek. Ennél 
nagyobb öröm már csakugyan nem érhette 
a jámbort! A kinai császár nagy úr lehet, 
de bizony avval se cserélt volna mikor 
súlyos lépésekkel haladva vágta maga előtt 
a sárga búzát, tudva, hogy mögötte lépten 
követi a leány és fényes sarlójával kévébe 
gyűjti azt. Úgy érezte, hogy őrökké bírná 
így a munkát, karja ki nem fogyna az erőből.

Mikor kiértek a szántóföld végére és egy 
percre megálltak pihenni, a lány bizalma
san fölnézett hozzá apró verejtékcseppekkel 
homlokán, a János szive vidáman dobogott 
széles mellében, durva inge alatt.

Mikor az aratásnak vége lett, a mun
kások ünnepélyes menetben fölvonultak, 
hogy fölköszöntsék az uraságot. A leg- 
szebbik aratólány — Bán Juliska — vitte 
a virággal ékes kalászkoszorút. Nagy ál
domás következett erre a kastély udvarán, 
asztalokat terítettek, vig lakomát ültek.

Kasznár-urfi megbecsülte jó munkását, 
odaült melléje mikor a többiek már javá
ban ropták a táncot.

Balog János — mondá — „szeretem 
ahogy meg tudod fogni a dolog végét. Az

Sokan az egyházi élet minden 
árnyékáért nagy előítélettel a lel
készt teszik felelőssé. Természetes, 
hogy a lelkész elsősorban felelős, 
mert hiszen élethivatása egyet je
lent a Krisztus-szolgálattal és egy
házszolgálattal. De az egyoldalú 
ítélkezésnél sokszor elvész a gyü
lekezet és a gyülekezeti tagok fe
lelősségének kérdése. Pedig az is 
fontos. Gyümölcstermő ág voltál-e 
a gyülekezet élő fáján, vagy csak 
ványadt falevelet mutató csenevész 
ágacska? Egyszerű fejszám vagy-e, 
vagy pedig értéket jelentő lélek ? 
Tevőleges, meggyőződéses vallásos 
életed beleilleszkedik-e azok közé 
az erkölcsi erők közé, melyek erő
sítik a gyülekezetét, szárnyat adnak 
a Krisztus szolgájának és segítsé
get az ő munkájának?

*

Nagyon fontos, hogy a gyüleke
zet és lelkész kölcsönhatása a kettő 
helyes viszonyából táplálkozzék. 
Ezt a helyes viszonyt legrövideb
ben így fejezhetjük k i: a lelkész 
az Isten szolgája s a gyülekezet 
lelki vezére. Nem áll tehát a gyü
lekezet felett, nem uralkodik rajta, 
nem áll a gyülekezet alatt, nem 
szolgája annak. A gyülekezet élén 
áll, mint Krisztus elküldött tanít
ványa s a gyülekezet közösségé
ben áll, mint annak legelső és leg
buzgóbb tagja. Istent szolgálja, 
ezért élete szolgálattá lesz s mert 
szolgálatát szeretet vezeti, ezért 
szolgálata uralkodássá lesz.
öreg Bakó András már ugvse győzi erővel- 
majd átteszem etetőnek a hízó-tulkok mellé- 
ha kedved van hozzá, lehetsz te igás-ko- 
csis az uradalomban.“

— Megköszönöm Kasznár-uram a szí
vességét, én bizony el fogadnám.

— Csakhogy — hiszen tudhatod — fe- 
leséges embernek kell ám lenni az egész 
konvenciós majoros-cselédnek?

— Bizony az baj, mert nekem nincsen 
feleségem.

— Ej no, ne légy hát mamlasz, mi sem 
könnyebb, mint ezen segíteni. Nem találnál 
ennyi takaros fehér-cseléd közt se szived 
szerint valót? Az a helyre kis szöszke 
leány, aki a markot szedte utánad, se vetne 
meg, én azt hiszem. Nézd, most is mindig 
rajtad a szeme, pedig mással táncol.

— A Juliska ? Kinek nem tetszenék az ? 
De hogyan merném én azt megkéretni ? 
Úgyis kitennék a szűrömet ?

— Próba szerencse 1 Eredj, kérdezd 
meg_ tőle!

És a Jancsi nekidurálta magát és meg
kérdezte, a Juliska pedig reámosolygott a 
hamis kék szemével és megbiztatta, hogy 
C 3 a k  jöjjön el minél előbb a násznagyával 
háztüznézöbe.

Így történt aztán, hogy mire betakarí
tottak, elcsépeltek, új-borra-kenyérre már
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A gyülekezethez komoly intés 
szól ezekből a szavakból: ne akarja 
a lelkészt saját szolgájává tenni, 
hanem védje annak legnagyobb 
méltóságát abban, hogy ő a szent 
Istent szolgálja. #

A lelkész munkája a gyülekezet
ben a szeretet verőfényén virágzik. 
Ez a szeretet munkafeltétel és 
életszükséglet. Isten szeretető felül
ről táplál, hogy szolgája lelkében 
ne hervadjanak el a virágok s 
gyermekei szívében televény földre 
találjanak a szent igék. De földi 
szeretetnek is táplálnia kell, hogy 
igehirdető és igehallgató, vezető és 
vezetett eggyé váljék a szeretet 
közösségében. Ez az emberszeretet 
az élet mezőségén kanyargó ezüst
patak, de a gazdag vizű, kiapad
hatatlan forrást Isten szeretetében 
bírjuk. Fürdessétek meg lelketeket 
az isteni szeretet tiszta vizében, 
hogy jobban szerethessétek a gyü
lekezetét és Isten szolgáját. Én is 
elviszem lelkemet ebben az erőt 
adó, megújító acélfürdőbe, hogy ne 
viszonzásért, hanem a lélekért sze
ressem az embert s keserű csaló
dás, rossz indulat, hálátlanság és 
irigység közt is mindig szeressem 
őket. Ez a szeretet lelki életem al
fája és ez hivatásom ómegája. Más
nak egyszer, tízszer, nekem száz
szor mondja az apostol: Ha szere
tet nincsen bennem, semmi vagyok! 
De szeretet által minden lehetek. 
Gyarlóságom felett úrrá lehetek, 
minden akadályt legyőzhetek. A 
legszentebb életálmot is megköze
líthetem: Jézus lelki arcának le
másolását.

Ketten állunk Isten előtt. Szere
tettel tanítsuk egymást szeretetre!

*

a Jancsi és a Juliska lakodalmát ülték. 
Ugyancsak sári-toppos lagzi volt, a Julcsa 
anyja kitett magáért. Hivatalos volt az egész 
falu, még a Kasznár ur is megtisztelte 
őket, s arany-pénzt dobolt a tányérba, 
mikor a szép lánnyal a menyasszonytáncot 
járta.

— No öcsém, szólt Kelemen bácsi — 
a favágó-gazda — aki igen tréfás ember 
volt, feleséged már van, de a szemed ez
után már még álmodban se csukd ám le, 
mert azt tartja a példa beszéd, hogy egy 
szép asszonyt nehezebb megőrizni, egy 
zsák balhénál.

A vőlegény nem is halottá, fölse fogta, 
ö csak azt a koszorus-fejű gyönyörűséget 
látta, aki immár egészen az övé, óh! de 
jó is, a jó Isten, hogy ilyen nagy boldog
ságot ád egy szegény árva legénynek!

A kackiás leányból kezes menyecske 
vált, aki az urának későn-korán kedvét 
kereste. Ragyogott a tisztaságtól kivül-belül

A magas vagy alacsony fekvés, 
a szárazság vagy viz bőség szerint 
különböző a mező virággazdagsága. 
Mi a kegyelem hegyének magas 
mezőjén visszük végig életünket: 
közel az éghez, az örökkévaló sze
retet nagy sugárkévéjének verő
fényében. Csodálatosak örömeink, 
melyeket az Istent megtalált embe
rekkel együtt meglátunk: az isteni 
szeretetben ragyogó, gyönyörű élet, 
a boldogság és kereszt lelkivé fino
modása, az állandó isteni jóság 
tapasztalása. *

De ezenkívül vannak elmondat- 
lan külön örömeink is. Ha meg- 
érezzük, hogy egy-egy beszédünk
ben hatalmasabb saját szavunknál 
Isten szavának ereje. Ha visszatér 
egy régi hűtlen a templomba . . . 
ha állandó vendéggé válik a ritkán 
jövő . . .  Ha a prédikációt tárt lel
kek hallgatják s közben legördül 
egy könnycsepp a gond barázdá
ján . . .  Ha prédikáció után nem 
mondják hízelkedő szóval: szép 
beszéd volt! hanem fejhajtva csen
desen lépkednek hazafelé s a szí
vekben csodálatos tiszta vágyódá
sok ébredeznek. Ha az ugaron he
verő szív csontkemény kérgét át
üti az új élet Ígérete . . .  Ha a 
szemek sugarával megsimit néha a 
szeretet. . .

*
Kibeszélhetetlen csendes örömök 

ezek. Földre ejtett isteni biztatások, 
égi tüzek szelíd fényű villanásai 
az élet boltozatán. Aki csak hallja, 
meg sem érti, de aki átéli, az mind
egyikért ezerszer áldja az Istent.

Vannak külön fájdalmaink is. 
Ha lelkiismeretes munkánk ered
ménytelenségbe vész . . .  Ha a ta
nítványok ajkáról elvesszük a pa-

a szép kis ház, ahol laktak, mert a kasznár 
ur nem a nagy cseléd udvarban rendelt 
lakást nekik, hanem a régi kerlészlakban, 
melyet előbb alaposan rendbe hozatott, 
szállásolta el a fiatal házaspárt. Ott sür- 
gött-forgott napestig a fiatal asszony, öröm 
volt nézni fürge járását-keléset, és kezéből 
ki nem fogyott a munka, szájából a nóta. 
Hogy be tudta osztani azt a kevés pénzt, 
amit az ura a kezére adhatott, s milyen 
finyárosan öltözött mégis, mintha mindig 
ünnepnap volna, s esténként az urát nem
csak ölelésre, hanem finom vacsorákra is 
várta.

Nem is volt megelégedettebb ember 
messze földön az új Igás-kocsisnál, s jöt
tében-mentében mindegyre csak azt a kér
dést hánytorgatta jámbor eszében, mivel 
is érdemelte ő ezt a nagy szerencsét. A 
tenyerén hordozta volna kedves élettársát, 
rajta s a kötelességén kívül nem volt 
egyébre gondja. (Folyt. köv)‘

naszt: Uram, egész éjjel hiába fá
radtunk ! . . . Ha bűnbánat s igaz 
istenfélelem helyett csak külső val
lásoskodást találunk. Ha az egy
házat üres fogadkozó szavakkal 
keresik, vagy talán még azzal sem, 
nem pedig a lélek meggyőződésé
vel, a szív áldozatával és az élet 
bizonyságtételével. Nekünk külön 
fájdalom minden üresen maradó 
templomszék, az Úr asztalától el
maradó hidegszívű vendég, minden 
az anyaszentegyház fájáról leváló 
hűtlen száraz levél. Fáj a hidegség, 
a meg nem értés, az idegenség, a 
csalódás. És minél inkább egyek 
vagyunk, annál inkább fáj mind- 
egyitek fájdalma és gyötrelme.

*

Nem szakadhatunk ki a földi 
életből és nem vethetjük el ma
gunktól a földi élet gondját. Jézus 
óvja tanítványait az anyagiasságtól 
s inti őket: „semmit az útra ne 
vigyetek, se pálcákat, se táskát, se 
kenyeret, se pénzt, se két-két ru
hátok ne legyen.“

#
Távol legyen tőlünk, hogy anyagi 

érdek hajszolás vezessen lelkészi 
munkánkban. Nem a meggazdago
dás vágya hozott, hanem a lélek 
vágya, a lelkiismeretünkben meg
hallott isteni hívás. Nem is keres
sük azt, ami a gyülekezeté, hanem 
magát a gyülekezetét. Nincs szen- 
tebb kívánságunk, minthogy szol
gálatunkat elvégezhessük s szol
gálatunkkal jutalmazzon az Isten. 

*
De ha a gyülekezet és lelkész 

anyagi viszonyáról szólunk, akkor 
rá kell mutatnunk arra a termé
szetes magyarázatra, hogy midőn 
Jézus tanítványait óvja a haszon
leséstől, ugyanakkor a tanítványok
ról való tisztességes gondoskodást 
a gyülekezetek kötelességévé teszi. 
Márk evangélista ugyanezen törté
netet elmondja s Jézus eme szavait 
is feljegyzi: A munkás méltó a ju
talmára. Ezt a kötelességet nem 
szabad a gyülekezeteknek elfelej
teniük. *

A legszentebb ajándékot visszük 
az ember-lelkek, családok, gyüle
kezetek küszöbére: a megváltó
Krisztust. Gyenge lehet az ajándé
kot vivő kéz, gyarlóságában for
mátlan lehet az isteni ajándékot 
magábanrejtő törékeny agyagedény, 
ékes beszéd helyett dadogás lelhet 
ajkunkon a szó, mellyel a nagy
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ajándékot embertársaink lelkére 
helyezzük, azért mégis ez a leg
drágább, az Ő egyetlen boldogító, 
örök ajándék: a megváltó Krisztus. 
Hitvallásunk eme boldogító méltó
ságában mindennap megújul az 
erőnk, szárnyra kelünk, mint a 
saskeselyük, futunk és nem lanka
dunk meg, járunk és nem fáradunk 
el. Elfelejtjük göröngyös utunk tö
viseit, panasztalan temetjük csen
des álmainkat. Boldogságnak érez
zük a keresztet is, ha hivatásunkra

érlel bennünket s jutalomnak a 
munkát, ha néha megroskaszt is. 

*
Bíránkat nem a változó hangulat 

és ízlés embereiben keressük, ha
nem a mindig ugyanazon Istenben, 
ki igazsággal és kegyelemmel bí
rálja el, hűséges sáfárja voltam-e 
az ó  szentséges titkainak.

*

így állnak ketten az Isten előtt: 
gyülekezet és lelkész. Együtt indul

nak, együtt munkálkodnak, együtt 
állnak a számonvevő itélőszék elé.

Jaj nekünk, Isten-szolgáknak, 
ha hűtleneknek találtatunk. De jaj 
a gyülekezetnek is, ha az ítélkező 
Isten bizonyítva látja a keserű vá
dat : elküldtél, elmentem; bebocsát- 
tatást kértem, elutasítást találtam; 
prédikáltam, nem hallgattak meg; 
bűnbánatot követeltem, de megke
ményítették szívüket!

V

A dunántúli egyházkerület közgyűlése.
K a p i  p ü s p ö k  ü n n ep lése .

A dunántúli evangélikus egyház
kerület folyó évi rendes közgyű
lését szeptember hó 30-án tartotta 
Szombathelyen. Az egyházkerflleti 
közgyűlést megelőzőleg, szeptember 
28-án a gyámintézet, 29-én a lel
kész-, tanítóegyesületek, a dunán
túli Luther-Szövetség tartották ülé
seiket. A gyűlések ezúttal Kapi Béla 
püspök jubileuma jegyében folytak 
le a 25 éves lelkipásztori és 10 éves 
püspöki évforduló alkalmából.

Maradandó értékét ennek a jubi
láns közgyűlésnek az az alázatos 
vallomás adja, mely az ünnepelte- 
tés folyamán több Ízben elhangzott 
a jubiláló főpásztor ajakáról: »A 
szeretet lelki életem alfája és ez 
hivatásom ómegája. Másnak egy
szer, tízszer, nekem százszor mondja 
az apostol: Ha szeretet nincsen 
bennem, semmi vagyok«. . .  »Ha 
visszagondolok az elmúlt tiz esz
tendőre lassan lehajtom fejemet s 
alázatos szívvel mondom: nem az 
esztendő és a munka volt sok, nem 
a küzkOdés, csalódás és vergődés, 
hanem az isteni kegyelem volt 
sok«. . .  »Amíg Isten kedvez éle
temnek és egészségemnek, sem a 
hírnév, sem a dicsőség nem kell 
nekem, csak Isten szent ügyét akarom 
szolgálni.«

Az alázatos lelkű, nemes életű, 
apostoli buzgóságú, ékesszavú fő
pásztor előtt meghajtották az elisme
rés lobogóját, elárasztották jókívána- 
taikkal, üdvözölték mindazok, akik a 
püspök egyéniségét, egyház- s nem
zetépítő munkásságát értékelik.

Azok közül azonban, akik a püspö
köt jubileuma alkalmából elárasztot
ták jőkívánataikkal s imádságos lé
lekkel járultak s járulnak a kegyelmes 
Isten szent színe elé, úgy érezzük 
nem hiányozhat a Harangszó sem,

K a p i  B é la  d u n á n tú li  p ü sp ö k , 
melynek megalapítója, első szerkesz
tője volt s ma is ékes tollú munka
társa a jubiláló püspök. Qutenberg 
katonái nevében azért mélységes tisz
telettel s szeretettel köszöntjük ehe
lyütt is a dunántúli egyházkerület fő- 
pásztorát a kettős határkőnél s a jó 
Istennek gazdag áldását, megsegítő 
kegyelmét kérjük további életére Isten 
országának szolgálatában.

Egyházkerületi gyámintézet.
A gyűlésezések sorozatát az egyház

kerületi gyámintézet szeptember 28-án 
tartott közgyűlése vezette be. Scholtz Ödön 
egyházi elnök imája után dr. Károlyi Endre 
világi elnök szívből fakadó meleg szavak 
kíséretében köszöntötte a közgyűlésen je

lenlevő püspököt 25 éves lelkész! és 
10 éves püspöki jubileuma alkalmából. 
Boldognak érzi magát, úgymond, hogy 
ö hajthatja meg a gyámintézet zászlaját 
fenkölt szelleme előtt, aki 10 évvel eze
lőtt öt püspöki beiktatása alkalmával is 
köszöntötte. A püspök válaszában ki
emelte, miszerint kedves emléke lelké
nek, hogy a gyámintézeti székből őt ma 
is azzal a szeretettel üdvözlik, amellyel
1.0 évvel ezelőtt üdvözölték. Scholtz 
Ödön egyházi elnök terjesztette elő azu
tán évi jelentését, majd Czipott Géza 
pénztáros a gyámintézeti számadásokat. 
Eszerint a folyó évben gyámintézeti 
célokra a dunántúli egyházkerületben
75.061.000 koronát gyűjtöttek. A gyűjtés 
eredménye a múlt évihez viszonyítva 
örvendetes emelkedést mutat. Dr. 
Tirtsch Gergely ellenőri jelentésének 
meghallgatása után, újból Karolyi Endre 
világi elnök emelkedett fel szólásra és 
a közgyűlésnek és bizonyára egyház- 
kerületünk összes gyülekezeteinek leg
nagyobb fajdalmára lemondott elnöki 
állásáról. Hiába kérlelte őt elnöktársa, 
a püspök, 8 a közgyűlésen jelenlevő 
egyetemes gyámintézeti elnök, megma
radt lemondása mellett. Károlyi Endre 
dr. lemondásával nagy veszteség érte az 
egyházkerület gyámintézetét.

Egyházkerületi Lelkészegyesület
szept. 29-én tartotta gyűlését a temp
lomban Németh Károly esperes elnöklete 

alatt. A közgyűlést megelőzőleg az isteni - 
szolgálatot Zongor Béla esperes végezte, 
ki ennek keretében az Isten-szolgálatról 
tartott gondolatokban gazdag, mélyen szántó, 
rendkívül idő- és alkalomszerű írásmagya
rázatot. A jubiláló püspököt a lelkész
egyesület nevében ugyancsak Németh Ká
roly esperes üdvözölte és bejelentette, 
hogy a lelkészi-kar a püspök tízéves jubi
leuma alkalmából egy Kapi Béla alapot 
létesített. Az üdvözlő szavakra a püspök 
meghatottan köszönte meg a lelkészi kar
nak, az ö munkatársainak szeretetét és 
ragaszkodását. Németh Károly üv. alelnök 
azután jelentésében az egyházmegyei lel
készegyesület 1925—26. évi működéséről 
és a felterjesztett javaslatokról számolt be. 
A pénztári jelentést Horváth Olivér terjesz
tette elő. Ezután több időszerű kérdést 
tárgyaltak le, ezek között nagy vitára adott 
alkalmat az egyetemes nyugdíjintézetnek a 
kérdése.
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A Dunántúli Luther-Szövetség 
Kapi Béla püspök és dr. Ittzés Zsigmond 
világi elnök elnöklete mellett tartotta köz
gyűlését, melyen dr. Ittzés Zsigmond me
legen köszöntötte a jubiláns püspököt. A 
Luther-Szövetség Kapi püspök alkotása, 
a Szövetség munkálkodása az ö munka- 
programmjának megnyilatkozása. A püspök 
megindult szavakkal válaszolt a meleg 
üdvözlésre.

Németh Gyula főtitkár jelentést tett a 
Szövetség munkálkodásáról. Az egyház- 
kerületben 122 g\ülekezetben foglalkozott 
a lelkész a népiskolai ifjúsággal, 121 gyü
lekezetben volt gyermekistentisztelet, vasár
napi iskola 30 gyülekezetben, Ifjúsági Egye
sület 94 gyülekezetben munkálkodott. Az 
egyházkerületben 122 vallásos előadást 
tartottak s 118 gyü'ekeze ben foglalkoztak 
a presbytériummal. Bibliai olvasókor 48 
gyülekezetben működött. A gyülekezeti szór
ványgondozás 49 gyülekezetben van meg
szervezve

Az elmúlt évben 15 középiskolai Diák
szövetség működött. Ezek tagjainak száma 
1295. A Diákszövetségek bevétele 48.921.000 
K, kiadása 28.898000 K. Jótékony célra 
áldoztak 19882 000 K-t. A Diákszövetsé
gek a megállapított munkaprogramm alap
ján munkálkodtak A munkagyűlések és 
munkaösszejővetelek száma 234. Az ünnep
ségek és kirándulások száma 31 volt. A 
szövetségi munka gerincét a bibliatanul
mányozás képezte, mely biblia órákon és 
exhortációkon történt. A felolvasott önálló 
dolgozatok száma 144 volt, ezenkívül 20 
idegen szerzőtől, 48 Ízben tartottak felol
vasást Az összejövetelen volt 188 szavalat 
és 47 ének és zeneszám. A kőszegi leány- 
gimnázium Diákszövetsége 12 és Va milliós 
Gyurátz-alapíiványt létesített. Ugyanezen 
Egyesület iratterjesztés terén 8 milliós for
galmat ért el. A szombathelyi fiú és leány 
Diákszövetség vegyeskart szervezett. A 
soproni líceum Diákszövetsége Diákotthon 
felállításán fáradozik.

Németh Gyula főtitkár jelentést tett a 
Helsinki világkonferenciáról, melyre a du
nántúli Luther Szövetség őt kiküldötte. 
Elhatározta a közgyűlés, hogy ez évben a 
gyülekezeti énekkarok számára vallásos 
ünnepi karéneket ad ki.

Kovács Zsigmond pénztáros jelentése 
után Kapi Béla püspök bemutatja az új 
BelmiE8zióiMunkaprogrammot, mely a gyü
lekezeti belmissziói munkaágak mellett az 
Ifjúsági Egyesü etek és Diákszövetségek 
munkaprogrammját is tartalmazza.

Czipott Géza a »Harangszó“ szerkesz
tője és kiadója jelentette ezután, hogy kö
zelebbről 1925. jú'ius 1-től 1926. július 1-ig 
is 138 061.000 K terheli a Harangszó pénz
tárát fennálló hátralékok, majd szegényeknek, 
egyeseknek, gyülekeze eknek, kórházaknak, 
szórványoknak rendelkezésükre bocsátott 
ingyen példányok után. A „Harangszó- 
kftnyvtár* című vállalatában megjelentek: 
.Örökzöld koszorú Gyurátz Ferenc sírján“, 
»Hitünk diadala*, .Karácsonyest*, ,Az Úr 
oltalmában“ című kiadványok. Sajtó alatt: 
»Melyik hát az igazi vallás* s »A rever- 
zális*.

A Dunántúli ev. egyház
kerületi Tanítóegyesület

29-én, a vármegyeháza nagytermében tar
totta meg rendes évi közgyűlését, melyen 
Kapi Béla püspökön, Mesterházy Ernő dr. 
egyházkerületi felügyelőn, Takács és Zongor 
espereseken, Hollós János reálgimnáziumi 
igazgatón, a katholikus tanítóság és az

általános vármegyei tanítóegyesület képvi
selőin kívül Ajkay Béla dr. és még igen 
sok illusztris vendég vett részt, úgy, hogy 
a tömött sorokban felvonuló dunántúli 
tanítósággal együtt a nagyteremnek utolsó 
zúga is megtelt. Krug Lajos elnök nagy
szabású megnyitó beszédben hű helyzet
képet festett és meleg szavak kíséretében 
üdvözölte a vendégeket és az egyesület 
tagjait, majd az elesett kartársak emlékének 
szentelt néhány kegyeletes percet a köz
gyűlés. Ezután Krug Lajos Sass Istvánnak, 
az egyesület volt nagynevű elnökének elévü- 
letlen érdemeit méltatta gyönyörű, szivbe- 
markoló szavakkal, de a díszoklevélnek 
átadása Sass Istvánnak betegsége miatt, 
az egybegyűltek legnagyobb fájdalmára el
maradt. A remekbe készült oklevelet kül
döttség fogja az ünnepednek átadni. — 
Következett azután a nagy gonddal és kö
rültekintéssel szerkesztett elnöki jelentés, 
amely kiterjeszkedett az egyesületi évnek 
összes örvendetes, de aggasztó jelenségeire 
is. A tárgysorozatnak egyik kiemelkedő 
pontja volt a 8 osztályú népiskola tanter
vének bemutatása, amelyet Krug Lajos, 
Grieszhaber E. H., Karner János, Knabel 
Vilmos és Vágó József készítettek. Ezzel 
az ev. tanítóság annak bizonyítékát szol
gáltatta, hogy nemcsak eszméket tud fel
vetni, de azoknak reálizálására is törekszik. 
Igen érdekes és gondolkodásra késztető 
előadásban mutatta be Major Sámuel új 
irva-olvastató módszerét, amelynek még 
nagy jövőt jósolunk. A többiek folyamán 
a tanítóságnak közismert sérelmei kerültek 
szőnyegre és különösen az váltolt ki fáj
dalmas csalódást, hogy a zsinati törvény- 
javaslatokat készítő bizottságok nem vették 
figyelembe a tanítóságnak kívánságait s 
hogy az eddig megjelent javaslatok alig 
enreiik ki a kart régi, alárendelt helyzetéből. 
A kontemplált képviseletnek javasolt for
mája ellen a legerélyesebben tiltakozik, 
különösen pedig legmagasabb szervezetének 
az egyetemes tanítóegyesületnek teljes ki
kapcsolása ellen. — Elnök azután a meg
jelent püspököt szivből fakadó, meleg sza
vakkal üdvözölte jubileuma alkalmával, 
amire a főpásztor meghatottan válaszolt. 
Beszédének minden szavából kiáradt a 
tanítóság iránt érzett őszinte jóindulata és 
szeretete.

Következett a tisztujftás. A közgyűlés 
tüntető szeretettel kérte nyugalomba vonult 
elnökét tisztségének megtartására, mely 
kívánságnak az összegyűjtek zajos óvációja 
közt eleget is tett. Hasonló szeretettel ma
rasztalták Szutter Dániel és Róth Kálmán 
alelnököket és a többi tisztviselőket is. 
Kisebb ügyek elintézése után a sokáig em
lékezetes közgyűlés véget ért.

Gyülekezeti díszközgyűlés; 
Luther-Szövetség ünnepe.

A szombathelyi gyülekezet este 6 órakor 
díszközgyűlés, majd ünnepi istentisztelet 
keretében ünnepelte meg Kapi püspöknek 
keltős jubileumát. A díszközgyűlés köz
énekkel vette kezdetét, majd Schöck Gyula 
máscdlelkész mondott magasszárnyalású 
imát. Azután Jánossy Gábor árvaszéki elnök 
emelkedett szólásra és bejelentette, hogy a 
szombathelyi gyülekezet díszközgyűléssel 
akar adózni Kapi Béla püspök kettős jubi
leuma alkalmából; majd egy küldöttséget 
kért fel, hogy az ünnepeltet hívja meg a 
díszközgyűlésre. Kapi püspök kíséretével 
orgonazúgás között vonult be a templomba. 
Az orgonán áldott emlékű, nagynevű édes
atyjának, Kapi Gyulának egyik zeneművét

játszották. Az Unnepelthez először Jánossy 
Gábor árvaszéki elnök, a Protestáns-kör 
elnöke szólott:

Áldott legyen, ki ]0tt az Úrnak 
nevében I A szombathelyi gyülekezet 
egy szívvel-lélekkel és egy akarattal 
elhatározta, hogy Méltóságodat papi 
működésének negyedszázados, — 
szombathelyi lelkésszé választásának 
és püspökké elhfvatásának tízéves for
dulóján ünnepi közgyűlésen köszönti. 
Méltóságod szelíd és alázatos lelke 
mindenképpen elhárítani igyekezett e 
mai ünnepet, de mikor azt mondottam, 
hogy ez alkalommal a gyülekezet 
együtt akar imádkozni szeretett lelki- 
pásztorával itt a templomban és hálás 
ragaszkodásának, hűségének, szét
szaggatott egyetemes egyházunk és 
porbasűjtott szegény magyar hazánk 
föltámadásába vetett rendületlen hité
nek kíván kifejezést adni, — akkor 
Méltóságod meghajolt a gyülekezet 
kívánsága előtt. És bizonyára meg- 
érezted mélyen tisztelt és nekem kü
lönösen szeretett barátom, mikor e 
templomba léptél, a te dicsöült atyád 
szerezte karénekben az ó lelkének 
ölelését, az idvezültek honából küldött 
üdvözlését, igen, itt lebeg ma az ó 
áldó szelleme az 6 hű, jó és enge
delmes fiának a feje fölött.

És bizonyára megérzed, meghallod 
szeretett barátom, áldott jó lelki 
atyánk, — a te drága jó édesanyád
nak szíve dobogását, együtt dobog 
az áldott anyai szív a tieddel, a mi 
szíveinkkel és az az anyai kéz, mely 
téged fölnevelt, most imára kulcsoló- 
dik és azokból a jóságos anyai sze
mekből az anyai szeretet és az anyai 
boldogság drága könnyei hulldogálnak 
arra a nyitott imádságos könyvre.

Ünneplő gyülekezet, testvéreim a 
Krisztusban I

Pál apostol a Tessalonikabeliekhez 
intézett második levelében az ő apos
toli küldetéséről ezeket mondja: »Mint 
ti tudjátok, kedves atyámfiai, a mi 
tihozzátok való bémenetelünk nem 
volt hiábavaló. Mert amiként tetszet
tünk Istennek, hogy ránk bízatnék az 
Evangéliom: akképen szólunk, nem 
ügy, mint embereknek kedveskedvén, 
hanem mint Istennek, aki előtt ked
vesek a mi szíveink Mert soha hí
zelkedő beszéddel nem éltünk, mint 
ti tudjátok, sem pedig emberektől nem 
kerestünk dicsőséget, sem titőletek, 
sem másoktól. Ti vagytok bizonysá
gok és az Isten, mely szentül, igazán 
és ártatlanul éltünk ti köztetek, akik 
hisztek, Miképen tudjátok, mimódon 
mlndeniteket, mint az atya az ő fijait 
intettük és vigasztaltuk és védtflk,
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hogy járnátok úgy, mint méltó volna 
Istenhez, ki hiv minket ez ó orszá
gára és dicsőségére.«

Ezeket a szavakat elmondhatja 
Kapi Béla az ő gyülekezetében, el
mondhatja tiszta és fölemelő öntudat
tal mindenütt, ahol az Igét hirdette 
és a szeretetet prédikálta és cselekszi. 
Méltán tesz tehát ma tisztességet néki 
az ő hűséges és bálás gyülekezete. 
Fogadja Méltóságod hűséges ragasz
kodásunk és szeretetünk lá'ható — 
bár szerény jele gyanánt ezt az em
léktárgyat — (szónok egy klasszikus 
vereti! ezüst vázát ad át a püspöknek 
és egy adománylevelet Kapi Béla 
nevére tett harangalapítványról) Hir
desse mindakettó a gyülekezet hűségét 
és háláját időtlen időkig és hirdesse 
Méltóságod apostoli munkáját és an
nak áldott eredményeit. Mindenható 
Isten, áldd meg a mi szeretett lelki- 
atyánkat és főpásztorunkat, áldd meg 
szegény magyar hazánkat mindakét 
kezeddel. Ámen 1

Greisinger Ottoné, a Protestáns 
Nőegylet nevében a következő 
beszéddel üdvözölte a püspököt:

Méltóságos Püspök Úr, szeretett Lelki- 
pásztorunk ! A mai ünnepen, amikor Mél
tóságod lelkészkedésének 25. és püspök
ségének 10. évfordulóját ünnepeljük, a 
szombathelyi prot. nőegyesület is részt kér 
a közös örömből és igaz szeretettel, mély 
hódolattal köszönti Méltóságodat.

Azokat az érdemeket, amelyeket Méltó
ságod mint lelkész és mint püspök szerzett, 
nálamnál hivatottabbak méltatták és fogják 
méltatni, én Méltóságodat úgy köszöntöm, 
mint szerény egyesületünknek szellemi ve
zetőjét 8 a mélyenérző jóságos, igaz embert, 
aki, ha szenvedést lát, nem megy el mel
lété részvétlenül, hanem iparkodik azt eny
híteni s ha könnyeket lát, melyeket a fáj
dalom sajtolt ki, csak egy óhajtása van, 
az, hogy azokat szelíd kézzel letörölje.

S ha mi néha aggodalmaskodtunk, mikor 
segélyt kértek tőlünk, mely hitünk szerint 
anyagi erőnket meghaladta, Méltóságod 
volt az, aki mindenkor úgy döntött, hogy 
segiteni kell, mert hiszen a jókedvű adako
zót szereti Isten, és módot ad neki arra, 
hogy kezéből bőségesen és kiapadhatatlanul 
folyjon a jótékonyság balzsama, miként a 
bibliai özvegyasszony korsójának olaja.

Mindezért a sok jóságáért, amellyel 
egyesületünket és annak szegényeit elhal
mozta, hálás köszönetét mondunk Méltó
ságodnak és azt kívánjuk, hogy a Minden
ható azoknak fizesse ezt vissza, akiket 
Méltóságod e földön a legjobban szeret.

Schleiffer Károly ezredes a protestáns 
katonaság nevében mondott nagyhatású be
szédet.

Ezután a püspök emelkedett szólásra:
— Talán még sohasem volt olyan 

messze az út a templomajtótól az 
az oltárig, mint ma. Talán még soha 
sem esett olyan nehezemre, hogy 
összekeressem a gondolatokat, mint 
most, itt az oltár előtt, amely elé

már annyiszor léptem. Az ünnepel- 
tetésre semmi okot nem szolgáltattam 
a naptári véletlenen kívül. Áldom az 
Istent, hogy elhívott s amit tőle kap
tam, Neki adhassam vissza.

— Az Isten 25 éven át áldott, 
előrevezetett érdemetlenül és vezet 
most is. Had áldjam tehát azért a bol
dogságokért, amelyekben részesített.

— A huszonöt év virágos mező
kön át, az ifjúság tavaszán át veze
tett. A szép álmok mellett megmu
tatott azonban kopár réteket, elha
gyott mezőket, véres földeket, is, 
amelyekre hőseink vére hullott rá. 
A huszonöt év alatt hallottam az 
anyák, hitvesek leikéből feltörő fáj
dalmas sóhajtásokat is.

— Éltem olyan éveket, amelyekben 
összeroppantak a lelkek. Láttam és 
megértem nehéz esztendőket. A meg
aláztatásnak éjszakái is meglátogat
tak. Megtanultam ezekben az időkben 
még jobban szeretni a hazát és a 
nemzetet.

— A pályám elvezetett a mai 
naphoz is a huszonöt év sok, sok 
munkáján át. A huszonöt év végtelen, 
isteni nagy kegyelem. Legyen az 
Istené minden hála és magasztalás. 
Én nem kérek mást, hogy megma
radjon, csak a szeretetet és ragasz
kodást.

— Az oltár fehér virágai, ame
lyekkel ma feldfszitették, elfakulnak. 
Á körüllévő örökzöld bokrok levelei 
is elvesztik élénk szinüket. Az ünne
pély gazdagító ereje is elmúlik és 
foszlányokra szakgatódik. Maradjunk 
meg, ahogy állunk egymás szereteté- 
ben és az Isten dicsérésében. Egy
másra vagyunk utalva a nyáj és a

pásztor, az egyház és a lelki 
atya. A szeretet az, ami meg
marad, a szeretet az, amely 
felett megnyugszik az Isten 
áldása.

Melegen köszönte meg 
ezután az üdvözléseket és a 
hatóságok képviselőinek meg
jelenését, hogy felekezeti kü
lönbség nélkül megjelentek 
az ünnepélyen, majd így fe
jezte be a beszédet:

— A mai ünnepség egy 
kötelékkel több, amely ideköt, 
idekapcsol. Hogy tovább is 
munkálkodhassak, ahhoz ad
jon az Isten erőtl

Az ünnepi közgyűlés útin a 
Luther-Szövetség tartott ünnepély, 
amelyet a Jövel Szentlélek Úris
ten kezdetű ének vezetett be. Né
meth Gyula szekszárdi lelkész, 
a Luther- Szövetség főtitkára 
imádkozott, Heintz Fülöp zene

szerző művészi orgonajátékot adott elő.
Ezután Kapi Béla jubiláló püspök 

mondotta el gondolatokban gazdag, va
lóban ünnepi beszédét, melynek néhány 
ragyogó gondolatát lapunk vezető helyén 
hozzuk. Az ünnepségen közreműködtek a 
helyi gyülekezeti férfi karon kívül, a kör
mendi dalárda, mely Kirchner Elek zene
szerzőnek, a győri gyülekezet nyug. orgo
nistájának Magyardal c. pályanyertes művét 
adta elő. A Luther-Szövetség-i ünnepség
nek több számát az idő előre haladottsága 
miatt el kellett hagyni.

Ünnepi lakoma a Sabáriában.
Este 9 órakor a Sabária nagytermében 

ünnepi lakoma volt 325 terítékkel. A meg
jelentek soriban ott láttuk Ambróssy 
Gyula gróf koronaőrt, Mesterházy Ernő dr. 
egyházkerületi felügyelőt, Tarányi Ferenc 
főispánt, Vidos Árpád, Ruprecht Imre 
megyei főjegyzőket, Kiskos István polgár- 
mestert, Fóth Kálmán főszámvevőt, dr. 
Valkó Miklós, dr. Kovács Gyula törvény
széki tanácselnököt, számos előkelő és 
vezető tagját felekezeti különbség nélkül 
Szombathely hivatali és társadalmi életé
nek, a felügyelői és esperesi kart, jófor
mán teljes számban a dunántúli lelkészi 
kart, ott láttuk az ünnepségen püspök-fia 
jobbján a legboldogabb édesanyát, özvegy 
Kapi Gyulánét is.

Az első felköszöntőt Jánossy Gábor 
megyei árvaszéki elnök mondotta a kor
mányzóra. Utána Mesterházy Ernő dr., a 
dunántúli egyházkerület felügyelője, az egy
házkerület, Tarányi Ferenc dr. főispán Vas 
megye, Kiskos István polgármester Szom
bathely város, Valkó Miklós dr. törvény- 
széki tanácselnök a szombathelyi protestáns 
gyülekezet nevében üdvözölték a jubiláns 
püspököt. Zimmermann Károly a szombat- 
helyi evangélikus egyházközség nevében a 
püspök családjára ürítette poharát, Tompa 
Kálmán nyug. színigazgató saját szerze
ményű a püspökhöz írt ódáját szavalta el 
nagy hatás mellett.

A felköszöntőkre Kapi püspök hatalmas, 
költői szárnyalású beszédben válaszolt.

— Az evangélikus vallásnak két 
alapelve van — mondotta többek
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közt. — »Légy hű mindhalálig a val
lásodhoz 1« és »Becsüld embertársa
dat és becsüld meggyőződését!« Az 
első alapelvet most nem fejtegetem, 
ellenben nem léphetem át lelkészi 
működésem negyedszázados és püs
pöki működésem tízéves határkövét 
anélkül, hogy a második alapelvet 
ne hangsúlyozzam. Ez az alapelv a 
szeretet eszméjét, egymás megbecsü 
lését, a felekezetek kOzOtti békés 
együttműködést rejti magában.

— A háborúban két ellenséges 
harcvonal állott tűzharcban egymás
sal. Az éj leple alatt sűrű golyózáport 
küldött mindegyik harcvooal a másik 
felé. Csak reggel vették észre, hogy 
a harc vonalak kOtOtt egy kereszt áll 
és hogy az Összes golyók Krisztus 
felfeszített testét érték.

Ha a felekezetek harcba kezdené
nek és egymást támadnák, a harcból 
nem kerülne ki győztes, csak vesztes 
A vesztes, az áldozat a kereszténység 
legdrágább eszméje, Krisztus legszen 
tebb hagyatéka: a Szeretet és a Bé
kesség lennének.

Az egyházkerület üdvözlete.

Egyházi és világi hatóságok meleg 
érdeklődése mellett folyt le az ünnepi 
közgyűlés szept. 30 án, melyet Né
meth Károly esperes, aljegyző imája 
vezetett be. Dr. Mesterházy Ernő 
kerületi felügyelő szép megnyitó be
szédében sok sok bOlcseséggel muta
tott rá a mohácsi vész tanúságaira: 
»értsék meg a különböző társadalmi 
osztályok egymást«, majd kegyeletes 
szavakkal adózott a gályarabok s 
báró Baldácsy emlékének. Nagy elis
meréssel szólott a gyülekezetek áldo
zatkészségéről az egyházias szellem 
fellendüléséről, a kormány jóakaró 
támogatásáról azzal a megjegyzéssel 
azonban, hogy az igazi segély még 
mindig késik. Miután még arról a 
nagy veszteségről emlékezett meg, 
mely egyházkerületünket két buzgó 
munkatársának Hegyeshalmi Fischer 
Gyulának és szentmártoni dr. Kadó 
Gyulának elmúlásával érte, az egy
házkerület nevében üdvözölte a püs
pököt 10 éves püspöki jubileuma 
alkalmából.

A 10 év, — kezdte üdvözletét a 
felügyelő — amelyet Méltóságod kö
rünkben toltott, sok bánatot, fájdalmat 
és megpróbáltatást hozott, de Méltó
ságod szónoki erejének varázsával, 
mélységes hitével hirdette Isten igaz
ságait, hirdette a felebaráti szeretetet 
és ápolta a felekezetek kOzOtti jó
viszonyt. Egyházi és társadalmi téren 
igyekezett mindenből kivenni részét.

Áldásos működést fejtett ki minden 
téren. Megragadott minden alkalmat, 
hogy egyházának, hazájának szolgál
jon. Nem sorolhatom el Méltóságod 
érdemeit, de rá kell mutatnom arra, 
hogy ezen tiz év alatt meglátogatta 
egyházkerülete majdnem minden gyü
lekezetét s új alapokra fektetve meg
teremtette, fenntartja és irányítja a 
gyülekezeti belmisszió munkát. Ez 
alkalommal egyházkerületének minden 
egyes tagja mély tisztelettel és szere
tettel tekint Méltóságodra és arra 
kéri a Mindenhatót, hogy még nagyon 
sokáig őrizze meg egyháza számára 
hűséges fiát, hogy még igen sokáig 
kifejthesse áldásos működését.

A püspök meghatottan válaszolt 
Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő 
üdvözlésére Nem az elmúlt 10 esz
tendő volt sok, nem is a munka, 
nem is a csalódás és vergődés. Ha 
visszatekintek az elmúlt 10 esztendőre, 
lassan lehajtom fejemet s alázatos 
szívvel mondom: az Isten kegyelme 
volt sok. Nem találok életemben semmi 
érdemet, semmit, ami ünneplésre okot 
és jogot adna. Munkámért munkám
ban megjutalmazott az Isten. Azután 
hálás szívvel emlékszik hűséges mun
katársairól, elsősorban az egyház- 
kerület felügyelőjéről, majd meghatott 
szavakkal gondol dr. Berzsenyi Jenő
re, az ő volt hűséges elnOktársára, 
kit lélekben egy imádságos gondolat
tal átölel jubileuma alkalmával. Be
szédét ezekkel a szavakkal végzi be: 
püspöki programmbeszédemben 10 
évvel ezelőtt azt mondottam, hogy 
nem tekintem magam befejezett em
bernek. És nem gondolok arra, hogy 
lelki fejlődésem és egyéniségem már 
már készen van. Ma is csak ezt 
mondhatom. Nem tekintem ma sem 
befejezett embernek magamat, de 
őszintén törekszem arra, hogy mind
inkább alkalmasabb legyek a reám 
bizott tisztségre s az Isten által ki
jelölt munkára. Semmi más vágyam 
nincsen, nem kell sem dicsőség, sem 
hírnév, sem népszerűség, hanem csak 
az az egy, hogy szolgálhassam Isten 
szent ügyét s hasznos munkása le
hessek a megváltó Krisztusnak, ki 
engem szolgálatára elhívott.

A küldöttségek üdvözlete.

Dr. Tarinyi Ferenc Vas vármegye 
főispánja a kormány megbízottjaként 
jelent meg az ünnepségen s a kor
mány nevében üdvözölte a jubiláns 
püspököt. Az elmúlt 10 esztendő, — 
mondja, — borzasztó rombolásokat 
vitt véghez nemzeti és társadalmi 
életünkben. Még mindig ingadozik az

az erkölcsi alap, melyen nemzet, tár
sadalom és emberek boldogsága nyug
szik. És mégis Méltóságod ez alatt 
a 10 év alatt is tudott oly hűséggel 
munkálkodni, hogy a nehéz idők 
ellenére tudott maradandókat alkotni. 
A m. kir. kormány első akar lenni 
a munkásérdem elismerésénél, azért 
megbízta ót, hogy köszönetét, háláját 
és elismerését fejezze ki 25 éves lel
készi és 10 éves püspöki áldásos 
munkásságáért. Adja a jó Isten, — 
fejezi be a kormánykiküldött üdvözlő 
szavait, — hogy az első 25 év egy 
tartalmas, tanulságos szép könyv első 
kötetéhez legyen hasonló, de kérjük 
egyszersmind a jó Istent, hogy a má
sodik negyedszázad legyen ennek a 
szép műnek második kötete s teljék 
meg egyház- és nemzetépító gazdag
sággal.

Kapi püspök hálás szívvel mond 
köszönetét a m. kir. kormány üdvöz
letéért. Az elismerésnek csak kicsiny 
százalékát fogadja el önmaga szá
mára, a nagyobb százalékot úgy te
kinti, mint az egyháznak és a püspöki 
állásnak juttatott megbecsülést.

Tóth István dr. kultuszminiszteri 
tanácsos a kultuszkormány nevében 
szólalt fel s mindenek előtt felolvassa 
gróf Klebelsberg vallás- és közokta
tásügyi miniszternek a jubilánshoz 
intézett meleghangú levelét, melyben 
elismeréssel és köszönettel emlékezik 
meg kúlturális munkájáról s Isten 
gazdag áldását kívánja további műkö
désére. Majd így folytatja: a magam 
részéről is a legnagyobb szeretettel 
üdvözlöm Méltóságodat. El nem múló 
alkotásai, felekezeti békére való tö
rekvése méltóvá teszi mindnyájunk 
ünneplésére. Szíve aranyból van, lelke 
kristálytiszta, éppen ezért szociális 
érzés hatja át minden szavát és cse
lekedetét. Isten áldását kéri további 
működésére.

Kapi püspök hálás szavakban 
mond köszönetét a kultuszminiszter 
képviseletéért, az átnyújtott meleg 
elismerő iratért, valamint a miniszter 
megbízottjának meleg üdvözletéért, 
ígéri, hogy a nemzeti kúlturának a 
jövendőben is hűséges munkása lesz.

Radvánszky Albert báró, egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő szólalt 
fel azután s a következő üdvözlő 
beszédet mondotta:

Főt. és Mélt. Püspök Úri
Mélyen tisztelt közgyűlés I
Magasztos mozzanatai az emberi 

életnek az emléknapok, amelyek a 
kiválasztott életpálya bizonyos kor
szakait jelentik. Ha magasztosak ezek
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a polgári életpályákon, fokozott mér
tékben magasztosak az egyházi élet 
terén, és (gy természetes, hogy a 
munkatársak lelkében él és ünne
pélyesen kifejezésre jut ez. Nekem 
az a szerencse jutott, hogy az egye
temes egyház mint a hívek összeségét 
jelentó közületnek és egyúttal a ma
gam egyéni érzelmeinek tolmácsa 
legyek. Midón az egyházkerület meg
tisztelő meghívására megjelenhettem, 
hogy Méltóságod életének ezen ma
gasztos mozzanatában részjegyek, 
nemcsak néma tanúja, szemléljője, 
de az örömben osztozó résztvevője 
is akarok annak lenni. Magasztos 
mozzanata ez Méltóságod életének; 
felöleli 25 éves lelkészi és azon belül 
10 évet számláló fópásztori műkö
dését, ehhez fűzódó tetteit, törekvé
seit, sikereit. Felette súlyos körül- 
mények közt és mégis sikerekben| 
gazdag működést kifejteni egyházunké 
legnagyobb és egyben legjelentősebb; 
kerületében: nem csekély ajándéka 
a Mindenhatónak, aki megengedte1 
Méltóságodnak, hogy sokoldalú tehet
ségével és mindenkit bámulatba ejtő 
szónoki készségével kivételesen fia
talon elfoglalja azt a pozíciót, amely
nek mások legfeljebb élemedett kor
ban jutnak birtokába; fáradhatatlanul 
bdzgó és odaadó munkássága, ame
lyet e 10 év alatt e fényes, de fele
lősségteljes állásban kifejtett, hívei
nek fokozott szeretetére és bizalmára 
tette méltóvá. Egyetemes egyházunk 
is szeretettel és tisztelettel részt kí
ván venni hívei szeretetének és bi
zalmának e mai ünnepén és hálájá
nak elismerésének zászlaját meghajtja 
Méltóságod előtt. Nekem jutott a 
feladat, hogy egyetemes egyházunk 
szerencse kívánatéit kifejezzem s 
midőn ezt szívem szeretetének leg
melegebb érzelmeivel tenném, a Min
denható leggazdagabb áldását kívá
nom Méltóságod további életére és 
munkájára.

Kapi püspök meleg szavakban 
mond köszönetét az egyetemes fel
ügyelő és az egyetemes egyház kö 
szöntéséért. Biztosítja az egyetemes 
felügyelőt arról, hogy úgy ő, mint 
egyházkerülete felismeri az egyetemes 
egyház nagy hivatását s a hűséges 
munkára a jövendőben is hajlandók 
lesznek. Biztosítja az egyetemes fel
ügyelőt, hogy a dunántúli egyház
kerület minden vezetője, munkása és 
tagja teljes bizalommal tekint az 
egyetemes felügyelőre s boldogan 
látja az egyetemes egyház kormáoy- 
rúdján az ő erős jobbkezét.

Kapi püspök válasza alkalmat

Egy néger és egy hindu kiküldött 
a helsinki! konferencián.

adott az egyházkerület ünneplő köz
gyűlésének arra, hogy meleg óváció- 
ban részesítse báró Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelőt.

Az Erzsébet Tudományegyetem 
Ev. Theol. Fakultásának küldöttségét, 
D. dr. Pröhle Károly egyetemi tanár, 
fakultási dékán vezette a püspök elé. 
Általános örömöt keltett, hogy a 
küldöttségben a fakultás egész tanári 
kara résztvett. Arról biztosította a 
püspököt, hogy a fakultás megvál
tozott jogi viszonyok dacára egész 
szívvel áll egyházi hivatása szolgá
latában és meleg elismeréssel, tisz
telettel és szeretettel övezi a püspök 
személyét. Kapi püspök meleg hangú 
válasza után Vasvármegye üdvöz
letét a hivatalosan távollevő alispán 
helyett dr. Vidos Árpád vármegyei 
főjegyző, Sopron szab. kir. város 
üdvözletét dr. Thurtler Mihály polgár- 
mester tolmácsolta a népes küldöttség 
élén. A Civitas fidelissima, a hűség 
városa népes közgyűlésén megem
lékezett Kapi püspök jubileumáról s 
azt a parancsot adta a város polgár- 
mesterének, hogy a jubiláns ünnep
ségen jelenjék meg és hozza el a 
város szerencsekivánatait. Sopron 
város büszke az ő fiára s boldogan 
gondol arra, hogy a város falai közt 
ringott bölcsője, ott erősödött lelke 
és izmosodott tehetsége. A legnagyobb 
elismeréssel emlékezik meg Kapi 
püspök egyháztársadalmi és kulturális

^munkálkodásáról, mely mindig er
kölcsi eszményeket szolgált, békes

séget hirdetett és a nemzeti kon
szolidációt erősítette. Nem hoihat 
'magával díszes aranyláncot, mert a 
; város szegénnyé lett. de elhozza a 
| legdrágább elismerést: Sopron város 
j üdvözletét s átadja 40.000 soproni pol- 
ígár szeretetteljes köszöntését.
; Kapi püspök mély meghatottsággal 
i válaszol. Nincsen meghatóbb dolog,
| — mondja — mint mikor távolba 
-Szakadt fiához elmegy az édesanya 
S  homlokára leheli a szeretet csókját, 
így jött el hozzám, utánam szülő
városom szeretete, hogy áldáskivá- 
násaival biztosítson arról, hogy ma 
is a maga tulajdonának érez.

Kiskos István Szombathely város 
polgármestere Szombathely nevében 
üdvözli a püspököt, ki a legnehezebb 
körülmények között is mindig meg
maradt fópásztornak s mindig a fe
lekezeti békét, s szociális és kultu
rális fejlődést szolgálta.

Ziermann Lajos egyetemes gyám- 
intézeti elnök a gyámintézet áldás
kívánásait tolmácsolta.

Az izraelita hitközség nevében 
Glük Gyula dr. fejezte ki üdvözletét. 
A különböző egyházak — válaszolta 
Kapi püspök — a különböző dog
mák mellett kell, hogy közös alapot 
találjanak a közös erkölcsi munkára. 
Az Istent kérem, hogy adjon oly 
lelket mindnyájunknak, hogy ki ne 
vesszen a szolidáritás kultusza, amely
ben kell, hogy egyek legyünk.

Megható jelenet következett ezután. 
Az egyházkerület esperesi karának 
és lelkészi karának küldöttsége élén 
Varga Gyula kemenesaljai esperes 
szólalt fel. 10 évvel ezelőtt ugyan 
ebben a templomban, ugyanezen 
testületek élén köszöntötte a püspököt. 
10 év elmúltával, 10 év nehéz küz
delmei és áldásos munkálkodása után 
ismét ó nyitja üdvözlésre száját. A 
meghatottságtól megremegó, néha 
elcsukló szóval köszöni meg a püs
pöknek 10 év munkáját, az esperesi 
és lelkészi kar iránt mindenkor ta
núsított testvéri és atyai szeretetét 
Utolsó szavával féltő szeretettel 
mondja a lelkészi kar és az egyház
kerület nevében: Mester, kiméld
magadat! Szavait elfojtja az elérzé- 
kenyedés.

Kapi püspök válaszán is mély 
meghatottság ömlik el. Először az 
esperesi karnak mond köszönetét 10 
évi hűséges támogatásért Azután a 
lelkészi karhoz beszél. Testvéreit, 
barátait, leghívebb munkatársait bírja 
bennük. Ha az elmúlt 10 esztendő-
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nek volt némi tnunkaeredraény, akkor 
es a lelkész! kar kötelességtudását 
bizonyítja. Mi papok — folytatja a 
püspök — nemesi nemzetség vagyunk. 
Ha nincs is nemesi diplománk, mégis 
igaznak érezzük Bethlen Gábor er
délyi fejedelem ama egykori elha
tározását, mellyel országrésze alá 
tartozó papokat, utódaikat, azok fiait 
és leányait nemesi rangra emelte. 
Mert úgy mondotta, megilleti a ne
mesi méltóság azokat, kik az örök 
üdvösség felé vezető útat világítják 
meg az evangéliom világosságával. 
A nemesi címert is megállapította a 
nagy fejedelem. Lovagi pajzson egy 
oroszlán áll, egyik első lábát a bib
lián nyugtatja, a másikkal pedig át
veszi a mezítelen kardot, melyet 
angyalkéz nyújt feléje. A címer felett 
a felírás: tudással és fegyverrel kell 
harcolni. Ebben van a mi nemessé
günk. Legyen egyik kezetek állandóan 
az örök evangéliomon, soha egy 
pillanatra el ne szakadjatok tőle, 
másik kezetekbe vegyétek az egyház
védelmi fegyvert. El ne felejtsétek, 
hogy angyalkészból kell ezt a fegy
vert átvennetek, mert csak akkor 
lehet az jog és védelem fegyvere. 
És mindig az evangéliomon kell tar
tanotok másik kezeteket, mert csak 
úgy lehet a fegyver munkaeszköz 
anyaszentegyházunk szolgálatában. 
Hálám, köszönetem, szeretetem és ál
dásom jeleként szeretném minden 
lelkésztestvéremet átölelni és meg
csókolni. Mivel ezt lehetetlenség meg
tennem, legalább azzal váltok test
véri csókot, ki nevetekben elém já
rult és szívetek érzéseivel hozzám 
szólott. Az Úr áldjon meg mindnyá
jatokat I

Ekkor a püspök átölelte és meg
csókolta az esperesi és lelkész! kar 
küldöttségének vezetőjét, Varga Gyula 
esperest.

A felejthetetlen jelenet után az 
egyházmegyei és egyházközségi fel
ügyelői kar küldöttségét dr. Ajkay 
Béla egyházmegyei felügyelő vezette 
a püspök elé, nagy melegséggel 
emlékezvén meg a püspök eddigi 
munkájáról. A püspök hálás szívvel 
köszönte meg az üdvözlést s ama 
óhajtásának adott kifejezést, hogy 
a felügyelői állás soha se legyen egy 
egyházjogi intézmény, hanem legyen 
az egyház vallásos hitéletének eleven 
tényezője. Örömének adott kifejezést, 
hogy a küldöttséget dr. Ajkay Béla 
vezette eléje, ki négy évtizedes egy
házi működésével világító példája az 
egyházszeretetnek.

A középiskolai tanári testületek

népes küldöttségét Fáik Henrik bony
hádi főgimnáziumi igazgató, az egy
házkerület tanítóságának küldöttségét 
Krug Lajos egyházkerületi tanító
egyesületi elnök vezették a püspök 
elé. Mélyen megható volt a vasi 
közép egyházmegye és a körmendi 
gyülekezet küldöttségének az üdvöz
lete, kiknek nevében Zongor Béla 
esperes, körmendi lelkész mondott 
gyönyörű üdvözlő beszédet. Köpi püs
pök könnyekig meghatva köszönte 
meg közvetlen esperességének s kü
lönösen volt szeretett körmendi gyü
lekezetének köszöntését. A theol. 
Ifjúság nevében Báísí Sándor üdvö
zölte a püspököt, majd a soproni 
líceumi ifjúság és cserkészcsapat 
nevében egy cserkész-küldöttség 
hozta el imádságát és kérte a püs
pök áldását.

Üdvözlő táviratok.

A küldöttségek fogadtatása után 
Németh Károly esperes, egyházkerü
leti aljegyző bemutatta a nagy szám
ban érkezett sürgönyöket.

Vass József miniszterelnök-helyet
tes a következő táviratot küldötte: 
»Szóval, tollal, tettel magyar népünk 
javára vezérkedő jubilánst férfias el
ismeréssel szeretettel köszönti: Vass 
miniszter.«

Pesthy Pál igazságügyminiszter 
ezt táviratozta: »Méltóságod jubi
leumához legőszintébb tisztelettel és 
szeretettel küldi legmelegebb szeren- 
csekivánatait Pesthy Pál igazságügy- 
miniszter.«

Dr. Ravasz László ref. püspök 
távirata így szól: »A mai öröm
ünnepeden barátaid, tisztelőid és hí
veid seregében én is szeretteimmel 
szívből köszöntlek. Hálát adok Isten
nek, hogy a Te gazdag és áldott 
életeddel országát e földön eddig is 
építette és kérem reád, szolgálatodra 
és népedre Szentleikének további ki
töltését. Ravasz püspök«

A bányai egyházkerület távirata a 
következő: »Jubilánsra és jubiláló 
egyházra kerületünk egész közönsége 
nevében Isten gazdag áldását kérjük. 
A lelkek szövetségét mai szépségében 
tartsa meg az Úr még nagyon sokáig 
egyházunk és hazánk javára. Bánya- 
kerület elnöksége.«

Kiss István püspök sürgönye így 
hangzik : »Sajnos testemnek állapotja 
miatt nem lehetek közöttetek, de a 
lelket ki tilthatja el attól, hogy ott 
legyen ahol kedve tartja ? Itt vagyok 
tehát én is a jubilálók között, még 
pedig azok között, akik fennhangon 
kiáltják: áldott legyen, aki jött az

Urnák nevében I Hűséges kartársad 
Kiss István püspök.«

Meleg hangú üdvözlést küldöttek: 
dr. Antal Géza ref. püspök. Soltész 
Elemér tábori püspök, gróf Mikes 
János róm. kath. püspök, Taubinger 
Rezső tábori főesperes, Sopron, Győr 
és Zalavármegye főispánjai, alispán
jai, báró Kaas Albert, vitéz Kovács 
Aladár altábornagy, honvéd v. dan
dárparancsnok, Kilányi Lóránt, a 
Bethlen-Szövetség ü. alelnöke, szá
mos gyülekezet, lelkész és világi 
vezér, különböző társadalmi és kul
turális egyesületek és a püspök sok
sok tisztelője

A közgyűlés ezután letárgyalta a 
püspöki jelentést, a különböző bizott
ságok jelentéseit. Meleg köszönetét 
mondott a püspöknek lelkiismeretes 
sáfárkodásáért, ugyancsak az egyház
kerületi felügyelőnek értékes szolgá
latáért, tartalmas megnyitó beszédé
ért, melyet egész terjedelmében a 
jegyzőkönyvbe felvenni elhatározták. 
Nagy elismeréssel adózott a külön
böző egyházi szervezeteknek, funk- 
ciunárlusoknak, lelkészeknek, tanárok
nak, tanítóknak, felügyelőknek, gond
nokoknak, presbytereknek az elmúlt 
esztendőben is tanúsított buzgóságért, 
a hivek összeségének tiszteletreméltó 
áldozatkészségéért, egyházszeretetéért.

Az emlékezetes közgyűlés a késő 
délutáni órákban a püspök imájával 
ért véget.

Ünnepi költemény.
K a p i B é la  p ü s p ö k  25  éves le lk é s z t  és 10 éves p ü s p ö k i  

ju b i le u m a  em lékére .

Lelkem leikéből, lelkedzelt dalok,
Melyek az ihlet szárnyán szállatok 
Befutva léget, erdőt és mezőt,
Ozondus völgyet s  bérces hegytetőt,
H ogy ú j eszméket hozzatok nekem, 
Amelyek eddig dalos telkemen 
Nem  törtek és nem csillanhattak át 
Megénekelni fö ld ü n k  panaszá t :
N e szálljatok m a el olyan mohón 
M int annyiszor m ár eget álmodón,
M ert méltója e fö ldnek is van sok, 
Akinek lelke csillog és ragyog.
S  a földön itt ma ünnepet ü lünk  
É s  Ember az, k it ünnepelhetünk I 
Egy Embert, a ki méltóbb, m in t sokan  
A zoknál is, k ik  emberek ugyan,
De lelkűk mégsem  oktat és tanít,
M ert nem tudják, hogy Isten és a Hit 
E gy összejorrott láncszem az égen,
Mely áttör múlt s ú j ezredéveken I

lm, a  kiért m a lángra gyű lt dalom, 
Lelkem leikéből izzó ajkam on  
H itéletünknek fen n kö lt papja  0 ,
A szent igéket bölcsen hirdető,
Kinek az ég oly szókincset adott 
M ilyent Isten csak papnak adhatott; 
Hogy ajkán a szó sokszor lágy zene, 
M ajd  ostoroz. m in t gyehenák tüze,
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M ajd  harsogó, m ajd ism ét légy szelid,
Könnyet fa k a sz t és tetre lelkesít.
S  k i  a  gonosznak szent hitet sugall 
Igét hirdető apostolra vall,
A M essiásnak volt egy ily hive.
A szent apostoloknak egyike!
S  Te az vagy, k i az Űrt követve mégysz, 
Midőn az Úrnak egyházába lépsz 
Apostol, a k i büntet és emel 
Lelkének tiszta gerjedelmivel I 
S  ha aztán, m int az Ember lépsz elő 
A szeretet és békét hirdető,
A z  Ember, aki szent példát mutat.
K i a gonoszban is embert ku ta t:
Ó, akkor-akkor a nap is megáll 
Meleg szivednek dobbanásinál!

Te, ős D unántúl fennkölt püspöke !
Te rólad zeng m a : szó, dal es zene! 
Téged köszönt ma lelkemnek dala 
Evangélisták költő — pásztora!  
Ragyogjon élted tündökölve még,
M int nyáréjen a legszebb holdas ég !  
Övezze lelked át a déli nap  
Aranysugara fejedelm i p a p !
S  hitedhez méltón ne láss soha mást, 
M int Üdvözítőd a szent M essiás!
S  huszonöt évnek biboralkonyán 
Ragyogva keljen Rád az ú j ko rá n !

S  m int embert, aki m indig az valál 
N e érintsen a csontkezű halál,
C sak akkor, majd ha bevégzéd utad,
S  az Úr, m int ember magához h iva t! 
De addig is, s ez lelkünk ó h a ja : 
M aradj tovább a  Hon apostola 
E  honnak, melyet gazrabló hadak 
Legaljasabbul szétszagga ttanak!
S  a szókincs, melyet Istenünk adott, 
Dörögve hagyják el az ajkadat,
H ogy Kárpátoktól messze tengerig 
A fö ld ü n k  újra megrengethetik,
De ezeréves büszke, ős hazánk,
Am elyért annyit megtiportatánk,
Törjön reávk bár poklok pokloka  
Rabló hadaknak nem ad juk soha.
N em  ! N e m ! S o h a !
Csak ez dörögjed, ezt hirdesd nekik 
H árm as halom s a négy fo lyó  körül 
S  m i Veled zengjük örök szent dalunk 
Hazádnak rendületlenül t

TO M PA KÁLM ÁN.

OL VAS S UK A B l B L l A T I
Az ember életének a határa.

Okt. 11. Sa já t életére. I. Krónika 22. 
7 is. A múlt jelenformáló tényezó, nemcsak 
annyiban, hogy a közelmúltat úgy követi 
a jelen, mint az okozat az okot s hogy a 
távolabbi múlt megelevenedő eszméi irá
nyító hatással vannak a jelenre, hanem 
annyiban is, hogy Isten életeket kormányzó 
munkájára is hatással van. Dávid véres 
harcai már régen a múlté. A vért felitta a 
föld, a sebek behegedtek, a borzalmakat 
elfeledték, Isten is megbocsátotta, harci 
dicsőséggé szépült az egész. És mégis mikor 
az öreg Dávid templomot akar építeni, 
nem engedi meg Isten azért a múltért. A 
múltat lehet elfelejteni, megbocsátani, de 
meg nem történtté tenni nem lehet. Vi
gyázzunk a jelenünkre, hogy egyszer majd 
— mint múlt áthághatatlan akadály ne 
legyen legszebb terveink előtt.

Okt. 12. Hitvestársa életére. I. Korint. 
7 . 1 «. Az ember életének nem csak időben 
terjed ki a hatása önmagára, hanem tér
ben is másokra. Természetes, hogy első 
sorban a hozzá legközelebb állóra, a hit

Indián kiküldött a helsinki! konferencián.

vestársára. Sok családi perpatvart akadá
lyozott már meg egy-egy hivő, szelid hitves, 
sok elzüllést egy-egy hivő könyörgő asz- 
szony, sok Istencsapást egy-egy imádkozó 
hitves. Úgy áldja meg Isten a hitvestársa
mat, amilyen kedves előtte az én életem!

Okt. 13. Gyermekei életére. I. Királyok 
11.9-13 Dávid már régen a sirban van, 
de még haló porában is áldás a gyerme
keire. Hogy a bűnös Salamont Isten nem 
taszítja le a trónról s hogy fia is király 
lehet egy nemzettség felett még, csakis 
azért történik, mert Dávidot szereti az Isten. 
Mikor Isten kegyelme felragyog rajtam, 
gondolok-e az engem szerető, Isten e ött 
kedves, talán már porladó szivekre, akikért 
kegyelmes hozzám azúr 1 Gondolok-e Krisz
tusra, akinek érdeme főképen az én bo
csánatom megszerzője?

Okt. 14. Utódjai életére. II. Mózes 20. 
5. Nemcsak a fiú és unoka életének bol
dogsága függ a szülőéletétől, hanem har
mad és negyedíziglen is az utódok bol
dogsága. A'dani fogja-e Isten az én utó
daimat életemért, mint Dávidot Salamont, 
vagy saját bűneik mellett még az enyémért 
is fogja őket verni? Milyen örökség lesz 
rájuk az én életem?

Okt. 15. Kortársai életére. I. Mózes 18. 
22 33. Róma 1 5 . 3 0  32. Milyen fontosnak tart
hatja Pál aposlos a közbenjáró imádságot, 
ha ilyen ünnepélyesen s ilyen kényszerítő 
erővel kéri a romaiakat, hogy imádkoz
zanak érette s jeru;sálemi szolgálatáért! 
Az Ábrahám példája igazolja Pál vélemé
nyét. Két hatalmas város lakossága me
nekült volna meg egy imádkozó emberért 
Isten haragja elől, ha csak 10 igaz lett 
volna bennök. Kihasználom-e én a köz
benjáró imádság hatalmát családom, egy
házam, nemzetem javára? Imádkozom-e a 
lelkipásztoromért ?

Okt. 16. A z emberiség életére. II. Mózes
2 0 .0 . Meddig él az ember a földön ? Egy 
pár évtizedig testben, azután egy pár év- 
tizetig az emberek emlékezetében. Ezt fe
leli reá a legtöbb ember. Isten azt feleli:

ezer nemzedékig. Ha csak 30 esztendőnek 
veszünk is egy nemzedéket, ez zkkor is 
30 000 esztendő ! Harmincezer esztendeig 
áld az Isten eev szerető parancsait meg
tartó lélekér!. Porbahullva áldom, Uram, 
irgalmad nagv voltát!

Okt. 17. Vigyázzunk há t az életünkre! 
Róma 12.7-9. Bizony igaz, hogy itt senki- 
sem élhet a jelennek, önmagának. Meggör
nyedek az é 1 életem nagy hordereje s el
képzelhetetlen következményeinek gondo
lata alatt Uram Krisztusom, kinek életéért 
nem 30,000 esztendsig, hanem örökké gya
korol irgalmasságot az Atya, oda teszem 
le a te kezedbe az én nyomorúlt életemet. 
Hí Te uralkodsz rajta, tudom, áldás leszek.

Túrócxy Zoltán.

R vasesztergályosnál.
Irta: dr. Tirtsch Gergely.

Alkalmam volt egyszer egy vas
esztergályos műhelybe bete

kinteni és igazán meglepett, amit 
ott láttam. Volt ott fúró, gyaluló, 
simító és eszterga gép. Ezek a 
gépek zakatoltak, dolgoztak, fúrták 
és faragták a vasat, hogy öröm 
volt nézni. Valamikor sokszor vol
tam asztalos műhelyben és meg
szoktam, hogy a megmunkált fa 
kisebb nagyobb forgácsokban jött 
ki a szerszámok alól, de fogalmam 
sem volt arról, hogy a vas is ép 
olyan forgácsokat csinál, mint a 
fa. Olyan könnyen ment az egész, 
olyan könnyen fordultak ki a vas
forgácsok az esztergakés alól mint
ha csak fa lettek volna. Meg nem 
állhattam, hogy oda ne szóljak a 
műhely vezetőjének: „Mivel dol
gozzák meg azt a vasat, hogy ép 
olyan forgácsokat ád, mint a fa, 
hiszen a vas az kemény, tömött 
szilárd anyag, hogy ezt olyan ját- 
szisággal tudják esztergályozni ? 
Talán valami különös vassal dol
goznak?“ „Persze hogy különös 
vassal“ — felelt a vezető — a 
legkeményebb acéllal, melyet e 
célra külön gyárak készítenek. 
Hiszen ha közönséges vassal dol
goznánk — folytatta tovább a mes
ter beszédét — mitsem érnénk el, 
mert jól gondolja tisztelendő úr, 
egyenlő erősségű vas egymáson 
karcolást sem tesz. Különös ke
ménységű, különös élű acélszer- 
számokra van szükségünk s azokat 
roppant erővel alkalmazzuk a for
mátlan vasdarabra, úgy tudjuk 
csak azután alakítani, amint akar
juk a vasat. így keletkeznek szép 
és hasznos dolgaink.“

A mester beszédéből ez az 
utóbbi gondolat ragadta meg fi
gyelmemet, tehát egyenlőt egyen
lővel megmunkálni nem lehet. De
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hiszen úgy van ez az emberi élet
ben is. Mi emberek is olyan for
mátlan vasdarabok vagyunk, ben
nünket is előbb át kell formálni, 
hogy mi is az emberiség szép és 
hasznos tagja lehessünk. Ezért 
nyilatkoztatta ki tehát az Úr az ő 
akaratát, mely kemény is, éles is 
s arra való, hogy ami akaratunkat 
és a mi életünket fúrja, faragja, 
átformálja mindaddig míg mi is 
teljesen átalakulunk. Ha fáj is néha- 
néha az Űr akaratának nyomása, 
ha lelkünk mélyére is hatol, ép ez 
a jó, ép ez javunkra való, mert 
ha csak emberi erőt alkalmaznánk 
sohasem formálódnánk át. Amint 
a vasnak acél kell, hogy azt ala
kítani lehessen, nekünk Isten aka
ratára van szükségünk, hogy át
alakuljunk. És ha életünk minden 
pillanatában ami Urunk Istenünk 
akarata lesz szemeink előtt és el
ménket nem hajtjuk a bűnre, sőt 
az ő parancsolatainak betartására 
irányítjuk azt (Tób. 4. v. 6), akkor 
átformálódunk az Isten akaratának 
behatása alatt annyira, hogy meg
nyerjük az Isten tetszését.

K OR KÉ P E K.
K a r c o la to k  a  hé trő l.

C sodá la to s s z e re lm e se i v a n 
n a k  a p é n zn e le , akik inkább a 
legnagyobb nélkülözéseket szenvedik, 
de nem tudnak hozzányúlni féltve 
rejtegetett kincseikhez. Két ilyen esetről 
is kapunk most hírt. Berlinben történt, 
hogy egy Kobeletz Eliz nevű koldus
asszonyt szomszédai panaszára a ha
tóság ki akart lakoltatni, mert nem 
bírták elviselni a szennyet és bűzt, 
amiben az öreg asszony élt. Mikor 
a hivatalos eljárás közben szobájába 
hatoltak s az egyik tisztviselő kinyi
totta a konyha-szekrényt, ájulton ro
gyott össze a pokoli illattól, ami abból 
kiáradt. Legnagyobb meglepetésükre 
tapasztalták azután, hogy a koldus
asszony valójában dúsgazdag. Szal
mazsákjában 31.000 aranymárkát, 
4000 ezüstmárkát, egy 116.000 már
káról szóló takarékbetét-könyvet és
42.000 márka értékű hadikölcsönköt- 
vényt találtak, amit egyelőre zár alá 
vettek. — Hasonló esetei jelentenek 
Prágából: Egy Mikulejska nevű 70 
éves asszonyt leltek szobájában esz
méletlenül fekve a földön. Beszállítot
ták a kórházba, ahol az asszony 
nemsokára meghalt. A vizsgálat meg
állapította, hogy halálát éhség okozta. 
A szomszédai beszélik, hogy az öreg

asszony nem táplálkozott egyébbel, 
mint hulladékokkal, amit a disznók 
moslékjából szedegetett ki. Hagyatéka 
rendezése közben pedig 100.000 cseh 
koronára bukkantak. A moslékból élő 
öregasszony tehát valósággal zsugo
riságból halt éhen.

A Magyar Protestáns Kök
Országos Szövetsége nagybányai Horthy 
Miklósné Őfőméltósága fővédnöksége és 
gróf Ráday Gedeonnó, özv. Szilassy A!a- 
dárné, dr. Ravasz Lászlóné dr. Raffay 
Sándorné, Józan Miklósné, dr Pesthy Pálné, 
dr. Horváth Gézáné, dr. Petri Pálné és 
Páimai Lenke védőségével f. évi október 
hó 7—12 ig bezárólag tartja III. Orszámos 
Női-munka Kiállítását, a pesti Vigadó I. 
emeleti termeiben. — A kiállt'ás megnyílik 
7-én d. u 3 órakor; a többi napokon nyitva 
délelőtt 10 órától estig.

Október 10 én tartandó díszközgyűlés 
napjának programmja: érkezés után meg
szállás (mosakodás, öltözet rendbeszedése) 
a szövőtanfolyamműhelvtink egyik helyisé
gében, VIII., József-u. 48 sz. a.

1. Istentisztelet a három püspöki temp
lomban (IX, Kálvin-tér 8., IV., Deák-tér 4.,
V., Koháiy-u. 4)

2. Déli 12 órakor közgyűlés a Deák-téri 
evang. leányiskola dísztermében (bejárat: 
IV., Sütő-u. 1., II). Részletes tárgysorozat 
a helyszínen.

3. Délután 1 órakor a kiállítás megte
kintése a pesti Vigadó I. emeleti termeiben.

4. Délután V» órakor közebéd a Pro
testáns Nőszövetség diákmenzáján (IX., 
Ráday-u. 28., bejárat a Köztelek-u. felől). 
Ebédjegy ára 1 pengő. Pelülfizetéseket a 
menza javára köszönettel fogadunk.

5. Délután 5 órakor vallásos-estély a 
fasori református templomban (VII., Vilma 
királynő út 5. sz.) Részletes műsor a hely
színen.

6. Este 6 órakor sétahangverseny a ki
állítás termeiben.

Bibliát a szállodai szobákba.
Németországban már régen van

nak keresztyén egyesületek által 
fenntartott olcsó szállodák, úgy
nevezett Hospiz-ok, ahol minden 
szobának az asztalán ott van a 
biblia. Az elmúlt nyáron a svéd 
keresztyén kereskedelmi utazók e- 
gyesülete elhatározta, hogy minden 
szállodai szoba asztalára, ahol csak 
arra a tulajdonostól engedélyt kap, 
egy bibliát ajándékoz. Most szá
moltak be a mozgalom eredményé
ről. Majdnem minden nagyobb 
szálloda beleegyezett a bibliák be
vitelébe. Az egyik érdekesen indo
kolta meg a beleegyezését: Nem 
reg egy vendég agyonlőtte magát 
nálam. Ha biblia lett volna az asz
talán, ez biztosan nem történt volna 
meg. Tényleg volt is eset reá, hogy 
egy fiatalembert az öngyilkosságtól

a szállodai szoba asztalán talált 
biblia tartott vissza. Boldog ország,
ahol még a vigécek is ilyenekkel 
foglalkoznak!

Mohácsnál.
—  1926 —

Irta: SOMOGYI JÁNOS.
Á llj meg vándor M ohácsnak mezején, 
M erengj el csendben a m últ f e l e t t . .  .
. . .  Fényes nyári napon piros vér hullását, 
A nemzettemetőt im ottan m egteled. . .

.. .M últ árnya rebben, . . . o t t  a pa tak  partján  
M int kidőlt fa  n yu g sz ik : ifjú, halott király, 
Lehanyattó, véres, élettelen karját 
Pár m egmaradt harcos emeli f e l  n ém á n . . .  
Szemükbe könny szökken, az arcuk verejték, 
I fjú  királyukat s  a hazát tem e tték . . .

. ..  M ennyi könny, fá jdalom  a m últba temetve I 
M ennyi évszázad volt a  m agyar keserve! 
Édesanyák s ír ta k . . .  apák porba hulltak, 
Temették a jelent, siratták a m ú lta t. . .  ,
Könnyel és ja jja l telt a szép m agyar nóta  
Temető ez ország egy ezredév ó ta !

M ikor napfényes volt a m agyar ég  kékje, 
Am ikor hatalma világolt és fénylett,
M ikor bámulta őt egész Európa,
S  csilló aranyos volt a szép m agyar pompa, 
A kkor tám adtak fe l  a vad őrlő férgek,
A széthúzók, önzők, m ár össze nem fé r te k !

Testvérkezek, szivek egymás ellen keltek,
A békítő szónak szemébe nevettek,
S  m ikor hollók tépték szép országunk testét, 
Tunya szemmel nézték a végek e lesté t. . .  
. . .  És az üldözött im m agának sirt kapar, 
S  a sírba temetve sok ezer m a g y a r ! . . .

...  Mohács I M ohács! Te kies zöld m ező ! 
bjékünk m agyaroknak gyászos, nagy temető... 
Oh élj ott, feketén, minden m agyar szívben, 
Intő, kiáltó jel, sötét gyászos éjben,
H ogy egy legyen végre minden jó  honfikar, 
Legyen végre egy test és lélek a  m agyar!

Koporsóba zárva M agyaroszág szive . . .  
Megszaggatva, tépve,[szegény rozzant te s te .. . 
Csillagos szemeit éhes hollók vájják, 
Szegény M agyarország sírját újra á s s á k . . .  
M int ú j Mohács zeng, keserg az ajkakon, 
Új temető, ú j szó : a gyászos „Trianon0 ! ...

. ..  Mégis fe ltám adunk! Gyenge tépett testünk  
Erőre kap s fellobban fe le ttünk  
A harci dicsőség aranyos szép napja t 
S  akkor minden m agyar régi kardját kap ja! 
Visszatér újra a régi nagy dicsőség,
E lfu t határiakról a rabló ellenség I . . .

A tyá n k!... Édesatyánk!... M i U runk Istenünk! 
M ohácsnak mezején tehozzád könyörgünk!  
Szüntess irigységet, önzést és vad viszályt! 
H ozd el a békesség, szeretet o rszágát!
A dd vissza! A dd vissza reményünk csillagát: 
A szép, hegyes-völgyes nagy m agyar h a zá t! ..

Gyűjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a Harangszó 

fenntartására.
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Hogyan ítélik meg a papokat.
Egy amerikai napilapból vesszük 

az alábbiakat. Tréfa akar lenni, de 
néha a tréfa a legkomolyabb igaz
ság: „Ha a pap élénk, akkor ide
ges, ha nyugodt, akkor lusta; ha 
szürkül a haja, akkor öreg trotty; 
ha fiatal, akkor tapasztalatlan su
hanó ; ha valami újat akar csinálni, 
akkor forradalmár; ha meg a ha
gyományt védi, akkor nincs benne 
vállalkozó szellem . . .  ha leírja a 
prédikációt s úgy mondja el, akkor 
nincs benne elég élet, unalmas; 
ha azonban csak jegyzetek alapján 
beszél, akkor meg felületes; ha 
gesztikulál a szószéken, akkor szí
nész, ha nem, akkor fajankó; ha 
felemeli a hangját, akkor ordít, ha 
nem, akkor altatóan egyhangú; ha 
az irodájában dolgozik s tanul, ak
kor jobban tenné, ha a hívek éle
tével törődne, de ha az uccán ta
lálkoznak véle, akkor meg inkább 
készülne otthon a beszédjére, mint 
hogy sétál. Ha a szegényeket láto
gatja, akkor szociálista, ha meg a 
gazdagokhoz tér be, akkor a ha
talmasok uszályhordozója.“

Úgy érzem, hogy nemcsak Ame
rikára áll mindez. Szegény papok! 
No de Jézusnak is ez volt a sorsa. 
(Máté 11 .16-19.)

Dr. Masznyik Endre:

Űj Testámentom.
A mű megrendelhető a szerzőnél is

Ercsi, (Fehér m.)
A fűzött példány ára (szállítással együtt) 90, 
vászonkötésü 120, bőrkötésű 170 ezer kor.

F e lh ív á s i  Sartorius Ernő úr, a 
Kér. Ifj. Egyes, világszövetségének 
titkára, ez év november havában négy 
hetet egészen evang. egyházunk ifjú
sági munkájának szolgálásdra aján
lott fel. Kész ifjúságunknak (egyesü
leteinknek) előadásokat (vetítöképekkel 
is), a vezetőkkel megbeszéléseket tar
tani. — Azokat, akik óhajtják, hogy 
gyülekezetük ifjúsága, ifj. egyesülete 
is részesüljön ennek a szolgálatnak 
áldásában: szeretettel kérem, szíves
kedjenek óhajtásaikat bejelenteni ná
lam, hogy ez alapon Sartorius úr 
számára megfelető munka- és útiter
vet állíthassak össze. Sartorius ver 
németül beszél, az esetleg szükségessé 
váló tolmácsolásról gondoskodunk.

Szekszárd. N é m e th  G y u la
a  L u th e r -S z ö v . fő ti tk á r a .

HETI  KRÓNI KA.
A kormányzó szárnysegédei kíséretében 

magánjellegű látogatást tett az állami pénz
verdében. — Bethlen átvette a kormány 
vezetését. — Budapest polgármesterévé 31 
szavazat többséggel újból Sipécz jenőt vá
lasztották meg. — Rakovszky belügyminisz
ter levélben felajánlotta lemondását Beth
lennek. — Tolnán Klein Antalt, Pilisvörös- 
várott Weicher Miklós apátplébánost vá
lasztották meg képviselőknek. — Hir György 
kerületében Hercegfalván okt. 20 án lesz a 
választás. — Az ügyészség a Tisza-gyilkosság 
ügyében új nyomozást rendelt el. — Páiffy 
Duan József dúsgazdag gróf öngyilkossági 
kísérletet követett el. — A szállodások 
nemzetközi kongresszusukat Budapesten 
tartották. — A reformátusok Mohácson 
református napot tartottak, amelyen Ravasz 
László, Baltazár Dezső püspökök, Czeglédy 
Sándor esperes, Vass Vince pápai theol. 
tanár mondottak beszédeket.

A szerb királyi pár visszaérkezett Pá- 
ri8ból Ve'desbe. — Szerbia belép Francia- 
ország formális szövetségeseinek sorába.

KI Bécsben az elmúlt vasárnap tartotta 
kongresszusát az u. n. páneurópai mozga
lom, melyen résztvett Lukács György és 
Gratz Gusztáv.

Délkarinthliban és Észak-Olaszország- 
ban pusztító felhőszakadás volt.

Romániában a nemzeti szociálisták és 
a parasztpárt megegyezése hatalmas poli
tikai szövetkezést teremtett.

Lengyelországban nagy feltűnést kel
tett két előkelő orosz letartóztatása.

Németországban melegen ünnepelték 
Hindenburg születésnapját. Hindenburg el
nökhöz ebből az alkalomból többszáz levél, 
távirat és virágcsokor érkezett.

Dániában a friz parasztok körében 
hónapok óta forradalmi jelenségek észlel
hetők. A parasztság elégedetlen a kormány
nyal s elkeseredését fokozzák az állandóan 
emelkedő adók.

Olaszország visszaállította a halálbün
tetést. — A fascisták borzalmas módon 
meggyilkolták Cessi tanárt, a katholikusok 
vezérét.

Franciaországban egyre jobban erősö
dik a kormány takarékossági rendszabálya 
elleni hangulat.

Az angol bányászok a munka felvételét 
javasolják.

Teheránban a sah élete ellen irányuló 
összeesküvést fedeztek fel.

Kínában Vu Csan város körül egyre 
dúlnak a harcok.

EGYRŐL- MÁS RÓL.

A m in den n api életből.
Alkoholfogyasztás Magyaror

szágon. Az 1923—24. évben (kincs
tári év értendő I) a borból a belső 
fogyasztás 5,539.390 hl., amelyből 
egy személyre átlag 30 : 36 1., sör
ből 368.218 hl., amelyből egy sze
mélyre 5 :99 1., esik. A belső fogasz- 
tás sörből, borból és pálinkából, 
teljes szeszre átszámítva, egy sze
mélynél átlag 490 1. Pénzértékben a 
fentiekben Csonka Magyarország 5— 
600 millió aranykoronát Ivott meg.

A reformációhoz szitó siklósi vár urának, Perénylnek özvegye: Kanizsai Dorottya felke resi 
és eltemeti a mohácsi csatában elesett hősöket.
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A munka dicsérete.
A munkát tehernek vesszük, pedig 

alapjában vóve áldás mindannyiunkra 
nézve. Megállapították ezt róges-régen 
a nagy emberek. Seneca, a római 
bölcseid azt írja: »A munka a nemes 
lelkek tápláléka.« Spener, a pietizmus 
atyja azt szokta mondani: »Aki el
veszi tőlem a munkát, elveszi élete
met.« És hasonlóan Nagy Frigyes: 
»Azért dolgozom, hogy éljek, mert 
semmi sem hasonlít jobban a halál
hoz, mint a henyélés.« — »E földön 
csak egyetlen egy szörnyeteg van és 
ez a henyélő,« szokta Carlyle Tamás 
mondani. >A munka a polgár ékes
sége,« szólt gyakran Schiller. Micsoda 
hatalmas munkát végzett a mi Lut
herünk: Azt mondta egyszer. >Az 
ember dgy született a munkára, mint 
a madár a repülésre.« És Pál apos
tol egyedül azzal dicsekszik: »többet 
munkálkodtam, mint azok mindnyá
jan.« (I. kor. 15 . 10.)

H A R A N O S Z Ó .

Szthároms. u. 19. vasárnap.
Ep. Efez 4.. 22—23.

A z élet m inden ereje lelkűnkből buzog 
fe l. De vájjon m ilyen a m i lelkünk ? Szent 
igéink szerint romlott. A zért meg ke.l újul
nunk lelkűnkben. . .  ^felöltözni am az ú j 
embert, mely Isten szerin t teremtetett igaz
ságban és valóságos szentségben.*

Ism ételten szeretettel kérjük  
az ú j évnegyed, alkalm ából az 
előfizetési d íjaknak, nem külön
ben a hátralékoknak szives be- 
küldését.

A ki a novem ber 11-én B u
dapesten ta r ta n d ó  egyetemes 
közgyűlésre kedvezm ényes vas
ú ti  jegyigazo lván yt óhajt, erre  
vonatkozó igén yét a vasú ttár
saság és k iin d u ló  állom ás m eg
jelölésével október hó 13-ig  a 
pü spök i h iva ta ln á l annyival is  
inkább bejelentse, m ert később 
igazolványra ig én y t sem m iké
p en  sem tartha t.

Az egyetem es gyám intézet 
közgyűlése a  debreceni lelké
sz t hivatal tá v ira ti  értesítése 
szerin t október 24-én  lesz m eg
tartva . _____

Tisztelgés az egyetemes felügyelőnél. 
A dunántúli egyházkerületi esperesi és 
egyházmegyei felügyelői kara a kerületi 
közgyűlés megkezdése előtt tisztelgett az 
ez alkalommal Szombathelyen időző egye
temes felügyelőnél, báró Kadvánszky Al

bertnál, s nevükben Kap! Béla püspök üd
vözölte öt, ki meleg szavakkal válaszolt az 
üdvözlésre.

Püspöki konferencia. Az evangélikus

güspöki kar október 12-én konferenciát tart 
udapesten. A tanácskozás egyik főpontja 
a külföld nagy protestáns nemzeteibe való 

bekapcsolódás kérdése llesz.
Emléktábla leleplezés. Az alsódör- 

gicsei evangélikus teplomban elhelyezett 
Zsédenyi István gályarablelkész emléktáb
láját okt. 10 én leplezik le, s ugyanekkor 
avatják fel a renovált templomot. A lelep
lezési és avatási beszédet Kapi Béla püspök 
tartja. Délután vallásos ünnepély lesz a 
templomban, ahol szintén Kapi püspök tart 
ünnepi előadást.

.Luther lelke“ az ózdi ifjasigban.
Zokóczi Samu, az ózdi ev. egyház felügye
lője, 10 példányt adományozott Szigethy 
Lajos .Luther lelke“ című könyvéből az 
ózdi ev. ifjúságnak. íme, igy él Luther 
lelke az egyházfelügyelőben 1

A Győri Ev. Ifj. Egyesület a Soproni 
Ev. Leánykór meghivására okt. 9-én és 
10-én az ev. lyceum tornacsarnokában elő
adja a .Jefte fogadalma* című drámát. Az 
előadás iránt a szerző id. Endreffy János 
is nagyon érdeklődik és kilátásba helyezte, 
hogy jó idő esetén átjön megszált területen 
levő lakóhelyéről.

Egyházkerületi közgyűlés. A bányai 
egyházkerület rendes évi közgyűlését okt. 
7-én Budapesten tartotta.

Halálozás. Kiss Ödön ügyvéd volt egy
házközségi felügyelő 74 éves korában Köt- 
csén elhalt. Az elhunytban Németh Sándor 
kötcsei lelkész apósát gyászolja.

Klein Edéné, szül. Barthel Auguszta, 
a szombathelyi protestáns nőegyesüíct 
választmányi tagja, elhunyt.

Áldás emlékükre 1
Az abaujszántói ev. egyházközség, f. 

hó 2-án tartott rendkívüli közgyűlésében 
egyhangú lelkesedéssél Dr. Rozmann De
zső helybeli földbirtokost választotta meg 
felügyelőjévé, ki méltó utóda lesz édes
atyjának ki a felügyelői tisztet csaknem 
egy negyed3zádon töltötte be e kicsiny 
egyházban. Az újonnan megválasztott fel
ügyelőt valamint az év elején választott 
többi egyházi tisztviselőt és presbytériumot 
még az ősz folyamán fogja ünnepélyes 
keretek közölt beiktatni Nemes Károly 
hegyaljai főesperes.

Debrecen. Farkas Qyöző lelkész eddigi 
szokásához hiven közzétette okt.—dec. hó
napokra szóló munkaprogrammját. Eszerint 
szept. 26-án Uray Sándor ref lelkész pré
dikált Debrecenben, Farkas Győző pedig 
Hajdúböszörményben tartott istentiszteletet 
— Október 3-án az Aradi vértanúkról való 
megemlékezés volt. — Október 10-én Szom- 
bathy István karcagi ref. lelkész prédikál, 
mig Lábossá Lajos vallástanár előadást tart 
.Reformáció és a Mohácsi vész* címmel.

Harangavatás Agfalván. Ágfalva köz
ség evangeukus templomában nagy ünne
pélyességgel avatták fel a templom új ha
rangját. Az ünnepségre Sopronból mintegy 
kétezren utaztak ki. A megjelentek között 
voltak: vitéz Simon Elemér főispán, Gévay- 
Wolff Lajos alispán, Zergényi Jenő kor- 
mányfötanácsos, soproni evangélikus egy
házközségi felügyelő és Szoka István fő
szolgabíró. Az avatási szertartást Scholtz 
Ödön ágfalvai evangélikus esperes, volt 
nemzetgyűlési képviselő, végezte

Pécs. Az országos földbirtok rendező 
bíróság a pécsi evangélikus egyháznak 
25. kát. holdat ítélt meg. — A Diakonia

egyesület okt. 16-án a városi Nőegylet ter
meiben családi estélyt rendez. — Szept. 
25-én megalakult az Evangélikus cserkész 
csapat, 18 taggal. — A .Zrínyi* katonai 
főreáliskolához Koren Pál evang. tanárt 
nevezte ki Soltész Elemér püspök.

Lelkeszjelölés. A tési ev. egyházközség 
f hó 3 án tartott lelkészjelölő közgyűlésén 
Pohánka Ödön sámsonhizai 8. lelkészt 
jelölte egyhangúlag.

Norvég lelkész Budapesten. Beronka

{ános Norvégia Vadstó városának lelkésze 
(udapesten időzvén a Deák téri iskola dísz
termében, majd a budai templomban Isten- 

tisztelet keretében előadást tartott. Elő
adásában, melyet magyar nyelven tartott, 
a norvég egyházi viszonyokat ismertette.

A meszleni anyaegyházközség a meg
üresedett kántortanitói állásra egyhangúlag 
Szabó Lajos tanítót választotta meg.

Németzsidány. A kőszegi leányegy
háznak Németzsidánynak a háború előtt 
volt haranglába és benne egy harangja, de 
a háború nemcsak a férfiak javát vitte el, 
de még a harangot is. A harang nélküli 
faláb pedig az idők folyamán elkorhad és 
végre ö8szeroskadt. Régen bántotta az a 
híveket. Nem is hagyták annyiba. Gyűjtöt
tek pénzt, neki álltak a munkának és min
den külső segítség nélkül felépítettek egy 
köböl való tornyot és szereztek be két ha
rangot. Szeptember 26 án volt a felavatás. 
A püspök képviseletében Ziermann Lajos 
soproni lelkész végezte a felavatást Az is
kola előtt gyülekezett a hivek serege. A 
helyi lelkész Dr. Tirtsch Gergely imát mon
dott. Énekszóval vonult azután a gyüle
kezet a torony elé, mely úgy van építve, 
hogy idővel hozzá templomot lehessen épí
teni. Az oltári szolgálatot a helyi lelkész 
végezte, a felavató beszédet tartotta Ziermann 
Lajos, ki most is a nála megszokott köz
vetlenséggel szivhez szólóan beszélt. A fel
avatás után megszólaltak a harangok. Majd 
először szóltak az elesett hősök, majd 
mind azok emlékére, kik harangszó nélkül 
lettek eltemetve. Az ünnep alatt kétszer is 
szerepelt a helyi egyházi énekkar és áhi- 
tatos énekével nagyban hozzájárult az ünnep 
emeléséhez. A németzsidányiak hitbuzgó- 
sága minden dicséretet felülmúl.

Tanítóegyesület! gyűlés. A hegyaljai 
egyházmegye tanítóegyesülete okt. 25-én 
tartja Diósgyőrött Záhony Dezső elnöklete 
alatt évi közgyűlését. A közgyűlést isten- 
tisztelet és úrvacsora előzi meg. Mintata- 
nítást tart Poppe Béla tállyai tanító. 
Előadások lesznek: Vietórisz László diós- 
győrvasgyári hitoktató lelkész. .Hogyan te
hetjük vallásoktatásunkat eredményesebbé?“ 
.Az új tanterv ismertetése evang. iskolá
inkra vonatkozólag.“ Zatykó Mihály arnoti 
tanító: ,A történet és alkotmánytan taní
tása különös tekintettel jelenlegi helyze
tünkre.“ Előtteivaló nap lesz a diósgyőri ev. 
egyház harangszentelése.

Uj hittankönyv. E hó közepén jelenik 
meg Pap Ferenc föv. vallástanárnak az 
Evangélikusok Lapja 1925. okt. 18-iki 41. 
számában fejtegetett elvei alapján az ipa- 
rostanoncok számára készült ,Ut, Igazság, 
Élet* c. hittankönyve. A zsebalakú, 80 ol
dalra terjedő olvasó és tankönyv, melyet 
az egyetemes közgyűlés még az ősz fo
lyamán engedélyezni fog, egy pengő bolti 
áron fog forgalomba kerülni.

Nemescso. Az önkéntes Tűzoltó Egye
sület zászlaját ünnepi istentisztelet kereté
ben avatta fel Gerencsér Zsigmond lelkész 
a templomban. A zászlóanyai tisztet özv. 
gróf Nicky Ferencné töltötte be. Délután
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szinielöadá8t tartottak a grófné kertjében, 
melynek tiszta Jövedelméből három millió 
koronát az evang. ifjúsági egyesület könyv
tár alapjának gyarapítására fordítottak.

Magyarszombathelyen a nőegylet ér
tékes fehér selyem oltárterítővei ajándé
kozta meg a gyülekezetét hálaadó ünnepre.

Ászáron egyhangúlag Varga József súri 
tanítót választották meg kántortanitónak. 
Molnár Gyula magyarszombathelyi lelkész 
szept. 5-én iktatta ünnepélyesen hivatalába.

A far&dl ág. hitv. evang. egyházközség 
Szíj Lajos 47 évi szolgálat után, nyuga
lomba vonulása következtében megürese
dett kántortanltói állásra, fiát, vitéz Szíj 
Gyula Vérteskethely levita tanítóját válasz
totta meg, egyhangúlag.

Szentgotthárd. Kegyeleten ünnepség 
keretében emlékezett meg október hato
dikéról ezidén is az Evangéliumi Diákszö
vetség. A reggeli istentiszteleten Berger 
Lajos segédlelkész ünnepi beszédet tartott, 
majd Káply Elemér ifj. elnök megemlékezést 
az aradi tizenháromról, míg Oszvald Endre 
gim. tanuló szép szavalatával működött 
közre.

Tanulmányút Olaszországba. A „Beth
len Gábor Szövetség“ folyó évi október 
hó 23-iki indulással kéthetes tanulmányi 
kirángulást rendez Olaszországba. A ki
rándulás résztvevői megtekintik Velence, 
Róma, Nápoly városokat; Capri szigetét a 
következő terv szerint: Velence egynap, 
Firenza kettő, Róma öt, Nápoly háromnap. 
A résztvevők vezetése mellett meglátogatják 
a városok múzeumait, templomait, látni
valóit. Capri szivetén a kék barlangot, Fi- 
esolet, Pompejit hivatalos programm sze
rint. Részvételi dijak: III. osztályon 3,500 000 
korona, 11. osztályon 5,000,000 korona. Eb
ben az összegben a vonaton való utazás, 
az ellátás, lakás, múzeumi belépődíjak fog
laltatnak. Jelentkezni lehet a „Bethlen Gábor 
Szövetséginél Vili. Kertész-ucca 18. III. 
em. 22. legkésőbb október hó 15-ig. A 
részvételidij egyharinada a jelentkezés al
kalmával, a többi részletben is fizethető 
október 20 fg.

Felfigyelő beiktatás. A kemeneshö- 
gyészi gyülekezet a közelmúltban iktatta 
be ünnepi keretek között új felügyelőjét 
nagyalásonyi Barca Zoltán kír. kamarást. 
Az új felügyelő lángoló egyházszeretettel, 
mélységes evangéliumi hittel, nagy lelke
sedéssel, sok nemes alkotni vágyással állott 
be az egyház szolgálatába. Reméljük, hogy 
legközelebb már az egyházi élet tágasabb 
mezején találkozunk nevével. Elhivatásához 
a jó Isten gazdag áldását kérjük.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A presbiterlánusok jövő évi kongresz- 

szusukat szept. havában Budapesten tartják, 
melyen igen sok előkelő presbiteriánus 
vesz részt.

Genfben az Ifjúsági Egyesületek Világ- 
szövetsége szept. 9—19-ig nemzetközi diák- 
kiállitást rendezett.

Német theologusok az amerikai egye
temeken. Németország és Amerika a lelki 
közösséget mélyítendő kölcsönösen kicseré
lik theologusaikat. A németek 6 theologust 
küldöttek Amerikába, az amerikaiak 5 the
ologust Németország különböző egyete
meire.

A német birodalom megalapításakor 
1871.-ben a lakosságnak csak 4. 8 °/o-a élt 
nagyvárosban, 1925.-ben ellenben 26. %. 
Mig a falusi lakosság 1871.-ben 63.8 %, 
addig 1925.-ben 35-6 °/o-t tett ki az össz

lakosságnak. Ebben az országban tehát 
különösen feltűnő a lakosság arányszá
mának eltolódása a nagyvárosok javára 
és a falu hátrányára.

Münchenben a városi tanács Áldozó
csütörtökön a város közelében 100%-os 
munkabér emeléssel aszfaltmunkálatokat 
végeztetett, májuB elsején azonban teljes 
munkaszünetet rendelt el.

Hetenként három vallástanl óra. Nem 
nálunk, hanem Meklenburgban, hol az elemi 
és polgári iskolákban husvét óta hetenként 
három hittanóra van bevezetve.

Németausztriai evang. statisztika. 
Németausztria 6Vs millió lakosságából
250.000 evangélikus. Van 115 anya- és kb. 
200 leányegyházuk. Hogy milyen virágzó 
hitéletet élhetnek, mutatja az, hogy minden 
évben körülbelül 3000 leket nyernek hoz
zánk való áttérés folytán.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Alulírottak mély fájdalomtól megtörve, 

de a Mindenható akaratában való meg
nyugvással jelentik, hogy az önfeláldozó 
jó feleség, szerető anya és testvér Klein 
Edéné szült. Barthel Auguszta, a szombat- 
helyi Protestáns Nőegylet választmányi 
tagja, hosszas, kínos, keresztényi meg
adással tűrt betegség után, boldog házas
ságának 17-ik évében 1926. évi szeptember 
28-án, d. e. 11 órakor visszaadta nemes 
lelkét Teremtőjének. Felejthetetlen drága 
halottunk nyugodj békében! I. Kor. XIII 
8 : „A szeretet soha el nem fogy.“ Özv. 
dr. Fridrichovszky Lászlóné Barthel Paula 
Barthel Rudolf, Barthel Oltó, Horusitzky 
Henrikné Barthel Hermin testvérei, Barthel 
Rudolfné sógornője, Horusitzky Henrik 
sógora, Klein Ede áll. f. keresk. iskola c. 
igazgató férje, Klein Karola gyermeke.

Özv. Kiss Ödönné szül. tótlipcsei Fab- 
ricius Margit úgy a maga, mint a gyászoló 
család nevében fáldalommal tudatja, hogy 
szeretett férje Kiss Ödön ügyvéd, volt egy
házközségi felügyelő, vármegyei bizottsági 
tag folyó év október hó 2-án, 74 éves ko
rában, boldog házasságának 36-ik évében 
reggeli 5 órakor az Urban csendesen el
hunyt. Dr. Stráner G/ula, kötcsei Stráner 
Jenő, özv. Arnhold Károlyné szül. Stráner 
Vilma, Stráner Vilmos, testvérei, özv. Kes- 
serü Endréné szül. Kőnek Ida, dr. Kiss 
Ödön Németh Sándorné szül. Kiss Margit, 
Kiss Emma, gyermekei, özv. Kőnek Sán
dorné szül. Gersti Paula dr. Kiss Ödönné 
szül. bögözi Szabó Ilona dr, menyei, Né
meth Sándor, veje, Kesserü Ilonka, Kes- 
serfi Sándor, Kőnek László, Kőnek Sándor, 
Németh Margitka, Németh Palika, Kiss 
Anikó, Kiss Zsuzsanna, Kiss Judith, unokái.

Ú J D O N S Á G O K .
A szegedi egyetem alapkőletétele. 

A Ferenc József tudományegyetem új te
lepének alapkövét október 5-én tették le 
ünnepélyes formák között, Horthy Miklós 
kormányzó jelenlétében.

Az adózás ellenőrzése. A pénzügy- 
miniszter vezetőtisztviselői, közöttük Varga 
Imre államtitkár, Kölby Ferenc miniszteri 
tanácsos, Csekó Béla miniszteri tanácsos 
végig fogják járni az ország különböző 
részeit, hogy személyesen szerezzenek ta
pasztalatokat az adófizetések és behajtások 
körül.

Jászai Mari meghalt. Jászai Mari, a 
Nemzeti Színház nagynevű művésznője okt.
6 -án reggel meghalt. Temetése okt. 7-én 
volt.

Közgyűlés a dunamelléki református 
egyházkerületben. Október 16-18-ig tartja 
ez évi rendes közgyűlését a dunamelléki 
egyházkerület a budapesti, Ráday-uccai 
püspöki palota dísztermében. A kerületi 
közgyűlésen Ravasz László dr. püspök, 
illetve Darányi Ignác dr. v. b. 1.1., főgond
nok fog elnökökölni.

Imaoka japán tanár előadása Békésen. 
Imaoka Dsuicsiro tanár előadást tartott 
Békésen. Előadását, mozgó- és állóképek
kel illusztrálva, a japán nőről és gyerme
kekről tartotta. Érdekes képekben bemu
tatta a legutóbbi japáni földrengés borzal
mas busztitásait is.

Néger orvos, a pécsi egyetem szü
lészeti klinikáján. A pécsi egyetem szü- 
lészi klinikájára Alfréd B. Xuma dr., néger 
orvos személyében érdekes vendég érkezett, 
hogy három hónapon át Sdpiades pro
fesszor vezetésével bővítse orvosi ismere
teit és gyakorlatát. Xuma dr., a délafrikai 
Fokvárosból 12 éves korában származott 
Amerikába és Csikágóban szerezte az or
vosi diplomáját Európa leghíresebb egye
temein már két év óta folytat tanulmányokat, 
Magyarországon fél évig marad és vala
mennyi egyetemi városunkat fölkeresi. A 
néger doktor anyanyelvén kívül (a sixosa- 
törzs nyelvét beszéli) tökéletesen beszél 
angolul és latinul is megérti magát. A cso
koládébarna fiatal orvos fehér köpönye
gében máris otthonosan jár-kel a klinika 
folyósóin és kórtermeiben.

Kitüntetett számadó juhász. Lakatos 
József számadót abból az alkalomból, hogy 
ponyvádpusztai gazdaságban negyvenhét 
évig hűségesen munkálkodott a földmíve- 
lésügyi miniszter kitüntető oklevéllel és 
pénzadománnyal jutalmazta meg.

Hazajött a németországi gazdacsere- 
csoport. A magyar Gazdaszövetség né
metországi gazdacsereakciójának résztvevői 
hazaérkeztek. A cserecsoport hazatérte 
előtt hosszabb tanulmányútat tett Német
országban, fölkereste Halle, Lipcse, Drezda 
és Berlin városokat.

Kisértetfogás a temetőben. Érdekes 
eset tartotta izgalomban Madaras község 
lakosságát. A nép között az a hir terjedt 
el, hogy kisértet van a temetőben és es- 
ténkint ott imbolyog a sírok között. Na
pokig izgultak a kedélyek, és rémmesék 
jártak szájról-szájra, míg végre akadt egy 
bátor ember, aki fegyvert fogott és felku
tatta a „kísérletet “ Meg is találta, amikor 
éppen nyugovóra tért a „kisértet“, aki nem 
volt más, mint az egyik madarasi muzsikus 
cigány. A temetőben rendezett be magának 
éjjeli szállást.

Száznyolc beteges hajlamú férfit 
fogtak össze a razzián. A főkapitányság 
bizalmas értesítéseket kapott arról, hogy 
Budapesien a Városliget elhagyott részei
ben beteges hajlamú férfiak valóságos 
gyűléseket tartanak. A rendőrség azért raz
ziát tartott, amelynek szép eredménye volt. 
összesen 108 beteges hajlamú fiatalembert 
állítottak elő a főkapitányságra.

A postatakarék leszállította a ka
matlábat. A pénzügyminiszter a napokban 
kiadott rendelete értelmében október hó 
elsejétől kezdve a takarékbetétek után fi
zetendő kamatlábat hat és fél százalékban 
állapította meg.

Petőfi és a csehek. Petőfi szobrát 
annak idején eltávolították és azóta a város
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pincéjében hevert. Most a városi tanács 
közművelődési szakosztálya határozatot 
hozott, hogy Petőfi Sándor szobrát ismét 
felállítják a régi helyén. Úgy látszik, a 
csehek is rájöttek arra, hogy Petőfi mű
vészete mégis csak az egész világé, ame
lyet nem lehet politikai okokból egyszerűen 
elrejteni.

A világ legmodernebb vízmüvei ki- 
lencszázmilliárd koronába kerültek. Bom
bay város vízellátásán munkálatai most 
közelednek befejezéshez. A munka több 
mint három esztendeig tartott ; a csőveze
tékek együttes hossza több mint 160 kilo
méter. Az egész mű közel 60 millió rupi- 
ányi összeget emésztett fel, ami magyar 
pénzben 900 milliárd koronának felel meg.

Leégett két nagy holland bútorgyár. 
Waddingsteepen nagy tűz támadt, amely a 
Modder-Karg- és a Dys féle bútorgyárat 
teljesen elpusztította. A kár 300,000 hol
landi forint.

Herczeg Ferenc képes szépirodalmi 
hetilapja az „Uj Idők 40. számával új év
negyedbe lép. Ebben a számban kezdi 
meg az „Uj Idők* Szép Ernő, »Valentine* 
című új regényének közlését, amely a mai 
jazzbandes, bubifrizurás, rougecs, Char- 
lestonos nagyvárosi életet és szerelmet ál
lítja elénk kifinomult művészettel, ellen
állhatatlan humorral és mély élelmes
séggel. Szép Ernő regényét Zádor István 
művészi rajzokkal illusztrálja. Az Uj Idők
nek ebben a számban Szép Ernőn kivül 
Herczeg Ferenc, Rákosi Jenő, Surányi Mik
lós, Falu Tamás és Terescsényi György 
írtak, s az ő Írásaikon kívül közli az „Uj 
Idők* Rudolph Stratz regényének folytatá
sát, Theodora Weld elbeszélését és szebb- 
nél-szebb művészi és időszerű képek gaz
dag sorát. A lap tartalmát érdekes rovatok, 
szerkesztői, gasztronómiai és szépségápo
lási üzenetek teszik teljessé Az „Uj Idők* 
kiadóhivatala, Budapest, VI. Andiássy-út 
16. — Bárkinek aki levelezőlapon kéri — 
díjmentesen küldi el mutatványul ezt a 
számot.

A Milliók Könyve című népszerű re
génysorozat legújabb száma Csathó Kál
mán „Te csak pipálj Ladányi* című hires, 
humoros regényét tartalmazza. Mint a többi 
szám ez is jó pspiron szfnes bontókban 
jelent meg. A Milliók Könyve előfizetési 
ára félévre 48 000 korona helyett 40.000 
korona az „Uj Idők* előfizetői abban a 
nagy kedvezményben részesülnek, hogy 
félévre vagyis hat regényre 30,000 koro
nával fizethetnek elő. Mutatványszámot szí
vesen küld 8,000 korona beküldése elle
nében a kiadóhivatal, Budapest, VI. And- 
rássy-út 16.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u 5. E régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 90 szoba, 
mindegyikben központi fűtés, mosdók víz
vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt 
étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan 
létesített Erzsébet pince a főváros legszebb 
sörözője. Feltűnést keltő látványossága 
Petőfi „János vitéz* költeményét illusztráló 
12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak.

Szabó Imre tulajdonos.
Az Én Újságom a legelterjedtebb ma

gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékok stb., gondoskodnak a 
4—10 éves gyermekek szórakoztatásáról. 
Könnyű, világos stílusban megirt mesék, 
versikék, köszöntők, ha felolvassuk a még 
olvasni nem tudó kis babának, játszva ta

nulja 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 gyermek nevelésében. A 
lap negyedévi előfizetési ára 25.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy út 16.

Magyar Lónyok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. 
Szebbnél szebb novellák, versek, társa
dalmi és ismeretterjesztő cikkeken kivül, 
képek és a szerkesztői üzenetek tarkítják 
a lapot. A Magyar Lányok előfizetői 20 
ezer korona kedvezményes áron szerez
hetik meg a Százszorszép című regény
sorozatot. A Magyar Lányok előfizetés, 
ára negyedévre 30.000 K. Mutatványszámoi 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI t 
Andrássy-ut 16.

A HARANOSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be: 
— A számok ezreket értékelnek. — 

Czéh Pál Lajoskomárom 4, Roxer Mihály 
Dunaföldvár 20, dr. Wölfel Gyula Somogy- 
döröcske 4, Lövey Jánosné Szeged 5, Réti 
József Újszeged 10, Németh István Répcelak 
4. özv. Hudy Kálmánná Nemeskolta 4, 
Nagy Lajos Csánig 4, Székely József Szany 
10, Király Elek Nagyköcske 4, Nagydémről: 
Mihály István 20, Káldy Nagy Gyula 20, 
Pápáról: özv. Mód Györgyné 4, Gyurátz 
László 30, özv. Deme Károíyné 4, Kardos 
János 4. Csejtey Gábor 10. özv. Kiss Imré- 
né 4, Pécsinger Ferenc Gór 4, Pécsről: 
özv. Dadó Józsefné 4, Németh Béla 4, 
Steinhausz Béla Putnok 30, Serbán Károly 
Cegléd 4, Pestsztiórincről: Kákay Mihály 
4, Özv. Katona Józsefné 4, Tóth-Szöllös 
Mihály Pestsztmihály 10. Körmendről; 
Berke János 10, Zimmermann Artur 30, 
SojÉ K l Béláné 4, Ágoston István Felső- 
sáiPFoeledből: özv. Varga Sándorné 4, 
Pálfi Dénes 4, Répcelakról: Moór Ferenc- 
né 10, Fülöp József 10, Németh Sándorné 
Nemeskereszlur 15, Ludván János Nagy- 
8Ímonyi 18, Ódor Sándor 0:vö3kónyi 5, 
Győrből: Horváth Miklós 4, Mach r̂ Pál 
4, Trogmayer Károly 4, Macher Elek 10, 
Czechmeiszter Sándor 4, Kunos Endre 4, 
Paveszka Mihály 4, Kiss Imre Tiszaföldvár 
30, Tátrai Károly Szeged 32, Gyurkó 
István Kádárkut 4, Vasárnapi iskolások 
Ajka 300, Magassy Sándor Rum 4, özv. 
Torda Lajosné Paks 10, Ádám Gyula Kis
kunhalas 4, Rákospalotáról: Hörényi Ist
vánná 20, Sikter Istvánná 4, özv. Pivacsik 
Jánosné 4, Kéhl Mihály Mászlonypuszta 5, 
özv. Koch Fülöpné Kishidja 4, Sárvárról: 
Remete Ida 4, Móor Samu 10, Forintos 
István 4, Tamás Károly 4, Szombathelyről: 
Szabó József 20. Schleifer Imréné 4, Rácz 
István Söpte 4, Nagy Pál Bucsusztlászló 4, 
Király Kálmán Nagylengyel 40, Mészáros 
Kálmán Veszprém 4, id. Zsoldos Ferenc 
Porogsztpál 5, özv. Szép Imréné Tét 10, 
Budapestről: Brenner Célia 4, Navratil 
Erzsébet 4, Farkas Béla 4 Saguly Károly 
30, Bízik János Sárbogárd 4. Dankó Sá
muel Öcsöd 4, Kotsis Lajos Mesterháza 4, 
Virág Mihály Mende 10, Edvy Jánosné 
Pórládony 5, Meidlinger Györgyné Lajos
komárom 50, Németh János Mosonszent- 
jános 10, özv. Revaló Jánosné Kiskörös 4, 
Kocsis István Kővágóőrs 10, Gérnyi István 
Somlószőllős 4, Lucsán Mihály Csornád 5,

Fényképező gépek
és cikkekről ingyen küld

árjegyzéket, ha levelezőlapon kéri

Hatschek és Farkas
9—10 Bpest, IV., Karoly körút 26.

Zugman József Győrszabadhegy 40, Gállk 
János Békéscsaba 10, Kovács József Gyö- 
möre 10, Mizerák István Tab 10, Szabó 
Róza Rábcakapi 4, Berkes Sándor Nagy- 
mórichida 10, Helyei Nagy Sándor Boba 
5, B Kovács Ferencné Ászár 10, Csapó 
István Ujmalomsok 4. özv. Jobbágyi Jűz- 
sefné Zalasztgrót 5, László József Csékut 
32, Gőcze Vilmos Nagysitke 10, dr. Knef- 
fel József Túra 50, Kovács József Alsóság 
4, özv. Böröczky Sándorné Adásztevel 4, 
Grössing János Mörbisch 45, Geisztlinger 
Frigyes üols 10, özv. Miovácz Györgyné 
Kaposvár 4, Szegletes Sándor Kistengelic 
4, id. Prachát Vilmos Bácsalmás 4, Barcza 
Zsigmond Zalaegerszeg 4, Varga József 
Devecser 50 ezer K-t.

Kelolős szerkeszt.-» i s  kiadó: CZIPOTT OÉZ A 
S zen tgo tthá rd , V asvárm egya. 

Sserkeaitótára: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAQY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Köziratokat nem adunk viaaaa.

Piac.
V alu ták: Dollár 71 200, Schilling 10050, 

Német márka 16968, Cseh korona 2110, 
Dinár 1255, Lei 364, Lira 2660, Frank 1990. 
Angol font 346 025.

G abonaárak: Búza 350—355, rozs 260— 
262, árpa 220, köles 185. zab 210, tengeri 
247—250, korpa 155 ezer korona méter- 
máz«ánként.

Állatpiac: Sertés 15750—16400, bika 
11000-14000, ökör 13 000—15.500, tehén 
7000-14.500, növendékmarht 5000-12 500, 
zsir 28 000—30.000 K kilónként.

Felsőipariskolán gépészeti szakot vég
zett 26 éves evangélikus nőtlen fiatalember, 
aki már mint önálló fógépész működött, 
megfelelő állást keres. — Cim a kiadó- 
hivatalban. 1—4

Főzés és egyébb házi teendők elvégzére 
intelligens nőt keresek. — Pfeiffer Jánosné 
Kaposfő-pta, up. Szomajom. (Somogy m.)
2—3

Nagy tagú háztartásom részére szept. 
hó 8-ra evangélikus magános asszony, 
vagy idősebb leány mindenest keresek. 
Lelkészi ajánlással felszerelt ajinl- 
kozásokat a havonként igénylendö bér
fizetés megjelölésével alanti elmemre kérek. 
Abaffy Gyula evang. s lelkész Ózd. 
(Borsod m) 193. sz. 4—4

I I Z e n e é r t ő k  f i g y e l m é b e  I I
Johann Uhlrich Fichtl-féle Mittenwald- 
ban 1763-ban készült m e s t e r h e g  ed fi 

eladó. Cím a kiadóban. s-3
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Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.)

S z o m b a th e ly ,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
ío-io kézelő tisztítás.

Gyermektelen úri családhoz november 
1-re rendszereié, feltétlen megbízható, jó 
erkölcsti mindenes, aki főzést és minden 
házi munkát vállal s aki állandó helyet 
óhajt, jó fizetéssel felvétetik. Legjobb bá
násmódban részesül. Sopron vagy Vas 
megyeiek előnyben. — Cim : d r. K esserüné 
B udapest. 1., Horthy Miklós út 15/a. III. 9.

2—2

MEGJELENT
a z  1 9 3 7 - i k

LUtC aptAR
Á R A  2 0 .0  0  0  KOR.

Keresek 5 és 11 éves leányaim mellé 
mielöbbre megbízható katholikus, németül 
perfekt beszélő kisasszonyt, aki takarítást 
Is végez. Varrni tudók előnyben. Dr. Vass 
Istvánné Barcs. Somogy m. 2 - 3

Mátin Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  Be l ed ,  Fő utca. —  

Á llandóan  d ú s  v á la sz té k  érc - és 
fakopo rsókban , szem fedókben  és 
s írk o szo rn k b an , v a la m in t az  összes 

tem etkezési c ikkekben . 60

Sor8Üldözött. uriasszony állást keres, 
lehetőleg egy 4 éves kis fiúval mint ház
vezetőnő. Kitünően főz, a háztartás minden 
ágában jártas. Levelek: „Szorgalmas és 
Megbízható“, jeligére a kiadóba kéretnek.

Közhasznú és m egszerzésre 
érdemes kiadványok a

„Luther-Társaság“
evang. könyvkereskedésében

Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 51.

Szigethv Lajos: Luther lelke.
Hangulat képek a lutheránus 
magyarság múltjából . . . 30.000 

Civitas Fidelissima: Sopron le
írása és története, szépségei.
Képekkel......................................  40.000

Lampérth Géza: Mohács. A mo
hácsi vész 400-ik évfordulóján 15 000 

Dómján E lek: Az áldozati kul
tusz, vallástörténeti tanulmány 15.000 

Mohácsi emlékkönyv, félbőrkö
tésben ....................................  160.000

Czapáry: Magyar gyümölcs-tö-
megtermesztés............................  37.500

Vértesi Zoltán: Isten igéje a mi 
vígasztalásunk. (Luthernek a 
mohácsi vész után Mária ma
gyar királynéhoz intézett vi
gasztaló levele és négy zsoltár 
magyarázata magyar és német
nyelven).................................... 10.000

Zsilinszky: A magyarhoni pro
testáns egyház története . . 125000 

Salamon Ferenc: Magyarország 
a török hódítás korában. 2. 
k i a d á s ....................................  37.500

Használt o rgona. A lébényi gyülekezet 
hatváltozatú orgonája igen jutányos áron 
eladó. Érdeklődők forduljanak a lébényi 
lelkészi hivatalhoz (Moson m.). 2—3
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1810-ban.

Laptulajdonol:
I  DlDÍDtllI L D tter-S ldT ttlil.
ás Oruágoa Lather-Siöret- 

Bég hlraUlM lapja.

K tsiratok, elófiietéal dijak 
6l reklamáolök a 

HAFANGSZO aserkeistó- 
kladóhlvatalának 

Szentgotthárdra (Vaarm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
Megjeleni* minden vasárnap.

Térj m agadhoz drága Sión, 
Van m ég neked Isten ed!

Saarkaastó-kladóhlTatal: 
SZENTOOTTHÁRD.

Vas vármegye.

FlékkladéhlTatal 
.Luther-Társaság* kOnyr- 

kereskedése Budapest,
VUI., SzentklrAljl-u. 51/a.

i  „HARANU8Z0“ 
alóflsetéal ára: a negyedik 
negjedém 18.000 korona.

Félért« 80.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
107.-os kedvezmény. 

Amerikába egéaz érre Z 
dollár; az utódállamokba 
a ÍV. negyedre 20.000 K.

M ost —  vagy so h a !
Lukács ev. 9. u. »Követlek 

téged Uram, de előbb engedd 
meg nékem, hogy búcsút ve
gyek azoktól, akik az én há
zamban vannak.“

. Az ördögök fejedelme ezt a 
fogós kérdést adta fel szolgáinak: 
»Miként lehetne végérvényesen útját 
vágni az emberek üdvözülésének?«. . .  
A szolgák sorban felelgettek: a testi 
kívánságok felébresztésével, földi él
vezetekkel, iszákossággal, kapzsiság
gal, dacos engedetlenséggel, hiúság
gal . . .  De a fejedelem mindezzel nem 
volt egészen megelégedve. Végre elő
állt a szolgák közül egy és így szólt: 
»Én most mást próbálok 1 így beszé
lek majd: Kedves emberek 1 Igazat 
mondanak ám a ti prédikátoraitok, 
amikor azt hirdetik, hogy bűnbánatot 
kell tartani. Nagyon is igaz, hogy 
meg kell térni, mert különben ment
hetetlenül elvesztek. Én is azt ta
nácslom azért: térjetek meg, — de 
megsúgom azt i s : nem kell ám sietni 
ezzel a megtéréssel, ráértek még 
arra!« — Ez a terv igen megtetszett 
az ördögök fejedelmének és gazdagon 
megjutalmazta szolgáját.

Tudjuk- e most már, ki sugdozza 
szakadatlanul fülünkbe ezt a gonosz 
beszédet: Ráérsz mégl Tudjuk-e most 
már, hogy a halogatás ördöge éppen 
legnagyobb kincsünket, örök életünk 
üdvösségét akarja elvesztegetni 1 Ugye 
ismerjük ezt a találó közmondást: 
»A pokolba vezető út, véghez nem 
vitt jószándékkal van kikövezve I«. . .

A mi jelszavunk tehát ez legyen: 
Most — vagy soha! Most kell elő
készíteni üdvösségünket, mert ha most 
nem sikerül, akkor sohasem sikerüli 
Azonnal a Krisztus követői közé kell 
állni; most kell figyelni, hallgatni 
Isten igéjét, hisz a koporsóban olyan 
süketség fogja le hallásunkat, hogy 
akkor már hiába akarnék hallgatni.

Most kell Isten előtt térdet hajtani, 
különben úgy megmerevednek lába
ink, hogy az egek-egében sem tudunk 
térdet hajtani 1 Most kell időt szakí
tani arra, hogy Istennel együtt legyünk 
az ő házának csendességében, mert 
különben minden idő, egy egész 
örökkévalóság, a boldog menyország 
veszett el számunkra. Most kell komo
lyan venni keresztyénségünket, vagy 
pedig sohasem vehetjük komolyan...

Atyánk I segíts minket arra, hogy 
a kegyelem idejét jól felhasználjuk I

»Lelkem, vigyázz serényen.
Buzgón fohászkodjál,
Hogy a síkos ösvényen 
Meg ne csuszamodjál.
Amely szív, jól nem vív,
Bűnnek lesz szolgája,
Es Sátán prédája I
Oh, ne mondd: van még idöml
Elröpül az élet,
S űt az óra, amidőn 
Meglesz az Ítélet.
Jaj, ha már a halál 
Érted jön sietve 
S nem vagy elkészülve I*. . .

Ámen.

A b old ogság  útja.
Irta: dr. Schlitt Oyula.

Az ember mindig azt szeretné, ami 
nincsen, mindig azt óhajtja, ami jelen
leg nem áll hatalmában. Részben a 
múltat akarná erővel előhívni sírjából, 
részben ábrándjaiban kialakult s ő 
néki tetsző jövőt szeretné megvalósí
tani. A jelennel soha sincs kibékülve. 
Pedig csupán a jelen áll hatalmában 
s ennek javait használhatja fel egye
dül boldogsága megalapításának mun
kájában. Azon javak összessége, me
lyek az emberi élet számára szüksé
geseknek bizonyultak a múltban, 
képezik a jelennek állapotját s csak 
ezen állapotból fog kibontakozni a 
jövő. Ez a világ '.kulásnak törvénye, 
az Isten akarati k mindeneken ke
resztül való me dósulása.

A jelen javainak bölcs felhasz
nálása létesíti a jövőt, a boldog 
jövőt. De vájjon felhasználja-e az 
ember igazán a jelennek Isten által 
nyújtott javait. Rendszerint nem; soha 
sem elégítik ki vágyait. Más javak 
megszerzéséért küzd s így emészti fel 
rövid időhöz kötött életerejét hiába
való, Isten ellen törő harcában. Ez 
az emberi élet tragikuma, ebben rej
lik az ember minden boldogtalansága.

Ember használd ki a jelent. Élj

javaiddal, melyeket az Isten épen 
rendelkezésedre bocsátott. Az Isten 
jósága feltétlenül nyújtott néked any- 
nyit, hogy boldoggá lehessél vele. 
Csak használd fel bölcsen 1 s ő meg
tanít téged arra is, mint használjad 
fel javaidat magad boldogítására. 
Megtanít téged erre az ő tudománya, 
az evangélium. Ez a legdrágább földi 
jó, mely rendelkezésére áll minden
kinek. Ennek fényében megismered 
javaidnak nagy értékét s megpillan
tod az utat, melyen át ezek segítsé
gével boldoggá lehetsz. A szeretet 
szolgálatába kell javaidat állítanod, 
így akarja ezt az Isten. Akkor minden 
cselekvésed nemesítően, boldogítólag 
hat rád s jótékonyan környezetedre. 
Te nem esel mértéktelenségbe 8 nem 
látnak szükséget azok, akik körülötted 
élnek. A megbékültség égi érzése 
pihen családodon s egész környéke- 
zeteden. így épül számodra a jövő, 
mely már reményében is áldólag 
integet feléd.

S javaid a szeretet szolgálatában 
szaporodnak. így nőhetnek vágyaid 
is s távolabbra nyúlhatnak eszméid, 
hisz megerősödött javaidban biztos 
alapot szereztél számukra. De mindig
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csak annyit akarjál elérni, amennyire 
jogosít jelen állapotod.

Ha oly dolgok feló törsz, melyek 
nem bírhatják gyökerüket meglevő, 
istenadta javaidban, békességed s 
boldogságod számára idegen utakon 
jársz, melyekről nem tudod, hol vég
ződnek s hová visznek téged. S egy
szeresek észreveszed, lejtőn állasz s 
csúszol lefelé. Fásulttá, könnyelművé 
lesz lelked magaddal szemben s rideg 
könyörtelen övéid iránt. Idegen lesz 
számodra minden javad s a boldog
talanság veti szomorú árnyékát csa
ládodra. Nem találsz már utat, mely 
visszavinne a te boldog kis világodba. 
Idegen vágyaid beléd markolnak s 
könyörtelenül vonnak egy látatlan 
mélység felé. Nincs többé nyugalmad, 
mert a vádló lelkiismeret a gyötrel
mek poklát viszi lelkedbe. S mindez 
azért, mert nem voltál megelégedve 
a jó Isten által nyújtott javaiddal s 
mást akartál, mint ő.

A gályarab Zsédenyi dörgicsei 
gyülekezete, hol emléke kitörölhe
tetlenül él a szívekben ünnepet 
ült. Dörgicse erőshitű, áldozatkész, 
imádkozó munkásnépe aranybetük- 
kel márványkőbe vésette annak 
emlékezetét, ki 250 esztendővel 
ezelőtt élő hittel hirdette közöttük 
Krisztus tiszta evangéliomát, szította

Balog János.
Elbeszélés. Irta: Farkas Mihályné. 3)
Méltányolta is a Kasznár ur a hűséges 

cseléd igyekezetét, ahol lehetett megjutal
mazta, s bizalmával tüntette ki. Bevásár
lások végett is őt küldte be mindig a vá
rosba, nagy összegeket s hosszú jegyzéket 
bízva rá, amit János mind becsülettel el
intézett s ha másnapra vetődött is haza, 
de a pénzről az utolsó fillérig elszámolt.

— Te János, — évelődtek vele a többi 
cselédek, — nem fél az asszonyod egy
magában ott az utszéli házban, mikor te 
így künnéjszakázol?

— Már mitől félne? Nem a magunk- 
féle szegény ember háza táját kerülgetik a 
zsiványok 1 mert aki maga is jó és becsü
letes, az nem fog könnyen gyanút, mint 
ahogy mentes a rozsdától a nemes arany.

Azok pedig nem firtatták tovább a kér
dést. Nem jó kopogtatni a sárkány-tojást, 
talán majd megzápul magában.

— Megkü’dte a gyáros a gépalkatré
szeket — szólt egy délután a Kasznár. — 
itt a fuvarlevél. Menj el a vasútra a szür
kéken és szállítsd óvatosan haza. Nem 
szükséges, hogy agyonhajszold a csikós 
kancát, indulj el inkább még ma késő dél
után shálj meg a feleúton, a kíspiriti csárdá
ban. Holnap estefelé azért már itthon lehetsz.

S te act kérdezed: mint tekintsem 
életem javául a sorscsapást, a szen
vedést? Hisz ezt is a jó Isten adja 
nékem ? Úgy van. Ez épúgy az Isten 
ajándéka, mint a nagy kincsekből 
álló vagyon, csak igaz boldogságod 
szempontjából az értéke sokkal na
gyobb ennek a földi jónak. Amíg a 
kincs, a gazdagság könnyelművé tesz 
téged s meglazítja közötted és övéid 
között az összetartozás szent érzetét 
s ezáltal gyökerében kezdi ki boldog
ságod állapotját, addig a szenvedés 
komolyabbá teszi életfelfogásodat, 
környezeted vígasztalé s erősítő vé
delmébe utal s így a boldogság lég
körét teremti meg számodra.

Nincs rossz, mely az evangélium 
fényében nem áldólag hatna rád, de 
nincs is földi értelemben vett jő, amely 
e világnak önző okoskodásain keresz
tül nem lehetne károdra. Hagyd az 
Istent feletted uralkodni és légy bol
dog a Krisztusban!

a szép Balaton partján, a magyar 
Tempe völgyében az evangéliom 
világosságát, majd „hitéért 1674-ben 
Pozsonyban elítéltetvén, Komárom
ban és Lipótváron börtönben, Ná
polyban és Sziciüa szigetén pedig 
a gályákon szenvedett, mígnem az 
Úr az ő foglyát 1677-ben Dörgicsére 
kegyelmesen visszahozta“.

János a parancshoz hívén utrakészült 
Felöltötte a jobbik gúnyáját, s útravalót 
kért, feleségétől. Kapott is azt bőven a ta
risznyájába, dagadó cipót, kövesztett olda
last s még ecetes uborkát is tett melléje, 
amit az ura különösen szeretett Maga vitte 
ki a gubáját a kocsira, s még ott is meg
ölelte kétszer is, mintha a jó Ég tudja 
milyen hosszú időre válnának el egymástól.

Repesett a János szive, mikor a for
dulónál visszanézett s még akkor is ott 
látta állani és fejét integetni a párját. Hej! 
nincsen ilyen takaros asszonya másnak e 
széles világon. Csak holnap volna már, 
hogy újra láthatnám.

Még a sötétség beállta előtt megérke
zett a csárdába, ahol már jól ismerték. 
Megcsutakolta, megabrakolta a lovait, aztán 
betért becsületből egy pohár borra az ivó 
szobába. Néhány fuvaros idogált ott csön
desen 8 beszélgettek az időjárásról, a ve
tések állásáról, meg hogy egy repülőgép 
járt a minap ezen vidéken. Fránya egy 
masina, de vas a feje annak, aki reá bízza 
az életét! János nem sokáig barátkozott 
velük, hanem visszament az istállóba, hol 
a kerékjászolban, lovai közelében aludni 
szándékozott.

Már a dolmányát is kigombolta, mikor 
hirtelen valami az eszébe ötlött.

Hónapok óta takargatott már össze 
egy-pár forintot a felesége tudta nélkül,

A kicsi, áldozatkész, hitbuzgó 
dörgicsei gyülekezet, — ahol régi 
feljegyzések szerint már 1526-ban 
voltak az evangélikus egyháznak 
hívei — élén buzgó lelkipásztorá
val, Jónás Lajossal, a gályarab 
lelkész 250 éves évfordulója emlé
kére templomát 40 millió ko
rona költségen renováltatta. Az 
így renovált templomot, az em
léktáblát a közel- és távolból 
összesereglett híveknek nagy lelki 
örömére október 10-én avatta fel, 
illetve leplezte le Kapi Béla dunán
túli püspök, aki okt. 9-én érkezett 
meg lovasbandériumtól kísérve az 
ünneplő gyülekezetbe Mesterházy 
Sándor somogyi esperes, László 
Miklós püspöki titkár, Czipoit Géza 
a Harangszó szerkesztője és Tapol
cáig a főpásztor elé utazott kővágó
őrsi küldöttség kíséretében. Az akali 
állomáson a törvényhatóság nevé
ben a püspököt dr. Demeter György 
balatonfüredi főszolgabíró, a zalai 
egyházmegye részéről Nagy Lajos 
esperes, a dörgicsei falu határában 
a diadalkapunál Papp Aladár kör
jegyző, a templom bejáratánál Jónás 
Lajos helyi lelkész, majd a nőegy
let nevében Kiss Irénke üdvözölték 
melegen.

Az október 10-iki ünnep8ép, a zsúfolt 
templomban közénekkel vette kezdetét, 
majd Fenyves Ede tb. esperes szárnyaló 
imája, Novák Elek kővágóőrsi lelkész ige
olvasása után Kapi Béla püspök lépett az 
oltár elé Nagy Lajos és Mesterházy Sán
dor esperessel és mindeneket magával ra-

egy virágos kékselyem kendőre szánta azt, 
amit az asszonynak akart hozni a városból, 
vásárfiának. Milyen nagy kedvét leli majd 
benne s hogy fogja illegetni a szép szőke 
fejére I A katona-könyvébe rejtette el tit
kos vagyonkáját, s íme, a sietős készülő
dés közben otthon felejtette.

Egy pillanatig tétovázott csak János, 
aztán már készen volt az elhatárolással. 
Kedvenc tervéről le nem tesz, de a gaz
dája lovait se hajszolja vissza, fölösleges 
feltűnést keltve a majorban hiábavaló jö
vésmenéssé!. Mit neki az a pár órai gyaloglás, 
nem ilyen fáradalmakhoz volt ö szokva. 
Elindul gyalogszerrel a szép holdvilágos 
éjszakában, mire pitymallik, már vissza is 
térhet. Nem is tud majd senki más e haza- 
ruccanásról csak épen az asszony, az pedig 
nem árulja el Hogyan fog majd örülni a 
váratlan hazaérkezésének, milyen forró öle
lés lesz majd a jutalom 1

Melege lett Jánosnak ennél a gondo
latnál és sietve inditá lábait a cél felé. 
Egy imerős kocsis elfogadta, hogy majd 
néz a lovakra. Gyorsan maradt el mögötte 
a szép rónavidék, már a fiatal vágáson is 
áthaladt, amott az útszélen áll a feszület 
azontúl már az ő határuk következik. Meg
emelte a kalapját: „óh, te jó Isten-fiai 
Köszönöm, hogy pártfogóm voltál. Becsü
letes kenyeret adtál, dolgos, vidám élet
társat. Most már még csak egy kis gye-

Dörgicse nagy ünnepnapja.
T e m p lo m a va tá s , em lék tá b la  le lep lezés, va llá so s  est.
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gadó avató beszédében rámutatott az 
örök igazságra: az anyaszentegyház 
nemcsak emberi erővel dolgozik, hanem 
mindenekelőtt örökkévaló erővel.
Akik isteni erővel építenek, azok 
aratnak. A dörgicsei gyülekezet is 
az isteni erőnek a birtokában volt 
dűl képes ezekben a nehéz időkben, 
nyomorúságos esztendőkben, amikor a 
fö'd csak fogyatékosán adta meg a gyü
mölcsét, s nem egy helyütt a szükség 
ül le a családtagokkal az asztalhoz, újjá
építeni templomát. A templom újjáépí
tése körül a férfiak fáradhatatlansága, 
burgósága, áldozatkészsége mellett, ki
vette a maga részét a gondból, fáradal
mai, ból, áldozatkészségből a nőegylet is 
A jó Isten jutalmazza meg őket buzgó- 
ságukért, amit az ő házában az ő 
házáért cselekedtek. ;Majd megáldván a -  
templomot, felavatta azt az Atyának, Fiú
nak, Szentlélek Istennek nevében, esdő 
fohásszal: »nagyobb legyen e második 
háznak dicsősége az elsőnél “

Ezután Máté ev. V. 10. verse alapján 
az emléktáblát leplezte le a püspök. Az 
apostolok ihletével és tüzével mutatott rá 
ezúttal is beszédében magyar evangéliomi 
anyaszentegyházunk történetében a vér
tanuk ármádiájára, kiknek ajkuk néma, s 
mégis egy örökké zengő szót hallat min
den időben : .Boldogok a kik háborúságot 
szenvednek az igazságért, mert övék a 
mennj eknek or zága; Zsédenyi István nemes 
alakjára, ki a rettenetes szenvedések és 
kisértések dacára is hitét vallását, Krisz
tusát meg nem tagadta. Lipótvár, Kapuvár 
nyirkos börtöne, Nápoly, Szicília annyit 
beszélhetnének az ö s társainak szenve
déseiről, akikkel együtt hajtotta a gályát, 
ezt a kegyetlen úszó koporsót a halál 
tengerén, miglen ütött a szabadulás órája 
s az Úr visszahozta az ő foglyát, mert 
hívták őt vissza a szőlővel beültetett dőr- 
gicsei dombok, zúgásával a Balaton. 
Visszajött 8 amint szakálával, sápadt ar
cával megjelent az utcákon s megnyugtatta

K i. oporjesl kollégium volt d iákjai országos sző vétségbe töm örültek 
PApp József dr. a pesti ügyvédi kam ara elnökének vezetése alatt. 

— Az eperjesi kollégium régi alakjában. —

kezét a gyermekeken, kiket keresztelt, kon
firmált és elbocsátott a hűség útjára, egy 
élet vértanuságával hirdette a hűség bi
zonyságát : Aki hű mindhalálig elnyeri az 
örök élet koronáját. Egy élet vértanuságá
val hirdette ezt az örökké való igazságot, 
amikor elment más templomba prédikálni 
az Isten igéjét, hirdeti emlékével az uj 
dörgicsei templomban is szüntelen, hirdeti 
és prédikálja mindnyájunknak: Légy hű 
mindhalálig! Legyen emléktáblája, mint 
egy tűzben aláragyogó fényes szem azért, 
mely vigyáz gyülekezetére, anyaszentegy- 
házunkra. Világítson ki az utakra, ahol 
az élet pezsdü! s a fejlődés irányai talál
koznak s prédikáljon a nemzethez: nehéz 
és aggodalmat keltő időkben gyűlöletet a 
keresztyén egyházok között, kultúrharcot 
felébreszteni könnyebb, mint azt pusztító 
útjában megállítani. Halállal játszik az a 
nemzet, mely a jog helyett a nyers hata
lomra támaszkodik halállal, ahol a külön
böző társadalmi osztályok egymást erőt- 
lenitik, egymást pusztítják, ahelyett, hogy 
közös eszmék tűzkeresztségében testvéri 
szeretetben szolgálnák a hazát.

Az emléktáblát a gyülekezet nevében

megkapó beszéd kíséretében Jónás 
Lajos helyi lelkész vette át.

Az ünnepi szószéki beszédet Nagy 
Lajos zalai esperes tartotta Lukács 
19.88—40. alapján. Szónoki erővel elő
adott költői szépségű beszédben rávi
lágított az emléktáblával kapcsolatban 
egyházunk viharos üldözésére, a hit
vallók lángoló hithűségére, Isten örök
kévaló kegyelmére. Az ünnepi isteni- 
tisztelet Ẑ iray Lajos nagyvázsonyi 
lelkész buzgó imájával és közénekkel 
ért véget.

Az ünnepi istentisztelet közben Ko
vács Sándor felsödörgicsei tanító veze
tésével szép gyermekkarok emelték az 
áhitatot.

Az istentisztelet után díszközgyűlés 
volt. Ennek keretében fogadta a püs- 

—  pök a küldöttségeket. A zalai egyház
megye üdvözletét a püspök előtt Nagy Lajos, 
a veszprémi egyházmegyét, Hering János 
veszprémi lelkész, a somogyi egyházmegyé
jét, Mesterházy Sánbor esperes, a veszprémi 
református egyházmegye üdvözletét Szűcs 
József esperes, a törvényhatóság üdvözle
tét dr. Demeter György, a zalai egyház
megye tantestülete üdvözletét Kovács Sán
dor igazgató tanító tolmácsolták. A presbi
térium üdvözletét a lelkészlakon fogadta a 
püspök.

Délben a gyülekezeti nöegylet rende
zésében ünnepi ebéd volt, amelyen számos 
felköszöntő hangzott el. Felköszöntőt mon
dottak Kapi Béla püspök, Jónás Lajos helyi 
lelkész, Berzsenyi Jenő egyházmegyei felü
gyelő, Szűcs József ref. esperes, Nagy 
Lajos esperes, Góczán Zoltán r. kath. 
helyettes plébános, Magyary Miklós, Fenyves 
Ede tb. esperesek, Guggenberg Károly 
nyug. tábornok, dr. Demeter György fő
bíró, dr. Héjj Imre nemzetgyűlési képvi-' 
selő, Mesterházy Sándor esperes, Zsiray 
Lajos, Menyhár István lelkészek.

A délutáni vallásos ünnepélyen Mes
terházy Sándor a somogyi egyházmegye 
esperese imádkozott, majd Magyary Mik-

reket adj, akit a Te félelmedbzn fölnevelhes
sünk, más kéréssel én már nem zaklatlak 1* 

A töviskoszoruzta fő pedig ott a ke
resztfán, mintha mélységes szánalommal 
tekintett volna alá a szegény halandóra, 
aki föltartóztathatatlanul siet immár bal
sorsa elé, s ez a hála-fohász volt az utolsó, 
amely szivéből fakadt.

Meleg párák áradtak a nedves tavaszi 
főidből s szinte megrészegítették a fiatal 
férfit: ,Be szép az élet, de boldog ember, 
kire szerető párja vár I“

Már ott terül el lábainál kis faluja a 
hold szelíd fényében, akácvirágok illatát 
hozza feléje a szellő, a csillagok állása 
után ítélve, éjfél lehet.

Ahogy az udvarába lép, halkan szólítja 
házőrző kutyáját, nehogy zajos örvendezé
sével fölriassza az asszonyt. Ám a hűsé
ges állat nincsen sehol, csak panaszos 
szűkölése hallattszik hátulja kamrából. 
Miért zárták be vájjon a szegény állatot ?

Nem nyitogatja az ajtót, hanem az ab
lakra kerül, hogy halkan megkopogtassa azt, 
kérjen bebocsátást mint a szerelmes legény.

Megdöbbenve látja, hogy a szobában 
világosság van. Nyilvánvaló ez, noha a 
piros függöny fölé valami sötét kendőt is 
akasztottak, de az nem födi teljesen az ab
lakot, s fönnt egy tenyérnyi sávon át ki
szűrődik a fény.

Még most se fog gyanút. Jaj, talán

beteg az asszony — tegnap is aléltságról 
panaszkodott s most az anyja viraszt be
tegágya mellett I

Amint ott áll töprenkedve egy pillanatig, 
egyszerre mintha a szobából pohárcsen- 
dülés, halk beszéd, dévaj kacagás hangja 
ütné meg fülét, és ekkor egy szörnyűséges 
gondolat vitlanik át agyán. Elkapja félke
zével a diófa ágát, mely védelmezőén a kis 
ház felé hajol és egy szempillantás alatt 
fönn terem rajta. Onnét belátni a szobába 
a résen át, melyet nem takar a függöny.

Szegény János bár vesztette volna el 
inkább a szeme világát, semhogy azt lássa, 
ami otlbenn történt.

Lámpa égett az asztalon, még a két 
rézgyertyatartóban is égett a gyertya. Meg 
volt terítve szép fehér abrosszal, rajta bo
ros üvegek, poharak, sfiithús, sütemények, 
egész nagy lakoma. Az asztal mellett ott 
ült a Kasznár urfi, meg az 6 szépséges 
felesége, és a karjával átölelte az urfi 
nyakát. A másik kezében pedig egy piros 
almát tartott, abban harapdáltak fölváltva, 
hol az egyik, hol a másik. És viháncolva 
kacagtak hozzá. Bizonyosan öt, a jámbor, 
gyanútlan, megcsalt tökfilkót nevették.

Nem volt az emberi-hang, egy vad bika 
bődülése volt az, amely a János kebléből 
kitört. A megrémült szerelmes párnak nem 
volt még annyi ideje se, hogy a menek
vésre gondolhatott volna, már reájuk dön

tötte az ajtót, és ott állt előttük vérben- 
forgó szemekkel. Egy lóditással félrevágta 
az útjából a halálsápadt asszonyt, aztán 
fölragadva az asztalról egy kést beleütötte 
tajtékzó dühében a csábító mellébe. Jaj
gatva esett az össze, megdermedve a ré
mülettől, még védekezni is elfelejtett. Az 
ősember vad igazságszolgáltatása volt ez, 
akitől elvették orvul a párját.

Az asszony rémeB visítások közt me
nekült, pedig az ura még üldözni se tar
totta érdemesnek. A vér láttára a gyilkos 
mintha kissé kijózanodott volna. Lihegve 
állt s idegenül tekintett szét a szobában, 
mely elárult boldogságának színhelye volt 
aztán fölemelte a földről a véres eszközt 
és lassan megindult kifelé.

Az asszony sikoltozására fölzendült a 
majorban is a cselédség, s botot, vasvillát 
kapva föl futottak segítségére, de ahogy 
a kapkodó szavakból a tényállásról érte
sültek, nagyban mérsékelték sietésüket, 
hogy menekülni engedjék szerencsétlen 
társukat. „Mindig féltem, hogy veszedelem 
lesz, ha egyszer kinyílik a szeme —* dör- 
mögött az egyik. „Régen Így kellett volna 
már* — dobogott a másik.

fánosnak azonban eszében se volt me
nekülni. Vontatott nehéz lépésekkel a köz
ségháza felé tartott, ott volt a csendőrök 
éjjeli szállása. Oda benyitott. Katonaviselt 
ember volt tudta a regulát. (Vége köv.)
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lös tb. esperes mondott gondolatokban 
gazdag megnyitót. A délelőtti ünnep visz- 
hangjakép vetette fel a kérdést, váljon mi 
pásztorok és hívek tudnók e követni a ke
reszthordozásban Zsédenyi Istvánt.

Az ünnepi előadást a hallgatóság nagy 
érdeklődése közepette Kapi Béla püspök 
tartotta. A legszebb, legáldásosabb emberi 
közösségről: A egyházról beszélt ezúttal. 
Az egyház — mondotta többek között — 
a Megváltó Krisztusnak a teste, Istennek 
egy drága ajándéka. Az egyházban egyedül 
az Isten szava parancsol, levegője a sze
retet; éltető lelke: az istenfélelem. Mint 
az egyház kicsi tagjainak, szeretnünk kell 
egyházunkat. Benne kell élnünk, készséges 
lélekkel hallgatnunk az igét, s örömmel 
fogadnunk kegyelmi ajándékait. Az egyház 
fáján zö'delő ágnak kell lennünk.

Gondolatokban, evangéliomi igazságok
ban, képekben, hasonlatokban gazdag elő
adását nagy lelki gyönyörűséggel hallgatták 
a jelenlevők. Mi szentül meg vagyunk győ
ződve, hogy a püspök ez alkalommal is 
áldásdús magvetést végzett Isten országában.

Lelkeket gyönyörködtető volt Ziermann 
Lajos kővágőőrsi tanító szóló éneke, ki 
Nagy Lajos Gályarab lelkész éneke című 
versét zenésitette meg és énekelte el nagy 
hatással Csaby József theol. hallgató ugyan
csak Nagy Lajos Zsédenyi István hitvallása 
című, lapunk más helyén olvasható költe
ményét szavalta el mély érzéssel. — A val
lásos ünnepély, melyet a gyermekek kar
éneke vezette be, Menyhár István keszthelyi 
lelkész imádságával és a Himnusz elének- 
lésével ért véget.

A püspök október 11-én a dél
utáni órákban búcsúzott el alsó- 
dörgicsei szeretett híveitől, amikor 
is tiszteletére ismét megszólaltak 
nemcsak az evangélikus, de a kato
likus templom harangjai is, s útját 
Budapestnek vette, hogy másnap 
résztvegyen a püspöki konferencián.

M a y  püspök a felekezeti békéért.
A  bányai egyházker. közgyűlése.

A bányai egyházkerület rendes évi 
közgyűlését október 7 én Budapesten 
tartotta. A közgyűlést a gyámintézet 
liturgikus istentisztelete vezette be. 
Utánna a Deák-téri polgári iskola 
dísztermében nagy és előkelő közön
ség jelenlétében dr. Zsigmondy Jenő 
felügyelő mondott elnöki megnyitót, 
majd Raffay Sándor dr. püspök ter
jesztette elő nagy érdeklődés köze
pette püspöki jelentését.

Raffay Sándor dr. többek közt a 
következőket mondotta:

— Mohács emlékezetét egyetlen 
más keresztyén felekezettel sem tud 
tűk együtt megünnepelni és csupán 
iskolai megemlékezésekre kellett szo
rítkoznunk. Azt is hangoztatják, hogy 
a mohácsi vereséget a reformáció 
idézte elő, mert felekezetileg meg
bontotta a nemzetet. Ez az állítás

HARANGSZÓ.

vagy tájékozatlanságra vagy rossz- 
akaratra mutat, mert hiszen a mo
hácsi vész idején sem az ország 
vezetői nem voltak evangélikusok, 
sem egyházunk nem volt úgy aoy- 
nyira erős, hogy a haza sorsát irá
nyíthatta volna. Magyarországot igenis 
a reformáció tette viharállóvá.

Raffay püspök ezután megemlé
kezett a bányai kerület hajdani gá
lyarabjai; ól, akiknek megrendítő tör
ténetét a közönség felállva hallgatta 
végig. Majd így folytatta:

— Ma vértelen ellenreformációk 
korszakát éljük. Balgatagság volna 
ezt a szomorú valóságot fel nem is
merni Napról-napra romlik a fele- 
kezetközi helyzet, rövidlátó, önző, 
hazafiatlan emberek arra törnek, hogy 
ember és ember, polgár és polgár 
közé a felekezeti villongás ékét üssék. 
A békét ezidőszerint csak a pro
testáns hívek önuralma és önmegta
gadása tartja egyensúlyban. Ezért 
mint ember és honpolgár, mint szent 
hivatásom betöltője, a hivatalos püs
pöki székből bizalommal kérem a 
vallási türelmetlenség, szitóit és az 
ország minden egyes polgárát: ves
senek gátat a felekezeti viszálykodás
nak.

Kruttschnitt főesperes javaslatára 
azután elhatározta a közgyűlés, hogy 
a megnyitót külön is kinyomatják.

A közgyűlés további folyamán bemu
tatták a miniszteri rendeleteket, megvá
lasztották az egyetemes közgyűlés kerületi 
delegátusait, kiegészítették a bizottságokat. 
Uj kerületi levéltáros Scholtz Oszkár dr. 
főjegyző lett. Az iskolai ügyekkel kapcso
latban elhatározták, hogy egyházmegyén
ként tanfelügyelői állást szerveznek. A ta
nítói nyugdíjjáru'ékot csökkenteni kell úgy
mond az egyik javaslat, mert az egyház- 
községek már roskadoznak a terhek alatt. 
Tevékeny működést fejtenek ki a tanítói 
körök. Kérni fogják a tandíjpótló állam
segély valorizálását, a tanítói és kántori 
javadalom kettéválasztását, jelentést tettek 
a tanügyi sérelmekről, sürgetik a vallás 
tanárok jogi helyzetére és szolgálati viszo
nyaira vonatkozó szabályrendelet kiadását. 
Az aszódi Petőfi gimnáziumot, kellő fedezet 
hijján, felajánlottak az egyházkerületnek.

A közgyűlés melegen ünnepelte Raffay  
Sándor dr. püspököt életének hatvanadik, 
pappá szentelésének harmincötödik évfordu
lója alkatmából. A z  úgynevezett egyház
vedel mi javaslat, amelyet nagyobb érdeklő
déssel vártak, nem keltett vitát: a bányai 
egyházkerületnek az az álláspontja, hogy 
egyetemes közgyűlés részletesen, jogi ala
pon dolgozza ki az egyházi javadalmas 
tisztviselők házasságának egységére vonat
kozó rendeletet. A reverzálisok tekinteté
ben megteszik lehetőség szerint a szük
séges védekező intézkedéseket. Kimondták 
a zsinat egybehivásának szükségességét. 
Ha a kerülethez tartozó lelkész újságot, 
egyházi, vagy politikai napilapot akar in
dítani, ehhez püspöki engedély kell. Hiva- 
tolos nyelven állandóan „hitfelekezet“-nek

1926. október 17.

nézik az evangélikus egyházat, kérik ezzel 
szemben, hogy ezentúl az „evangélikus 
egyház* megjelölést használják. Több ad
minisztratív ügy letárgyalása után Zsig
mondy Jenő dr. kerületi felügyelőnek elis
merését és köszönetét nyilvánította a köz
gyűlés, Raffay püspök bensőséges imájával 
este hét óra körül véget ért a közgyűlés.

Zsédenyi István
gályarab lelkész hitvallása.
Felmegyek Pozsonyba, — hol el van végezve, 
Ig a z  hitet valló m agyar papok veszte, 
Családtól, hű nyájtól búcsút kell m ár vennem, 
Isten úgy rendelte: hitvallást kell tennem, 
M int feh ér  liliom, a  lelkem oly tiszta, 
Irgalom nak Atyja, m ikor térek vissza ? 
Ahová m ost megyek, nincsen o tt igazság, 
Védő-beszédemet tán m eg sem  hallgatják, 
B irá im  szivében a gyűlölet lángol,
K i m enthet meg engem rabságtól, haláltól ? 

D rága egyházamat hogyha megtagadnám, 
Szabadságot, kincset, fé n y t cserébekapnám, 
Távozz el k ísértő ! Judássá  nem  válók, 
N em  tehetek másként, Lutherrel megállók, 
M egm aradok sírig a hűségben, hitben,
Ügy segítsen engem az igaz, nagy Isten I

Lem egyek börtönöm sötét üregébe,
H ova nem  hatol be a nap áldott fénye, 
Utolsóvá leszek a gonoszok között,
Kezemen, lábamon nehéz rablánc csörög, 
Férgek között élek, éhezem és fázom , 
R othadt szalmán fekve, ébren éjszakázom, 
Szívtelen poroszlók durván ostoroznak,
A z t h iszik: jó t  tesznek, ha engem kínoznak, 
R onggyá válik ruhám, összeaszik arcom, 
H ajam  meg fehér ül, keserves a  harcomI 

D rága egyházamat hogyha megtagadnám, 
Szabadságot, kincset,fényt cserébekapnám, 
Távozz el kísértő I Judássá  nem válók, 
N em  tehetek másként, Lutherrel megállók, 
M egmaradok sírig a hűségben, hitben, 
Úgy segítsen engem az igaz, nagy Isten I

Lem egyek Nápolyba, bár erőtlen vagyok, 
Vérnyomok mutatják, amerre haladok,
H a a kereszt alatt összerogynék holtan,
A  sírom ott lenne útszéli árokban,
M in t egykor imádott, drága Mesteremet, 
H itvány, bűnös pénzért eladnak engemet, 
Odabilincselnek az evezőpadhoz,
N yuga lm a t számomra az éjszaka nem hoz, 
E gyszer a nap éget, m ásszor ver a zápor, 
K i szabadít meg a gyötrelmes gályától ? 

D rága egyházamat hogyha megtagadnám, 
Szabadságot, kincset, fé n y t cserébe kapnám, 
Távozz el kísértő! judássá  nem válók, 
N em  tehetek másként, Lutherrel megállók. 
M egmaradok sírig a  hűségben, hitben, 
Ú gy segítsen engem az igaz, nagy Isten I

E lm egyek Nápolybái, nem  szenvedek többé, 
Vitéz R uyter Mihály áldlak mindörökké, 
Tiprott igazságnak te vagy a nemtője, 
Szegény gályarabok dicső megmentöje, 
Elm egyek Nápolybái, sok földet bejárok, 
H itrokonok között m enhelyet találok,
A ztán  visszatérek, vár az árva templom,
H ű feleség, gyermek, m eg az elhagyott hon, 
Szolgálom  az Urat, lemondón, szegényen, 
E gyszerű  ruhában, fekete kenyéren I 

D rága egyházamat hogyha megtagadnám, 
Gazdagságot, kincset, fé n y t cserébe kapnám  
Távozz el kísértő t Judássá  nem válók, 
N em  tehetek másként, Lutherrel megállók, 
M egmaradok sírig  a  hűségben, hitben, 
ú g y  segítsen engem az igaz, nagy Isten l
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Felmegyek a mennybe, ha m ajd in t a  halál, 
Nem rettegek tőle, m indig  készen talál, 
Sötét elmúlással gyakran  szembenéztem,
E  bűnös világtól s a  sírtól nem féltem, 
Felmegyek a mennybe, hol nincs börtön, gálya. 
Nincsen vérző-kereszt, nem hull a könny árja, 
Hová nem ér fö l  a  gyűlölet hatalma,
Ahol el van téve szeretet jutalma,
E  fö ld  a küzdelm es bújdosásnak hona,
De a hű szolgákra vár fenn  a korona. 

Jézusomat itten hogyha megtagadnám, 
Gazdagságot, kincset, fé n y t cserébekapnám  
Távozz el k ísér tő ! Judássá nem válók, 
Nem tehetek m ásként, Lutherrel megállók, 
Megmaradok s ír ig  a  hűségben, hitben, 
Úgy segítsen engem  az igaz, nagy Isten I 

S Z E N T  A  N T A L F A l  N A G Y  L A JO S .

Indiai eYang. lelk ész Budapesten.
Igen érdekes vendége van ma

gyarhoni evangélikus egyetemes egy
házunknak. Sathu John Nelson Christi- 
nanda benszülött indiai evangélikus 
missziói lelkész látogatott el hozzánk. 
A külföldi vendég bemutatkozó láto
gatást tett Budapesten az evangélikus 
egyetemes egyháznál, ahol Kuthy 
Dezső egyetemes főtitkár és báró 
Podmaniczky Pál dr. evang. missziói 
lelkész fogadták. A hindu lelkész 
igen érdekes jelenség, s ma legér
dekesebb alakja Budapestnek. Talpig 
érő rózsaszínű köpenyt és csupasz 
lábán szandált visel. Rendkívül kedves, 
közvetlen egyéniség, aki az indiai 
keresztyénség mély hitének megis
mertetése végett járja be az európai 
államokat. Magyarországon első elő
adását okt. 12 én este 6 órakor tar
totta a Deák-téri evang. leányiskola 
dísztermében Budapesten. Angol be
szédét Podmaniczky Pál br. tolmá
csolta.

Mind értesülünk az indiai missziói 
lelkész több nagyobb vidéki evang. 
gyülekezetét is meg fog látogatni 
előadások tartása céljából. így töb
bek között ellátogat Győrbe, Sopronba, 
Szombathelyre, Szarvasra, Nyíregy
házára stb.

O L VAS S UK A B I B L I Á T !
Szeretet nélkül nem lehet élni.

Okt. 18. A szeretet életszükséglet. Máté
26. is. Ez a vers a szeletet után sóvárgó 
ember szemrehányása. Igazolása annak, 
hogy a szeretet nem csemege az ember 
számára, hanem mindennapi kenyér, nem 
cukorpor, mely megédesíti az életet, ha
nem elsőrendű életszükséglet. A legnagyobb 
nyomorúság is elviselhető, ha szeretet van 
mellette s a leggazdagabb jólét is elvisel
hetetlen teher, ha nincs szeretet benne. 
Nem szabad azonban elfelejtenem, hogy 
ha nekem, akkor másnak is Életszükséglet 
a szeretet. Még az ellenségemnek isi 

Okt. 19. Em bereknél nem található. 
Róma 3 . ío—is. Milyen keserű, de milyen

— Kt eperjesi Tértanuk emléke. — Eperjesen 1687- 
ben Kamiin 24 derék magyar evangélikus embert 
végeztetett ki, hogy így a magyar lelket és az evan
gélikus lelket egyszerre fojtsa vérbe. Az áldozatok 
között ott olvashatók Keczer András, Badvánszky 

'György, Palásthy Gábor stb. nevei.

igaz Ítélet ez az emberek fölötti Mi is 
sokszor érezzük, hogy a világon minden 
önzés, nincs, aki igazán szeressen. Vigyáz
zunk azonban, hogy ne legyen ez kibújás 
a bünbánat kötelessége alól. Nemcsak 
azért oly kevés a szeretet a világon, mert 
önzők az emberek, In nem azért is, mert 
nem nagyon szeretetreméltóak az emberek. 
Ha ma igyekszem szeretetreméltóbb lenni, 
bizonnyal több szeretetben lesz is részem.

Okt. 20. A hol található, nem állandó. 
Zsoltár 90 . í—is. Elmúló barátságok, szét- 
foszló jegyességek, mennyország helyett 
pokollá vált házasságok mint azt hirdetik, 
hogy az emberek szeretete nem állandó. 
De erről beszélnek a sirhantok főié borúló 
gyászolók is: ahol az emberek nem sza
kítják szét a szeretet szálait, szétszakitja 
könyörtelen kezével a halál. Jobban meg 
kell becsülnöm azokat, akik szeretnek, hisz 
ki tudja, meddig szerethetem őket)

Okt, 21. Isten  szeret engem ! I. János 
3 . í. Szeretet nélkül didergő ember halld 
az örömüzenetet: „szeretnek 1“ Még pedig 
nem akárki, hanem az ég és föld Óra, az 
Isten szeret 1 Honnan tudom ? Hát maga 
mondja az Isten. Az egész biblia egy nagy 
szerelmes levél tehozzád. De hát akkor 
mért sújtol. Ezzel akarja bebizonyítani, 
hogy atyánk, aki szeret, nevel. (Zsidók 
12 . &—H) Dobbanj fel fázó szivem szent 
örömre, melegedj fel bizó boldogságra: 
„Isten szeret engem 1*

Okt. 22 Isten örökkévaló szeretettel sze
ret engem I I. János 4 . is. Egymásra talált 
szivek sokat beszélnek egymásnak arról, 
hogy melyik szerette meg hamarább a 
másikat. Isten odamutathat aGolgothára.hol 
a fiát áldozta fel értem: nézd én 2000 
évvel ezelőtt hogyan szerettelek már téged. 
Reámutat arra, Hogyan vigyázott reám, mig 
édes anyám szive alatt hordozott, hogyan 
állott mellettem gyermekkoromban 8 hogyan 
járt utánam, kedveskedett nékem, mig csak

ki nem nyílott a szivem előtte. Megszé
gyenülve hullok im Előtted térdre.

Okt. 23. Isten messziről is szeret engem ! 
Jeremiás 31.8 Minden búcsúzás fájdalmas, 
mert tudjuk, hogy a távolság szeretetlo- 
hasztó, az ember pedig könnyen befolyá
solható, álihatatlan. Isten is el-eltávozik 
egyidöre tő ünk, hogy próbára tegyen min
ket. De én tudom azt ik, hogy az Istennél 
nincsen változás. Akármilyen misszire rej
tőzik is el előlem, tudom, hogy meszünnen 
is szeret engem. Sötét felhők mögött is 
süt a nap, csak én nem látom. Lesz még 
dicsőbb jövőnk nekünk. Felhőkön túl fényt 
Iát szemünk. Jól lesz minden.

Okt. 24 Szeretet nélkül Isten sem  tud  
élni. Lukács 1 5 .20. A tékozló fiú atyja 
várta a f át. Ki tudja, hányszor ülhetett 
távolbanéző szemmel az ablak előtt, s né
zett könnybeborúlt szemmel arra az útra, 
amelyen elment fial Mindene megvolt ĉsak 
a fia szeretete hiányzott, de enélktíl bol
dogtalan volt. Az Isten szántára is élet- 
szükséglet a szeretet. Ezért teremtett em
bert, ezért hozta meg a váltság nagy ál
dozatát. Ahol a szeretetre sóvárgó ember- 
szív megtalálja a szeretetre sóvárgó Isten
szivet, e nagy összeölelkezés a legnagyobb 
boldogság. Itt van szivem, Neked adom.

Tór6cajr Zoltí*.

Hív a falum . . .
Ricsi fázunk, dús ttirágú perla 
Yágyédem uiánnad falura, kis harangja, 
Szerelném már látni erdei, mezéi, rétéi, 
ftalászes rénádal sárgarigés fészkel, 
Szeretném ^allanni cadgalaínb búgásál, 
Rábaparti fáknak csendes su seg ásá l. .  , .

TÓTH MARGIT.

KORKÉPEK.
K arcolatok a hétről.

A Mentők Lapja egyik legutóbb 
megjelent számában szomorúan érde
kes statisztikát közöl azokról az ön- 
gyilkosságokról, amelyeket június hó
nap folyamán követtek el a főváros 
területén. 169 öngyilkosság közül, 
ahol a derék mentők nyújtottak első 
segélyt, úgyszólván leg több  (4 3 )  
c s a lá d i  o k o k r a  veze thető  v is s z a .  
24 esetben anyagi differenciák. Tíz 
esetben betegség; kilenc életuntnál a 
munkanélküliség érlelte meg az ön- 
gyilkosság gondolatát; negyvenhét 
esetben ismeretlen az ok, amiért az 
életunt meg akart válni az élettől; 
tizenkilenc szerencsétlent „egyéb ok* 
kényszerűéit a halálba, míg 17-en 
boldogtalan szerelem miatt igyekeztek 
itthagyni e siralomvölgyet. Nem ér
dektelen a statisztikának az a része 
sem, amely a mérgezésekkel foglal
kozik. Kiderül, hogy az aszpirin és 
lugkő vezetnek e téren s ez érthető is, 
mert e két halált okozó szer a leg-
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olcsóbb s egyben a legkönnyebben 
hozzáférhető is. Morfium, luminal, 
veronai, szublimát, kokain, arzén, 
kinin, aszpirin, lugkő, sav, hyper- 
mangan és gáz szerepelnek még a 
mérgek listáján. Arról azonban nem 
szól a kimutatás, hogy k is h i tű s é 
g ü k ,  h i te t le n s é g ü k  m ia t t  h á 
n y á n  dobták el maguktól az életet, 
a k ik  id ő n e k  előttié e lfe le jte tté k  
a  s z ü lő  fö ld e t, a  h a r a n g s z ó t ,  a  
f e h é r fa lú  te m p lo m o t, a jó  öreg 
szülök tanácsát, akiknek ajkáról oly 
hamar elhalt az imádság s lehullott 
a csók s az áldás, amit a jó  szülők 
leheltek valamikor homlokukra.

Lelkészbeiktatás Keszthelyen.
Bensőséges, felemelő és szép ünnepség 

keretében iktatta be Nagy Lajos a zalai 
egyházmegye esperese a keszthelyiek 
egyhangúlag megválasztott lelkipásztorát, 
Menyhár Istvánt A beiktatási ünnepen köz
reműködtek Reichert Gjuta ny. lelkész, 
Novák Elek kővágóőrsi, Sommer Gyula 
váci, Horváth Olivér nagykanizsai lelkészek 
és Takó István püspök s. lelkész. Képvi
seltette magát a református egyház, Izra
elita hitközség, a Város, Katonaság, a Gaz
dasági akadémia, Járásbíróság, Hercegi 
uradalom, a polgári leány és városi elemi 
iskolák, Állampénztár, Posta és Vasút, 
Ipartestület és Iparos kör. A fél 11 órára 
kitűzött isteni tisztelet a Jövel szent Lélek 
Úr Isten eléneklésével kezdődött, mely 
után Novák Elek mondott buzgó és szív
ből fakadó imát. Ziermann Lajos kővágó
őrsi kántor szép szóló éneke után Reich
ert Gyula olvasott fel szent igéket, majd a 
488 ik ének után Nagy Lajos esperes Ap. 
Csel. 6, 2—15. alapján szólott az ünneplő 
gyülekezethez megrázó erővel ecsetelve a 
lelkipásztor nehéz, de fenséges hivatását. 
A beiktató beszéd után úgy az esperes, 
mint a jelenlevő lelkészek kézszorítással 
és testvéri csókkal köszöntötték a beikta
tott lelkészt, aztán külön-külön a szent- 
írásból vett szép alkalmi idézetek elmon
dása kíséretében kérték reá az Isten ál
dását Ziermann Lajos lélekemelő szóló
éneke után Menyhár István lépett a szó
székre és tartotta meg beköszöntő beszé
dét Lukács 4. is—is. alapján. Az Erős vá
runk hatalmas akkordjainak elhangzása 
után kezdetét vette a közgyűlés, melyet 
Nagy Lajos esperes nyitott meg melegen 
üdvözölte a megjelent nagyszámú közön
séget Ennek keretében üdvözölte az új 
lelkészt Pósch Zsigmond ny. tanár a gyü
lekezet nevében meleg és szívből jövő 
szép szavak kíséretében. Csontos Béla 
református lelkész presbitériuma élén a 
testvér egyház nevében az összetartás és 
együtt működés jegyében szólott. Sommer 
Gyula váci lelkész, mint a beiktatott lelkész 
keresztelő és konfirmáló lelkésze a váci 
gyülekezet szeretetteljes üdvözletét tolmá
csolta volt tanítványának, akit immár har
madszor áld meg. Oppel Évi a tanuló if
júság nevében egy nagy fehér virágcsokrot 
nyújtott át kedves és szép szavak kísére
tében. Reischl Imre városbiró közvetlen 
melegséggel köszöntötte a lelkészt, mint a 
város új polgárát. Az üdvözlésekre az új 
lelkész külön-külön válaszolt, mely után

Nagy Lajos esperes hazafias szavak kísé
retében berekesztette a közgyűlést Majd a 
jelenlévő hivatalos kiküldöttek, katonaság, 
hatóságok, hivatalok, intézmények, iskolák 
és egyesületek és testületek vezetői járultak 
az új lelkészhez, hogy meleg kézszorítással 
és néhány közvetlen szóval üdvözöljék. 
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért 
véget. A beiktatási ünnepély után fél 2 
órakor 60 terítékes közebéd voit, melyen 
az első felkőszöntőt Menyhár István a 
Kormányzóra mondotta. Nagy Lajos a fe
lekezeti békességre buzdította a jelenlé
vőket és távollevőket. Számos felköszöntő 
elhangzása után d. u. 4 órakor volt vége 
a keszthelyi gyülekezet ünnepének.

A beiktatási istentisztelet után tartott 
offertórium 927 000 Koronát eredményezett 
a templom alap javára. lit említjük meg, 
hogy az építendő keszthelyi ev. templom 
javára, a már meglévő szép templom alap
hoz a hívek újabban a lelkészválasztással 
illetve beiktatással kapcsolatosan 58 300,000 
koronát ajánlottak fel önkéntesen és a fel
ajánlás még tart. Isten áldása legyen a 
gyülekezet fejlődésén és annak beiktatott 
új lelkészén.

HETI  KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlés oki. 19 én ül 

össze. — Rakovszky István belügyminiszter 
hazaérkezett. — Á pénzügyminiszter az 
1927—28 évi költségvetés előkészítésén 
dolgozik. — Budapesten az egyetemi hall
gatók tüntető nagygyűlést rendeztek a nu
merus clausus mellett. — A fajvédők leg
utóbbi pártvacsoráján állást foglaltak a 
a legitimista propaganda ellen. — Buda
pesten leleplezték a Batthyányi örökmécsest, 
azon a helyen, ahol 1849-ben Batthyányit 
kivégezték. — Az elmúlt héten Budapesten 
tartottak a katholikusok nagygyűlést, ame
lyen nagy feltűnést keltett Zichy János gróf 
harcias beszéde.

A jugoszláv külügyminisster Jugoszlá
via—Magyarország viszonyainak ismerte
tésénél kijelentette, hogy Magyarországnak 
szüksége van szabad kijáratra a tenger 
felé. — Radics egyik lapban támadást in
tézett a cseh politikusoknak belgrádi lá
togatása ellen.

A német vezérkari ezredes, Sekt le
mondott.

A francia kormány eltiltotta az emig
ránsokat a politikai agitációtól.

Angliában a titokban működő orosz
politikusok eltávolítását követelik.

A spanyol király a hír szerint kibékült 
Primó de Riverával.

Kínában Vu-Csang városa a vörösök 
kezére került.

Koreában a kínaiak és japánok között 
összeütközésre került a sor.

Mexikóban kormány elleni összeeskü
vést fedeztek fel.

Braziliában katonai forradalom volt. 
A kormánynak azonban sikerült a forra
dalmat elnyomni

A Egyesült-Államokban a bíróság a 
szesztilalmi törvény megszegése miatt 600 
rabbit idézett meg. Azzal vádolják őket 
őket, hogy a rituális célokra engedélyezett 
bor mennyiségét úgy akarták felemelni, 
hogy megnöveztették a hitközségi tagok 
számát. dt,

Malomul a Harangszó Mártására!

HARANGSZÓ.

Szthároms. u. 20. vasárnap.
Ep. E fez 5 .. 15-21.

„Áron is megvegyétek az alkalma
tosságot . . . “ ezzel a kom oly intéssel igyek
s z ik  értésünkre adni a  nagy apostol, hogy  
m indazt, amit e nehéz időkben lelkünk ja 
vára, épülésére fordíthatunk, el ne m ulasz-  
s z u k  megcselekedni.

Herceg Hohenlohe Egon tartja Budán 
ez évben a reformációi ünnepi beszéde’.

Új gyámintézeti elnök. A bányai egy- 
házkeiü et gyámintézete elnökévé Pesthy 
Pál igazságügyi minisztert választotta meg.

Lemondott felügyelő. Dr. Schneller 
Aurél a kőszegi gyülekezet felügyelője fel
ügyelői állásáról lemondott.

Új egyházfelügyelő. A tállyai ev. egy
házközség okt. 10-én iktatta be Szirmay 
László ny. alezredes, kormányfőtanácsost 
egyházfel ügyelői méltóságába.

Vályi Nagy Gézát, áz „Országos Gár
donyi Géza Irodalmi Társaság* kültagjai 
sorából — a legutóbbi ü'ésen — rendes 
taggá választották. — Gratulálunk.

A Báró Baldácsy Protestáns-Alapít
vány egyházkerületi meghatalmazottjai az 
alapítvány létesü'ésének ötvenedik évfordu
lóján, október 19-én délután 6 órakor a 
dunamelléki református egyházkerület szék
házában díszközgyűlést tartanak. — A dísz
közgyűlés sorrendje: 1. Ének: Te benned 
bíztunk eleitől fogva. 2. Imádság és biblia- 
olvasás. Geduly Henrik ev. püspök. 3. El
nöki megnyitó. Dr. Zsigmondy Jenő, igaz
gatósági elnök. 4 Emlékbeszéd br. Baldácsy 
Antalról. Dr. Ravasz László rét. püspök. 
5. Határozati javaslat előterjesztése. Báró 
Radvánszky Albert ev. egyet, felügyelő. 6. 
Ferenc József erdélyi unitárius püspök üd
vözlésére elnöki indítvány. 7. Imádság és 
áldás. Dr. Baltazár Dezső ref. püspök. 
8. Ének: Erős várunk az Úr Isten.

A Harangszóért. Dr. Thébusz Béla 
fővárosi orvos, ki oly sokszor adta tanú
bizonyságát áldozatkészségének lapunkkal 
szemben, legutóbb is 300 ezer koronát ado
mányozott a Harangszó fenntartására.

A pécsi evang. egyház vezetőség meg
értve és engedve a hívek azon kívánságá
nak, hogy az evang. templom necsak vasár
nap és ünnepnapon, hanem hétköznapon 
is nyitva legyen, elhatározta, hogy temp
lomát ezentúl hétköznap is nyitva tarja 
azok számára, akik a lelki áldozáshoz 
szükséges magányt és csendet az Úr há
zába vágyakoznak megtalálni.

Október 6-ika a soproni theol. fakul
táson. Kegyeletes ünnepség keretében ülte 
meg október hatodikét a soproni theol. 
fakultás ifjúsági köre. Az ünnepség a Him
nusszal kezdődött, majd Maczek Árpád I. 
é. hallgató Csengéi Gusztáv: Az aradi 
vértanuk c. költeményét szavalta. Az ünnepi 
beszédet Bácsi Sándor ifj. elnök mondotta. 
Balázs Béla IV. é. hallgató záróimája után a 
Szózat eléneklésével ért véget az ünnepség.

„Új ég és új föld“ címen Abaffy 
G, ula segedlelkész-hitoktató szerkesztésé
ben rendkívül tartalmas ifjúsági lap indult 
meg, mely az ózdi ifjúsági Luther-Szövetség 
hivatalos lapja. A lap az iskolaév alatt 
minden hó 1-én és 15 én jelenik meg négy 
oldal terjedelemben. Előfizetési ára 4 pengő 
(50.000 K). Felhívjuk a lapra az ifjúsági 
egyesületek vezetőinek figyelmét.

Lelkész vasúti balesete. A kisterenye- 
pásztói ev. missziói egyház jelenti, hogy
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lelkészét, Limbacher Zoltánt Pásztóra való 
utaztában súlyos vasúti baleset érte.

A lelkész egyházi ügyben püspökével 
beszélgetve Pásztóra utazott hitoktatni. Ab
ban a tudatban, hogy a vonat vizet vesz, 
a megállásnál nem szállt ki, hanem arra 
várt, hogy a vonat előre húzzon a kúthoz 
és tárgyát előadva akkor szándékozott ki
szállni. De mert a vonat nem vett vizet és 
a lelkész látta, hogy tovább viszi, a menő 
vonatból kiugrott. Az ugrás nem sikerült 
és a vonat 25—70 lépésnyire magával húzta 
a lelkészt, mig egy kőrakás fel nem fogta. 
Fején és lábán súlyos zuzódásokat szen
vedett. Csak Isten csodálatos kegyelmének 
köszönheti életben maradását. Első segély
ben, a vasúti őrön kivül, dr. Zemann pásztói 
kórházi főorvos részesítette. A lelkész most 
már minden veszélyen túl van.

Tanítók konferenciája, közgyűlése. 
A Bányai Egyházkerületi Evangélikus Ta
nítóegyesület október hó 16-án Orosházán 
konferenciát, majd közgyűlést tartott Uhrin 
Károly elnöklete mellett. A konferenciát 
megelőzőleg délelőtt 8 órakor az ev. temp
lomban Úrvacsorát osztott a tanítóknak 
Kovács Andor esperes. — A konferencia 
tárgysorozata: 1. Elnöki.megnyitó. 2. Egy
házunk válságos helyzete. Dr. Raffay Sán
dor bányakerületi püspök. 3. A tanító az 
egyházmentés szolgálatában. Előadó: Le- 
hotzky Igor békéscsabai ev. tanító. 4. Evan-

Pélikus öntudat-nevelés. Előadó: Lipták 
ál békéscsabai ev. tanító. 5. A tanító a 
belmisszió szolgálatában. Előadó: Mende- 

lényi János kiskőrösi ev. igazgató-tanító.
6. A tanitó az ev. gazdasági szervezkedés 
szolgálatában. Előadó Stark Béla budai 
tanító. — A közgyűlés tárgysorozata: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Titkári évi jelentés. 
Előadó: Darida Károly. 3. Számvizsgáló
bizottság jelentése. 4. A jövő évi költség- 
vetés megállapítása. 5. Indítványok. — A 
magyar gályarabok emlékezetére a temp
lomban vallásos estély volt a következő 
műsorral: 1. Közének': Erős vár a mi 
istenünk. Orgonán kisérte: Povázsay
Endre békéscsabai ev. kántor-tanító. 
2. Fohász. Varsányi Mátyás lelkész. 3. Ősi 
vár. Csengey Gusztávtól. Szavalta: Darida 
Károly békéscsabai tanító. 4. Karének: 
Óh mint imádlak. Énekelte az oros
házai evang. egyházi énekkar. 5. Emlék
beszéd a magyar gályarabokról. Dr. Kovács 
Sándor egyetemi tanár. 6. Karének. Térj 
magadhoz drága Sión. Énekelte az orozházai 
ev. egyházi énekkar. 7. A gályarab. Bihari 
Kálmántól. Szavalta: Zatykó András oros
házai tanító. 8 Ima. Callaerts Józseftől. 
Orgonán játszotta: Borgulya Endre szarvasi 
ev. káutortanitó. 9. Ima. Kálmán Rezső 
orosházai lelkész. 10. Himnusz.

Szombathely. Az aradi vértanuk emlé
kére rendezett ünnepélyen az emlékbeszé
det Vikár Ödön ref. lelkész tartotta. Imád
koztak : Scherer József és Kovács István 
vallástanárok. Schöck Gyula, Kardos Béla 
szavaltak. A Prot. Kör férfikara szép ün
nepi énekével működött közre.

Tisztújító gyűlés Vönöckön. A hely
beli ev. leányegylet f. hó 10-én tartotta 
meg tisztújító gyűlését Szlovák Pál segéd
lelkész irányítása mellett. A lemondás foly
tán megüresedett elnöki székbe á leány
egylet tagjainak bizalma Schmidt Jolánkát 
ültette, aki rövid, de szép beszéd kíséreté
ben foglalta el az elnöki széket, a leány
egylet tagjait összetartásra, szeretetre és 
munkára sarkalva. Az egylet jegyzője Takács 
Ilonka lett, pénztárnoka pedig Szőke Ida. 
A választmányba a következő tagok lettek

beválasztva: Varga Juliska, lemondott el
nöknő, a leányegylet díszelnöke, Varga 
Sárika, Balassa Krisztina, Boda Kamilla, 
Csatáiy Erzsébet, Nagy Ida, Palánki Lidia, 
Pintér Manci, Rosta Lina, Szőke Rozália, 
Töke Anna és Tőke Irma. — A reform, 
emlékünnep programmjának, valamint a 
tagdíjaknak megállapítása s egy új olfár- 
teri'.ö beszerzésének kedvezően elintézett 
kérdése uián a leányegyleti tagok azzal a 
lelkesítő reménnyel távoztak el a gyűlésről, 
hogy tevékenykedésükkel, evangéhomi egy- 
házszeretetükkel előbbre viszik Isten or
szága megvalósulásának diadalmas ügyét.

A zalaegerszegi gyülekezet építendő 
pap-lakja céljaira az eddig kieszközölt 400 
négyszögöles, tempiom mellett fekvő lelek 
után most a várostól 100.000 drb. téglát, 
ennek forgalmi árát kapta adomány kép, 
amelyet (40 millió K-t) a város a gyüleke
zetnek két részletben fog megfizetni. Így a 
gyülekezet a papiak építését, tekintve, hogy 
maga már 130 millió K-t hozott össze 
legnagyobb részben teljesen önerejéből, 
jövőre már meg is valósíthatja.

A „Fébé“ Evang. Diakonissza Nő
egylet Budapesten bibliaórákat tart: fér
fiak számára minden pénteken este 7—8-ig 
Népszínház-u. 40. I. e. és főiskolai hallga
tók számára minden szombaton 5—6-ig 
Üllői-út 24. szám alatt az Ev. Égyetemes 
Egyház helyiségében, II. emeleti imaterem 
mellett, feljárat az udvarból. — Ezekre az 
órákra mindenkit szeretettel meghív az 
Egyesület Vezetősége.

Szentgotthárd. A missziói gyülekezet 
kebelében működő ifjúsági vegyeskar leg
utóbb összejövetelt tartott, amelyen Berger 
Lajos segédlelkész, a kar vezetője beszámolt 
a két évvel ezelőtt alakult kar eddigi mű
ködéséről. A beszámoló szerint eddig 34 
a’kalommal szerepelt a kar. A tagok száma 
24—28 között váltakozott. Jelenleg a tagok 
száma 26. Eddig 21 új éneket tanultak be. 
— Ugyancsak ez alkalommal az énekkar 
fájdalommal vette tudomásul elnökének, dr. 
Visnya Aladár ny. tanárnak Győrbe való 
eltávozását és az elnöki állásról való le
mondását. A távozó elnök fáradozását és 
érdeklődését Czipott Géza lelkész köszönte 
meg. — A vegyeskar távozó elnökének 
tiszteletére okt, 11-én este szerenádot adott.

Esetleges félreértések elkerülése cél
jából tisztelettel tudatom az érdeklődőkkel, 
hogy Istenért és Hazáért c. könyvem nem 
kész prédikációkat tartalmaz, inkább csak 
gondolatokat a prédikációkhoz, amint az az 
Élőszóból is kitűnik. A köztött gondolatok 
között a magaméi mellett sok másoktól 
kölcsönzött is van. A pünkösdi gondolat
sorozat például Wolf József közismert pré
dikációja után készült (Jézussal egy utón 
c. könyv, Budapest 1903) mert ennek gon
dolatmenetét — kibővítve a magam meg
látásával is — a mai idők jellemzésére 
legalkalmasabbnak találtam. A „W. J. után“ 
jelzés a kéziratban benn is volt, de a nyomda 
hibájából kimaradt Szeged, 1926. okt. 8.

Tátrai Károly.
A lelkész urak figyelmébe. A dunán

túli egyházkerület lelkészegyesületének köz
gyűlése a tárgyalás alapjául figyelembe 
veendőnek véleményezte Schöll L. esperes 
és Wagner A. ehm. számvevő új nyugdíj
intézeti szabrend. tervezetét, amelyet az 
egyetemes nyugdíjbizottság javaslatával e- 
gyütt kinyomattak. Tekintettel arra, hogy 
nyugdíjintézetünk sorsa az egyetemes köz
gyűlésen fog eldőlni és erre minden lel
késznek fel kellene készülnie, a nyomtatvány 
megszerzését és áttanulmányozását minden

lelkész szives figyelmébe ajánljuk. Kapható 
az evang. föesperesi hivataltól Hidas (Ba
ranya m.) 20.000 K beküldése ellenében, 
amihez 1000 K kézbesítési dij is csato
landó.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Ausztria. Az osztrák Gusztáv-Adolf 

Egyesület jövő évi közgyűlését Grázban 
tartja. Ünnepi szónok Söderblom dr. up- 
salai érsek lesz. Ez idei közgyűlésüket 
Pinsdorfban tartották rendkívül ünnepi ke
retek között.

Szibériában meggyilkolták Schulz evang. 
lelkészt, aki Taranthenben szolgálta az Urat.

Speyer. A protestáns külmisszió köz
gyűlésen elhatározták, hogy egy misszio
náriust Kínába küldenek újból és Japánban 
egy gyülekezeti házat építtetnek.

A porosz kultuszminiszter rendelete 
értelmében okt. 31-ike ünnepnap az isko
lákra nézve.

Templom 90 hívőnek. Az oláh meg
szállás alatt levő Nagyilondán 90 katolikus 
hivő él. Páratlan bőkezűséggel templomot 
építettek maguknak és mint filiális egyházat 
az eddigi magyarláposi plébánia helyett a 
dési ferencrendiek vették gondozásba.

Gazdát cserélt Gutenberg bibliája. 
A Karinthiában fekvő st pauli Benedek- 
rend birtokában lévő hires Gutenberg 
biblia gazdát cserélt. A bibliát egy frank
furti cég közvetítésével 2 millió osztrák 
schilligért dr. Ottó Vollbehr, a híres new- 
yorki könyvgyűjtő vette meg, aki csupán 
kiviteli illetékképpen 25.000 dollárt fizetett 
az osztrák államkincstárnak. A biblia 42 
pergament oldalból áll s Gutenberg mainzi 
nyomdájában állították elő 1453-tól 1456- 
ig. A biblia vételára a legmagasabb összeg, 
maelyet valaha is fizettek egy könyvért.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Peitler Antónia és dr. Hiller 

Imre október hó 12-én tartották esküvőjü
ket Budapesten.

Ú J D O NS Á G O K .
A főkapitány napiparancsa a korcs

mába járó tanulóifjúság ellen. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter nemrégiben 
rendeletet adott ki, amelyben szigorúan 
eltiltja a tanulóifjúságot a vendéglők, korcs
mák és kávéházak látogatásától. A ren
delettel egyidejűleg a székesfőváros tan
felügyelője és főigazgatója megkeresést 
intéztek a budapesti rendőrfőkapitányhoz, 
hogy a rendelet végrehajtását rendőrségi 
közegekkel segítse elő. A főkapitány na
piparancsban rendelte el, hogy a rendőrök 
szigorúan ellenőrizzék a nyilvános étter
meket és kávéházakat, az ott tartózkodó 
tanulókat állítsák elő a kerületi kapitány
ságokra és a nyomozási jegyzőkönyveket 
fegyelmi eljárás céljából tegyék át a ta
nulók iskolájának igazgatóságához.

Nyíregyháza csodaforrás után kutat. 
Nyíregyháza képviselőtestülete elhatározta, 
hogy a város mellett lévő Sóstó gyógy
fürdőn mélykutakat fúrat. A szakvélemény 
szerint alapos kilátás van arra, hogy a 
hajduszoboszlói csodaforráshoz hasonló 
vízre bukkannak.

Kommunista jelzéssel ellátott pénz 
van forgalomban. A főkapitányságra 
újabban ismét sok, forgalomban lévő pa-
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pirpénzt szállítottak be, amelyre vörös 
festékkel különböző kommunista jelszava
kat'nyomtak rá. Ez a szöveg a gyárak és 
a föld köztulajdonbavételére izgat. Az Így 
felülbélyegzett bankjegyeket főleg a kül
telkeken és a gyárak környékén bocsájfják 
forgalomba. A rendőrség a nyomozást 
megindította.

A felvidéki m agyar evangélikusok a 
m agyar nyelvű h ittantanításért. A fel
vidéki Magyar Evangélikus Szövetség leg
utóbb tartott eperjesi ülésén elfogadta 
Smid István rozsnyói lelkésznek azt az 
indítványát, hogy a szövetség felterjesztést 
intéz az egyetemes egyházhoz aziránt, 
hogy a vallásoktatás a középiskolákban is 
a növendékek anyanyelvén történjék. Rozs
nyón csak tót gimnázium van és körül
belül 100 magyar anyanyelvű diák nem 
tanulhatja a vallástant anyanyelvén. A ma
gyar evangélikusok ezt és az ehhez hasonló 
sérelmeket, amelyek a békeszerződésekbe 
ütköznek orvosolni kívánják.

Borzalmas földrengés Indiában. Ka
rachi vidékén forgószéltől kisért borzalmas 
földrengés pusztított A kárt huszonöt- 
millió rúpiára becsülik. A lakosság jelen
tékeny része hajléktalan.

Feketehimló Párisban. A francia fő
városban néhány hét óta feketehimló pusz
tít és a megbetegedések száma különösen 
az utóbbi napokban emelkedett nagy mér
tékben.

A füst m egfojtotta egy vonat egész 
személyzetét. A Ricken alagutban egy sze
mélyvonat megrekedt mert a füstgáztól 
egész személyzete elkábult. Hat vasutas 
meghalt. Az alagútba behatolni igyekvő 
segélyszemélyzet három tagja ugyancsak 
életét vesztette.

Egy litván gazda kiirto tta  családját.
A litvániai Doblen falucskában egy gazda 
örültségi rohamában baltával agyonverte 
feleségét, két fiát és 15 éves leányát. Tet
tének elkövetése titán a gazda felakasztotta 
magát.
v. Óriási képtolvajlás M adridban. A
madridi rendőrfőigazgatóság táviratban kö
zölte a budapesti kapitánysággal, hogy 
Ursac Salazar Izidor madridi lakos gyűjte
ményéből egy 60—80 cm. nagyságú Tizian 
„Ecce Homo*-t 110.000 dollár értékben, 
egy Van Dyck portrét 500 dollár és egy 
Velasquez Krisztust 35.000 dollár értékben 
elloptak.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők" című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer- 
meklap. Szerkeszti Qaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VL, Andrássy u. 16. Bpest

A HARANOSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be:
— A számok ezreket értékelnek. — 

Qyőrből: Vajda Sándor 16, Demetrovics 
Mária 4, Németh Márton 5, László István 4, 
Wellner Dániel 20, Haás Qézáné 4, Cser
mák Gusztáv 100, Elszt András Komárom 
5, Budapestről: Plevniczki Júlia 4, Szabó 
Eszter 10, Hoitsy Fridolin 4, Jakab Imréné

4, Pfeiffer János 40, Varga László Abaúj- 
szántó 10, Celldömölbről: Somogy Elek 4, 
Szendrei Gézáné 5, Fodor Lajos 4, Békés
csabáról: Huszár Nővérek 4, Hankó Má
tyás 4, Körmendről: Zweifel János 20, 
Blickle Sándor 4, Szombathelyről: ifj. 
Mesterházi József 4, Jutasy Teréz 5, özv. 
Höllig Gusztávné 20, Balázs Lajos 10, özv. 
Bellon Sándorné 20, Smideliusz Béláné 4 
Sándor Endréné 10, Bácsi Juliska 4, Szf-

Krtó Géza 10, Pónya Sándor 4, Torda 
ihály Aszód 30, Kiskőrösről: Mende'ényi 

Edéné 4, Ádám Manci 4, Tóth Andrásné 
20, Szilágyi Mibályné 15, Fodor Sándor 
Kemenesmagasi 10, Szabó Lajosné 4, 
Mesterházy Sándor Mesterháza 4, Pápáról: 
Németh Mihály 4, Kiss Lajosné 7, Kocsis 
Pál 32, özv. Pfeiffer Andrásné Szepepnek 
4, Sopronból: Lauff Géza 4, Schneeberger 
Lincsike 30, Bencsik Lidia 4, Busznyák 
István 10, Hudy Eta Pomáz 4, Jeszenszki 
Gyula Csömör 5, Rákospalotáról: Molnár 
Erzsébet 10, özv. ifj. Molnár Istvánná 10, 
Nagy Sámuelné 4, Krizsanyik Ilonka Nagy- 
lóz 4, Fodor Györgyné Bakonysztlászló 4, 
Bokkon Pál Csönge 10, Brunner János 
Alsórönök 50, Kring Gyula Eger 4, Gör- 
bicz Gyula Pórládony 10, ifj, Kocsis József 
Bük 20, dr. Benkó István Szeged 30, 
Geszty Sándorné Rábakovácsi 4, Kispest
ről : Horváth Elek 4, Lukács Mátyás 4, 
Ágoston József 20, Beledről: Horváth 
József 4, Büki Mihály 4, Tóth Mihály 4, 
Heizer József Győrrévfalu 5, Gohér Mihály- 
né Páhi 10, Dencz Pál Sorkiújfalu 4, Ne
mes Samu Gönyü 37, Petrovics János Gór 
20, Kiss Gábor Stoob 20, Leik. hiv. Ricz- 
kozár 64, Nagy Antal Tét 5, Németh Ven
del Komló 10, Balassa József Répcelak 10, 
Németh Ferenc Öcs 4, Kovács Antalné 
Bodmér 4, Péczelről: özv. Kéhli Gyuláné 
4, Kenesei N.-né 8, özv. Lázár Jánosné 
Sárkeresztur 4, Simon Istvánné Kelenföld 
4, Gőrffy Elek Boba 4, Kovács Mihály 
Farád 30, özv. Bakó |ózsefné Pórládony 
10, Kálmán István Túra 5, dr. Kiss Ödön 
Balatonszemes 20, Laubenstein János Szé
kesfehérvár 30, Pamer Henrik Paks 8, 
Péter Lajos Zalamegyes 4, Dorner Lajos 
Töltéstava 4, Kiss István Vaskapu 4, Szabó 
Kálmán Karakószörcsök 30, Leik. hivatal 
Harka 10, Szabó József Csikvánd 10 ezer 
koronát.

Felelői szerkesztő és k iad ó : CZIPOTT OÉZA 
8 z en tg o tth á rd , Vasvármegye. 

Szerkesztő társ: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAGY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

K éziratokat nem  adunk rlSBza.

Piac.
Valuták: Dollár 71 200, Schilling 10050, 

Német márka 16968, Cseh korona 2110, 
Dinár 1255, Lei 364, Lira 2660, Frank 1990, 
Angol font 346.025.

Gabonaárak: Búza 350—355, rozs 260— 
262, árpa 220, köles 185, zab 210, tengeri 
247—250, korpa 155 ezer korona méter
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 15750—16400, bika 
11000-14000, ökör 13 000-15.500, tehén 
7000-14.500, növendékmarln 5000-12.500, 
zsir 28 000-30.000 K kilónként.

Főzés és egyéb házi teendők elvégzésére 
intelligens nőt keresek. — Pfeiffer Jánosné 
Kaposfő-pta, up. Szomajom. (Somogy m.)

Ön biztosan vevőnk lesz
ha levelezőlapon kéri új árjegyzékün
ket fényképező gépek- és cikkekről

Hatschek *• Farkas
7—10

Budapest, IV., Kdroly-kflrut 26.

Pályázatok.
A b o b a i  ág. hitv. evang. gyülekezet 

pályázatot hirdet a lemondás folytán meg
üresedett II. sorszámú t a n í t ó i  állásra, 
avadalom: a gyülekezettől a tanítói kezdő 
izetés 20°/o, a törvényes lakpénz, az állam

tól pedig fizetés kiegészítő államsegély. — 
Kötelessége: a reá bízott 3 osztály tanítása, 
kántori,teendőkben és belmisszioi munká
ban való segitkezés. — Pályázhatnak férfiak 
és nők egyaránt. Kérvények a szükséges 
mellékletekkel kellőleg felszerelve november
10-ig adandók be.

Evang. lelkész! hivatal 
1—1 B o b a ,  (Vas m.)

*

A z a r n ó t i  evangélikus egyház a 
kántortanítói állás betöltésére pályázatot 
hirdet. Javadalom: lakás, kert, 16 kát. hold 
szántó, 370 60 kor. készpénzfizetés, stóla, 
államsegély. Kötelességei az összes kántor- 
tanítói teendők elvégzése. Próba kötelező. 
A pályázati kérvények a szükséges okmá
nyokkal, válaszbélyeggel ellátva okt. 23-ig 
Evangélikus Lelkészi Hivatalnak küldendők.

Pest közelében, Gyömrőn, Erzsébet- 
telepen egy kis bútorozott szoba kiadó. 
Érdeklődök forduljanak Cziniel Józsefné, 
Gyömrő, Erzsébet-telep. Pest m. i_4

MEGJELENT
AZ Í Ö S V - I K

s > *
Á R A  2 0 . 0  0 0  K OR.

Felsőipariskolán gépészeti szakot vég
zett 26 éves evangélikus nőtlen fiatalember, 
aki már mint önálló főgépész működött, 
megfelelő állást keres. — Cim a kiadó- 
hivatalban. 2—4

A levente rózsája
Csite Károly

legújabb érdekes, vidám, énekes népszín
műve. Ára, műkedvelők részére előadási 
joggal és dalok kottáival 20.000 korona.
Kapható a szerzőnél Körmenden.

Nyomatott Wellisch Béla vülamüxemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon. IM
lL

t
ll
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa:
i Danintfill Lítbír-Síflvistsét.
&a Oniágos Lathnr-SlÖTOt 

(ég ÜTatalw lapja.

Kéalratok, alófiiotéul dijak 
6a reklamációk a 

HARANGSZO aaerkeaatd- 
ktadóhiratalának 

Sientgotthérdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetőst elfogad 
minden erang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

f f

H ála néked, nagy Isten, te vagy erős várunk, 
Veled vészben, viharban rendületlen állunk.

S a a rk s a i td -U a d ó b iT a ta l:

S Z E N T O O T T H Ä R D .
Vas vármegye.

riókkladőhlTatal 
„Luther Társaság" könyv

kereskedése Budapest,
Vili., Szentkirilyl-u. 51/«.

A „HARANGNZO“ 
előfizetési á ra : a negyedik 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lO’/a-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Az egyetlen feltétel.
János ev. 4.63. „Meg

érté azért az atya, hogy 
gyermeke abban az. órában 
könnyebbedett meg, amely
ben Jézus azt mondá néki: 
A te fiad él. És hitt ő, és 
az ő egész háza-népe.“

A keresztyén vallás átélésének egyet
len feltétele: a hit. Igen gyakran 

mégis azt látjuk, hogy ezeren és 
ezeren épen ezt az egyetlen feltételt 
akarják elvetni, és hit nélkül akarná
nak keresztyének lenni. Ma is milyen 
hamar kész az ellenvetés, a Tamás 
lelkének megnyilatkozása: Amit nem 
látok, azt nem is hiszem 1. . .  Tudá- 
kos emberek fennhéjázva szólnak: A 
komoly tudomány előtt a hit nem 
állhat meg, szétfoszlik, mint a reggeli 
köd, ha felemelkedik a nap... Mások 
így okoskodnak: A hit mindig bizo
nyos fokú rajongás, a léleknek túl
feszültsége, amely földi életünkre és 
munkálkodásunkra nézve egészen ha
szontalan valami I. . .  Nem tudom, 
mit gondolhatnak az így beszélő em
berek a mi keresztyénségünkről, arról 
a keresztyénségről, amelynek sarka
latos követelése így hangzik: Higyj 1 
. . .  Azt pedig csak vaksággal megvert 
emberek mondhatják, hogy a hit a 
földi életre nézve egészen haszontalan 
valami. Hát nem azt lát,uk inkább, 
hogy a világi életben is azok a leg
szorgalmasabb és leghívebb emberek, 
akik reménységüket az örök Istenbe 
helyezik, és vallásos gondolataikkal, 
hitükkel a világ fölé emelkednek I. . .

De jön egy másik csoport és így 
panaszkodik: Hinnék én szívesen, de 
nem tudokI... Akik így panaszkod
nak, azok legtöbbjének a panaszko
dása nem őszinte, s inkább így kel
lene szólniok: Hinnék én — de nem 
akarok I . . .  Ha pedig igazán a Lélek 
sóhajt fel: Nem tudok hinni! — ak
kor bátorítólag szálljon arra a Lélekre 
az igazság szava, mely ekként biztat:

A hit nem emberek műve, szerzemé
nye, hanem Istennek ajándéka, de 
Isten senkitől sem tagadja meg, min
denkinek megadja a hit ajándékát, 
mindenkinek, aki őszintén, kitartó 
tusakodással kéri tőle 1. . .

Peltűnö különben az, hogy azok, 
akik a hit ellen hadakoznak, az élet 
nyomorúságai és kínos aggodalmai 
közepette rendszerint megroppannak, 
és a hit ösvényein kezdik keresni a 
vigasztalást, a segedelmet. Kedves 
gyermeke betegágya mellett széttöre
dezik az ember »világosi bölcselke
dése és »észszerűi tudománya, s úgy 
tesz, mint a biblia királyi embere,

oda menekül, arra menekül, ahol 
segedelmet nyerhet, amerre várja Pál 
apostol szava: „Higyj az Úr Jézus 
Krisztusban és üdvözülsx mind te, 
mind a te házad né pe [ i , . ,  .

„Oh tudom, tudom, kiben hiszek,
Nem, nem hagyom el hitemet; 
Akármely terhet könnyen viszek,
Míg ez emeli telkemet.
Szent vallás, te vagy legfőbb kincs, 
Tenálad becsesebb jó nincs.
Te, te hív angyala lelkemnek,
Te kísérj engem síromig;
Te világíts gyenge szememnek 
Dicsőbb fényhez jutásomig,
Hol legszebb hangja nyelvemnek 
Érted zeng hálát Istennek.*

Ámen.

Báró Baldácsy emlékezete.
A lapítványának  50 éves évfordu ló ja ; a B aldácsy a lap ítván y és

a« Ostffyak.
1926. október 19 én volt ötven 

esztendeje annak, hogy Budapesten 
a Kálvin-téri református egyházépü
let tanácstermében Nagymagyarország 
11 protestáns egyházkerületének meg
hatalmazott képviselői aláirták a neve
zetes örök alapítványi szerződést, 
melynek értelmében oáró Baldácsy 
Antal, katholikus fői r követve meg
ingathatatlan meggy ződését: a ma
gyar nemzeti eszme < t az alkotmányos 
szabadság a magyar protestántizmus- 
sál áll, vagy esik, hétezer holdas 
birtokát örökalapítványul a magyar 
protestántizmus erősítésére a hazai 
három protestánsegyháznak adomá
nyozza.

1926. október 19-én volt ötven 
esztendeje annak, hogy a szerződés 
aláírása után az egyházkerületek 
küldöttei nevében felállott szentmár- 
toni Radó Kálmán a dunántúli evang. 
egyházkerület megbízottja és szívből 
jövő köszönetét mondott a kegyes 
adományért, »amellyel a nemes báró 
nagy lelküen segített a protestáns

egyházak anyagi helyzetén, egyszer- 
mind utat nyitott arra is, hogy a 
hazai három protestáns egyház egy
mással szorosabb és testvériesebb 
viszonyba lépjen, i

Eltekintve a Baldácsy-alapftvány- 
nak faji, államfenntartási, kuitur- 
missziói jelentőségének méltatásától, 
közelebbről csak ezen 50 esztendő 
alatt hány ínséges, építkező egyház 
nyert gyámolítást a Baldácsy ala
pítvány évi kamatjövedelméből, hány 
szegény beteg lelkésznek, hány lel
kész özvegynek és árvának szomorú 
sorsát enyhítette a Baldácsy-segély.

Az alapítvány létrejöttén rendkívül 
sokat fáradozott és halhatatlan érde
meket szerzett Török Pál ref. püs
pök, amint ennek a felköszöntők 
során a nemes báró, az alapítvány 
örömére adott lakomán maga is ki
fejezést adott »ne nekem hát, vagy 
ne csak nekem köszönjék! — mon
dotta.

Az alapítvány létesülésének értelmi 
szerzői: — s ezt a történelmi tényt
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kevesen tudják — azonban tulajdon
képpen Ostffy Pál kúriai bird és Ostffy 
István országgyűlési képviselő voltak. 
Köztudomású dolog ugyanis, hogy 
Baldácsy Antal báró, mint a tisza- 
nánai, majd később a karcagi válasz
tókerület képviselője a szélső balpárti 
képviselők kózótt foglalt helyet a 
képviselőházban. Ostffy István itt 
báró Baldácsy Antalnak, ugyanazon 
pártálláső képviselőtársának meghitt 
barátja, bizalmasa volt, kisebb társa
ságban többször össze szokott vele 
jönni. Egy ilyen összejövetel alkal
mával báró Baldácsy odanyilatkozott 
Ostffy István előtt, hogy összes va
gyonát jótékony célra fogja hagyni s 
mikor ezt egy második alkalommal 
is megismételte, Ostffy István akkor 
felhívta képviselőtársa figyelmét a 
protestánsokra, mint a nemzeti eszme 
mindenkori harcosaira. Az eszme tet
szett a nemes bárónak, megfogta 
lelkét. Rövid idő múlva azért ahogy 
újból összetalálkozott Ostffy István 
barátjával, azzal a kérdéssel fordult 
most már hozzá: mely célok szolgá
latában volna legnagyobb szükség a 
segélyre a protestánsoknál. Ostffy 
István egyes dolgokra azonnal meg
adta a választ, végül azonban mégis 
azt mondotta báró Baldácsynak, hogy 
e tekintetben részletesebb felvilágosí
tással az ő Pál bátyja szolgálhat, 
így lépett érintkezésbe ebben az ügy
ben báró Baldácsy Ostffy Pál kúriai 
bíróval, kinek közvetítésével kereste 
fel báró Baldácsy azután Török Pál 
református püspököt. Itt említjük meg 
végül a csudás véletlent, hogy az

Balog János.
Elbeszélés. Irta: Farkas Mihályné. 4)
„Alássan jelentem őrsvezető uramnak, 

ezzel a késsel megöltem a Kasznár urat, 
mert elszerette a feleségemet!* — és en
gedte, hogy a kezét bilincsbe verjék. Szi
vében a rettenetes haragot fásult közöny 
váltotta föl. Az ő csillaga leesett az égről, 
nem bánta már ezután akármi történik vele, 
ha börtönbe vetik, ha fölakasztják is. Miért 
is volna már érdemes élni ezen a világon, 
ha ilyen ronggyá tudott lenni az az asszony, 
akit a szeme fényénél is jobban szeretett.

De nem akasztották fel, három eszten
dőre ítélték el. Sokféle mentő körülmény 
szólt mellette, tiszta előélete, jogos' fölhá- 
borodása a csapodár asszony álnok hitsze- 
gése fölött. Szerencsére az ispán se halt 
meg, noha sokáig sínylődött a szúrás miatt, 
mely a tüdejét is megsértette. Méghozzá 
az uraság is kiadatt a rajta, amiért ily 
botrány okozója volt, s most egy irodában 
másolgat köhécselve az egykor oly nyalka 
gavallér, kinek e kaland oly drágába került.

Balog János megkezdte, le is ülte bör
tönbüntetését, és példaképe volt a béke- 
tfirő engedelmes rabnak. Megtanították a 
csizmadia-mesterségre, ott ült hát nap

alapítványi okirat aláírása napján 
született Ostffy István képviselőnek 
fia: Ostffy Lajos. — íme az Urnák 
utai 1

Az alapítványi szerződés aláírásá
nak 50-ik évfordulója alkalmából 
azért, amikor hálatelt érzések köze
pette, imádságos lélekkel újítjuk meg

hosszat a rab-műhelyben és olt sámfázta, 
talpalta a csizmákat ahogy neki paran
csolták. A két sor fehér fogát pedig ösz- 
szeszoritotta, hogy ki ne csússzon a száján 
valami panasz, amit a keserűség tépi, rágja, 
marcangolja a szívét.

Holmi kis vadorzás miatt egy falujabeli 
legény került egyszer melléje rövid időre 
rabtársu'. Az újságolta, hogy a Juliskát 
nem szívelte meg maga között a falu népe. 
Csúfság, szidalom érte mindenfelől mígnem 
nem tűrhette tovább. Elkótyavetyélték a 
házukat, s elköltöztek anyjostó! a vidékről. 
Senki se tudja mi lett belőle, jó nem, az 
bizonyos 1

De mit bánta ezt már János ?
Mikor letelt a büntetése, barátságos 

szavakkal bocsátotta őt el a bőrtönfelü- 
gyelő. »Menj Isten hírével Balog János és 
ne csüggedj el emiatt a szerencsétlen eset 
miatt, megbűnhődtél érte, senkinek sincsen 
joga azt többet a szemedre vetni. Ha nem 
akarsz a régi helyedre többé visszamenni, 
beállhatsz itt a városban is akármelyik 
műhelybe, mert becsületesen megtanultad 
a mesterségedet. Egy kis pénzed is van 
nálam, amit munkáddal kerestél ittlétted 
alatt, íme, átadom. Fiatal vagy még, kezdj 
új életet I“

Balog János koravén arcán valami fáj-

báró Baldácsy emlékezetét közöttünk, 
s kegyeletes lélekkel gondolunk haló 
poraiban áldott emlékű Török Pál 
püspökre, Ostffy Istvánra, Ostffy Pálra, 
áldjuk a nagy Isten nevét, hogy min
denkor gondot visel anyaszentegyhá- 
záról, övéit el nem hagyja I

dalmas vonaglás futott végig, de azért reá
bólintott a beszédre és megköszönte a 
szívességet. Mikor pedig kiért az utcára, 
azt nézte, hol van a legközelebbi korcsma, 
oda beült és mindjárt pálinkát parancsolt. 
Nem volt kedvelője az italnak János, a pá
linkát meg épen nem tűrhette, de most 
úgy érzi, hogy azt a lángtengert, amely a 
szivében lobog, csak ez a lángital olthatja 
el. Mikor aztán mámoros feje az asztalra 
hanyatlott, akkor enyhülés szállt reá, és 
nem tudott semmitse többet a csalfa asz- 
szonyról, sárbatiport életről, az egész hit
vány világról. Az ellenszer bevált.

Aztán eljött máskor is, és ivott máskor 
is. A külvárosi csapszékek ismert alakja 
lön a szegény rabviselt ember, aki a fék
telen életmóddal kívánt gyötrelmeinek rab
ságából is szabadulni. Lassan, de biztosan 
züllött mindig lejebb és lejebb, amint a 
korhelység nála apránkint szenvedéllyé fa
jult. Amíg csekély vagyonkájában tartott 
meg se kísérelte valami foglalkozás után 
nézni — kiért? Miért? — De mikor az 
utolsó garasa is elfogyott, reáfanyarodott 
a munkára, mert a lopást még nem tanulta 
meg. Nem válogatott a dologban, favágás, 
teherhordás, mindegy volt neki, győzte 
erővel. Ha aztán légy kis pénz ütötte a 
markát, azt megint csak pálinkára váltotta

Testvéri visszhang Kapi Béla püspök szózatéra.
Építsük ki a  magyar protestantizm us egységes frontj’át.

A dunamelléki református egyház- 
kerület f. évi rendes közgyűlését Bu
dapesten október 16 án tartotta. A 
közgyűlésnek kiemelkedő pontját itt 
is a püspök, dr. Ravasz László évi je
lentése képezte, aki püspöki jelentése 
során többek között a következőket 
mondotta:

— Az evangélikus egyházzal való 
viszonyunk tekintetében szeretnék szív
ből jövő visszhangot adni arra a 
testvéri szóra, ami barátom, Kapi 
Béla evangélikus püspök ajkáról 
hangzott el. Az evangélikusok és mi 
az ország területének nagy részén 
szétszórt helyzetben élő gyülekezet 
vagyunk. Ennélfogva pontosan körül
határolt helyzetekre és feladatokra, 
pásztori katekhétai, sőt igehirdetői 
munkára egymás segítségét igénybe 
kell venni. A másik szükséges dolog 
a közös protestáns bizottság élettel 
teljes reorganizációja és munkába 
állítása, amire nézve teljes mértékben 
elfogadom Kapi Béla felfogását.

— A Trianon utáni katholicizmus

aránya és így helyzeti energiája meg- 
növekedatt. Az egységes és hatalmas 
kathoiikus egyház nagy belső és külső 
megújúláson megy át. Emeli először 
saját anyagi ereje, másfelől a köz
hatósági támogatásnak különös és 
kettős mértéke.

Annál nagyobb erővel igyekezzünk 
saját anyagi és szellemi erőinket a 
magyar művelődés s a nemzeti kul
túra szolgálatába állítani. Da viszont 
a kormányzatra is az a kötelesség 
hárul, amelyik a jó családapa tisz
tével jár, hogy t. i. a gyengébbet 
jobban segítse és a fáradtat inkább 
kímélje. Az a gondolat, hogy a római 
kathoiikus vallás államvallás s mel
lette mi csak tűrt religió lehetünk, 
egyre hangossabban zúg a közélet 
fórumán és igen magas helyről is el
hangzik, pedig egy tévedés azért, 
mert nagyon hangosan vagy nagyon 
magasról kiáltják, nem lesz igazság. 
Ne dicsérjék a katolicizmust, mint 
egyetlen államalkotó erőt a protes
tantizmus rovására, mert az Egyesült
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Államokat mégis csak jobban meg
alkotta a lenézett protestantizmus, 
mint ahogy megvan alkotva Mexikó 
és Délamerika nem egy állama. Kínzó 
jele az időnek, hogy nem engedik a 
katholikus szertartás szerint megszen
telt zászlót más templomban és más 
szertartásra vinni, aminek természetes 
következménye az lesz; hogy önér
zetes református ember nem marad 
olyan egyesületben, amelynek zászla
ját nem szabad elvinni az ö templo
mába. Viszont mi lesz a magyar tár
sadalomból, ha hazafias, szociális és 
gazdasági egyesülésekből, erkölcsi 
kényszerrel szorítják ki a protestán
sokat ?

Ravasz László fgy végezte nagy- 
érdekű beszámolóját:

— A magyar protestantizmus ne
héz időknek megy elébe. Az ébredő 
és erejét érző katolicizmus a kor
mányzati politika, sót saját hivatalos 
vezetőinek ellenére agresszívebben 
fog kibontakozni és megindítja utolsó 
nagy harcát a Regnum Marianum 
teljes restaurálásáért.

Protestantizmusunk ismét a lét és 
nemlét kérdése előtt fog állani.

A magyar protestantizmus egységes 
frontját építsük ki. Ez annyival in- 
Kább szükséges, mert ellenfeleink ré
széről az első taktikai lépés a két 
protestáns felekezet közötti megha- 
sonlás szítása lesz.

Felfőipariskolán gépészeti szakot vég
zett 26 éves evangélikus nőtlen fiatalember, 
aki már mint önálló főgépész működött, 
megfelelő állást keres. — Cím a kiadó- 
hivatalban. 3—4

be, s a gonosz ital megmételyezte testát
lóikét, nem volt már semmi önbccsérzete. 
Csendháboritásért hányszor bekísérte a 
rendnek őre, — ha kieresztették, megint 
csak újra kezdte.

A ruhája is lerongyolódott, mint a lelke, 
— üveges szemeire, petyhüdt vonásaira 
kiült az átkos szenvedély, senki se hitte 
volna harminc évesnek.

Az asszonyfélét szivéből utálta, pedig 
még fgy is akadt aki jó szemmel nézett rá. 
Egy dolgos cselédlány szolgált abban az 
udvarban, hova János egy pincelakásba ti- 
zedmagával éjjeli szállásra járt. Ez a leány 
igen megszerette Jánost, eltette számára a 
legjobbik falatját, megfoltozta a ruháját és 
mikor józan volt néha, szépen kérte, hogy 
becsülje meg magát. Neki van egy kis meg
takarított pénze, azon egy pár lovat venné
nek, ő mosást vállalna, a János fuvarba 
járna, szépen megélhetnének. A János azon
ban hol durván hol csak mogorván, de 
mindig elutasítóiig válaszolt. Elég volt neki 
az asszonyokból, egyszerre-mindenkorra.

Szomorú élet volt ez, de nem tart már 
sokáig. Milyen szerencse, hogy ha már el 
kell múlni a jónak, a rossz napoknak is 
egyszer vége van.

Zordon téli nap van.. Nagy jégtáblák 
úsznak a folyamon alá. űsszetorkolódnak,

Székács József óraiig, püspök (1809—1876), az egye
temes gyámintézet megalapítója.

A B ib lia a k a th o lik u s nagygyűlésen.
A katholikus nagygyűlésen Brisits 

Frigyes felolvasást tartott az iro
dalomról és a megujhődásról. Érde
kes, hogy főleg a Bibliával foglal
kozott és ezeket mondta róla:

»Van a magyar könyvnek egy cso
dás lelke, mely elkíséri és vele ma
rad a XX. századig. A Biblia ihle
tének, szellemének ragyogása ez a 
magyar könyvön. A bibliáé, amely
nek prófétai ős igéin tanult beszélni 
a magyar nyelv.» (Tudniillik a refor
máció korában, de ezt nem mondta 
a katholikus előadó.)

cNem tudom, hogy ebben a jubi
leumi hódolatban, amellyel megcsó
kolom a Biblia öreg, hűséges, erős

lapjait, mit köszönjek meg jobban 
ennek a szent könyvnek, amely egy
maga volt Magyarország nevelője és 
tanítója.» (Azt megint elfelejtette meg
mondani az előadó, hogy ezt a ha
talmas nevelő eszközt protestáns 
papok és tanítók adták a magyar nép 
kezébe és épen a katholikus egyház 
az, mely eltiltja a Biblia olvasását. 
Ha a katholikus egyház parancsát 
fogadta volna meg a magyar és nem 
olvasta volna, hogyan hathatott volna 
a Biblia ilyen hatalmas erővel a ma
gyarságra?)

«Avagy ügy legyek hálás az öreg 
Bibliának, — folytatja az előadó, 
— hogy megáldjam és megcsókoljam 
mellette azt a névtelen kámzsán, hét
százéves franciskánus, domonkos, 
pálos és jezsuita kezet, mely aszke- 
tikus szeretettel, a lemomdás vilá
gossága mellett fordította el hozzánk 
a Szentírást és ennek kultúrája ne
velte a magyarságot.» (Ha kezet akar 
valakinek csókolni azért, mert ma
gyarrá tették a Szenfrást, csak tessék 
kezet csókolni Komjáthi Benedektől 
Károli Gáspárig és Szenei Molnár 
Albertig azoknak, akik magyar kul
túrává tették ezeket az Igéket. Mert 
ami az ö  ferenceseit és domonkosait 
illeti, azok reformációs tevékenységük 
miatt kiüldözött szerzetesek voltak és 
a jezsuita Káldi bibliafordítását ugyan 
nem sokan olvasták).

Azután még ezeket is mondta az 
érdekes előadó: «A magyar iroda
lomnak utolsó nagy találkozása a 
keresztyénséggel: a barokk, azóta 
világnézeti története az, hogy hala-

megint csak széjjel válnak és utaznak las
san tovább. A hajóközlekedés is szünetel 
miattuk. De azért a János csak ott U1 egy 
nagy határgerendán a rakodó-parton, pedig 
ott most nem akad számára cipelni való.

Lehet, hogy nem evett még ma, de bi
zonyosan ivott. Szeme rétegeken bámul a 
zajló folyóra, két öklét keshedt kabátja 
zsebeibe sUlyeszti. Rongyosak azok, nem 
sok meleggel szolgálnak.

Amint átaljárja a hideg szél, kissé ki
józanodik 8 erővel eltemetett emlékek képe 
kel életre agyában.

Nem volt ő se mindig ilyen kivert ku
tya. Neki is volt tiszta, szép szobája, a 
szoba sarkában nagy zöld cserépkályha. 
Á'dott melegség áradt a kályhából, s ő ott 
ült mellette csöndesen pipázva és nézte 
örömmel, amint tesz-vesz csikós abrosszal 
terfti az abroszt, hozza a gőzölgő tálat a 
mosolygósképü szőke menyecske, a Juliska.

Belenyilallolt a János szivébe ennél a 
látomásnál. Oh, hogyan szerette? A fuvó- 
széltől is megvédte, az életét is érteadta 
volna. És milyen cudarul megcsalta mégis. 
A kutya különb ennél az asszonynál, — 
ez hü marad gazdájához, aki megsímogatta 
a fejét és egy silány koncot vetett neki 
néha.

Kutya-nyüszítés hallatszik a közelben, 
mintha csak álomképeinek kiegészitése 
volna, és a rongyos ember ott a parton 
fölneszel. Nem messze tőle, vásott gyer
kőcök egy gazdátlan kutyát kínoznak ez 
vonit olyan keservesen.

— Dobjuk a vízbe, hadd lássuk, ki tud-e 
úszni — kiáltja egyik kis gonosztevő.

— Megálltatok gazfickók — hördül föl 
a János, de már késő. A vergődő kis ál
latot már ragadja a folyam sodra, a másik 
pillanatban pedig már ott küzködik mellette 
János is és kétségbeesett erőfeszítéseket 
megmentésére.

A gyermekhad elmeneküt, — a figyel
messé lett vámőrök a parthoz sietnek, de 
Jánost már nem lehet megmenteni. Utolsó 
erejét [összeszedve fölhajitja a parira a 
fuldokló állatot, de magát már nem tudja 
a vizszinten tartani s ahogy alábukik egy 
jégtábla alá kerül. Ezzel vége ift lett éle
tének, melyet jámbor szive utolsó föllob- 
banásáért egy kóbor kutyáért föláldozott

Úszik immár János a nagy ismeretlen 
vidék felé, ahol nincsen szégyen, se fáj
dalom s ahol békés pihenőre várják az 
ilyen szegény szenvedő lelket is.

(Vége.)
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ványul benne a keresztyénség vi
lágrendjének szelleme.» (A barokk 
az ellenreformáció kora volt. Nem a 
keresztyénséggel való találkozás, ha
nem a keresztyénségtól való búcsúzás 
kora volt ez. Az ellenreformációt 
még tevékenységre sarkalta a refor
máció keresztyén szelleme, de aztán, 
amikor gyózótt a katolicizmus és a 
reformációs egyházak működését erő
szakkal elfojtották, akkor kel'ett volna 
igazán virágozni a keresztyénségnek, 
ha a katholikus egyház csakugyan 
az, aminek hirdeti magát. De ehelyett 
saját embere vallja be előadásában, 
hogy: azóta, tudniilik a katolicizmus 
győzelme óta, világnézeti története 
az, hogy halaványul benne a keresz
tyénség világrendjének szelleme.)

Ilyen az igazság. Pejére szól, aki 
szót emel ellene. H.

Á ném etországi GusztáY Adolf 
egyesület közgyűlése.

1832-ben vetette fel D. Qrossmann 
lipcsei superintendens oly egyesiitet 
alapításának eszméjét, amely Gusztáv 
Adolf szellemében a szórványbeli 
evangélikus hivek gondját felveszi. 
A felvetett eszme testet öltött az 
1842-ben megalakult Quszláv Adolf 
egyesületben. Azóta ez az egész vi
lágra kiható egyesület néhány há
borús, vagy más különösen nehéz 
esztendőtől eltekintve, majdnem min
den évben egy egy nagyobb német- 
országi városban közgyűlést tartott. 
Az ezidei 71. közgyűlés f. évi október
3— 6-ig a Rajna melletti Düsseldorf
ban zajlott le, ahol a 135.000 evang. 
lelket számláló hívők serege 15 temp
lomban hallgatja 31 lelkésznek s több 
segédlelkésznek igehirdetését.

A közgyűlést megelőzőleg Düssel
dorfban és annak vidékén vasárnap 
reggel Gusztáv Adolf egyesületi isten
tiszteleteket tartottak felnőttek s gyer
mekek számára. Ezen istentisztelete
ken legtöbbnyire messze vidékekről 
s más országokból jött lelkészek pré
dikáltak.

E sorok Írója egy esztlandi lelkész
nek Lukács 19 . í — i o .  felett tartott 
igehirdetését hallgatta meg a düssel
dorfi szép Johanneskircheben.

Istentisztelet után fél 12 órakor a 
városnak nagy parkjában (Hofgarten) 
vonult fel az ünneplő közönség s ott 
harsonakar kísérete mellett zsolozs
mákat énekelt és meghallgatta a 
düsseldorfi superintecdens D. Mein- 
berg és a gráczi lelkész Ulrich üd
vözlő szavait.

Templomban.
Százados, kopott tem plom ban vagyok, 
H allgattam  addig a kom oly papot,
M íg  meg nem lá tta m : egy kis fiúcska 
Gyenge karával m ily híven húzta  
A z orgonát.

Ú gy nézett, mintha va lakit várna,
A k it elsodort a hangok árja  
Ismeretlen, ú j világok felé,
Vándorló lelke óh ! k i  sejtené,
H ogy merre száll?

O ly részén já r  az ismeretlennek,
A hol a  zenék nem Is zengnek,
C sak elsimulnak, m in t fá r a d t erők 
É s m agukkal viszik a z epedőt 
A z Istenhez.

Úgy tetszik, az ismerős szemében, 
M intha én is úsznék nagy-serényen, 
E lakarnám  érni azt a  lelket,
M elyet a hangok hullám a zeuget 
Játékosán.

É s viaskodnák a hang  habokkal,
De lestem rakva bűnös súlyokkal.
Lökést lökésre hiába újít,
N em  ju th a t  el, k i  daccal úszik  
A z É g  fe li.

E g y  tiszta könny a p illám on remeg, 
Engesztelni a zengő vizeket,
Siratni, k i küzd  a vizek szilién,
É s  azt, aki száll, m in t lenge szirén:
A k i voltam.

N e m e s c s ó .  B A K Ó  JÓ ZSEF.

Délután a düsseldorfi kiállítás egy 
óriási termében, amelyben máskor 
a csillagos eget és annak forgását 
mutatták be csodálatraméltó módon 
a közönségnek, a Planetáriumban 
gyűlt össze a több ezer főre rugó 
ünnepi gyülekezet Itt a rajnavidéki 
Gusztáv Adolf főegylet elnöke, a 
közkedvelt elberfeldi lelkész, Niemöl- 
ber nyitotta meg az üdvözletek és be
szédek sorozatát, kiindulva egy szép 
rajnai dalból, amelyet egyik honfi
társunk hamar magyarra fordított s 
amely így szól:
„Fekszik a zöldvizü Rajnában alant,
Bűvös elenfántcsont s aranyszegélyü lant 
És ha valaki ezt a mélyből felhozza, 
Nevét lelkesült dal szájról-szájra adja,
A halhatatlanság övezi homlokát, 
Köszöntve a jövő: a Rajna dalnokát.*

Ezt a lantot szeretné — úgymond 
— kiemelni a Rajnából s ennek hang
jai mellett köszönteni itt a német 
folyó partján összegyülekezett ünnepi 
közönséget, amely az apostollal azt 
tartja: »Azért most megmarad a hit, 
a reménység, a szeretet, ez a három : 
ezek között pedig legnagyobb a sze
retet.«

Különösen megható volt a len
gyelországi lissai lelkésznek beszéde, 
aki arról szólt, hogy mint éhezi és 
szomjuhozza a lengyelországi német

Á nemescsói artlkulárls templom. — Valamikor száz 
fa la  népe hallgatta Itt szóin Ju lélekkel a tiszta igét, 
am int a több ezernyi magyar, német, vend népnek 

egymásután három nyelven hirdették a papjai.

nép Isten igéjét. A hívek 75°/0-a 
rendesen látogatja az istentiszteletet 
és 100% él az úrvacsorájával. Len
gyelországba nem engednek már be 
német lelkészt és tanítót és így a 
lelkészek és tanítók száma évről évre 
fogy s rendkívüli módon (vándo’lel- 
készek, édesanyák iskolája, magán
iskolák, konfirmációi iskolák s alum- 
neumok segélyével) kell gondoskodni 
arról, hogy a felnőttek s kicsinyek 
vallási követelményeit kielégíthessék.

Folyt köv.

OLVASSUK A B I B L I Á T !
Világosság!

Okt. 25. Sötétség. I Mózes 1 . s. Tekints 
alá a lelked legmélyére, nem kietlen és 
puszta-e az? Mélységének színén, nem a 
sötétség tanyáz? Benépesült-e már hittel, 
reménységgel, szeretettel? Főrlötte lebegni 
kénytelen-e még mindig az Úrnak Lelke, 
vagy alászállhat és megpihenhet-e már 
előtte megnyilatkozott szívedben ? Vigyázz, 
a sötétség el ne takarja szemeid elől a 
néked éltet adni akaró isteni Lelket!

Okt. 26. Bún. Péld. 2 . is. Szerencsétlen 
te, ha annyira eltölti szívedet a sötétség, 
hogy nemcsak önmagadban, hanem rajtad 
kivül is csak a sötétséget látod, annak 
útján jársz, vájjon tudod-e, hogy a sötétség 
útja az örök sötétségbe, a bűnnek útja az 
örök kárhozatba visz ? Vigyázz! állj meg ! 
térj meg a sötétség útjáról! keresd a 
világosságot!

Okt. 27. Vakság. Péid. 29 : is. Szüköl- 
ködöl mennyei látás nélkül? Nem látod 
meg, amelyek lelked üdvére valók ? Kutasd 
az okát; honnan van rajtad e válság. Nem
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önmaead zárod e ki lelkedből a világos
ságot? Gondolkozz azon s ne nyugodj addig, 
míg segítve nincs a bajodon, hogy meg
nyilatkozzanak a te szemeid is.

Okt. 28. Legyen világosság. I. Mózes 
1 . s Imádkozol-e azért, hogy a te lelked- 
ben is legyen világosság ? Engeded-e. hogy 
a te szivedben is legyen világosság? En- 
gedelmeskedel-e az Úrnak és munkálko- 
dol-e te magad is azon, hogy legyen vilá
gosság. Legyen világosság önmagadban s 
mindenekben, hogy te is és mindenek meg
lássátok e világosság mellett, amelyek a 
lélek üdvösségére valók.

Okt. 29. Jó a világosság, I. Mózes 1. 4». 
Isten maga is jónak ítéli e világosságot, 
hát csak te ne látnád meg, hogy a sötét
ség, mily sok rémétől, veszedelmétől, bot
lásától és eltévelyedésétől ment meg téged 
a világosság? Oda mutat előre, az örök
élet üdvössége felé; oda vezeMűzoszlop- 
ként a Golgoiha keresztjéhez. Érted-e, tu
dod e, hiszed-e és vallód e, hogy jó a 
világosság ? 1

Okt. 30. Elválasztott világosság. I. Mózes 
1 . 4. Ha világossággal telt meg a lelked, 
ne vegyülj többé a sötétségben járók közé, 
ne tedd a magad világosságát sötétséggé. 
Vigyázva különítsd el magadat a sötétség, 
a bűn fiaitól és járj azokkal, kiknek vilá
gosságát maga Isten választotta el. Vigyázz, 
el ne aludjon lelked világossága s úrrá ne 
legyen feletted ismét a sötétség.

Okt. 31. A világ világossága. János 8 . is. 
Adtál e már hálát, hogy nem járhatsz 
többé sötétségben. Az a Krisztus, kit egye
dül hit által nékünk adott az Isten, meg
adja néked az élet világosságát Adtál-e 
hálát e napért, hogy a mi Lutherünk által 
kezedbe adta ime Isten az ő Szent Igéjét, 
amelynek fénye melleit reáfalálhatsz a 
„világ világosságára“ az „igazság napjára“ 
(Malakiás 4.2) Óh áld az Istent s járj 
boldogan a megtisztított evangélium vilá
gosságában. Abalty Gyula.

Szirmay László egyházfelügyelöi 
beiktatása és programmja.

Mozgalmas napja volt október 10-ike a 
tállyai egyháznak. Felső-Magyarország egy
házi és világi vezető emberei ekkor jöttek 
össze Tállyán, hogy részt vegyenek a nagy 
ősök gazdag talentumaival megáldott Szir
may Lászlónak felügyelői beiktatásán.

A beiktató ünnepet Zemann Zoltán lel
kész oltári éneke vezette be. Majd a gyü
lekezet a beiktatandó felügyelő legkedvesebb 
egyházi énekét „Ki dolgát csak Istenre 
hagyja“ kezdetüt énekelte el. Tóth József 
oltári szolgálata után Nemes Károly fő
esperes iktatta be hatalmas gondolatokkal 
és megható szertartással az új felügyelőt. 
A te őseid — mondotta — a reformáció 
bölcsőjétől a legutolsó időkig ott állottak 
egyházunk kormánykerekénél. Egyik ősöd 
már ott elnökölt a zsolnai zsinaton, a másik 
első felügyelője volt a régi, hatalmas, tiszai 
kerületnek, sőt egy ősöd ott hullatta vérét 
az eperjesi piacon. Őseid lehettek volna  
grófok, hercegek, de ezer szenvedés árán is 
hűek m aradtak egyházukhoz. Ök karddal 
harcoltak ez egyház jövendőjéért. Ma pedig 
Te veszed át őseid nagy örökségét, hogy 
szintén küzdelem, harc, munka és áldozatok 
árán harcolj ez egyház békéjéért, a hetedik 
nap nyugalmáért, mely akkor fog elérkézni,

ha újra magyar Éden lesz a hármas halom 
és négv folyam területe 1 . . .

A Főesperes beiktatása után az ú| Fel
ügyelő mondotta el azokat a gondolatokat, 
melyek feladatának betöltésénél vezérelni 
fogják. A beszéd o'yan nagy hatást keltett, 
hogy jelentősége az egyházi élet egyéb 
terén is mutatkozni fog. A beszéd dióhéja 
ez: „A kis igazság átlátszó, mint egy pohár 
viz, a nagy igazság mély, mint a tenger, 
amelyet nem ismer az, ki nem látta vihar- 
zani. A m i igazságunk a keresztény és nem 
zeti eszme igazsága, melyet csak akkor lát
tunk  meg, m ikor a világháború és forra
dalm ak vihara rá juk  terelte a figyelm et. De 
m ég ma sem lá tjuk tisztán e kettős igazsá
got, különben nem engednók m agunkat egy
másra uszítani, hogy addig idegenek szedjék 
össze a m i kincsünket I . . .  A keresztény 
szellemben haladva első kötelességemnek 
fogom tartani mindenütt, hol szerény köröm 
lehetővé teszi, küzdeni a romboló démon 
alattomos m unkája  ellen . . .  A múlt század 
közepétől kezdve már ez a démon meg
kezdte itt munkáját, mintha csak a Sátán 
íüdte volna fiait e földre, megrakodva 
ajándékokkal, hogy a keresztyén emberek 
szívét megejtse. A Sátánnak tervszerű tá
madása a keresztény erkö'csi alap ellen 
akkor kezdődőit, mikor tudományos társa
ságok és lársadaimi egyesületek (Galilei
kör) a történelmi materializmus elméletével 
hozták be romboló elméleteiket és aláásták 
a társadalmat. A mai erkölcsi züllöttség az 
ő igazi diadaluk. Azon a nagy lejtőn ped g, 
melyre ráíaszították a kereszlénységet, va
kon rohanunk lefelé. — A folyóiratok, telve 
félig vagy egészen mezítelen nők képeivel, 
— a zene, a jazz-band csábító hangjai. — 
a színház, hol hirdetik és érzékeltetik a 
piráznaság minden fajtáját, — a regények 
ma mind-mind bizonyságtevői annak, hogy 
hová sűlyediünk. A buja táncok, a titkos 
körök túltesznek Scdoma és Gomora összes 
bűnein. — Magatartásomat a többi keresz
tény felckezetekkel szemben a legteljesebb 
testvéri szeretet, türelem és megértés fogja 
szabályozni. Azt tartom, hogy aki a keresz
tény felekezetek közt a gyűlölködés m agját 
igyekszik elhinteni, az konkolyt vet az Úr 
buzavetésébe és így nem az Úrnak, hanem  
a Sátánnak s zo lg á l! . . .  Végül pedig, ami 
magatartásomat a hívekkel szemben illeti, 
az az Úr parancsolatai szerint a teljes 
alázatosság. Ti felemeltetek elsőnek, én 
tehát első leszek az alázatosságban, közöt
tetek pedig az utolsó . . .  Mig e poszton 
állok, az igazságért küzdők és a keresztény 
Magyarországért harcolok 111“

E hatalmas megnyilatkozás után, mely
nek hatása ott fog élni a résztvevők szivé
ben s az egyház életében Zemann Zoltán 
lelkész üdvözölte elsőnek az új Felügyelőt. 
„Az én egyházamnak, a szabadság martir 
egyházának, Kossuth Lajos születési helyé
nek, itt az ő keresztelési templomában 
tiszteletét, szeretetét, ragaszkodását és ra
jongását, mint fehér oltári virágokat helye
zem eléd. Mi Benned látjuk azt a bethlehemi 
csillagsugárt, mely elvezet minket a mi 
próféciánk, a mi édes álmaink valójához:“ 
. . .  Utána dr. Erőss János és Füzély Árpid 
a szerencsi és mádi hivek nevében bizto
sították az új felügyelőt szeretet ükről és 
ragaszkodásukról. . .

A beiktató ünnep után Szirmay László 
lakásán diszebéd volt a vendégek tisztele
tére, hol a felköszöntők során Lichtenstein 
László az új felügyelőre, Tóth József az 
ev. öntudatra, Zemann Zoltán a magyar 
asszonyok nemes ideáljára, a háziasszonyra

mondott gazdag tartalmú felköszöntőt. Vé
gül a vendéglátó gazda megköszönte a 
ragaszkodásnak és szeretetnek e megható 
megnyilvánulását... Az ünnep pedig el 
nem múló hatásként él tovább a résztvevők 
szívében, mert szo'gálta azt a megértést és 
összefogást, mely egyedüli útja lehet a szebb 
és jobb magyar jövendő kialakulásának.. .

Hervadó virágok.
Úgy szeretnék róluk bájos-szépet írni, 
Virágbánatukat költészetbe vinni.
Am ikor hervadnak, am ikor fakulnak,
S zin t illatot vesztve — siratják a tavaszt, 
Siratják a nyarat, szellő édes csókját, 
Forró napsugarat.

Könyes bánatukat dalokba foglalni,
Minden egyes szálat lágyan simogatni. 
Vigasztalni őket — egy ú j virulással, 

Jövendő kikelet arany varázsával.

Mert ök is éreznek — ők is szeretnek, 
Virágszivük mélyén sírnak, vagy nevetnek, 
É s — Isten kertjében legtisztább örömöt 
Csak ők szerezhetnek.

S T O L L N É  H U D Y  ILO N A .

K OR KÉ P E K.
K arcolatok a hétről.

„Mi katholikusok számarányunk
hoz képest nem érvényesülünk. . . ” 
Mi a katholikus hívek számára kö
veteljük a megfelelő pozíciót és a 
megfelelő érvényesülést az egész vo
nalon . . . "  Ilyen és ehhez hasonló 
kijelentéseket tett az idei katholikus 
nagygyűlésen Zichy János gróf, a 
katholikus nagygyűlés elnöke, k i el
nöki megnyitójában tehát tulajdon
képen numerus clausust sürget a 
protestántizmus ellen.

Zichy elnöki megnyitója minden
felé nemcsak feltűnést, de erős vissza
tetszést is keltett mindeneknél, vallás
felekezetre való tekintet nélkül, akik 
a haza jövője felett féltő aggodalom
mal őrködnek. így többek között 
Rákosi Jenő, az izzig-vérig katholikus 
iró „A katholikus nagygyűlés“ című 
vezércikkében többek között a követ
kezőket Írja:

„Mit ért ő a katholikusok nagyobb 
érvényesülésen ? Az egyházat, birto
kát, kiváltságait, szabadságát itt senki 
sem bánja. A közéletben, hivatalok
ban mindennemű állásban sehol sem 
hátrány az, ha az ember katholikus. 
Templomaink nyitva, vallásunk gya
korlása szabad, a katholikus egyház 
papjai tiszteletben s megkülönbözte
tésben élnek: mit kíván Zichy János 
gróf még a jobb érvényesüléshez.

És mit jelent a szupremácia, amelyre 
nézve iniranzigens a nemes gróf?  
Elvégre itt vannak törvényesen bevett
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vallások, amelyeknek a magyar tör
vény egyenjogúságot biztosit, noha a 
katholikus egyház a múltból bizonyos 
előnyöket élvez, melyek a szokásban, 
törvényben s az életben gyökereznek, 
melyeket az egyházak egyenjogúsá
gáról szóló törvény érintetlen hagyott 
s melyeket egy józan magyar köz
gondolkozás tisztel és elismer. Ennél 
többet kíván Zichy János gróf? Pri
vilégiumokat, jogokat, melyek voltak, 
de már nincsenek ? Visszamenést a 
múltba ? Ezek kényes dolgok, ellen
keznek a világ mai haladásának irá
nyával és ezekre voltaképen az egy
háznak szüksége nincsen.“

„Egy szupremáciát tudok s ebben 
versenyezhetnek az egyházak egy-

A magyar kormány a frank ügy kúriai 
Ítéletének kihirdetés?, után beadta lemon
dását. A kormányzó újból Bethlent bízta 
meg kormányalakítással. Az új kormányban 
Walkó lett a külügyi, Szcitovszky, a ház 
elnöke belügyi és Hermann Miksa a ke
reskedelemügyi miniszter. — Budapesten 
a rendőrség Vass József miniszterelnök
ségét proklamáló plakátokat kobozott el. 
— Nádossy és társai megkegyelmezése 
irányában országos akció indult meg a 
sajtóban és a társadalomban. — Hadik 
János gr. a falusi kislakásokat építő 
szövetség elnökségéről lemondott. — A 
budapesti egyetemen legutóbb ismét vere
kedések voltak. — A nemzetgyűlés meg
kezdte tanácskozásait. — A kormány új 
programmot nem adott, mert a régi ki
nevezésen áll. — Rassay odanyilatkozott, 
hogy a mexikói kultúrharc nem a legkö
vetendőbb példa. A magyar nemzet dolgozó 
társadalma unja ezt a harcot.

Az osztrák Ramek kormány szintén 
lemondott a tisztviselő kérdéssel kapcso
latban.

Jugoszlávia és Olaszország verse
nyeznek a magyar kikötőért.

Szerbiában lemondott az Uzunics kor
mány, de később lemondását visszavette.

Az uj cseh kormányt a tótok is tá
mogatják. Feltételei közé a kormány az

mással. Ehhez azonban a lakosság 
többségének semmi köze sincsen. Amely 
egyház legerősebb a hitben legbúz- 
góbb Isten parancsainak követésében, 
legállandóbb polgári erkölcseiben, 
legönzetlenebb az Isten és haza szol
gálatában és legerősebb a felebaráti 
szeretetben, az az egyház vagy fele
kezet lesz a leghatalmasabb s azé 
lesz az erkölcsi szupremácia, a leg
nagyobb tisztelet és tekintély az or
szágban, akár többség szám szerint\ 
akár kisebbség.“

Evangélikus testvérek: „ Úgy fényl- 
jé k  a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy lássák a ti jó  cselekede
teiteket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat. “

adó megreformálását, a katonák szavazati 
jogának megszüntetését jelölte meg.

Firenzében és környékén 13 kommu
nistát tartóztatta« le.

Rómániában porrá zúzódott két vonat. 
Károly volt trónöröküs újból trónörökös 
lesz.

A porosz tartományi ülésen nagy zajt 
rendeztek a kommunisták.

A belga szociálisták a községi válasz
tásokon teljes vereséget szenvedtek.

Az angol munkáspártból kizárták a ko- 
munistákat. — A sztrájkoló bányászok és 
a rendőrség között összeütközésre került 
a sor.

A japán igazságügyminiszter ellen me- 
merényletet követtek el.

H AR AN GS ZÓ .

Szthároms. u. 21. vasárnap.
Ep. Efez 6.. 10-Í7.

A k i Krisztus hívének, az Üdvözítő kő 
vetőjének érzi és vallja magát, az szembe 
ta lálja  m agát az egész bűnös világgal és 
szem be a saját „én“-jével. Áldásos azért 
megszívlelni az apostol harcra hívó szóza
tát, melyben elénk állítja az ellenséget, aki
vel küzdünk és a fegyverzetet, amellyel har
colnunk és győznünk k e l l : „Oltözzétek 
fel az Istennek minden fegyverét, hogy

megállhassatok az ördögnek álnokságai 
e lle n . . . “ ____ '

T u d o m á s u l  I Akik a nov. 10-ll-ón 
Budapesten tartandó papnék konfe
renciáján, illetve lelkész értekezleten 
részt óhajtanak venni, kedvezményes 
vasúti jegyek érdekében, a kiindulási 
állomás megnevezésével forduljanak 
(papnék) Lelkészi Hivatal Cinkota, 
(lelkészek) Egyet, titkár, Budapest, 
(Üllői-út 24.)

Egyetemes közgyűlés. A magyarhoni 
evang. egyetemes egyház br. Radvánszky 
Antal egyetemes felügyelő és Geduly Hen
rik püspök elnöklete alatt november 11-én 
tartja közgyűlését Budapesten.

Báró Prónay Dezső tb. egyetemes 
felügyelő az acsai gyülekezetnek egy min
den tekintetben sztfp népiskolát épitetett 
százmillió korona költséggel. Az iskolát 
Blatnitcky Pál esperes avatta fel legutóbb 
szép ünnepség keretében.

Új Luther-Szővetségi elnök. A bányai 
egyházkerület Luther-Szövetsége Győry 
Lóránt örökébe, az elnöki székbe herceg 
Hohenlohe Egont választotta meg. Herceg 
Hohenlohe Egon róm. kaíh. plébános volt, 
két évvel ezelőtt tért át az evangélikus 
vallásra. Október 30-án a Deák-téri temp
lomban ő tarija a reformációi ünnepi be
szédet.

Pesthy Pál igazságügyminiszter a 
Protestáns Árvaházban. Pesthy Pál igaz- 
sígügyminiszter, a Protestáns Országos 
Árvaegylet elnöke, meglátogatta a nemes 
intézményt, ahol az intézet oktatószemély
zete és az árvák kis serege Brocskó Lajos 
kir. tanácsos, igazgató vezetésével ünne
pélyesen fogadták.

Betegszabadságon. Hetvényi Lajos a 
soproni evang. lyceum vallástanára, a 
„Luther-Naptár* kiváló szerkesztője meg
betegedett, s Így feletes hatósága a folyó 
tanévre szabadságolta. Reméljük, hogy Het
vényi Lajos tanár csakhamar visszanyeri 
egészségét.

A hindu protestáns misszionárius 
budapesti előadásai. A Budapesten időző 
bennszülött hindu, evangélikus hittérítő, 
Sadhu John Nelson Christananda, a fasori 
evangélikus főgimnáziumot is fel kereste, 
aholHittrich Ödön főigazgató, a tanári kar 
élén fogadta. A hindu misszionárius ezután 
előadást tartott.

Lelkészbeiktatás. Takács Elek esperes 
október 10-én iktatta be hivatalába a súri 
egyházközség lelkészét Boczkó Gyulát. A 
beiktatásnál közreműködtek Molnár Gyula 
bakonyszombathelyi és Sokoray Bálint 
hántai lelkészek. Ez alkalommal Takács 
Elek esperes II, Tim. 2. r. 3. v. alapján 
mondott szívet lelket megragadó beiktató 
beszédet, mely után a beiktatott lelkész 
fordult mcgszívlelésre méltó kérelemmel a 
gyülekezethez.

Évmegnyító ünnepély. A m. kir. Er
zsébet tudományegyetem evangélikus hit- 
tudományi kara október hó 24-én tartja 
évmegnyító ünnepélyét Sopronban. Az ün
nepély sorrendje: D. e. pontosan 11 órakor 
ünnepi istentisztelet a helybeli evangélikus 
templomban. Tartja dr. Deák János egye
temi ny. r. tanár. Délelőtt lls/4 órakor 
ünnepély a városháza nagy üléstermében: 
1. Magyar Hiszekegy. Énekli a hittudományi 
kar hallgatóinak énekkara. 2. D. dr. Pröhle 
Károly egyetemi ny. r. tanár, e. i. dékán

A sárvári egykori Nádasdy-várkastély.

HE TI  KRÓNIKA.
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megnyitja az ünnepélyt 3. Stráner Vilmos 
egyetemi ny. r. tanár, volt dékán beszá
molója a múlt tanévről. 4. D. dr. Pröhle 
Károly dékáni székfoglaló beszéde. 5. A 
hittudományi kar új hallgatóinak beiktatása. 
6 Payr Sándor egyetemi ny. r. tanár elő
adása : Széchenyi vallásos lelkülete. 7. 
Himnusz Közének.

Pécs. A Diakónia egyesület legu'óbbi 
összejövetelén dr. Mansfeld Gézáné tartott 
előadást, melyben az evangélikus leány-, 
illetőleg nőnek ideálját festette meg szines 
vonásokkal. Okt. 23-án pedig dr. Hentsch 
Valéria orvosnő tart előadást. — Az Evang. 
Társaság okt 24-én tartja tisztújító köz
gyűlését.

A tárnokréti gyülekezet augusztus 29. 
tartott közgyűlésén Thék Lajos iharosbe- 
rényi tanítót választotta meg kántortanitó- 
jának. Isten áldása legyen a gyüekezet 
választásin s a megválasztott tanító mun
káján.

Szentes. Néhai Petrovics Soma esperes
örökébe Botyánszky János segédlelkészt 
választotta meg az egyház lelkészének.

A budapesti Fasori Evang. Szövet
ség legutóbbi szerdai összejövetelén Ké
mény Lajos lelkész tartott előadást egyhá
zunk helyzetéről.

Nagyveleg. A Tésről távozott Görög 
Ernő lelkészt és családját lovasbandérium 
kisérte Pusztacsőszig. Nagyvelegen a ki
vonult tűzoltóság, leventék és falunépe, 
valamint a presbitérium élén Bödecs Sán
dor tanitó üdvözölte az új lelkészt. A be
iktatást Balogh István bokodi esperes vé
gezte. Beiktatás után közebéd volt a lelkész 
vendégszerető házánál.

Protestáns nők országos közgyűlése. 
Nagysikerű nöi-munka kiállításával kapcso
latban országos közgyűlést tartott a Magyar 
Protestáns Nők Szövetsége Budapesten. 
Előbb a három püspöki templomban tar
tottak istentiszteletet, majd délben a Diák- 
téri leányiskola dísztermébe gyülekezett az 
ország minden részéből felutazott protes
táns nők tömege. A közgyűlést özv. Szilassy 
Aladárné nyitotta meg, Pálmai Lenke fő
igazgató számolt be a múlt év eseményei
ről. Szabó Ágnes (Kishunlacház.?) a vidéki 
nőegyes ü etek nevében tett ígéretet, hogy 
a szövetség nemes, erkölcsös programját 
megőrizni és fejleszteni igyekeznek.

Pápa. A leventék zászlóavatási ünne
pélyen egyházunk részéről Fadgyas Aladár 
vallástanár áldotta meg a zászlót poetikus 
beszéd kíséretében.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A Vatikán világi hatalmát akarja helyre

állítani egy olasz tudós terve. A terv sze
rint a vatikán területe szuverinitási joggal, 
tengeri kikötőt is kapna.

Belacrkwai ev. gyülekezet Jugoszláviá
ban lélekemelő ünnepség keretében avatta 
fel új templomát é3 két harangját.

Egyesülnek a jugoszláv evangéli
kusok. A jugoszláviai nemet-magyar vend- 
szlovén egyházak vezető férfiai október 
5-én a novisadi templomban értekezletre 
jöttek össze, hogy az újra egyesülés mó
dozatait megbeszéljék.

Königsberg. D. dr. Kapler elnöklete 
alatt a németországi evangélikus egyházi 
választmány ülést tartott, amelyen elha
tározták, hogy a második nagy evangélikus 
egyházi napot a jövő évben Königsbergben 
tartják.

Köln. Október 7— 15 ig a keresztyén 
világnézet propagálása céljából nyilvános 
előadásokat tartottak.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Aranylakodalom. Lanner Gusztáv nyug, 

igazgató-tanitó és neje Innász Ilka október 
2-án ünnepelték aranylakodalmukat Békés
csabán, ahol ez alkalomból újból Istennek 
áldásában részesültek a templomban; Lan
ner Gusztáv ötven évvel ezelőtt a várpa
lotai egyháznak volt egyik remenyteljes 
tanítója. A ritka évforduló alkalmából sok
sok szeretettel üdvözöljük a kedves házas
párt.

Halálozás. Alulirottak magunk, vala
mint az összes rokonság nevében fájdalomtól 
összetört szívvel bár, de Isten szent akaratá
ban megnyugodva tudatjuk, hogy forrón sze
retett fiunkat, testvérünket, sógorunkat ifj. 
Szalay Sándor főgimn VIII. oszt. tanulót 
rövid szenvedés után életének 22. évében 
f. évi október hó 17-én magához szólította 
az Úr. Drága emléke élni fog közöttünk! 
Jelenések köny ve II. 10.: „Ne félj semmit 
azokban, amiket szenvedendő vagy. Légy 
hü mindhalálig és néked adom az életnek 
koronájátl“ Id. Szalay Sándor, Szalay 
Sándorné szül. Halász Karolina szülői. 
Szalay Gizella, dr. Szalay Károly, Szalay 
Irma férj. Gaál Dánielné testvérei. Dr. 
Szalay Károlyne szül. Irányi Irén, Gaál 
Dániel sógornője ill. sógora.

Ú J D O N S Á G O K .

Tisza István első szobrát leleplezték.
Debrecenben nagy ünnepség keretében 
leplezték le a Kormányzó és Klebeisberg 
kultuszminiszter jelenlétében Tisza István 
szobrát, amely első az országban.

Millíádos tűzkár Győrben. A Richards 
féle posztógyár egyik raktára kigyulladt és 
nagyrészt le is égett. A tűzoltók félórai 
megfeszített munkával oltották el a tüzet, 
amely mintegy 1100 millió kárt okozott.

A máramarosi só újból megjelenik 
Csonkamagyarországon. 1918 december 
óta, az oláh megszállás, illetve a forra
dalmi idők óta, a magyar háztartások asz
talára nem került máramarosi só, mely az 
alföldi buzakenyérnek és kalácsnak tápláló 
ízes savát már századok óta megadta. Hét 
év óta kizárólag Németország látta el sóval 
a magyar háztartásokat, évi 8200 vagon 
volt ez a sószükséglet. Most azonban az 
oláh kormánnyal a magyar sójővedéki 
igazgatóságnak sikerült megállapodni a má
ramarosi só szállüására és pedig leszállí
tott vasúti fuvardíj mellett. Nyirábrány ál
lomásról fogják behozni a máramarosi sót.

Emelkedtek a létfentartási költségek. 
A létfenntartási költségek indexszáma au
gusztus végétől szeptember végéig 0:4 
százalékkal emelkedett 14.538 róI 14 593-ra.

Tizenkét esztendő alatt tizennégy 
gyermeke született egy debreceni tűz
oltó feleségének. Erdei István városi tűz
oltónak tizenkét esztendős házassága alatt 
most szülte meg felesége a tizennegyedik 
gyermeket Ezek közül tiz fiú és keltő leány, 
mind ;makkegészséges. Erdei István az 
anyakönyvi hivatalban elmondta, hogy ő és 
felesége 37 esztendősök és az a kívánságuk 
hogy negyven éves korukig tizenöt élő 
gyermekűi legyen.

Uj cseppkőbarlangot fedeztek fel a 
Felvidéken. A Sajó forrásvidékét uraló 
Radzim nevű hegy északi vadregényes ol
dalán Pacsanovszky Sámuel felsősajói lakos 
három fia uj csepkőbarlangot fedezett fel. 
Kötelekkel, fáklyákkal és megfelelő barlang- 
kutató szerszámokkal felszerelve, behatol-

Fényképező gépek-
és cikkekről ingyen küld

árjegyzéket, ha levelezőlapon kéri

Hatschek és Farkas
?—io Bpest, IV., Károly körűt 26.

tak a régen ismert üregbe és 30 méter
nyire leszállván csodaszép cseppkőalak- 
zatokkal gazdag termekbe jutottak. Az 
ujonnal felfedezett cseppköbarlang további 
feltárását a Kárpát-Egyesület beszterce
bányai barlangkutató osztálya fogja végezni.

Feltalálták a mesterséges petróle
umot Franciaországban a nemzeti kutató- 
intézet igazgatójának nyilatkozata szerint 
sikerült a szintétikus petróleumot előállítani.

Ford az egyedüli milliárdos Ameri
kában. A washingtoni statisztikai hivatal 
elnöke, Mac Coy az Amerika Bankers Jo
urnal hasábjain érdekes adatokat közöl az 
amerikai nagy vagyonok eloszlásáról a 
kivetett adók és jövedelmek alapján. Ta
bellái szerint az Egyesült Államokban — 
tizenegyezernégyszáz milliomos van. Mac 
Coy megállapítja, hogy egyetlen ember van 
Amerikában akinek vagyona meghaladja az 
egymilliárd dollárt és ez Henry Ford az 
amerikai autókirály.

Elszaporodtak a farkasok Biharban. 
Az időnek kissé hűvösebbre fordu ta óta 
Biharnak elszakított halmosabb és he
gyes vidékein az idén szokatlanul megsza
porodott számban tünedeznek föl a far- 
kääok

Betörők kifosztották Chantillyban a 
francia királyok múzeumát. A történelmi 
nevezetességű Chantilly kastélyban betörők 
jártak és a kastély érdekes múzeumát, 
úgyszólván, teljesen kifosztották.

Amerikában követik el a legtöbb 
póstarablá8t. A póstaügyi miniszter kije
lentette, hogy a vi ág egyik országában sem 
követnek el annyi postarablást, mint az 
Egyesült Államokban.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. 
Szebbnél szebb novellák, versek, társa
dalmi és ismeretterjesztő cikkeken kívül, 
képek és a szerkesztői üzenetek tarkítják 
a lapot. A Magyar Lányok előfizetői 20 
ezer korona kedvezményes áron szerez
hetik meg a Százszorszép című regény
sorozatot. A Magyar Lányok előfizetés, 
ára negyedévre 30.000 K. Mutatványszámoi 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, Vl.t 
András#y-ut 16.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők
VI., Andrássy u 16. Bpest.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be: 
— A számok ezreket értékelnek. — 

Gércéről: Boroä Róza 5, Boros Fáni 5, 
Boros Ilus 5, Budapestről: Pfeiffer János
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40, Varga Miklós 5, Hajnalfi Gitta 10, özv. 
Györy Viimosné 50, Horváth Irén 4, Kör
mendről : Szentes Sándor 4. Simon Sándor 
10, Kluge Pál 10, Somogyi Béláné 4, Mol
nár Vilma Zalaszentgrót 4, Végh Pál Boba 
4, Bolla Ida Vác 10, Farádról: Mikó János 
4, özv. Némelh Gvuiáné 40, Illés Lajos 4, 
Schmidt Viktor Zalaegerszeg 40. Kapos
várról : özv. Buti Jánosné 10, Offertórium 
20, dr. Matólcsy Sándorné 2r>, Győrből: 
Macher Sándor 5 Egyházközség 100, Dorn 
Lajos 10, Horváth Sándor 40, Posch Károly 
30, Póczy János 10, Hujber János 4, dr. 
Smikli Gyula 16, Vörös Imre 16, dr. Vélsz 
Kornél 40, Kodor János Alsószeleste 4, 
Simkó Mihály Csornád 20, Rákospalotáról: 
özv. Matuz Istvánné 4. Molnár Istvánná 10, 
Molnár Mihályné 10, Varga Andrásné 10, 
Kermicsán Vazu'né Diósgyőr-vasgyár 5, 
Lajoskomáromból: Mohár Ilona 16, Sze
merei György 60, dr. Schlitt Gyula 10, Bélák 
Lajos Somogyhatvan 10, Szombathelyről: 
Hollósy József 10, Varga Dávid 20, id. 
Lackner Gyula 8, ifj. Zimmermann Lajos 
Bolhó 40, Sopronból: Líceum könyvtár 25, 
özv. Zsitkovszky I.-né 4, Bakk Lajos 10, 
Molnár Ernőné Salamonfa 5, Fazék Lajosné 
Felpéc 20, Farkas János Enese 4, Tar 
Mihály Tényőfatu 4, Éder Gézáné Dávid- 
háza 20, Celldőmölkről: Beleznay Pál 10, 
Berecz Lajos 4, Szendrei Gézáné 5, özv. 
Bartkó Sándorné Miskolc 4, Tan. hivatal 
Nagygyimót 128, Grabenhofer Ferenc Lac- 
kenbach 10, Sümegi István Sárvár 4, SzéD 
Sándor Tét 4, Kovács Sándor Szentivánfa 
4, Csákó Pál Farmos 10, Himódról: Varga 
Domokos 5, Odor Kálmán 5, Simon Ist
vánné Kelenföld 4, Népiskola Debrecen 20, 
Kocsondi Györgyné Szeged 20, Ev. gyüle
kezet Tárnokréti 50, Czeczetka Gyula Szé- 
csény 5, Kovács Jenő Ikervár 10, Tatai

Lajos Bakonytamási 60, Sebők János Szőce 
6, Pongrácz Ernő Pusztagyimót 10, özv. 
Pénzes Lászlóné Lócs 6, Hoffmann Samu 
Kaposszekcsö 40, özv. Szabó Imréné Pápa 
16, özv. Laucsek Jónásné Péczel 4, Rausz 
József Aszód 5, Ev. egyház Bakonybánk 40, 
dr. Kneffel József Túra 50, Kamondy Mihály 
Kiskamond 4. dr. Piuf ich Oszkárné Nyár
egyháza 5, Vadász Edéné Marcallő 20, 
Posch Zsigmond Keszthely 4, Horváth József 
Kemenesmagasi 4, Schranz Béla Tolnata
mási 4, Frank Károly C^ikostőttös 10. Hor
váth János Sárvár 4, Kőszegről: Freyler 
Lajos 4, Glatz Frigyes 10, Fait Pálné 4 
ezer koronát.

Pá lyázat.
A zalaistvándi evangélikus gyülekezet 

pályázatot hirdet a megüresedett kántor 
tanítói állásra. Javadalom: megfelelő lakás, 
kerttel és melléképületekkel; 100 a. kor. 
készpénz; 550 kgr. búza; 1100 kgr. rósz; '  
550 kgr. kukorica; 566 liter bor; 12 90 
köbméter tűzifa; 1412 d -ö l szántó, 2520 
8 -öl rét haszonélvezete; munkaváltság 
fejében 200 kgr. búza; szál ma járandóság 
és stólák, államsegély. Kötelessége dijle- 
vélben részletezve. Énekpróbára megjelenés 
kívánatos. Kellően felszerelt kérvények no
vember 1-ig a lelkészi hivatalhoz (Zala- 
istvánd u. p. Szepetk) küldendők. 1-2

„Tanítónő elmenne vidékre gyer
mekek mellé Is.“ — Cím a kiadóban.

Főzés és egyéb házi teendők elvégzésére 
intelligens nőt keresek. — Pfeiffer Jánosné 
Kaposfő-pta, up. Szomajom. (Somogy m.)

Piac.
Valuták: Dollár 71200, Schilling 10050, 

Német márka 16968, Cseh korona 2110, 
Dinár 1255, Lei 364, Lira 2660, Frank 1990, 
Angol font 346,025.

Gabonaárak: Búza 350—355, rozs 260— 
262. árpa 220, köles 185, zab 210, tengeri 
247—250, korpa 155 ezer korona méter- 
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 15750—16400, bika 
11000-14000, ökör 13 000-15.500, tehén 
7000-14.500,növendékmarhi 5000-12.500, 
zsir 28000—30.000 K kilónként.

MEGJELENT
a z  I O S S T - i k

% > Á R

Á R A  2 0 . 0 0 0  K O R .

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT OÉZA 
Szentgotthárd, Vasv&rmegye- 

Szerkesztőt&rs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAQY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÜRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

A d a ta ik  a Haranpn fentartására!

Énekkarok és magyar dalkedvelök
figyelmébe ajánlja K is Tivadar könyv- és zenemükereskedése Pápa az itt felsoroltakat.

(Árak pengőfillérben.)
Bartók—Kodály: Erdélyi magyarság népdalai. . . 8 —
Barcsa: G y á s z d a lo k ........................................................... 160
Buchner—Luspay—Régenhold: Turul daloskönyv. I. 46

szerző 100 v e g y e s k a r a ...................................... 6 40
Buchner—Luspay—Régenhold: Turul daloskőnyv. 11.46

szerző 100 v e g y e s k a r a ...................................... 8 —
Bornemissza Yvó: 150 bordal 2 hangra . . . . 2 8 0
Bolla G : Magyarok karácsonya. Kétszólamú énekek

orgona vagy harmoniumkísérettel . . . . 2  —
Deák: EMKE daloskönyv 2 és 3 szólam . . . . 1 60

„ „ „ 4  s z ó la m ...............................2 40
Ifj. Fövenyes3y: Nagy karénektár vezérkönyv . . . 5  —

, „ „ 4 szólam. Egy-egy szólam 3 40
„ Uj daloskönyv. 100 négyes firfikar . 3 40
, Daloskönyv. 102 négyes férfikar . . 280

Ge8zler: Vegyeskarok I. 4 50, II........................................5 '—
Hackl N. L .: Gaudeamus igitur. Férfikargyüjtemény.

127 o l d a l ............................................................. 2 40
Kapi: D ilk ö n y v ec3 k e ......................................................—-40

„ Magyar éneklőkar, 90 vallásos ének férfikar és
iskolák sz á m á ra ........................................................... 1*68

Kováts: Református karénekeskönyv...............................3 36
„ Hallelujah! Szövegkiadás ,................................ — 80
„ ,  Hmgjegykiadás. Új kiadás sajtó alatt.

Kern—Jekel: Magyar daloskönyv. Magyar, német, hol
land s z ö v e g g e l ......................................................180

Luspay: „Daloljatok“. 101 férfikar . . . • . 360
Magyar Cserkész D aloskönyve...................................... — 80
Murgács K .: 14 hazafias dala négyes férfikarra . . 3 20
Novák: Református temetési énekek...............................1 —

Nemcsicsné Széptóth M .: Magyarok maradunk, 5 irre
denta dal v e g y e s k a r r a ...................................... 3#50

Révfy: Hősök emléke (leleplezésre) férfi- és vegyes
karra p a r t i tú ra ......................................................2‘—

„ Honfi bordal, f é r f i k a r ........................................2 —
„ Fohász, férfikar........................................................— 80
,  Bús magyarok imádsága, énekkarokra . . 2-40
„ „ » „ 6  irredenta dal két

s z ó la m r a ..................................................................—’48
„ A haza minden előtti 6 hazafias dal három

s z ó la m r a .............................................................. —‘80
„ Három vegyeskar: Bús magyarok. Hősök em

léke. D iá k n ó ta ........................................................... 320
„ Levente nóták. 7 dal két hangra . . . .  —‘48 
„ Új magyar férfikarok zsebkönyve, I. 146 kar.

5 04, II. 187 kar. 6 80, III. 90 kar. 4.80, IV. 90 kar. 4*80
„ 33 népdal egyveleg 4-es férfikarra . . . 3‘40

S ik : Énekiskola. Elméleti rész 7 20. Gyakorlati rész . 4 20
„ „ Müdalok. 5 sorozat, egy-egy . . 4‘—

Siklós: Ellenponttan 4 —. Összhangzattan . . . 5 '—
Szabados B.: Kariskolai kézikönyv. Kartanulmányi gyűj

temény. I. 3 40, II.....................................................   3‘40
Tóth: Énektanítás vezé rk ö n y v e ............................................4‘20
Első regős könyv. Farkas D. 20 irredenta dala, ének,

zongora......................................................................6‘—
Tóth Árpád: Zenei alapismeretek kezdettől az össz

hangzattanig .............................................................. 45  0
Victor: Hozsanna! Kottás k i a d á s ...............................2 80

,  „ Szöveg k i a d á s ............................... —'80
Wagner: A magyar diák daloskönyve . . . .  —'80

Nyomatott Weilisch Béla vülamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Laptulajdono»:
i Dtnlntfill Lotfier-Ssövetség.
kx Országos Lutlier-HzÖTel- 

nég hl ratal»« lapja.

Köziratok, előfizetési díjak 
6a reklámidők a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalán ak 

Szentffotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

9

E  világ m in den  ördöge, ha elnyelni akarna,
M inket m eg nem  rém ítene, m i rajtunk n in cs hatalma.

SMrkMitó-kliddbiTatal: 
S Z E N T O O T T H Á R D .

Vas vármegye.
P l ő k k U d ó h i T . U l

.Luther-TArsaság* kOnyr- 
kereskedése Bőd .pest,

Vili., Sientkirályl-u. 51/».

A „HARANII8Z0“ 
alőfiaetíál ára: a negyadlk 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10*/»-os kedvezmény. 

Amerikába egész érre 2 
dollár; az utódállamokba 
a IV.. negyedre 20.000 K.

Isten városa.
Zsoltár 87.1—8. »A szent 

hegyeken vetette meg az ő 
fundámentomát. Dicsőséges 
dolgokat beszélnek felőled te 
Istennek városa.“

Október 31-ón hálás szívvel ünnepel 
a protestáns vi lág. . .  Lelkünk 

gondolatai, emlékezései közé világít
son be ez a régi szent ige: »A szent 
hegyeken vetette meg fundámentomát. 
Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled 
te Istennek városa 1. . .  * Melyik ez a 
szent város I ? — A reformáció egy
háza, az evangélium egyháza I Földi 
szegénysége, kínos árva-sorsa ellenére 
is, csak ez az egyház szólhat így: 
Erős, örök fundamentumon épültem 
fel, az evangéliom sziklatalapzatán, 
amelyről ez mondatik: »Más funda
mentumot senki sem vethet azon kí
vül, amely vettetett, mely a Jézus 
Krisztus.*

Anyaszentegyházunk alapját tehát 
nem a mi nagy Luther Mártonunk, 
nem is az apostolok emberi keze ve
tette meg, hanem egy sokkal nagyobb 
hatalom: maga az Isten I Megvetette 
akkor, amikor az evangéliomot, ezt 
az építők által megvetett követ, sze- 
geletkővé és kősziklává tette felépítve 
rá az ő anyaszentegyházát ügy, hogy 
a pokol kapui sem vehetnek azon 
diadalt I — A középkorban ezt az 
erős, Istentől vetett alapot emberi 
erősségekkel akarták pótolni, de kül
detett Lnther, aki újra feltárta, meg
mutatta a Krisztus egyházának, Isten 
városának egyedüli alapját, az evan
géliomot, amelyet az emberi kitalá
lások özöne már-már elborított. Is
tennek legyen hála most újra elmond
hatjuk : a régi, erős fundamentumon, 
az örök Krisztuson nyugszik Isten
nek városa, evangéliomi anyaszent
egyházunk, s ez az egyedüli biztos 
talapzat, mert az evangéliomon kívül 
minden más csak futó homok, inga

tag törmelék, süppedő mocsár, a- 
melyre nem lehet építeni I. . .

Isten városa kősziklán épült I. . .  
Azért nem üres hivalkodással, de a 
vértanuk elszántságával mondjuk: 
Hadd szakadjon a zápor — nehéz 
idők hullámverése szétporzódik a kő
sziklán ; Jézus hű, megáll, megmarad 
örökké 1 Hadd ömöljÖD az árvíz, ve
szedelmek árvize, aki Őbenne hiszen, 
a kísértések óráin sem szégyenül 
meg; hadd zúgjanak a szelek, eljö
vendő viharok hírnökei — Jézus ol
talmat nyújt minden ellenség táma
dása ellen I. . .

Ma azért nemcsak emlékezünk, de 
erős fogadalmat is teszünk. Fogadal
munk így szól: Továbbra is megma
radunk a régi fundamentumon, meg-

Október 31 - dike a reformáció emlék
ünnepe. Ezen a napon megszok

tunk emlékezni a reformáció múltjáról, 
különösen arról a fontos eseményről, 
amelytől számítjuk a reformáció kez
detét ; lelki szemünk elé szoktuk állí
tani azt az egyszerű ágoston-rendi 
szerzetest, aki 1517. október 31-dikén 
95 tételt szegezett ki a wittenbergi 
vártemplom ajtajára, mert nem hagy
hatta szó nélkül azt a szemérmetlen 
üzérkedést, amit a bűnbocsátó cédu
lákkal folytattak a megtévesztett lelkek 
romlására; beszélni szoktunk arról 
i látásról, amelyet az a 95 tétel s 
á vele megindult reformáció gyako
rolt a világra. És helyénvaló ez a 
megemlékezés. Az a férfiú, akit az 
isteni gondviselés azért küldött, hogy 
éleslátással, elmélyedő lélekkel, nagy 
tudással és hősies bátorsággal kife
jezésre juttassa mindazt az igazságot,

maradunk és valljuk, hogy mi erőnk 
nem segít rajtunk; megállunk az 
evangéliom mellett és tovább protes
tálunk, ha a világ mind ördög volna 
is ;* kitartunk apáink hite mellett s 
ezzel a vallomással nézünk ismeret
len jövendőnk elibe: az ige kószái
ként megáll, megszégyenül, ki bántja I
Harcban legyen erősséged 
S szived minden reménye.
Róla szóla igazsággal, bátorsággal sok hű 
Kikből szólott a Szentlélek. [lélek,
Ne félj, Isten kisded népe,
Érted hullott Krisztus vére 
A keresztfa oltárán.
Ő ma, holnap, mindörökké,
O lesz leghívebb őröddé,
Világ nem győz egyházán.
Kétség, vétség csak elmédet és szivedet el 
Az Úr ügyedet felfogja!“ [ne fogja,

Ámen.

ami sejtelmes vágyódásként ott élt 
sok ezer embernek a lelkében, az a 
férfid, aki életének a veszélyeztetésé
vel is ki merte mondani, hogy a bűnt 
egyedül Isten bocsáthatja meg, ó  
pedig nem pénzért, hanem Szent Fia 
érdeméért ingyen, kegyelemből bocsát 
meg a hívőknek, — az a férfiú, aki 
ezt az igazságot tartalmazó Szentirást 
ki tudta szabadítani rabláncai közül 
és odaadta a nép kezébe, — az a 
dr. Luther Márton méltó arra, hogy 
nevét áldva, Isten iránti hálával el
telve emlegessük. Az a mozgalom, 
amely az emberiség történelmében új 
korszakot nyitott, megérdemli, hogy 
soha meg ne feledkezzünk róla; hi
szen a reformáció vitte bele a köz
tudatba ismét a szép keresztyén ta
nokat: a vak engedelmesség helyett 
a lelkiismeretbeli szabadságot, a tár
sadalmi elkülönözöttség helyett a test

Emlékezés —  fogadalom.
Október 31.

Irta: Gerencsér Zsigmond.
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vériségnek, Isten és a törvény előtti 
egyenlőségnek a gondolatát; a refor
mációval felszabadult Biblia hatására 
távozott a szívből a szolgai félelem, 
hogy helyet adjon az Isten iránti bi- 
zodalmas hitnek; az igaz hit nyomán 
virágzott fel újra a keresztyénség első 
századából ismeretes tiszta erkölcsi 
élet. A babonás tudatlanságot, az ál
szenteskedést, az önkínzó rajongást 
felváltotta a szabad vizsgálódással 
fellendült tudomány; az embereknek 
a szívét elárasztotta az őszinte val
lásosságnak a melege, mert áthatotta 
azt az evangéliomnak isteni ereje. —  
És amint a ködös-borongós őszi éj
szakák után egy* egy verőfényes nap 
felfrissíti a vérünket, felmelegíti kedé
lyünket, úgy üdítette, elevenítette fel 
a nyomasztóan sötét középkor után 
a reformációval újból előhozott Isten 
igéjének a gyönyörű napja is az em
beriségnek már- már elalélt szívét- 
lelkét, úgy ösztönözte új, nemes mun
kára az addig lenyűgözött akaratot, 
s így sugárzott új életerőket a világ 
elernyedt idegzetébe s megváltoztatta, 
megnemesbítve megújította nemcsak 
a valláserkölcsi, hanem az állami és 
társadalmi élet képét is, sőt az isten
félelemmel, a tiszta erkölccsel párosult 
szorgalom, józanság, takarékosság 
még a gazdasági életet is fellendítette. 
— Nem volna-e tehát hálátlanság 
meg nem emlékezni a reformáció 
múltjáról ?

De a puszta megemlékezés még 
nem lehet igazi reformációi ünneplés. 
Ennél sokkal többre van szükség.

Wittenbergben a vártemplom köze-

A l i k o r  a  k i r í l y k i s a s s z o n y  
l e g s z e b b . . .

Mese. Irta: Csite Károly.

Elveszítette urát a gonosz mostoha, ki- 
kísérte szegényt a temetőbe, azzal aztán 
elveszítette a szívét is teljesen.

A két árva, mostoha gyerekét kivezette 
az országútra:

— Fel is út, le is út, menjetek, haszon
talanok, anyátok és apátok után. Egyik az 
ördöghöz, másik az Istenhez ment szol
gálatba : Válasszatok, hogy melyik után 
m en tek?... Nesztek egy-egy pogácsa utra- 
valóul. . .

Azzal egyet lódított a csöpp gyerme
keken.

Álmoska, a kis öccsike, megtántorodott 
s  elvágódott az út porában. Keservesen 
sirni kezdett.

— Ne sírj, Almoska, ne sírj! Mutasd, 
hol ütötted meg magadat? Megfujom.

Fehérke, a csöpp Álmoska negyed arasz
nyival nagyobb nénikéje, forró lehelletével 
csókolgatta a fiúcska megkékült homlokát.

— Ugy-e, már nem fáj?
— Már nem fáj, — szepegte Álmoska.

lében van egy malom. Amíg én ott 
néhány évvel ezelőtt a templom érc 
ajtajába öntött 95 tételt olgasgattam, 
a múlton való tűnődésemből a malom 
zakatolása figyelmeztetett a jelenre. 
— Az élet malma is folyton zakatol, 
a múlton való merengésből a jelenre 
ébreszt bennünket és a jövőre irá
nyítja figyelmünket. Arra figyelmeztet, 
hogy most is sokan éheznek és szom- 
juhoznak az igazság után. Tenni kell 
valamit, hogy azok megtalálhassák 
az igaz élet forrását. A társadalmi 
bajok miatt sok a panasz. Keresik a 
baj okát mindenben, talán éppen csak 
abban nem, amiben megtalálhatnák. 
Talán nem prédikálunk már eleget? 
Nincs elég egyesületünk? Nem írnak 
elég receptet az orvoslásra? Mind
ebben nincs hiány 1 Annál nagyobb 
hiány van a hitben és a szeretetben. 
Félretették az emberek — még az 
evangélikusok is igen sokan — az 
Életkönyvét, vétkes könnyelműséggel 
mellőzik Isten igéjét; azért ingott meg 
szivükben az a hit, amely meggyőzi 
a világot, fölemeli az embert a múló 
anyagon s az életben tevékeny szeretet 
alakjában valósul ható erőnek, amint 
a jó  fa  gyümölcsében tárja elénk 
életerejét. Áitaldnosságben még a ke
resztyének is mindent az érdek, a 
haszon szempontjából ítélnek meg és 
legtöbbször az cselekedeteiknek a ru
gója. Ez is mutatja: mennyire meg- 
izetlenült az a só, amelynek ízt adó, 
romlástól óvó erejére pedig igen nagy 
szüksége van a világnak; szinte ki • 
alvóban az a világosság, amelynek 
mindig ragyognia kellene; megrom-

— Akkor hát menjünk, mert nekem 
még fáj 1

— Mi fáj neked, Fehérke?
— Az is fáj, hogy elkergettek, még 

jobban fáj, hogy téged eltaszitottak, de 
legjobban az fáj, azért fáj a szivem, mert 
mostohánk mondott.

— Mit mondott, Fehérke?
— Azt mondta. . .  azt mondta, — zo

kogta a kis lány, — hogy anyuskánk az 
ördöghöz ment szolgálatba.

— Nem igaz, nem igaz 1 0  is Istenkéhez 
ment szolgálatba. Kérdezzük csak meg 
valakitől.

— De Kitől ? . . .  Nincs erre senki . . .
— Itt van egy kis madár az ágon. Bizo

nyosan tudja, mert sokat repül magasan a 
mennyország felé . . .

Te, jó madár, mondd meg: Istenkénéi 
szolgál-e anyukánk?

— Csip, csirip, csip-csip-csip I — hin- 
tázta kedvére magát egy kis veréb az út- 
széli cseresznyefa kihajló ágain 1

— Hallottad, Fehérke? Felelt a kis 
madár 1

— Hallottam, de nem értem, mert veréb 
nyelven mondta.

— Bizonyosan azt mondja, hogy Isten
kénéi van. Én megértettem . . .

Mentek, mendegéltek előre a végtelen

lőtt az a kovász, amelynek éltetőén 
kellene átjárnia az emberiség nagy 
tésztáját.

Mit tegyünk ? Emlegessük a múltat 
s annak szépségét ? Azzal nem segít
hetünk a bajon. Útmutatás, ]ó példa 
kell a világnak. Evégett kövessük 
azoknak a hitbuzgóságát, akiket sem
miféle anyagi érdek, semmiféle haszon, 
semmiféle fenyegetés, még a halálos 
veszedelem sem tántorított el Krisztus 
Urunk tiszta evangéliomától! Köves
sük azokat, akik nem törődtek a fá
radsággal, nem ismertek akadályt, 
nem riadtak vissza a legnagyobb 
áldozatoktól sem, amikor az evan- 
géliomi anyaszentegyház ügyét szol
gálhatták és a hitükben gyökerező 
szeretetükkel is Krisztus tanítványai
nak bizonyultak. Az Úr oltalmával 
az ellenségtől örökösen háborgatva, 
üldöztetve is megőrizték az igaz hit
nek és a tiszta erkölcsi életnek egye
düli forrását és szabályozóját: a 
Szentirást, megépítették s azzal együtt 
reánk hagyták templomainkat, kivívták 
és számunkra is biztosították vallá
sunk szabad gyakorlását. Tartsuk 
meg, becsüljük, szeressük ezeket a 
mi drága kincseinket 1 Az emlékezés 
mellett ilyen értelmű fogadalom is 
legyen reformációi emlékünnepünk és 
ezt a fogadalmat tartsuk meg életünk 
utolsó lehelletéig 1

Felsőipariskolán gépészeti szakot vég
zett 26 éves evangélikus nőtlen fiatalember, 
aki már mint önálló főgépész működött, 
megfelelő állást keres. — Cím a kiadó- 
hivatalban. 4—4

hosszú poros országú'on. A nap forróm 
égetően sütött.

— Jaj, jaj, Fehérke! égeti a por a lá
bamat. nem tudok menni (

— Viszlek a hátamon. Jer, kapaszkodj fel.
Gyermek vitte a gyermeket, nyögve,

nyögdicsélve. Nem bírta sokáig a kis leány.
— Üljünk le, Álmoska, az árokpartra.
Lekuporodtak a gyepes árokpartra, egy

kis bokornyi sóekalevél mellé.
— Ót), be jó, milyen j ó l . . .  Ne hara

gudj sóska, hogy megeszünk! . . .
Mind egy szálig elfogyasztották a sóska

levelet.
— Együk meg, Fehérke, a pogácsánkat 

is. Még éhes vagyok.
— Együk meg hát, Álmoska.
A kis bugyorból elővették a pogácsákat 

s mikor beleharaptak, akkor vették csak 
észre, hogy gömbölyű kavics mind a kettő.

— Istenem, Istenem 1 de becsapott ben
nünket a mostoha 1 . . .

— Eldobom 1 — mondta a fiú csalódott 
szívvel.

— Ne dobd el. Amott őriz egy pásztor 
bácsi báránykákat, megkérdezzük tőle, lá
tott-e már ilyen pogácsát?

— Menjünk, kérdezzük meg . . .
A pásztor az utszélen furulyáját fújta.
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Lather Márton domborművű arcképe.

Erős vár a mi Istenünk!
Irta : POLSTER GYULA JÓZSEF.

A nagy örömnap újra ránk köszöntött, 
Tudunk-e ülni méltó ünnepet?... 
Értjük-e még az ősök nagy hitével 
A viltenbergi szent üzenetet?!...
Mint üstökös a kékcsilíagos égen, 
Olyan nagy ünnep ez a nap nekünk. 
Száíljon a dal hát, a magasztos ének: 
—  Erős vár a mi Istenünk! —

Mint tévedt vándor sötét éjszakában, 
Sok  század óta bolyongott a hit.
Az Isten küfdött örök Luther Téged, 
Hogy élő hitnek gyújtsd meg lángjait I 
Óh, nagy próféta, örök prédikátor,
Te most is itt élsz lelkeddel velünk! 
Hallod a dalt az ősök ajakáróf?
—  Erős vár a mi Istenünk! —

— Hallod, Álmoska? Milyen szépen 
szól a furulyája ?

— Óh be szépen! Tudódé mit, Fe
hérke? Elkérem a bácsitól.

Megiramodtak a gyerekek. Szaladtak a 
pásztorhoz.

— Bácsi, bácsi I ki tanította meg ilyen 
szépen furulyázni?

— Biz senki más, kis fiókáim, mint a 
jó Isten.

— Igazán ? 1. . .  Óh, bácsi, hisz akkor 
közel van ide a jó Isten. Éppen oda indul
tunk.

— Oda?! Ej, kis bogárkáim, miért 
akartok ti Istenhez költözni?

— Ott szolgál édes anyácskánk és el
ment utána édesapa is.

— Vagy úgy! . . .  már értelek bennete
ket, szegény árvák 1 — szomorodott el a 
pásztor. — Van-e valami utravalótok, ha
rapni valótok?

— Pogácsát adott mostohánk. Nézze 
meg, bácsi, hogy milyent sütött nekünk! 
— nyújtotta a kis leány a két kődarabot a 
pásztornak.

— Tyü, ördögházi lucifer lánya 1 Ilyen 
pogácsával eresztett útnak 1.. .  Mcgálljatok, 
fiókáim. Visszaviszem estére a pogácsáit s

Emlékezünk... A kilencvenöt tétel 
Ma itt ragyog már (efkünk ajtaján: 
Csak hit által tud üdvöziiltté fenni 
A gyarló, bűnös lélek igazán,
A Krisztus az, ki önnön vére árán 
Az örök éltet szerezte nekünk!
És Te tanítasz hálát adni néki:
—  Erős vár a mi Intenünk I —

Még él a dal, még haííik dobbanása 
A pecsétverő nagy kalapácsnak:
„Aki én bennem hisz, ha méghal is, éli" 
Hirdeti messze a nagy világnak.
És millió szívnek visszhangja dobog : 
Az örök Ige paizsunk fegyverünk!
Mert egy a fő és a szükséges dolog.
—  Erős vár a mi Istenünk! —

bedobom ablakán, hadd essen a szivére, 
vagyis szíve nincs, annak a helyére. Tudom 
Istenem, holta napjáig viseli, nyomja keblét. 
Nesztek, adok helyette porhanyóbbat, veréb 
zsírral, galamb töpörtővel gyúrt eszemeszed- 
kapdbesári- pogácsát.

— Bácsi 1 a sípját is szerelném, adja 
nekem 1 . . .

— No, azt is odaadhatom. Maradt ott
hon még nekem vagy tizenhárom, fujhatom 
mind télen, nyáron. Nesze, kis trombitásom: 
fújjad, fújjad, addig fújjad, míg a tücsök 
bálban mulat. . .

— Köszönöm, bácsi. Óh, be szép sí
pocska! Felül fujjam-e, vagy alul?

— Felül, kis bubickám, mindig felül. 
Szád csucsorkád felül, furulyácska alul 
sírdogál s három pille páratlanul táncot 
jár . . .  'Hát egy kis bárányka kellene-e ?

— Óh, bácsi, ha adna! — ragyogott 
Fehérke szeme a felcsillanó örömtől.

— Adok, cseppentett kis mézem, adok, 
de tudod-e, hogy három meleg pengő az árá.

— Fizetem. Hajoljon le, bácsi, mindjárt 
fizetem. Tessék a három forró pengő I — 
cuppantott Fehérke három édes csókot a 
pásztor arcára.

Folyt. k5v.

Ki véka alól feltártad a lángot,
Hogy fénye mellett járjuk a földet. 
Luther! Te hoztál új lelki világot 
S  Krisztus után Te adtál legtöbbet I 
Százados bűnök, téves állítások 
Mind odaégtek, —  de maradt nekünk 
Egy örök vigasz, a Te tanításod:
—  Erős vár a mi Istenünk I *—

Hitünk hajója száz viharba táncolt 
Négy évszázadnak zajló tengerén.
S  b zsarnok önkény gályapadhoz láncolt. 
Mert hirdettük, hogy ez az Út. a Fény! 
Martyr-apáink rabláncot viseltek, 
Biíincsbeverve lábuk és kezük,
De korbács-ütés közt is énekeltek:
—  Erős vár a mi Istenünk I —

•

Jöhetnek még nagy megpróbáltatások. 
Még van szavunk, még lesz rá felefet, 
Kemény szív, erős hit a válasz rájuk: 
„Itt állok, másképen nem tehetek!“ 
Te szent apostol, örök reformátor, 
Tanítsd szívünk, hogy Krisztusé legyünk, 
Oltsad belénk, hogy vérünkké válljon:
—  Erős vár a mi Istenünk I —

Nemzetek dőlnek, trónok ingadoznak. 
Hírnév, dicsőség mint *a pára száll, 
Csak egy áll ellent dúló viharoknak: 
„Az örök Ige kőszálként megáll!“ 
Vezess Barát I mi követjük a lépted. 
Szent örökségünk: a lelked velünk!
És egy az Út, az Igazság és élet!
—  Erős vár a mi Istenünk! —

A nagy örömnap újra ránk köszöntött, 
Zárjuk szívünkbe ezt az ühnepet! 
Szálljon imánk a kegyelem Úrához 
5  tegyünk egy méltó, szent Ígéretet. 
Lutherunk hitével szóljon ajakunk. 
Hirdesse hálánk, buzgó énekünk.
Régi bár a dal, de nekünk új marad I
— Erős vár a mi Istenünk! —

Énekeljetek az Istennek...
O rgonaavatási ünnepség  

Győrben.
Lélekemelő, soká emlékezetes fin* 

népségé volt a győri gyülekezetnek 
október hő 24-én, amikor Kapi Béla 
püspök új orgonáját felavatta. Kapi 
Béla püspök szombaton este érkezett 
László Miklós püspöki titkár kísére
tében Győrbe, ahol az állomáson a 
gyülekezet részéről dr. Dukavics Vil
mos táblai tanácselnök, gyülekezeti 
felügyelő és Isó Vince lelkész, az 
egyházmegye részéről Csemez István 
egyházmegyei felügyelő fogadták. Meg
jelent a pályaudvaron dr. Darányi 
Kálmán Győrvármegye és Győr sz.
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kir. város főispánja is. A tulajdon' 
képeni hivatalos üdvözlés, a püspök 
megérkezése után, annak szállásán 
volt, ahol is a gyülekezet küldöttsége 
élén dr. Dukavics Vilmos gyülekezeti 
felügyelő üdvözölte.

Az orgonaavatő ünnepély vasárnap 
délelőtt V2IO órakor kezdődött, ami
korra a hatalmas ősi templom teljes 
zsúfolásig megtelt nemcsak evangé
likus, hanem református hívekkel is 
s melyen a győri református gyüle
kezet hivatalosan is képviseltette ma
gát. Az oltári szolgálat után K api 
Béla p ü sp ö k  & 6 8 . zsoltár 5—7. ver
seire építette fel egyházi beszédét. 
»Énekeljetek Istennek, zengjetek az ő 
nevének, csináljatok utat annak, aki 
jön a pusztán át «

Azzal kezdte beszédét, hogy a te
remtés történetének eseményei közül 
az ő lelkét leginkább az a jelenet 
rázza meg, midőn a sötét chaotikus 
zűrzavarból kialakul a természet rend
je. Emberi szó, vagy emberi ecset 
nem is festheti meg ezt a jelenetet, 
hanem egyedül a zeneművészet. Tom
boló orkán, rejtett vizek zúgása, tüzek 
sistergése rettenetes diszharmonikus 
hangzavarban harsognak, de egy
szerre csak megtisztul a hangok ára
data, a lelket tépő, sikoltó szavak 
elhalnak, a többiek megtalálják igazi 
helyüket, egymáshoz illeszkednek s 
kialakul az isteni harmónia. És mindez 
csak azért, mert a chaotikus világ 
felett megjelenik az Isten lelke: Isten 
lelke az igazi harmónia. Asóta is 
harmónia csak ott van, ahol Isten 
lelke megnyugszik. A világ zűrzava
rában ez a lélek a harmónia biztosí
tója. Emberek egymásközti harcában 
Isten lelke a harmónia. És az emberi 
lélek csudálatos világa csak akkor 
nyugszik meg, ha kísértései, szenve
dései, küzdelmei és csalódásai felett 
megjelenik az Isten lelke

Az orgona is harmóniát hirdet. 
Lélek építette, lélek szólaltatja meg 
s lelket kell teremtenie. Örök hivatása, 
hogy harmóniával harmóniát szolgál
jon és harmóniával a léleknek ön
magával, az embernek Istennel, az 
embernek embertársaival való össz
hangját erősítve.

Az orgona hivatására is vonatkozik 
a zsoltárköltő szava : csináljatok utat 
annak, aki jön a pusztaságokon át 1 
Istennek útját egyengeti az orgona az 
emberi szívekben és az emberek éle
tében.

Az orgona a hangszerek királya. 
Igazi király, szegényt, gazdagot, bol
dogot, szenvedőt egyformán szolgál. 
Királysága a nagy szolgálat. A leg

egyszerűbb nyelven beszél, a korál- 
melódiának egyszerű vezetését min
denki megérti. Megérti azért, mert 
az orgonasipok az emberi szív örök 
érzéseit rejtik magukban: az Istent 
dicsőítő magasztalást, az Istenben 
erősödő szent életörömet, a bűnbánat 
és lelki fájdalom gyötrelmeit. Mikor 
megzendülnek az orgonasipok, lelkünk 
örömét harsogják, avagy bánatát 
sírják. De mindenképen Istenhez ve
zetnek s a világ harmóniájának egyet
len forrásához helyezik szívünket

Az orgona szavában benne sír 
szívünk bűnbánata. De ugyanakkor 
megzendül benne Isten kegyelmének 
biztatása, összeolvad ez a kettő s a 
legszebb harmóniát adja : a bűnbánó 
ember megtalálja a kegyelmes Istent.

Az orgonazúgás kiárad a templom- 
ajtón. Az élet messze pusztaságát 
betölti szavával. Búg, mint a hívogató 
kürtszó, messzekiált, mint egy örökké
való hívás, halkan sóhajt, mint az 
édesanya könyörgése. Az embereket 
hívja az örökkévalóságba. Azt kiáltja: 
ne tévelyegjetek, hanem térjetek Is
tenhez.

Minél jobban kiépül a lélek ön
magában való harmóniája, minél 
erősebb lesz a léleknek Istennel való 
harmóniája, annál inkább remélhetjük 
az ember és ember közötti harmónia 
megmaradását. Különböző nagyságú 
és hangú sípok és trombiták illész- 
kednek egymás mellé és együtt ké
peznek egy egészet. Ugyanígy illesz
kednek egymás mellé a különböző 
állású, vallásu, nyelvű emberek. De 
harmónikus összezendülésük csak ak
kor lehet, ha megérzik közös hivatá
sukat és megnyugszik ezen az élő 
nagy orgonán az Úrnak lelke.

Mindennek azonban sok és nagy 
követelése van. Az orgonaépítés nem
csak mesterség és művészet, hanem 
az éber fegyelmezettség munkája. 
Qonddal alkotják meg a sípokat, 
nagy ellenőrzéssel hangolják a meg
határozott hangokra, azután vannak 
láthatatlan hangőrzők és hangerősí- 
tők, hogy a tiszta harmónia a meg
határozott erősséggel zendüljön. így 
kell szivünket is az isteni harmó
niára hangolnunk s gondoskodnunk 
arról, hogy lelkünk ezt a harmóniát 
megőrizze és életünkbe átvigye.

A beszéd elhangzása után Beet
hovennek »Mi Atyánk, ki vagy meny- 
nyekben< kezdetű korái variácójával 
szólaltatta meg Fodor Kálmán, a 
győri gyülekezet művész-karnagya az 
új orgonát, majd az énekkar adta 
elő az »Erős várunkz-at. Végül a

püspök imádkozott és megáldotta a 
gyülekezetét.

Istentisztelet után ünnepi közgyűlés 
volt, melyen dr. Dukavics Vilmos, 
gyülekezeti felügyelő köszöntötte a 
püspököt s megköszönte a gyülekezet 
nevében, hogy megjelenésével és or
gonaavatő beszédével ezt az ünnepet 
részükre ily magasztossá tette, majd 
indítványára a közgyűlés jegyző
könyvbe foglalta az orgonaépítés tör
ténetét és az crgonaavatás ünnepsé
gének lefolyását.

Délután 5. órakor orgonaavatő 
templomi hangversenye volt a gyü
lekezetnek a következő műsorral.

1. Bach J S .: Toccata-Adagio- 
Fuga orgonára. Fodor Kálmán. 2. Árok- 
háty Béla: XXVIII. zsoltár. Erdőssy 
Vilmosné úrnő. 3. Haendel: Larg
hetto. Hermann László 4. Mendels
sohn : Motette A-dur. Vegyeskar. 5. 
Rheinberger J. : Pastoral Szonáta.
Fodor Kálmán. 6 . Haydn : Ária a te
remtés-bői. Erdőssy Vilmosné úrnő.
7. a) Qoldmark: Air a hegedűver
senyből, b) Reger: Bölcsődal. Her
mann László. 8 . a) Bottazzo: Alleg
retto, b) Bossi: Canzoncina. Fodor 
Kálmán. 9. Borsay Samu: Bethlen- 
óda Szoprán- és baritonszóló, vegyes
kar, zenekar. Szopránszólót énekli: 
Erdőssy Vilmosné úrnő, a bariton
szólót énekli: Bősze Endre.

Mély meghatottság vett erőt a 
gyülekezeten, midőn a műsornak 
egymásután következő, művészettel 
előadott pontjait végighallgatta. Há
lával eltelve távozott a hívek serege 
a templomból Isten iránt, aki orgo
nájának felépítésáhez a gyülekezetét 
elsegítette.

Áz orgonát Richter budapesti or- 
gonaszakértő tervezte s a pécsi Angsz- 
ter-cég építette fel. Az átvételnél a 
szakértő bizottság megállapította, hogy 
a régi orgooaépftő cég ezen munká
jával valósággal remekelt. Az orgona 
36. változatot foglal magában, 3. 
manuálos és mintegy 420 millió ko
ronába került, melyet a hívek ön
megadóztatással három év alatt gyűj
töttek össze.

Kapi Béla püspök tiszteletére szom
baton este dr. Dukovics Vilmos, gyü
lekezeti felügyelő vacsorát adott, 
amelyen a gyülekezet vezetősége is 
résztvett, vasárnap délben pedig a 
Royal vendéglőben a gyülekezet 130 
terítékes bankettet rendezett. Kapi 
Béla püspök vasárnap este utazott 
vissza Szombathelyre.

Adtaink a Harangszó Mártására!
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▲ tfittenbergal főtér Lather és Melanchton szobrával. Háttérben a Várteniplom. Luther lakóháza, az egykori Ágostonrendi kolostor.

Egyházam.
Koromsötét, vad éjtszakában, 
Egetrengető, bús vihar ölén,
Mint hős Titán népek harcában 
Sziklatemplom áll ragyogva, büszkén.
—  Felséges kép I ... Égi csodamű I —  
Ropogva gyújtó villámot nevet
Egy sziklatemplom, melyet izzón 
Tűzkigyó ölel, mint óriás keret.

Világom nézed, amint merül 
Dőzsölő kedvvel sikongva vakon 
Poklok posványába s nem eszmél, 
Hogy lelke mint lesz élő sírhalom?
—  Szörnyűt láthatsz, hisz' közöttünk itt 
A  vallás pénz és politika lett;
Hallgat a szív, zsibbadt a lélek.
Panasz zúg szerte az Ige helyett.

Vagy mit né ze l?... Azt, hogy ökleink 
Atok-kövekként törnek az égre,
Honnan bűnös éltünk éjjelén 
Alárobbannak saját fejünkre?
Mert a vihar, mely körötted dúl: 
Sátánfelkek pokíos orgiája,
Melyben ittasan pusztúl e nem .--------
Csak te állsz szentül Jehova vára.

Téged nem ront meg idők dühe, 
Szájas törpehad néked nem árthat, 
Tornyod, falad gigászként nő fel,
A  villám is csak alattad járhat.
Gránit tetődön örök tűzként 
Kérub íánglelke lobog merészen 
S  fundámentomod, e nagy Titok 
Isten szívébe merül egészen.

Szegény népem vad éjtszakáján 
A viflámkeretes kép temploma 
Úgy áll előttem egyre nő,
Mint egy sziklába vágott szent csoda, 
S  e csoda méhén féltő gonddal 
Hazámat menti Isten Szent Fia —  —  
Lelkem felujjong:... Sziklatemplomi 
Te vagy Krisztusom igaz egyháza I

MflGflSSY SÁNDOR.

Templomszentelés Sajókazán.
Az országszerte szépülő és épülő evang. 

templomok sora újra szaporodott eggyel, 
a sajókazaival. Már régóta készülődött a 
sajókazai egyház régi templomának meg
újítására és átalakítására. Három eszten
dővel ezelőtt megkezdték a templom kül
sejének rendbehozatalát, ötnegyed évvel 
ezelőtt azután nekifogtak a templom belse
jéhez is. A gyülekezet költői lelkű pász
tora, Ligeti Ede, a legapróbb részletekig 
kidolgozta a munkálat terveit. A gyülekezet 
felügyelője, báró Radvánszky Kálmán, pedig 
nemcsak az adakozásban járt elő jó pél
dával, hanem pénznél sokkal értékesebbet, 
önmagát is oda adta a szent munkának. 
Minden iránt érdeklődött, mindennek utána 
járt, terveket csinált, meglátszott, hogy mi
lyen nagyon szereti a templomát A gyüle
kezet pedig dacára annak, hogy többszöri 
árvíz okozott súlyos anyagi károkat a hí
veknek, lelkes áldozatkészséggel sietette az 
anyagi szükséglet előteremtésere. De meg 
is látszik a templomon, hogy mennyi sze
retet dogozott rajta 1

Hatalmas vaskapun keresztül jut az em
ber a templom előterére. A vaskapun há
rom felírás ragyog : emberség, Istenfélelem, 
hazaszeretet. Művésziesen kiképzett, fenn 
ülőhelyekkel ellátott terrasszá szélesedő 
lépcsőzet vezet a templomajtóhoz, minden 
oszlopára az evangéliom drágagyöngyei 
vannak márványba vésve, mindegyik más 
és más drága lélek ajándéka. A templom 
ajtaján a jézusi üdvözlet ragyog. .Békes
ség néktek I“, fölötte egy üvegből készített 
Luther rózsa, amelyet ki is lehet világítani, 
hirdeti a templom evang jellegét. Maga a 
templom belseje iskolapéldája annak, hogy 
mennyi ízlés és művészet van az egysze
rűségben. Falán hatalmas márványtáblák 
örökítik meg a gyülekezet történetét s mi
vel jóformán ez a gyülekezet története, a 
hitéért Karaffa alatt vér tanúságot is szen
vedett Radvánszky család egyházszeretetét.

Okt. 17-én volt a templom ünnepélyes 
felszentelése. Ezen is meglátszott, hogy 
milyen sokan szeretik ezt a terop omot. Ott 
volt báró Radvánszky Albert, az egyetemes 
felügyelő, Geduly Henrik püspök, Zelenka 
Lajos egyházkerületi felügyelő, Nemes Ká
roly esperes, Lichtenstein László egyház- 
megyei felügyelő, azonkívül szép számmal 
képviseltette magát az arnóti egyház, mely 
valamikor leányegyháza volt a kazainak, a

miskolci és diósgyőri, melyekkel együtt 
tartozott valamikor a kazai egyház az ar- 
nótiho7. Képviselve volt az ujcsanálosi és 
a tokaji egyház, a helybeli ref., r. k. egy
ház, a közigazgatás stb. A fényes közönség 
a tűzoltók és leventék sorfala között vonúlt 
fel az iskola udvaráról, hol a templomja- 
vitás ideje alatt az itentiszteleteket tartották. 
A szokásos liturgia után báró Radvánszky 
Kálmán kinyitotta a templomot, ahol elő
ször a helyi lelkész mondott az oltár előtt 
térdelve liturgikus imát. Az imádság általa 
szerzett vonós kíséretét Gyimóthy Károly 
tanító, Kellner Béla főmérnök. |akab Emil 

arandai állomásfőnök és dr. Placskó Lajos 
zdi főorvos játszották. A felszentelő be

szédet Geduly Henrik püspök tartotta a 
93. zsoltár |5 verse alapján, bizonyságot 
téve az Isten bizonyságainak erejéről s az 
ö házának kívánatos szépségéről. Az új 
templomban rögtön szóhoz is jutott az ev. 
istentisztelet két lényeges kelléke: az Ige 
és a szentségek. Igét olvasott a szószéken 
a helyi lelkész, keresztelést végzett a püspök 
és Marcsek János tokaji lelkész, úrvacsorát 
osztott az összes egyházi elöljáróknak s 
velők az egyetemes és a kerületi felügyelő
nek Nemes Károly esperes és Túróczy 
Zoltán ózdi lelkész, egyházkelő asszony 
avatását végezte Duszik Lajos miskólci 
lelkész. A művészi keretet a Gyimóthy 
Károly vezetése alatt álló Önkéntes tűzoltó 
egyesület fúvós zenekarának toronyzenéje, 
az Ihász Sándor sajókazai tanító által be
tanított gyermekkar és ev. egyházi énekkar, 
Becht József miskolci ev. tanítóképzöint. 
tanár orgonajitéka. Flegmann Emilné, Dr. 
Placskó Lajosné. Záhony János szólóéneke 
és Dr. Placskó Lajos gordonkaszólója al
kotta. Utána díszközgyűlés volt, melyen az 
egyetemes felügyelő mondott nagy vissz
hangra találó beszédet a hit alkotó erejé
ről A díszközgyűlés végeztével a sajókazai 
hősök szobrához vonúlt a közönség, ahol 
Du3zik Lajos mondott hazafias beszédet s 
a püspök megkoszorúzta a szobrot.

Az ünnepélyt meleghangú közebéd fe
jezte be.

.Tanítónő elmenne vidékre gyer
mekek mellé is.“ — Cím a kiadóban.

Főzés és egyéb házi teendők elvégzésére 
intelligens nőt keresek. — Pfeiffer Jánosné 
Kaposfő-pta, up. Szomajom. (Somogy m.)
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K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A nemzetgyűlés új elnöke: Zsitvay 

Tibor vasárnapi beszédében Kecs
keméten a kommunistákhoz hason
lította azokat, akik a társadalom 
békéjét megbontják és a gyűlölet 
harsonáit fújják. „Innen hirdetem, 
Kecskemétről — mondotta többek 
között, — hogy nagy, szent közös
ségben kell küzdenünk a boldog 
Magyarországért és mindig csak 
egyre kell gondolnunk: vissza ne 
térjen soha többé a gyűlölet szelleme. 
A keresztyén erkölcs a m e g é r té sb e n  
gyökeredzik A felelőtlen elszóla- 
lások kora lejárt . . . A  magyar bol
dogulás kapujában a megértést hir
detem és a felekezeti egyetértésre hí
vom fel a becsületes embereket. “

Rendkívül kívánatos volna, hogy 
a nemzetgyűlés elnökének felhívása 
úgy a többségnél, amint a kisebb
ségnél meleg visszhangra találna. 
Mi azonban valahogyan úgy érezzük, 
hogy elérkezett az ideje annak is, hogy 
megértés tekintetben nemcsak beszélni, 
hanem tenni is kellene már valamit.

Apám, Anyám.
$yerm efu  színemnek Ijála nirágatt, 

éfrekbereslyánjáf hintem siretokra.
Gennyes gondolatom öleli Fejfátok: 

m ikánttia borulnék, — áldott h arc ié ira .
M inden üirágemal siretokra piszém, 

imádkezé szinttel,
É s  lelkem oltárán erékmécskéni ágé, 

áldé 'szeretettel.
Stollné HÜDY ILONA.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Reformáció után.
Nov. 1. Nem  felejteni. Józsue 24 . íe—28. 

Csak egy reformációról szoktunk beszélni, 
pedig Isten országának története tele van 
reformációkkal. Nem kisebbedik, hanem nő 
ez által a miénknek jelentősége. Valamennyije 
után arra volt szükség, hogy mindjobban 
megértessék. Ne kegyeletből ápoljuk a re
formáció emlékeit, hanem, hogy mindjobban 
nyilvánvalóvá legyen, hogy mi történt abban. 
Érted-e már a reformáció nagy »jeleit* és 
kész vagv-e igazodni ahhoz?

Nov. 2. Megbecsülni Isten embereit. I. 
Sámuel 7. Reformációt csak Istentől fel
gyújtott emberek hajthatnak végre. Ezt a 
törvényt látjuk. De látjuk-e, hogy refor
mációk lezajlása után sem szabad átadni 
a vezetést diplomatáknak, ügyes és „sze
rencsés kezű* embereknek. Mennyi refor
málás ment ezáltal tönkre! Sámuel mind
végig Ítélhette a népet. Mikor lesz nálunk 
olyan reformáció, mely később is azokhoz

igazodik, akik az Úrral való életbe legmé
lyebben behatoltak.

Nov. 3. Csendben m unkálkodni. I. Kir. 
19 . »—is. Illés nagyszerű reformációját 
utólag az fenyegette, hogy nem akart be
térni a csendes áthatás vonalaiba. A re
formáció tűz képében játszódik le (I. Kir. 
18), de aztán eljön az idő, mikor az Úr 
már nincs a tűzben, hanem a kovász, a 
só, mustármag és a búzaszem törvényében. 
Aki folyton csak a tüzet akarja, az ép 
olyan ellensége a reformációnak, mint az, 
aki a tűzet sohasem akarja.

Nov 4. A keresztből élni. II. Krónika 
34 . e, 35 . «. Józsiás a templom helyre
állításával meg akart elégedni, de még a 
törvénykönyv felfedezésénél sem volt sza
bad megállania. Nem elég. ha a reformáció 
csak a bibliával való foglalkozásig vezet el. 
A reformációnak ahhoz kell elvezetni, aki
ről a Biblia eleitől végig bizonyságot tesz: 
az Isten Bárányáig. Ha nem tudunk élni 
az Istennek értünk hozott büntörlő áldo
zatával, akkor minden megromlik s még 
rosszabbá lehet a reformáció után is.

Nov. 5 . Nem megalkudni. Luk. 1 2  48— 57. 
Sohasem volt oly nagy Isten népének fele
lőssége, mint ma. Annyit tudunk, annyit 
láttunk, annyi van ránk bizva! De ha meg
alkuszunk, senkinek sem használhatunk 
vele. Valaki azt mondta: Isten gyermekei 
nem azzal lehetnek á’dására másnak, ami 
a világban is megvan, hanem azzal, ami 
elválasztja őket. Es ha te nem tudsz min
dennel szakítani, legalább ne ítéld el azo
kat, kik az Úrért erre is készek.

Nov. 6. Lélekben fo ly ta tn i. Qalata 2 . 1 4 , 
3 . 7, Testben fejezni be, — nem ez-e a 
sorsa minden reformációnak. A tudósok 
kimutatják, hogy eddig minden ideális, 
forró, lelki mozgalom kihűlt, önzővé vált 
és megmerevedett, De ne felejtsük, hogy 
minden mozgalom emberekből áll. És ha 
lehetséges, hogv az egyes lélek Lélekben 
folytassa, amit Lélekben kezdett, akkor a 
reformációnak sem kell testben fejezni be. 
Ne panaszkodj az, egyházra I Nézd meg, 
hol vagy magad! És éld eléje a többé — 
nem — én — életet!

Nov. 7. A gyülekezet angyalává lenni. 
Jelen. 2 . 1 7 .  Nem az oltár szelén jelent ez 
egy aranyozott gipszfigurát. Ma már sokan 
nem értik, pedig a reformáció egyik nagy 
műve az volt, hogy helyreállította a gyüle
kezetek angyalainak arany gyertyatartóját. 
Legtöbb helyen ma már az a baj, hogy 
nincsenek a gyülekezetnek angyalai. Pedig 
az átadott életű kis sereg a reformáció 
erőinek a hordozója. Ők támaszthatnak uj 
reformációt, de ők is tehetijc feleslegessé 
azt. Uram, támasz angyalokat a reformáció 
után a gyülekezeteknek. uíi» Aladár.

,Jefte fogadalma1 Sopronban.
Az a megtiszteltetés érte a Győri 

Evang. lfj. Egyesületet, hogy a Sop
roni Ev. Leánykor meghívta a »Jefte 
fogadalmai c. bibliai drámának győri 
szereplőit, a drámának Sopronban 
való előadására.

A liceum tornacsarnokát díszes 
kOzOnség töltötte meg és nagy érdek
lődéssel hallgatta végig az előadást, 
sokat tapsolva a szereplőknek.

A Soproni Leányegylet, élükön

Hegedűs Ilonkával, fáradozott a meg
felelő környezet előállításával. Králik 
Gusztáv líceumi tanár segítségével 
gyönyörű színpadot állítottak fel per
zsa szőnyegekből keleti sátort ábrá
zolva, melyben feltámadt előttünk egy 
kép az ószövetségből:

Jefte (Kuszák István) Izrael feje
delmi bírája száműzetésben él Tob 
földjén, ahol szomorú napjait finom
lelkű, szép és egyetlen leánya Mirjám 
(Stöger Lola) és kedves, bájos barát 
nője Aksa (Nits Zsófi) osztják meg. 
Velük van Jothám herceg (Isó Pál) 
is, Mirjám vőlegénye.

Ámde az ős ellenség, az ammoni- 
ták megtámadják Izrael népét és a 
szorongattatás napjaiban eljönnek Jef- 
tét kibékíteni és visszahívni az ő 
féltestvére Gilead (Kontár Sándor) 
Eleázár, a főpap (Horváth István) és 
Nádáb, a vének feje (Nagy Dezső).

Jefte szívében győz a hazaszeretet 
és megbocsát azoknak, kik őt szám
űzték. Visszatér Mispába és élére áll 
népének; de mielőtt a harcba megy, 
fogadalmat tesz a Jehovának, hogy 
ha győzelmesen hazasegíti a harcból, 
emberáldozatot hoz neki, azt ajánlva 
fel áldozatul, aki először üdvözli öt 
hazatértekor.

A győzelmesen hazatérő Jeftét 
Mirjám fogadja babérkoszorúval, ezen 
szavakkal: >Bn vagyok az első, aki 
téged köszöntlek«. Ekkor a viszont
látás boldog öröméből Jefte a rette
netes valóra ébred s a hatalmas és 
győzelmes hadvezér összeroppan. Most 
már semmi más, csak szerető és 
gyermekét féltő apa, aki minden ere
jével igyekszik megmenteni öt. De 
hiába fordul a főpaphoz, a testvérhez 
önmagát ajánlva váltságul leánya 
helyett, a törvény nem enged: a fo
gadalmat megváltani nem lehet. Jefte 
lelke ekkor Osszeroppan és elborult 
lélekkel keresi Mirjámot, akit Jothám, 
a szerelmes vőlegény meg akar szök
tetni, de a főpap utjokat állja és 
elviszi a halálra kész Mirjámot a 
tűzhalálra.

A színfalak mögött felcsendül Mir
jám búcsudala s ennek hatása alatt 
Jothám szívébe döfi a tőrt és a kis 
Aksa a halottra borulva vallja be 
reménytelen szerelmét.

A dráma erőteljes, magyaros nyel
vezete gyönyörködtet.

Ezzel a néhány ismertető sorral 
a hálát akarom leróni a darab szer
zője, id. Endreffy János nyug. ev. 
lelkész iránt, aki bibliai drámáival 
(Manassé, Bileam) az ifj. egyesületek 
műkedvelői előadásainak irányát szab
ja meg, reámutatva a bibliára.
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Mirjám dalát Podor Kálmán győri - 
karnagy irta és zenésftette meg, mely 
csodás szépségével csakis művésznői 
előadást követel, melyet Sopronban 
Horváthné Desstwfly Bella volt szíves 
elvállalni.

A Gy. E. I. E. előadásainak nagy 
sikere a dráma kiválósága mellett 
kétségen kívül abban keresendő, bogy 
a szerepek megszemélyesítőinek mind
egyike messze felülmúlja a műkedve
lői képességet.

A drámához szükséges jelmezek 
az akkori kort feltüntető festmények 
után készültek.

Az előadást megelőzőleg Horváth 
Pál győri s. lelkész tartott kortörté
neti előadást és Ruttkai Miklián Géza 
theologus szavalta >Jefte< c. költe
ményt. D. M.

Reformáció.
Megromlott, megbomolt a vén világ, 

M i benne épült, semmi nem szilárd. 
Még az is, ami leghatalmasabb:
A szentegyház inog, hajol, hasad... 
Áléit a szellem, átkos, leverő,
Bénítva benne élet és erő —
K i tenne itt nagyot, magasztosát?

Megihlet Isten tiszta lelkeket: 
Látják, az ige Krisztust rejteget: 
Fényt, újító erőt árasztanak 
Mindenfelé, — s az omladó falak  
Megállnak. Újulnak sok millión:
A régi helyen támad ú j  Sión,
Miből ki új fények sugárzónak. —

Romol-bomol ma is a vén világ, 
Széttörve minién, — országunk kivált: 
Feldúlt oáz a Világ — Szaharán!... 
Üljön ma bár ellen romhalhamazán, 
Ne fé l j : az örök, tiszta ige, 
Krisztusnak ez örök tiszta szive, 
Fölépít újra Téged is, Hazám!

P E TR O V IC S PÁL.

A ném etországi Gusztáv A dolf 
egyesület közgyűlése.

(2)
Október 4-én. hétfőn, a korai 

reggeli órákban D. Geissler a Gusz
táv Adolf egylet főtitkárának elnök
lete alatt az evangélikus sajtó kép
viselői tartottak igen fontos megDe- 
széléseket. Utánna a lengyel, orosz, 
napkeleti, tengerentúli s németalföldi 
diasporák s a Gusztáv Adolf nő
egyletek kiküldöttei, valamit a Gusz
táv Adolf egyesület központi választ
mánya tanácskoztak. Aznap délután 
pedig az ifjúság gyülekezett össze,

hogy meghallgassa Lembert mün
cheni dékánnak szavait.

Este 8 órakor délszaki növények
kel szépen díszített óriási konzert- 
teremben (Kaisersaal der Tonhalle) 
vagy 3 — 4000 ember jelenlétében a 
helyi és rajnavidéki egyházi és világi 
hatóságok, a bonni egyetem theol. 
fakultása, a német és porosz egyházi 
hatóság feje, D. dr. Kapler, majd a 
svédek, magyarok, svájciak, észtor
szágiak. lengyelek és a jeruzsá'emi 
evangélikusok kiküldöttei köszöntöt
ték az oly áldásosán működő Gusz
táv Adolf egyesületet. D. Rendtorff 
elnök reflektálva minden egyes üd
vözlésre, igen szépen és talpraesetten 
válaszolt.

A magyarok üdvözletét és köszö
netét báró Feilitzsch Berthold, cs. és 
kir. kamarás, gyámintézeti világi el
nök tolmácsolta. Beszédében hang
súlyozta, hogy Magyarország és a 
magyar evangélikus egyház veszített 
legtöbbet a világháborúban De azért 
nem csüggedünk el, a mi jelszavunk 
is az, ami ott áll a lützeni Gusztáv 
Adolf emlékművön: »A diadalom,
mely meggyőzte e világot, ami hitünk.»
D. Rendtorff válaszában biztosított 
bennünket magyarokat arról, hogy a 
német nép őszinte részvéttel visel
tetik szomorú sorsunk iránt s meg
ígérte, hogy mint a múltban, úgy a 
jövőben is szívesen sietnek segít
ségünkre.

Már éjfél felé járt az idő, amidőn 
szétoszoltunk.

Október 5-én, kedden reggel min
denekelőtt a választmány és a fő
egyletek s a külföldi hasonló egyle
tek, (ami gyámintézetünk is idetar
tozik) képviselői jöttek össze az első, 
nem nyilvános tanácskozásra, amelyen 
többek közt határozatba ment, hogy 
a római német evangélikus templom 
orgonájára 10 000 birodalmi márkát 
ád a Gusztáv Adolf egyesület és 
hogy a nagy nyomorúságban levő 
most már csak 80 orosz evangélikus 
lelkészek karácsonyi ajándékára a 
németországi lelkésztestvérek közt 
gyűjtést eszközölnek.

Ezt az ülést 11 órakor a Johannes- 
kircheben tartott ünnepi istentisztelet 
követte, amelynél a braunschweigi 
püspök, D Bernewitz mondott Efezus 
5 . 18/b. „ Teljesedjetek be szentlélek
kel. “ alapján a szíveket igazán Isten 
leikével megtöltő hatalmas ünnepi 
beszédet. Feltűnt az uniált egyház
nak gazdag és szép liturgiája, amely 
mögött ami honi lutheránus egy
házunknak liturgiái töredékei való
ban messze elmaradnak. (Folyt, kov.)

Emlékszobor leleplezés.
Ambrózfalva község lakossága 

október 17 én tartotta meg a világ
háborúban elesett hősei emlékére 
emelt emlékszobor leleplezési ünne
pélyét. A templomban dr. Szlávik 
Mátyás ny theol. akad. dékán-tanár, 
a szobor előtt pedig Tarnay Ivor, a 
vármegye alispánja tartotta az ün
nepi beszédet. A szobrot Komlovszkv 
Ferenc helyi lelkész áldotta meg. A 
csanád csongrádi egyházmegye elnök
sége fogadta azután az ambrózfalvai 
egyházközség tisztelgő küldöttségét, 
amelynek élén álló lelkész többek 
között em'ítette: »Gyászunkban is 
boldogoknak érezzük magunkat, hogy 
az elmúlt napon evang. egyhá
zunk egyik legkiválóbb tagját, vár
megyénk főispánját, egyházmegyénk 
köztiszteletben és közszeretetben álló, 
népszerű világi felügyelőjét Kormány
zó Öföméltósága érdemeinek meg- 
érdemlett jutalma gyanánt gyémán
tokkal ékesített polgári érdemkereszt
tel tüntette ki.« A főispán az elnökség 
nevében szívből jövő, szívhez szóló 
szavakban köszönte meg az egyház- 
község üdvözletét. Majd közebéd volt 
az újonnan épült Hangya szövetkezet 
termeiben, amely alkalomból többen 
is felszólaltak A szép szobrot, amely 
a falu kellős közepén van felállítva, 
Martinelly Jenő budapesti szobrász- 
művész készítette.

Egy wartburgi éjjel.
— O któber 31-ére. —

Sötétlik az éjjel W artburg m agas ormán, 
É gnek meredeznek fa la i mogorván.
E gy árva mécses é g ...  K i az, k i m ég virraszt ? 
Vaskos könyve fö lé  hajol egy lázas arc. 
Z a j nem hallatszik. — A hatborzasztó

csendben.
Sa já t gondolati kongnak a teremben. 
E gyszer ott csapong a Genezáret taván, 
M egint hazaszárnyal Wittenbergbe ta lán; 
M ajd  újból a  gyű lés: Visszavonod e ? . . .

N em  I
Á ldott légy e N em -ért Erős vár, Is tenem . . .  
D e m unkához...!  tovább ... a nép epedve vár, 
A z  árva nép, igen, mely sötétségben jár. 
Serceg a toll m egint. De miféle zörej ?
A  máskor hős szívet félelem tölti el.
A h  a szél volt c su p á n ! . . .  De m i az a fa lo n  ?! 
Kísértet indul m eg nagy pózna lábakon.
A  hős visszahőköl, a Sátán csak nevet : 
H ozzád jöttem  M árton, kitérni nem leh e t! 
Bibornoki süveg s egy tündöklő rózsa, 
Márton, ez a tied I jó l  figyelj a  szóra I 
Kié ez a rózsa, szép jövő néz rája,
Kegyébe fogadja  a világ pápája.
Bíborszlnű sü v eg ! s  ily tündöklő rózsa I 
M árton csak nem  leszel börtönnek lakója ? I 
E g y  az ára csupán, oly kevésbe kerül, 
M egnémulsz s állód a hallgatást em berü li 
Harcos, most légy erős I Segíts K risztus

éltem l
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Te voltál világom m indig a sötétben!
H iú  dicsőségvágy, fö ld i kincsek, vagyon, 
M ennyi szép kezdetet ölnek ezek a g yo n ! 
E lég ku fá r !  elég! alkudni nincs kedvem, 
Ezerszer átkozott a rózsa kezedben I 
Ism erlek kisértő, pokolmászó F ene! . 
Kezednek szennyével van a világ tele.
Te világnak kéme, minden nagy szív  átka, 
Engem  is le akarsz rántani a sárba ? !
A z  arcod elárul, oly ismerős nekem . . . !  
Látta lak állani Krisztusnál a hegyen !
Te voltál az S á tá n ! annyi év hiába, 
G yűjtö tt még több szennyet vigyorgóorcádra. 
T udd  meg, hogy ég a tűz és azért gyű lt lángra, 
M ert K risztus Lelke jö tt  újból a világra. 
Tudd meg terjed a fé n y  s élet tám ad nyomán, 
Ezerek indulnak a Krisztus nyom dokán! 
D e m ost tűn j el mondom, a pokolba veled! 
E  tintatartóval szétzúzom a fe je d ! .  . .
E gy  éles csattanás, szétfreccsen a tinta,
A rettentő tusát, a nagy hős megvívta, 
Visszahull a székbe, s m int mély álom után  
Tétován néz körül. Egyedül van csu p á n ! 
Való volt ? vagy álom ? . . .  Csak álom volt

talán.
D e ott a fo lt  ma is, Luther szobafalán!

FÖ LD V Á RI B É LA .

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés a felsőházi javaslatot 
tárgyalta. A tárgyalás folyamán nem egy
szer izgalmas összetűzések voltak. — Nagy 
érdeklődés mellett tartották meg Buda
pesten a társadalmi és szociálpolitikai 
kongresszust. — A nemzeti múzeumban 
felfedezték Szent-István koronáját. — Deb
recenben dr. Baltazár püspök a presby- 
terek országos tanácskozásán Jezsuitizmus 
ellen kelt ki erősen.

A románok csendőrökkel és rendőrök
kel feloszlatták a kolozsvári városi tanácsot,

Ausztria kormányválsága Seipel kine- 
veztetésével nyert megoldást, ki a tisztvi
selői kérdés radikális és végérvényes meg
oldását lűzte ki célul. Egyébként a Német
országgal való együttműködést hirdeti.

Prága polgármestere kiáltványban tilta
kozott a németekkel vgló együttműködés 
ellen.

Lengyelországban óriási részvényha
misítást fedeztek fel.

A francia kormány 4 oldalra akarja 
redukálni a lapokat.

Az angol kormány kényszerszabályokat 
alkalmaz a bányászsztrájk elnyomására.

A spanyol király ellen a kommunisták 
újból merényletet terveztek.

Egy orosz hajó matrózai hajójukat 
felajánlották Cyrill nagyhercegnek.

A bolsevisták Európában egyelőre 
megszüntetik a propagandát. Ázsia és Afrika 
felé irányul az uj oolsevlsta offenzíva.

Egy kínai hajón borzalmas robbanás 
következtében 1200 ember pusztult el a 
lángokban.

Örményországban is borzalmas föld
rengés pusztitott. Erivonban úgyszólván 
minden ház beomlott A halottak száma 
több száz.

Havannában Mimaihoz hasonló ítélet 
idő volt. A kereskedelem megszűnt, az 
útak járhatatlanok, a házak romokban he
vernek. A halottak száma több százra rúg.

Amerikában a vakmerő rablótámadá
sok mindgyakrabban fordulnak elő. Leg
utóbb Chikágóban 12 bandita fényes nap
pal megtámadta a Kellog-féle konzervgyá
rat, gúzsba kötötte a pénztár 9 tisztviselő
jét s 100 ezer dollárt rabolt el.

HARANGSZÓ.

Meghívó
a magyar evangélikus papnék első 

konferenciájára.
November hó 10-én este 7 órakor: 

vallásos est a budapesti ág. hitv. ev. fő
gimnáziumban (Vilma királynő ut 21—23.) 
A műsort lapunk következő számában kö
zöljük. A vallásos est bevégeztével szeretet- 
vendégség ugyanott.

November 11-én reggel fél 9 órakor 
istentisztelet a Deák-téri templomban. Tiz 
órakor az Üllői-úti imateremben (24. sz.) 
papnék zárt konferenciája (csak ev. papnék 
számára). Közének: Erős vár a mi Isten
nünk . . .  Imádkozik: Blázv Lajosné. Meg
nyitó beszédet mond: Ratfay Sándorné. 
Felszólalások: Blatniczky Pálné: A papné 
a családban. Marcsek Jánosné: A papné a 
templomban. Kapi: Fáradt fejem lehajtom... 
énekli Mágóts Károlyné. Irányi Kamillné : 
A papné a hívek között. Varsányi Mátyás- 
né: A papné és a társadalom, Indítvánvok: 
záró beszédet mond: Kapi Béláné. Köz
ének : Maradj meg kegyelmeddel. . .  2 óra
kor közebéd a protestáns diákmenzán. 
Délután 4 órakor az Üllői-uti imateremben 
nyilvános értekezlet (minden protestáns 
érdeklődő bevonásával). Vasárnapi iskolát 
mutat be Szilvay Margit. Ifjúsági egyesü
letet mutat be dr. Kirchknopf Gusztáv. 
Bibliamagyarázatot tart Thuróczy Zoltán. 
Beszédet mond br. Kass Albert. Imádkozik 
Novák Rezsőné. Közének.

H A R A N G S Z Ó .

Szthároms. u. 22. vasárnap.
Ep. F ilippi lev. 1. 3 - 1 1 .

A z apostol hálákat á d  az Istennek, hogy  
a filippibeliek az evangéliom részeseivé 
lettek; kéri az Istent, hogy nap-nap után  
m ég jobban és jobban  bővelkedjenek az  
ismeretben s m inden értelemben, teljesek 
lévén igy az igazságnak gyümölcseivel. M i 
is hálákat adjunk a m i Istenünknek a 
reformációért. ____

A protestáns közös bizottság ülése. 
A református és az evangélikus egyházat 
együttesen érdeklő kérdések tárgyalására 
hivatott Közös Protestáns Bizottság ülést 
tartott A gyűlésen Geduly Henrik evan
gélikus püspök és Darányi Ignác dr. re
formátus egyházkerületi főgondnok elnö
költek.

Hindu evang. lelkész Szombathelyen. 
Missziói kőrútjában október hó 20-án lá
togatta meg a szombathelyi protestáns 
gyülekezetei Sathu John Nelson Chritananda 
hindu ev. missziói lelkész. Szombathelyre 
a délutáni vonattal érkezett. Megérkezése 
után Kapi Béla püspök vendéglátó háza 
fogadta. Este 6 órakor a prot. templomban 
prédikált a magvető példázatáról. Mély 
gondolatok, gyönyörű színes képek segít
ségével meggyőzően hirdette az evangéli
umi igazságot. Minden szavából felénk 
áradt a hitvalló lélek szent bátorsága és 
gyermeki alázatossága. Az egész templo
mot megtöltő gyülekezetre láthatólag is igen 
nagy hatással volt és aki hallotta, annak 
igaz lelki épülést jelentett a prédikáció, 
amelyet angol nyelven tartott, Czmorek 
Jenő missziói titkár tolmácsolt. A beszéd 
főbb gondolat menetét legközelebb hozzuk.

Előkelő külföldi vendég a reformáció 
emlékünnepén. A Bethlen Gábor Szö-
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vétség, amely mind a három protestáns 
felekezet társadalmát egyesíti, ezidén is 
rendkívüli keretek között rendezi meg a 
reformáció emlékünnepét. Az országos de
monstráció a pesti Vigadóban zajlik le ok
tóber 31-én, vasárnap este s a közremű
ködők között szerepel Ohlemüller Gerhard 
dr., a Protestantizmust Védő Nemzetközi 
Szövetség főtitkára is.

Meghívó. A Magyar Honi Evangélikus 
Lelkészegyesület 1926. november 10-én 
d. e. 9 órai kezdettel Budapesten a pesti 
ev. egyház Deák-téri dísztermében évi 
rendes közgyűlést tart, a következő sor
renddel : 1. Közének. 2. „Isten igéje a mi 
vigasztalásunk.* Irásmagyarázat, tekintettel 
a mohácsi vész 400-ik évforduló ünnepére. 
Tartja: Vértessy Zoltán magyarhelyi lelkész, 
mint a mohácsi ev. fiókegyháznak is lel
késze. 3. Elnöki megnyitó és jelentések. 
4. A nyudijintézet reformja. Előadó: Dr. 
Mikler Károly és Schöll Lajos. 5. Evang. 
ifjúság — evang. jövendő. Előadó: Dr. Var
sányi Mátyás. 6. A lelkész és a szocializ
mus. Előadó: Szűcs Sándor. 7. Orsz. Evang. 
Gazdasági központ. Előadja a titkár. 8. 
Tavaszi konferenciánk helye. Elnök. 9. 
Pénztári jelentés. Blathnyiczky Pál. 10. 
Esetleges indítványok.

Pápa. Sadhu John Nelson Chrlstananda 
indiai ev. lelkész Pápán. Október hó 18-án 
az ősi templomot zsúfolásig megtöltő kö
zönség előtt, melynek soraiban más vallá- 
súak is nagy számmal voltak, angol nyel
ven hatalmas hiterősílő beszédet mondott 
Lukács 1.37. alapján. „Istennél semmi sem 
lehetetlen.“ Ez volt a visszatetsző ref- 
rainje a híveket lelkűk mélyéig megrázó, 
Krisztus erejétől áthatott, ragyogó stílus
ban felépített bizonyságtevő beszédnek, 
melyet tolmácsa Pongrác József teol. tanár 
teljes hűséggel folyékonyan adott vissza. 
Az ünnepség után offertórium, missziói 
célokra 1,000,000 K-t eredményezett. — 
Fadgyas Aladár vallástanár a nemeskéri 
gyülekezetben október hó 10 én vendég
szónoklatot tartott. — A somlyóvidéki ev. 
tanítói kör október 20-án Ajkán tartotta 
Sülé Sándor köri elnök vezetése mellett 
őszi közgyűlését, melyen Karner Gusztáv 
nagyalányosi és Németh Kálmán rigácsi 
tanítók gyakorlati tanításokat mutattak be. 
— A pápai középiskolai tanulók Ifjúsági 
Luther Szövetségének alakuló közgyűlésén 
Fadgyas Aladár vallástanár tartott előadást 
Assisiről és báró Baldácsyról. Majd meg
alakult a tisztikar a következőképpen: 
elnök Ferenczy Miklós fg. VIII. o. t., alelnök 
Sülé Lajos IV. éves tanítójelölt, titkár-jegyző 
Rónai Kálmán fg. VIII. o. t., pénztárnok 
Vargha István fg. VII. o. t.. ellenőrök Pitze 
Gusztáv fg. VI. o. t. és Ernst Alfréd III. 
éves tanító jelölt. Hisszük, hogy a majd
nem 200 taggal működő egyesület ez év
ben is sikerrel fogja végezni a maga mun
káját. — A pápai gyülekezet, időszaki 
lapot indít meg és azt a gyülekezet minden 
tagjának a kezéhez juttatja. A lap egyelőre 
1000 példányban jelenik meg. Első száma 
október 31-én fog a hívek ajtaján beko
pogtatni. — Egyesületi munka. A pápai 
nő és leány egyesület okt. 17-én d. u. 
együttes megbeszélést tartott, mely alka
lommal elhatározta, hogy a nőegyesület 
október 31-én ünnepélyt tart. Ez alkalomra 
előadónak sikerült megnyerni Kiss Jenő 
theol. professzort. November 7-én pedig 
műsoros estéllyel kapcsolatos teaestélyt 
rendez a két egyesület a szegény gyerme
kek karácsonyi felruházására. Egyben etha- 
tározta, hogy az orsz. diáknyomorenyhitő
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®  akció javára Pápán november 20-án ren- 
Pá* dezendő hangverseny sikere érdekében is 

teljes erővel közreműködik.
Áthelyezés. Kapi Béla püspök egyházi 

érdekből Berger Lajos 8. lelkészt Szent- 
gotlhárdról missziói segédlelkészül Nagy
atádra helyezte át s az ottani szórvány 
gyülekezet szervezésével bízta meg. Berger 
Lajos teljes odaadással, nemes buzgalom
mal szolgálta anyaszentegyházunkat Szent- 
gotthárdon, hűséges munkatársa volt la
punk szerkesztőjének, igy bátran remélhetni, 
hogy a reábizott nehéz feladatnak minden 
tekintetben meg fog felelni. Isten megáldó 
kegyelme kísérje új állomáshelyén is. He
lyébe a püspök Purt Károly s. lelkészt he
lyezte Ágról, ki csak a közelmúltban fe- 
jejezte be külföldi tanulmányait a rostocki 
egyetemen.

A magyarhoni evang. misszióegyesület 
november hó 11-én délután 3. órakor Bu
dapesten a Deák-téri polgári iskola dísz
termében tartja évi közgyűlését. Tárgyso
rozat: 1. Megnyitó ima, tartja Hanzmann 
Károly. 2. Dr. Schneller Aurél vil. elnök 
megnyitó beszéde. 3 Scholtz Ödön egyh.

■ elnök évi jelentése. 4. Broschko G. A.
pénztáros előterjeszti az 1925. évi száma
dást. 5. Morhács Márton ellenőri jelentése.

1 6 Egyházi elnök lemondása és az új el
nök megválasztása. 7. Indítványok. 8. Záró 
ima..

Örőmünnep Gyónón. Majdnem más
félszázadig állt a gyóni papiak, mígnem az 
idei tél alapjában megingatta Gyóni Géza 

gj szülőházát. A régi helyén most egy csinos
B  papiak áll, melyet a hivek 180 millió ko-

■ rona költséggel építettek, önmagukat 100
millióval megadóztatva, Vasárnap áldotta 

B  meg a lelkész az új lakot, ima, ének és a
5  régi papiak történetének rövid ismertetése
■  után a lelkészcsalád a hívek örömkönnyei-
H tői kisérve vette át új otthonát. A temp-
■  lomudvarra néző falon hely várja Gyóni
H Gézának a politikai község által készítendő

emléktábláját, melynek leleplezése a jövő 
■  év junius 27-én fog megtörténni. Gyón 1922- 

ben építette fel templomát, majd Apvezky 
Mihály és neje két harangot adományozott, 
isten áldása az adományozókon.

Debrecen Reformáció ünnepélyen d. e. 
10 ó. ünnepi istenitisztelet és úrvacsora 
osztás. D. u. 5. ó. emlékünnepély. Ünnepi 
szónok Fux Antal egyházi főjegyző. Közre
működők: Varga Gyula, Mészáros Tibor, 
Csőváry Endre.

Templom és papiak építés Mezőtúron.
A két évvel ezelőtt önálló gyülekezetté ala
kult egyházközség szépen halad a fejlődés 
útján. Lelkes áldozatkészséggel és az orsz. 
gyűjtés segítségével sikerült annyit össze
gyűjteni, hogy még júniusban hozzá fog
hatott templom és papiak építéséhez. A 
szorgalmas munkának eredménye az, hogy 
már karácsony előtt átadhatja rendelteté
sének templomát, melynek égfelé nyúló 
tornya ékesen hirdeti azt, hogy az össze
tartás és áldozatkészség még az ilyen kis 
gyülekezetben is mint a mezőtúri, rödi idő 
alatt templomot "és paplakot tud építeni. 

1 Ezen épitő gyülekezetben a templom be
rendezés körül nemes és adakozó lélekről 
tesznek bizonyságot: Slezák János pres
biter és neje 120 kgr. harang, Borbély 
Gyula és Hermin csillár, Szirák János fg. 
tanár oltári gyertyatartók, Illyés Árpád 
fg. tanár oltárkép, Szirmai Jánosné 2. drb. 
urvacsorai edénvtartó, ostya tartó, oltári 
kereszt, Mikes Vima oltárterítő adományo
zásával. A jóságos Istennek áldása kísérje 

i  a gyülekezet minden nemes lelkű tagját,

akik gyakran anyagi erejüket felülmúlva 
adományokkal járulnak Isten házának felé
pítéséhez.

Az uraiujfalui evang. anya-gyülekezet 
okt. hó 17-én szép ünnepély keretében vett 
búcsút nyugalomba vonúlt tanítójától, Róth 
Kálmántól és ugyanakkor iktatta be Rónai
B. Gyula helyi lelkész ünnepélyesen hiva
talukba Rózsa Lajos és Mód Pál újonnan 
választott tanítókat. A nyugalomba vonult 
érdemes népnevelőnek legyen édes a jól 
végzett munka után a pihenés, az új “ ve
zérek működését pedig kisérje Isten gazdag 
áldása.

Egyházközségi felügyelőbeiktatás.
Okt. 24-én iktatta be a sárszentmiklósi gyü
lekezet felügyelői tisztébe dr. Hrlassy Tibor 
sárbogárdi tb. főszolgabírót a tolna-bar- 
somogyi egyházmegye espereseinek meg
bízásából Schmidt János györkönyi lelkész, 
aki iktatóbeszédében arra mutatott reá, 
hogy világi férfiaink is bizonyságot tegye
nek evang egyházunk és a Krisztus evan- 
gélioma mellett. A beiktatott felügyelő az 
evangéliom szellemében a családban, isko
lában, egyházközségben kifejtendő munkát 
vallotta programmjanak. Az ünnepélynek 
különös melegséget kölcsönzött, hogy az 
új felügyelő a beiktató lelkészek 7 éven át 
osztálytársa volt a középiskolában. — Isten 
áldása legyen az új felügyelő kifejtendő 
munkásságán.

Szentgotthárd. Az Ev. Diákszövetség 
okt. 23-án tartott ülésen Káply Elemér 
ifjúsági elnök imádsága után, a vezető 
lelkész biblia magyarázatot tartott Máté V. 
14 v. alapján, mig Czipott Vratavits Iván
VII. oszt. tanuló Baldácsy báró élete és jel
lemrajza cimen tartót felolvasást. — A le
ány egylet, okt. 24 én Braun Mariska és 
Lang Vilma rendezésében teával vendégelte 
meg az énekkart, amely alkalommal Decker 
Ottó köszönte meg a Nagyatádra távozó 
Berger Lajos 8. lelkésznek, mint az énekkar 
vezetőjének buzgóságát, fáradozását az 
énekkar felvirágoztatása körül, mig a gyü
lekezet nevében a lelkész kérte a távozó 
segédlelkészre a jó Isten gazdag áldását. 
— A missziói egyház reformációi ünne
pélyét okt 31-én d. u. 5. órakor tartja a 
templomban.

A takácsi leánygyűlekezet még a nyár 
folyamán elhatározta, hogy roskadozó ta
nítói lakása helyébe újat épít. A kultusz
minisztérium e célra 80,000,000 K. állam
segélyt és 50,000 000 K. kölcsönt nyújt a 
terv megvalósításához. Az építési munká
latok meg az ősz folyamán megkezdődnek.

„Sirokkó“ címmel elbeszélések, rajzok 
és elmélkedések gyűjteménye fog a jövő 
hó folyamán megjelenni Gujás Tivadartól, 
lapunk munkatársától. A könyv 25 000 K. 
árban előjegyezhető a szerzőnél: GujásT. 
Pestszentlőrinc, Kossuth Lajos-ucca 163. sz.

A lelkész urak figyelmébe. A dunán
túli egyházkerület lelkészegyesületének köz
gyűlése a tárgyalás alapjául figyelembe 
veendőnek véleményezte Schöll L. esperes 
és Wagner Á. ehm. számvevő új nyugdij- 
intézeti szabrend. tervezetét, amelyet az 
egyetemes nyugdíjbizottság javaslatával e- 
gyütt kinyomattak. Tekintettel arra, hogy 
nyugdíjintézetünk sorsa az egyetemes köz
gyűlésen fog eldőlni és erre minden lel
késznek fel kellene készülnie, a nyomtatvány 
megszerzését és áttanulmányozását minden 
lelkész szives figyelmébe ajánljuk. Kapható 
az evang. főesperesi hivataltól, Hidas (Ba
ranya m.) 20.000 K. beküldése ellenében, 
amihez 1000 K. kézbesítési díj is csato
landó.

Ú J DO N SÁ GO K .
Bem apó katonája. Lelég község leg

öregebb polgára, Böbék Tamás, aki 1848- 
ban Bem tábornok erdélyi hadseregében 
szolgált. Böbék 1826. szeptember 8 án szü
letett, tehát most töltötte be makkegész
ségesen 100-ik évét.

Rendelet a pengő rövidített jelzésé
ről. A pénzügyminiszter valamennyi pénz
ügyi hatósághoz és hivatalhoz rendeletet 
intézett, amely szerint a pengő rövidített 
jelzésére „P“, a fillér rövidített jelzésére 
pedig „f“ alkalmazandó.

Száz angol szállodatulajdonos láto
gatta meg Budapestet. Az európai ta
nulmányúton levő angol szállodatulajdono
sok útjukban Budapestet is meglátogatták.

A Kúria életfogytiglani fegyházra 
ítélte Lederer Gusztávnét. A Kúria Lé- 
derer Gusztávnét gyilkosság bűntettében 
mint tettestársat mondva ki bűnösnek, élet
fogytiglani fegyházra, valamint tíz évi hi
vatal- és politikai jogvesztésre Ítélte.

Magyarházat építenek Temesváron. 
A bánsági magyarság vezetői mozgalmat 
indítottak abból a célból, hogy a temes
vári és általában a bánsági magyarok ré
szére otthont teremtsenek, amelyben helyet 
biztosilanának a magyar kulturális egye
sületek számára is.

Újabb hősi halottak érkeznek Olasz 
országból. Az idei Halottak napjára az 
Olaszországban nyugvó hősi halottak egy 
újabb csoportját szállítják vissza a hazai 
földre. Ostóber 31-én, vasárnap érkezik 
meg 14 hősi halott hamva Budapestre Az 
ünnepélyes fogadtatás ismét a Keleti pálya
udvar előtti téren 'lesz.

Erzsébet királyné szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u 5. Régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 100 szoba 
modern kényelemmel berendezve. Az ösz- 
szss helyiségekben melegvízfűtés mosdók 
részben vízvezetékkel. 1 ágyas szoba 55—
110,000 K ig, 2 ágyas 70-150.000 K-ig. 
A szálló közkedvelt éttermében esténkint 
elsőrendű cigányzene játszik. Az Erzsébet 
pince a főváros legszebb sörözője, mérsé
kelt árak, revier-rendszer.

Szabó Imre tulajdonos.
Franciaországban alig van munka

nélküli. A munkaügyi minisztérium közlése 
szerint Franciaországban jelenleg mind
össze 340 mnnkanélkülit tartanak nyilván.

Felbontották Eitel Frigyes házassá
gát. Eitel Frigyes porosz hercegnek Zsófia 
Sarolta hercegnővel kötött házaságát fel
bontották. A bíróság Eitel Frigyes herceg 
hibájából bontotta fel a házasságot.

Szinaranyból varratott magának blúzt 
Párizsban egy amerikai milliomosnö. 
Bell amerikai milliomos fiatal neje egy 
iparművészeti műteremben aranybiúzt ké
szíttetett magának. A blúz valóságos arany
páncél, hihetetlenül parányi arany láncsze
mekből van szőve s még közelről is úgy 
látszik, mintha aranyszínű selyem volna.

Svédországban emléket emeltek a 
magyar hősöknek. Trelleborg városa dí
szes gránitemléket emelt a temetőjében 
elhantolt magyar, német és osztrák inva
lidusok sírja fölé, akik hazaszállításuk köz
ben a svéd földön hunytak el. Az emléket 
október 30-án leplezték le ünnepélyesen.

Norvégiában győztek a szesztilalom 
ellenzői. A népszavazás eredménye szerint 
a szesztilalom hívei mintegy 70.000 sza
vazattal kisebbségben maradtak.

Védekeznek a postakocsirablók ellen 
Newyorkban. A főpostamester további
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egymillió dollár engedélyezését kérte abból 
a célból, hogy páncélkocsikat vásárolhasson 
és külön őröket toborozhasson. A főposta
mesternek az eddigi létszámon felül 250 
tengerészkatona áll rendelkezésére; ezek 
feladata az, hogy a postakocsikat megvéd
jék rablótámadások ellen.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u. 16. Bpest.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZ1POTT QÉZA 
S zen tgo tthárd , V asvárm egye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAQY MIKLÓS, 3ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Pályázatok.
A b o k o r i  evangélikus leányegyház 

k á n t o r t a n i t ó i  állására pályázatot hir
detek. Kötelességei hiványban részletezve, 
javadalma: 3 szobás lakás mellékhelyisé
gekkel, kert, 8 kát. hold szántóföld legelő 
illetőség, 8 bécsi öl kemény tűzifa, pár- 
bérgabona, 3 szekér széna, államsegély. — 
Tót nyelv szükséges. — Pályázatok meg
jelenéstől számito'.t 10 nap alatt M i h a- 
l o v i c s  S a m u  lelkészhez B é r .  (Up. 
Szirák, Nógrád m.) küldendők. 1—1

A b o b a I ág. hitv. evang. gyülekezet 
pályázatot hirdet a lemondás folytán meg
üresedett II. sorszámú t a n í t ó i  állásra. 
Javadalom: a gyülekezettől a tanítói kezdő 
fizetés 20°/o, a törvényes lakpénz, az állam
tól pedig fizetés kiegészítő államsegély. — 
Kötelessége: a reá bízott 3 osztály tanítása, 
kántori teendőkben és belmissziói munká
ban való segitkezés. — Pályázhatnak férfiak 
és nők egyaránt. Kérvények a szükséges 
mellékletekkel kellőleg felszerelve november 
10-ig adandók be.

Evang. lelkész! hivatal 
1—1 B o b a, (Vas m.)

*
Pályázat a v á c z b o t t y á n i  ág. h. ev. 

leányegyház k á n t  o r  t a n í t  ó i  állására.
— Javadalom: 2 szobás jó lakás megfelelő 
gazdasági helyiségekkel, két kerttel, 6 kát. 
h. szántóföld bérnöveléssel, jelenleg egy 
évre felesbe adva, 40—45 véka rozs-pár- 
bér, politikai községtől egy szekér széna, 
megfelelő fizetés-kiegészitési államsegély.
— Egységszám: 21. — Vasúti állomás 10 
percnyire. — Szolgálati nvelv: magyar-tót.
— Az állás betöltése miniszteri jóváhagyás
után fog de facto megtörténi. — Kizárólag 
ág. h. ev. vallásúak pályázhatnak. Kellően 
felszerelt kérvények a kommunizmus alatt 
tanúsított magatartásról szóló hatósági 
bizonyítvánnyal is, f. évi november 20-ig 
terjesztendők be a csomádi ev. lelkész i 
hivatalhoz, up. Veresegyház, Pestm. í—í

* *
A zalaistvándi evangélikus gyülekezet 

pályázatot hirdet a megüresedett kántor 
tanítói állásra. Javadalom: megfelelő lakás, 
kerttel és melléképületekkel; 100 a. kor. 
készpénz; 550 kgr. búza; 1100 kgr. rósz; 
550 kgr. kukorica; 566 liter bor; 1290

köbméter tűzifa; 1412 o -ö l szántó, 2520 
□  -öl rét haszonélvezete; munkaváltság 
fejében 200 kgr. búza; szalmajárandóság 
és stólák, államsegély. Kötelessége dijle- 
vélben részletezve. Énekpróbára megjelenés 
kívánatos. Kellően felszerelt kérvények no
vember 1-ig a lelkészi hivatalhoz (Zala- 
istvánd u. p. Szepetk) küldendők. 2-2

• Piac.
Valuták: Dollár 71.125, Schilling 10044. 

Német márka 16936, Cseh korona 2109, 
Dinár 1253, Lei 391, Lira 3150, Frank 1965, 
Angol font 345 650.

Gabonaárak: Búza 380—382. rozs 297— 
300, árpa 230, köles 180, zab 215, tengeri 
252—255, korpa 160 ezer korona méter
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 16300-17000, bika 
11000-12000, ökör 12 000—13.000, tehén 
6000—13.000, növendékmarha 5000-11.000, 
zsir 23 500—30.000 K kilónként.

MEGJELENT
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Énekkarok és magyar dalkedvelök
figyelmébe ajánlja K is Tivadar könyv- és zenemükereskedése P á p a  az Itt felsoroltakat.

(Árak pengőfillérben.)
Bartók—Kodály; Erdélyi magyarság népdalai.
Barcsa: G y á s z d a lo k ......................................................
Buchner—Luspay—Régenhold: Turul daloskönyv. I. 46 

szerző 100 vegyeskara . . . .• .
Buchner—Luspay—Regenhold: Turul daloskönyv. 11.46

szerző 100 vegyeskara .......................................
Bornemissza Yvó: 150 bordal 2 hangra . . . .  
Bolla G .: Magyarok karácsonya. Kétszólamú énekek 

orgona vagy harmoniumkísérettel .
Deák: EMKE daloskönyv 2 és 3 szólam . . . .

„ „ „ 4  s z ó la m ...............................
Ifj. Fövenyes3y: Nagy karénektár vezérkönyv .

„ „ „ 4 8zólam. Egy-egy szólam
„ Uj dalo3könyv. 100 négyes férfikar .
., Daloskönyv. 102 négyes férfikar .

Geszler: Vegyeskarok I. 450, II........................................
Hackl N. L .: Gaudeamus igitur. Férfikargyűjtemény.

127 o l d a l ..............................................................
Kapi; D a lk őnyvecske ......................................................

„ Magyar éneklókar, 90 vallásos ének férfikar és
iskolák s z á m á ra ......................................................

Kováts: Református karénekeskönyv...............................
„ Hallelujah! Szövegkiadás ,...............................
„ „ Hangjegykiadás. Új kiadás sajtó alatt.

Kern—Jekel: Magyar daloskönyv. Magyar, német, hol
land s z ö v e g g e l ......................................................

Luspay: .Daloljatok“. 101 férfikar .
Magyar Cserkész D aloskönyve......................................
Murgács K.: 14 hazafias dala négyes férfikarra . 
Novák: Református temetési énekek...............................
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8 — 
2 80

2 — 
1 60 
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5 — 
3 40 
340 
280 
5 —

2-40
—•40

1-68
336

-•8 0

1-80 
360 

— 80 
3 20 
1 —

Nemcsicsné Széptóth M .: Magyarok maradunk, 5 irre
denta dal v e g y e s k a r r a .......................................

Révfy: Hősök emléke (leleplezésre) férfi- és vegyes
karra p a r t i tú ra ......................................................

„ Honfi bordal, f é r f i k a r .......................................
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Klófizetést elfogad 
minden evang. lelkész 
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M enjetek ezt elbeszélni, Jézus a k irá ly !  
M enjetek  . . .  m enjetek  /  . . .

Saarkeaztó-kfadóhlrata]:
sz e n t o o t t h Ar d .

Vas vármegye.

FlékkladéhlTatal 
.Luther-Társaság* kónjrr- 

kereskedéae B adapest,
VUI., Saentklrályl-u. 61/a.

A „HAKANGSZO“ 
előfizetési ára: a negyedik 
negyedévre 16.000 korona. 

Félérre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
lO’/a-Os kedvezmény. 

Amerikáin egész évre Z 
dollár; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

A nyelv megzabolázása.
Máté 12.87. „A te beszé- 

didből ismertetet igaznak, és 
a te beszédidből ismertetet 
hamisnak.“

íy/Tilyen balga okoskodás volna az, 
-LV1 ha valaki úgy akarná elkerülni 
nyelv bűneit, hogy kitépve magát 
az emberek társaságából örökös 
némaságra kárhoztatná magát. Hát 
az egész világét a gonosz beszédü- 
eknek engedjük át ? . .  . Nem in
kább az a kötelességünk, hogy a 
tisztátalan beszéd ellen csatát kezd
jünk, és vele szembeszálljunk a 
magunk tiszta beszédével ? . . .  Jézus 
azt mondja: „Aki velem nem takar, 
tékozol.“ — Nem elég hát, ha nyel
vünk semleges marad és gonosz 
beszédeket nem mond, mi többre 
hivattunk e l : Jézussal kell tartani, 
az ő igazságának, az ő szeretőié
nek kell szószólóivá lennünk 1

Mit cselekedjünk hát, hogy nyel
vünk meg ne botoljon és ajakunk 
gonosz beszédre ne nyíljon ? . . . 
Kerülni kell a rossz társaságot, a 
gonoszok baráti körét, mert jó er
kölcsöt megrontanak gonosz tár
saságok ! A rágalmazó emberek 
társasága téged is rágalmazóvá 
alakít és formál át; a gúnyolódok 
között magad is gúnyolódni kez
desz! Klaudiusz Mátyás ezt a jó 
tanácsot adta fiának : „Fiam! ke
rüld el a gúnyolódókat, mert azok 
veszedelmes tagjai az emberiség
nek ! . . .“

De míg a rossz nyelvű és lelkű 
emberek társaságát elkerüljük, 
addig Istennel minél többet kell 
társalognunk. Szoktassuk nyelvün
ket arra, hogy Isten dícséretét 
énekelje és bugzó imádságban 
minél gyakrabban beszélgessen 
Istennel. így sohasem felejtjük el, 
hogy Isten örökösen vizsgál és is
mer minket; nincs olyan röpke

szavunk, amelyről ő ne venne 
tudomást . . .  De ne fáradjunk meg 
abban a könyörgésben sem, amely 
a zsoltáros Dávid király szívéből 
szakadt k i: „Teremts bennem tiszta 
szívet óh Isten!“ — mert a szív 
teljességéből szól a száj. Ha a szív 
kegyességgel és jósággal van tele, 
akkor szívének kincseiből előhozza 
az ember a jót. Ki tudna szeretet- 
ről, békességről szólni, ha szíve 
gonoszsággal, gyűlölettel van tele!.. 
Azért a szívedet gyógyítsd meg, a 
szívedet térítsd meg, hogy meg- 
zabolázhatsd nyelvedet! . . .

Uram! köszönjük néked, hogy

— Krisztus királysága! Mily ha
talmas, lélekemelő ez az eszme, mely 
átlengi már a reformátor első tételét. 
Királlyá, valóságos uralkodóvá tenni 
azt a Krisztust, ki földi életében 
egyebet sem tett, mint szolgált.

— Királyi, valóban királyi maga 
a gondolat is. De vájjon beérheti-e 
az igazi király azzal, hogy alattvalói 
ünnepük ót s az évnek egy elrendelt 
napján különös hódolattal borulnak 
le királyi tr >ja előtt. És boldog le
het-e az a ály, aki csak uralkodik 
s akinek az o népe csak azért enge
delmeskedik, mert ó a király. Luther 
mind a két kérdésre megfelel már az 
első tételben mindegyikre nemmel felel.

— Krisztus azt akarja, hogy őt 
egész életünkben szeressük és köves
sük. Nem éri be tehát annak az egy 
ünnepnapnak királyi dicsőségével.

— Krisztus királyságáról tehát 
csak ott lehet szó, ahol az isten igéje 
tisztán és igazán hirdettetik, ahol az 
emberek egész élete Jézus evangéliu
mának fáklyavilága mellett folyik le.

— Krisztus királysága alatt álló

megáldottál beszélő-képességgel! 
Óh, ne engedd, ne engedd, hogy 
visszaélve gonoszra használjuk ke
gyelmed drága ajándékát!

„Oh, vajha ezer nyelvem volna,
S angyalokéval érne föl,
Mindegyik versenyezve szólna 
Teljes szívemnek mélyiböl 
Dicséretedre, Istenem,
Ki annyi jót mívelsz velem !
Bár szavam elhatna odáig,
Hol a nap ragyog fényesen,
Szívem amíg vér, mind halálig 
Szeretné Istenét híven;
Bár mindegyik szívdobbanás 
Lenne egy-egy hálaadás!“

Ámen.

nemzetek kózótt vezető szerepet visz
nek s mint tanító nemzetek gyanánt 
szerepelnek a lutheránus népek. Azok, 
amelyek a 95 tétel igazságait meg
állották s Luther mellett bátran ki
tartottak s kitartanak ma is. Az északi 
németek, a dánok, a norvégek, své
dek, végül a mi fián és észt testvé
reink. Azok a népek, melyek hidegebb 
éghajlat alatt, de melegebb szívvel, 
küzdelmesebb és mégis boldogabb 
életet élnek, mint m i; mert nemcsak 
ünnepük, hanem ismerik és kóvetik 
az ó igazi királyukat, a Krisztust.

— Közelebbről csak Finnország
nak, ennek a csaknem száz százalék
ban evang. népnek kultúrája is Össze
hasonlítva azzal, amit mi magyar 
kultúrának mondunk, mennyivel ma- 
gasabbrendü a finn kultúra. Ha tán 
szerényebb eszközökkel és puritánabb 
berendezésekkel működik is. Maga- 
sabbrendü, mert a nemzeti gondolat
nak és eszményeknek erős kiélezése 
mellett is a legfenségesebb gondolat
nak, a Jézus követésének szolgálatá
ban áll.

Krisztus királysága.
D r. Scholtz Oszkár reform áció i ünnepi előadásából.
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— A* igazi kultúra egyértelmű a 
Krisztus királyságával. Erről pedig 
csak ott lehet szó, ahol az emberek 
ügy is, mint magánegyének, úgy is, 
mint állampolgárok egész életüket 
Krisztusnak szentelik.

— Krisztus mint a királyok kirá
lya csak ott tekintheti megalapozott
nak a maga királyságát, ahol a szívek 
feléje fordulnak s az ő nagy, érettünk 
szenvedett szívével összedobbanva, 
vele egyet akarnak. Ahol megnyitnak 
a szemek, ahol felismerik a rossz 
utat, a bűn útját s meglátják mellette 
az elhagyott jó utat, az erény útját.

— Ez a meglátás az alapja és 
kiindulópontja annak a folyamatnak, 
amit Jézus megtérésnek nevez s amit 
Luther is hangsúlyoz akkor, midőn 
első tételében felállítja azt a követel
ményt, hogy a hívek egész élete meg
térés legyen.

— A meglátás azonban még nem 
megtérés. Hogy azzá váljék, ahhoz 
az kell, hogy a Krisztus lelke ne csak 
felületesen érintse a mi belvilágunkat, 
hanem állandó otthonra, lakásra lel
jen mi bennünk.

— Aki a Krisztusé, az nemcsak 
felismeri a bűnt, hanem egyúttal 
megbánja azt s így a bűn meglátá
sának és megbocsátásának utjain 
lassankint eljut a megjavuláshoz, a 
Jézus nagy céltűzéséhez, a Luther 
által előtérbe állított megtérés köve
telményéhez.

— Vannak keresztények, kik a 
megtérést valami másodlagos és külső 
cselekmények által pótolható folya
matnak tartják. S vannak viszont

olyanok, akik már is megtérteknek, 
igazi keresztyéneknek vallják magu
kat. KőzOs ismertető jele mindegyik 
csoportnak az, hogy szereti elkülöní
teni magát, azt váltván, hogy az igazi 
kereszténységet ő képviseli. Ám legyen 
az ő hitük szerint I Mi azonban ma
radjunk meg az aranykOzéputon, mert 
ez a Luther útja, a reformáció útja, 
igazságnak az útja.

— A Luther útja, mely egyedül a 
hitnek világánál vág neki a bizony
talan jOvőnek; a reformáció útja, 
mely az OrOk reformálást, egész éle
tünknek folytonos, napról napra meg
újuló megjavítását követeli; és az 
igazságnak az útja, melynek végpont
ján ott áll az ÜdvOzítő királyi alakja.

— Azért, hogy drága hazánkban is 
megalapozhassuk mielőbb a Krisztus 
királyságát, véssük emlékezetünkbe a 
mi nagy Lutherünk egyik utolsó téte
lét i s : intsük a keresztényeket, hogy 
fejüket, a Krisztust kereszten, halálon 
és poklon át követni igyekezzenek.

Hogyan lehetne m indenkinek  
saját háza? Az Egyesült Államok
ban van egy Georgia nevű állam, 
ahol a lakosság 75 százalékának 
van saját lakóháza. Az állam szék
helyén csak egy család van, melynek 
nincs saját háza. Az államnak nincs 
egy dollár adóssága sem. Mi az oka 
e kedves kedvező helyzetnek? Har
minc esztendő óta nincsen korcsma 
Georgiában. A törvényszéknél az el
itéltek közt nem fordul elő iszákos 
ember. íme így függ össze a lakás
ínség és az alkot 1

Fontos egyházpolitikai tanácskozás  
a kultuszm iniszternél.

Pontos egyházpolitikai tanácsko
zások folytak a kultuszminisztérium
ban, ahol gróf Klebelsberg Kunó el
nöklésével és Búd János pénzügy- 
miniszter részvételével megjelentek 
Csernoch János bíboros, Glattfelder 
Gyula Csanádi püspök, Petri Pál, 
Gévay-Woiff Nándor államtitkárok, 
dr. Breyer István államtitkár, Mészá
ros Károly és dr. Tóth István min. 
tanácsosok és Leopold Antal eszter
gomi prelátus kanonok, továbbá Da
rányi Ignác, a duaamelléki reformá
tus egyházkerület főgondnoka, Balta
zár Dezső és Raffay Sándor püspökök, 
báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő, báró Kaas Albert, dr. Be
nedek Zsolt konventi előadó és Kuthy 
Dezső főtitkár, evang. lelkész.

Az értekezleten behatóan megbe
szélték úgy az egyházak részéről a 
folyó évi költségvetéssel szemben tá
masztott pénzügyi igényeket, mint 
pedig a keresztény egyházak között 
az utóbbi időben felmerült sajnálatos 
félreértéseket. A konferencia meg
állapítása szerint alapos remény van 
arra, hogy az egyes egyházak költ
ségvetésében mutatkozó legégetőbb 
hiányok pótoltatni fognak, a kultusz- 
miniszter által tolmácsolt kölcsönös 
felvilágosítások pedig előmozdították 
mindkét részről oly hangulat kifejlő
dését, amely alkalmas arra, hogy 
felekezeti téren a további kompliká
cióknak elejét vegye.

A l i k o r  a k i r á l y k i s a s s z o n y  
l e g s z e b b . . .

(2)
Mese. Irta: Cslte Károly.

— Jujujuj 1 ezek voltak a legigazibb 
csengésű, legértékesebb pengők a világon! 
. . .  Itt a bárányka, vigyétek, arany pázsiton 
legeltessétek. Tiszteltetem édes anyátokat, 
apátokat. Mondjátok meg, hogy itt találkoz
tatok a legrosszabb emberrel a földön, aki 
drága pénzért adta el nektek a bárányát.

— Megmondjuk, megmondjuk, hogy a 
legjobb emberrel találkoztunk a világon!...

Elindult ismét a két gyermek, társuk 
volt a csókon vásárolt bárányka.

— Fehérke! fújom a sípot.
— Ne fújd, Álmoska, mert hamar el

fáradsz.
— De fújom. Anyácska meghallja előre, 

hogy megyünk.
— Igazad van, Álmoska: fújd. Ha te 

elfáradsz, fújom én, hadd hallja meg anyács
kánk, hogy megyünk.

Furulyaszó mellett aprózott tovább, min
dig tovább a két árva. A nap már nem 
égette az út porát, erejét vesztve bukott le 
a nyugati látóhatáron.

— Jaj, Fejérke, félek! Sötét lesz! — 
szeppent meg a fiú.

— Ne félj, Áimoska! Angyalkák szemei 
néznek, ragyognak le ránk. Látod, milyen 
sok csillogó angyalszem!

— Milyen szépek, milyen gyönyörűek! 
Tán anyácskánk szeme is köztük van . . .  
Nézd, nézd, Fejérke, ott van. . .  ott ni!. . .  
Milyen szépen néz le ránk.

Lekuporodtak az árokpartra, onnét néz
ték, bámulták, hivták az anyácska virrasztó, 
ragyogó szemcsillagát.

— Nézd, nézd, Fejérke! Anyácska szeme 
közelebb jön . . .  közelebb . . .  már itt van 
. . .  Oil, anyácska, édes anyácska! . . .

Az édes anya lejött hozzátuk. Mély, 
édes álomba ringatta gyermekeit a puha 
gyepes árokparton . . .  Csak a bárányka 
volt ébren, csendesen kérődzött mellettük.

Kocsi robogott az országúton. Két pár 
telivér tündér paripa röpítette a kocsit előre.

A bárányka felugrott, kiállt az útközépre 
a kocsi elé.

A paripák megtorpantak s hirtelen meg
álltak.

— Mi baj?! — hajolt ki a kocsiból 
egy szép királykisasszony.

— Semmi baj, csak egy kis bárányka 
áll a kocsi előtt. Elterelem mindjárt az 
útról, — ugrott le a darutollas, piros csákós

hajdú a bakról. De nem kellett a báránykát 
kergetni, elszaladt a mélyen alvó kis gaz
dáihoz.

— Nini, két kis elhagyatott árvaság! — 
kiáltott fel a hajdú meglepetten. — Szegény, 
kis fiókák egymást átölelve alusznak!

A királykisasszony is leugrott a kocsiról
— Hadd lám, hol vannak ? Milyenek ? 

. . .  Istenem, Istenem ! . . .  Szegény kis el. 
hagyatottak! . . .  Visszük őket magunkkal.

A fiúcskát a királykisasszsny vette ölébe, 
Fehérkét pedig az udvarhölgye.

A gyermekek mélyen aludtak s édesde- 
den suttogták:

— Óh, anyácskánk, milyen jó, hogy 
eljöttél értünk .. .

A királyi várkastély egy kis félreeső 
szobájába vitte őket a királykisasszony.

Levetette királykisasszonyi ruháit s leg
egyszerűbb vászonruhába öltözött.

A gyerekek ágyainál virrasztotta át az 
éjszakát.

Mikor felébredt Álmoska, szemeit dör
zsölve bámult reá 8 majd ujjongva a nya
kába ugrott!

— Oh, anyácska, édes jó anyácska! 
Mégis igaz, hogy eljöttél értünk!

A királykisasszony karjára emelte a fiút 
s megcsókolta:
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Október 31-ike Budapesten.
A Bethlen Gábor Szövetség, a 

Magyar Kálvin Szövetség és az Or
szágos Luther Szövetség az idén is 
nagyszabású országos ünnepség ke
retében ülte meg a reformáció év
fordulóját Budapesten. Az ünnepség 
a székesfővárosi Vigadó termeiben 
folyt le, amely nem volt képes a 
nagyszámú közönséget befogadni.

Az ünnepség közénekkel kezdődött. 
Ezután grúf Ráday Gedeon elnök 
megnyitotta az ünnepséget. Üdvözölte 
a megjelenteket, kiemelte, hogy négy
száz évvel ezelőtt Wiltenbergában 
kigyulladt egy fáklya a nagy sötét
ségben. Ezt a fáklyát igyekeztek év
századokon keresztül eloltani, de a 
fáklya az évszázadok viharában és 
vészében nem aludt ki A magyar 
protestántizmus nem akar támadni, 
de vissza akarja és vissza fogja verni 
az ellene irányuló támadásokat, bár
honnan, bármely oldalról is jöjjenek 
azok.

Ohlemüller Gerhardt dr. a pro
testantizmus védelmére alakult Világ- 
szövetség főtitkára mondott ezután né
met nyelvű beszédet. Megemlékezett a 
magyarországi protestántizmusnak a 
múltban való sok szenvedéséről, az 
üldöztetésekről, a magyar gályarabok- 
ról, a tömlöcökbe hurcolt protestáns 
papokról. Majd kiemelte, hogy újab
ban is bátorság kell ahhoz, hogy 
valaki protestánsnak merje magát 
vallani.

Majd következett dr. Baltazár 
Dezső református püspök beszéde.

Mi minden vitánkban mondotta 
többek között Balthazár a Szentírásra 
mutatunk, az Evangéliumra felleb
bezünk és akkor nyert perünk van 
a legfőbb biró, saját lelkiismeretünk 
előtt. A reformáció a Stentirás dia
dalünnepe. Felidézte ezután Bethlen 
Gábor fejedelem emlékét, aki saját 
állítása szerint huszonhatszor olvasta

— Eljöttem, fiam, e l . . .  Ezután mindig 
veletek leszek . . .

. . .  Jött a királykisasszony ifjú vőlegé
nye. Nézett, bámult meglepetten.

— De, édes, mi ez?! Milyen ruhába 
öltözött?!

— Anyának, édes anyának öltöztem, 
kedves, ezekért az árvákért, — súgta a 
királykisasszony vőlegénye fülébe. — Ugy-e, 
nem haragszol érte? Felöltözök ám majd, 
mikor a kis árváim nem látják, a király- 
kisasssonyi ruhámba is . . .

— Ne, ne vesd le, édes üdvösségem!
— kiáltott fel az ifjú elragadtatással. — 
Ebben az édes anyai ruhában, kisdeddel 
a karodon vagy a legszebb, legcsodásabb I 
. . .  Nincs ennél szebb királynői ruha a 
Világon 1 . . .  (Vége.)

Luther Márton:
„Urunk óh Mesterünk u Jézus Krisztus ezt mondja : 
í'érjetek meg, mert elközelített a mennyeknek or
szága. Azt akarja, hogy a hívek egész élete megté

rés legyen.“

el a Bibliát, ez ihlette meg lelkét, ez 
irányozta szellemét és életét. Negy
vennégy csatában diadalmaskodott 
Bethlen Gábor, de még diadalmas 
csatái után is a felekezetek közti 
viszonyt a béke jegyében, igazsággal 
igyekezett biztosítani.

Mi Jézus útján, Jézus Krisztus 
nyomában haladunk, azon az utón, 
amely az igazság diadaláig visz. A 
jelszavunk ugyanaz, ami Bethlen 
Gáboré volt:

Isten tisztessége, a nemzet sza
badsága. A mi célunk a magyar 
nemzeti társadalom testvéri egyesü
lése : Tiszta hit, tiszta tudomány, 
tiszta erkölcs és hazaszeretet szelle
mében. Itt állunk, máskép nem te
hetünk.

Ezután az énekkar egyházi éne
keket mondott, majd báró Kaas Albert 
dr. nemzetgyűlési képviselő fejtette 
ki, hogy minden felekezetbeli protes
tánsoknak össze kell fogniok, nem 
kell egyesülniük, de erősen meg kell 
fogniok egymás kezét és vigyázni 
arra, hogy a kézfogás ne lazuljon, 
hogy a kapocs ne legyen gyöngébb.

Nem kérelem ez, nem a számbeli 
kisebbség kérelme a számbelileg na
gyobbhoz, hanem felhívás közös mun
kára, közös hivatás alapján.

Megint ének következett, majd Jó
zan Miklós unitárius püspöki viká
rius mondott megható imát, az ének
kar elénekelte «Erős várunk» és az 
emlékpünnep végétért.

Az egyetemes gyáminté
zeti közgyűlés.

Október hó 24-én tartotta az egye
temes gyámintézet f. évi köz

gyűlését Debrecenben, ahol a gyüle
kezet figyelme méltó kereteket adott 
a közgyűlésnek maradandó emlékű 
szép lefolyásához. A közgyűlésen 
részt vettek, az elnökség: báró Fei- 
litsch Berthold és Ziermann Lajos, 
Geduly Henrik és Kiss István püspök, 
Zelenka Lajos kér. felügyelő, Dómján 
Elek, Scholtz Ödön, Kruttschnitt, 
Antal, Sárkány Béla és Podhraczky 
János esperesek és sokan mások.

A közgyűlést megelőző istentiszte
leten az oltári imát Farkas Győző 
lelkész, a prédikációt Szflts Gábor 
kelenföldi lelkész mondotta ; beszédé
ben magyar evangélikus fájdalmak 
sírtak, s a gyámintézet nemes, emel
kedett példái vigasztaltak és lelkesí
tettek. Mély, érzéssel és gondolattal 
telt beszéde ünnepélyes lelket terem
tett báró Feilitsch B. világi elnök 
megnyitójához, amely vázolta a gyám
intézet hatalmas és áldásos munkáját. 
Nemes élvezetet adott szívének be
szédében megnyilvánult melegsége, s 
az általa előadott, külföldi útján ta
pasztalt nagy példák elsorolása. Ki
tűzte a gyámintézet eszményi célját: 
kövesse mint nagy mintaképet, a né
met G. A. egyesületet a cselekvő se
gítő szeretetben. Geduly H. püspök 
az egyet, egyház üdvözletét tolmá
csolta. Nemcsak az Isten igéjét hirdeti 
a gyámintézet, hanem a szeretetet 
gyakorolja is. Farkas G. lelkész a 
debreceni gyülekezet üdvözletének 
adott kifejezést, abból az alkalomból, 
hogy az Egyetemes Gyámintézetet 
első Ízben látja vendégül. Reméli a 
gyülekezet a támogatást viszont ah
hoz, hogy felépüljön és megkondul- 
hasson a tornyos templom harangja.

Ziermann L. elnök jelentése tartal
mas és kimerítő volt. Egyházunk mai 
helyzetét a Schleswig—Holstein nyu
gati tengerparti u. n. Haliig- (apró) 
szigetekhez hasonlítja. E szigetek ré- 
gente egy töretlen egészet alkottak 
és a szárazföldhöz tartoztak, de óriási 
viharok és nagy árvizek elválasztot
ták őket egymástól s most a viz éj
jel-nappal mossa a partjukat s a leg
nagyobb erőfeszítésbe kerül, hogy 
gáttal megvédve, el ne tűnjenek vég
kép a föld színéről. Megemlékezett 
azután az élők sorából eltávozott ki
váló munkásról, a szív emberéről 
Győry Lórándról, kinek emlékét a 
gyámintézet megörökítette; továbbá
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méltatta az apostoli lelkflletfl Károlyi 
Endrét abból az alkalomból, hogy a 
kér. gyámintézeti elnökségről lemon
dott. Beszámolt arról, hogy az elmúlt 
évi segélyfink a Q. A. egyesület ré
széről 264 millió korona volt; hogy 
az idei Q. A. egyesületi közgyűlésen 
Düsseldorfban Peilitsch báró egyet, 
gyámint. elnökkel együtt részt vett.

Nagy örömben részesítették az 
egyet, gyámintézetet a Thébusz test
vérek, akik édesatyjuk emlékére 10 
millió korona alapítványt tettek. Mi
után a jelentés a többi adományokról 
is részletesen beszámolt, s épp úgy 
gyámint. tevékenységéről, s ama 
bányakerületi gyámint. javaslatokról, 
amelyek a munkát intenzivebbé igye
keznek tenni: előterjesztetett a jelen
tés az alapítványokról, s a gyámint. 
kiosztotta f. évi adományait, amely
ből a nagy szeretet-adományt, 33 
millió koronát, Gyula kapta meg.

Délután vallásos ünnep volt, Kiss 
Jenő egyet, tanár munkája olvastatott 
fel az >aktiv keresztyénségrőW, s Ku
tas Kálmán lelkész olvasott fel versei
ből.

Az egész közgyűlés és ünnepély 
megrendezése finom és nemes volt, 
amely úgy dr. Haendel Vilmos felügy., 
egyet, tanárt, mint Farkas Győző lel
készt és az egész gyülekezetét a leg
nagyobb mértékben dicséri.

Omló hantokon.
Szaporodnak  a barázdák 
om lanak a hantok, 
elnémultak a trillázó 
vidám madár-lantok. 
Szántó-vetők kérges markán 
izm os tettek égnek, 
kikelt vetés a párnája 
minden szent reménynek.

Avarba tűnt illatokon 
játszik a nap fénye, 
hervadnak a tarka színek 
foszlik a föld képe, 
szom orúság  rezdül által 
minden kis fű szá lon ; 
vetésre vár minden élet 
kelésre az álom.

Vetésre vár minden élet 
s ha tél fagya járja, 
hittel bizó zsenge arcát 
új tavaszra tárja: 
télnek kell hát és viharnak 
szántani felettünk, 
hogy a tavasz köszöntésre 
talpra szökkenhessünk.

Kapcsándy Sándor.

Levél.
Lapunk zártakor vettük az alábbi 

sorokat s azokat m é ly  tis z te le t te l  
a j á n l j u k  e g y e te m e s  eva n g . e g y 
h á z u n k  n a g y r a b e c s ü l t  veze tősé
g é n e k  s z ív e s  f ig y e lm é b e .

Kedves Barátom!
Mikor a f. évben a gályarabok ki-  

szabadulásának 250 éves évfordulóját 
ünnepeljük, nem kellene-e hálával 
megemlékeznünk a szabadító De Rup- 
ter nemzetéről is akképpen, hogy 
e g y e te m e s  k ö z g y ű lé s ü n k b ő l  k i 
fo ly ó la g  e g y  k ü ld ö t ts é g  k e r e s n é  
f e l  a  b u d a v e s t i  h o l la n d  k ö v e t
sé g e t és o tt to lm á c s o ln á n k  a  
p r o te s tá n s  H o l la n d ia  i r á n t  m a  
i s  é r ze tt  h á lá n k a t  és r o k o n -  
s z e n v ü n k e t  a 250 évvel ezelőtt ta
núsított bátor és nagylelkű fellépésért, 
melyet gályarabjaink kiszabadításakor 
tanúsított ?

Kedves lapodban akartam ily irá
nyú indítvánnyal előállani, de az idő 
erre már rövid lévén, ha osztod né
zetemet, tégy lépéseket az iránt, hogy 
ezen udvariassági aktus valamely fo r
mában az egyetemes gyűlés részéről 
kifejezésre jusson.

Kiváló tisztelettel.
Ménes hely, 1926. okt. 30.

Szerető híved: 
F e n y v e s  E d e .

Zséüenyl gnlyarnb-lelkósi alsóilörgic»el emléktáblája.

Weiszer Ernő f

Az „Olvassuk a bibliát" rovat alól 
ismerik az olvasók ezt a nevet. Most 
ide került a gyászkeretbe, hogy soha 
többé oda ne kerülhessen.

Reménysége volt szüleinek. Az első 
felnevelt gyermekük. Fiatal volt, csak 29

éves. Flros pozsgás volt, mint a meg
testesült élet. Egy hétig volt csak beteg, 
súíyos vesekőoperáción ment keresztül 
s október 24-én Budapesten meghalt. 
Szülei, testvérei fájdalommal sírják: 
„Pedig mi azt rem éltük..."

Reménysége volt gyülekezetének. 
Magyarország legszegényebb gyülekeze
tében működött, a hernádvécseiben. 
Csak 15 adófizetője volt, azok is csupa 
szegény emberek, mégis hat esztendős 
pásztori szolgálata alatt templomához 
tornyot épített, harangokat szerzett s 
már azon gondolkoztak, hogy az ala
csony templomot fogják az új torony
hoz méltóra felemelni. .. s most teme
tik az álmaikat: „Pedig mi azt remél
tük. . . "

Reménysége volt az evangéliomi 
megmozdulásoknak. A teljes evangéli- 
omot prédikálta, szép belmissziói mun
kát végzett. A magános ember papi 
laka vasárnapi iskoláktól s bibliaóráktóí 
volt hangos. Gyülekezetén kívül is min
dig örömmel szolgált mindenütt akár 
szóval, akár Írásaival. Még a kórházban 
is, utolsó napjaiban is, lelki atyja volt 
a betegeknek. Fáj elveszíteni, mikor mi 
azt reméltük...

Reménysége volt a szenvedőknek. 
Nagy gyakorlati érzékkel volt megáldva 
s ezért ennek a bibííás embernek az 
élete a szeretet élete volt. Nagy harcokat 
vívott hívei anyagi érdekeiért is. Életének 
íegbámulatosabb teljesítménye azonban 
mégis az volt, hogy elődjének családját, 
az özvegy papnét és árváit úgy gondozta, 
mintha a saját családja lett volna. 5ok  
küzködő ember zokogja: „Pedig mi azt 
reméltük.. . “

Miskolcon lakó szülei Miskolcra ho
zatták s ott temette el Nemes Károly 
esperes a templomból az egyházmegye 
lelkészeinek, gyülekezetének s tisztelői 
nagy seregének részvéte mellett. A  sír
nál Záhony Dezső tanítóegyesüíeti elnök 
búcsúzott el tőle, mint az egyházmegye 
dékánjától s Ligeti Ede szórta rá a 
paróchiák fagykimélte utolsó virágait.

„Ezeket kellett szenvednie s úgy 
menni be az ő dicsőségébe."

TYN.

OLVASSUK A B I B L I Á T !

A csodák útja az engedelmesség.
Nov. 8. A csodatevő itt van. Máté 28. 

so Milyen balgán beszél az a szenvedő, 
aki arról panaszkodik, hogy mily kár, hogy

Íézus nincs már a földön s hogy így le
árt a csodák bibliai kora! Hiszen Jézus 

itt van. De hát csak a lelke, a teste nincs 
itt. így érvelnek ellene. Figyeld meg, hogy

Jézus a legtöbb csodáját nem a testével, 
lanem a leikével csinálta. A szavával, nem 
a kezével. A szava pedig itt maradt hall-
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hatóan a bibliában, mely nemcsak történeti 
megörökítése Jézus rég hangzott szavainak, 
hanem Jézus ajaka, amellyel beszél hoz
zánk s amelynek a tapasztalat szerint 
ugyanoly csodatevő ereje van, mint Jézus 
személyes kijelentésének. így nézz a bib
liádra s így becsüld azt meg 1

Nov. 9. Kérdd m eg öt. Lukács 11: 9 —10. 
Jézus a nagv csodatevő, nem megközelít
hetetlen. Nem zárkózik el előled, akármikor 
elibe viheted imádságban a kérésedet. Nem 
zárja el szivét sem előled, nézd, hogy biz
tat ez igében is téged I Kihasználod-e 
eléggé a csodatevő kinálkozását ? Milyen 
az imád$ágo8 életed?

Nov. 10. Engedelmeskedj neki. Máté 13. 
53— 58. Jézus sem tehet csodát ott, ahol 
nem hisznek benne. Akiben hiszek, abban 
bízom, annak szavára hallgatok, annak 
engedelmeskedem. A hit tehát végső gya
korlati megjelenési formájában engedel
messég. Ha kevesebb ma a csoda, csak 
azért kevesebb, mert kevesebb az engedel
messég. Ma megcsodálják Jézust, érdek
lődnek iránta, gondolkoznak felőle, mint 
Kapernaumban, de ép úgy nem is enge
delmeskednek neki. Az engedetlenséged 
csodaakadály.

Nov. 11. N e sajnáld, ha fize tést kér. 
Lukács 18.18—30. Csoda akkor történik, 
ha emberileg lehetetlen történik. Az üdvö
zülés emberileg lehetetlen, tehát csoda 
történik, ha egy ember üdvözül. Ennek a 
csodának az árát már lefizette helyettünk 
a keresztfán Jézus, cserébe tőlünk csak 
azt kéri, hogy őt szeressük a legjobban 
ezen a világon. Tehát mindenkinek fel kell 
áldoznia azt, amit legjobban szeret a vi
lágon. Ez alól nincs kivétel. Ne sajnáld! 
Jézus mindennel felér!

Nov. 12. Menj, ahová k ü ld i Lukács 17: 
n—is, II. Királyok 5 . í—14. Valami szent 
ceremóniát váriak s kaptak helyette egy
szerű receptet. Csalódottan mennek tovább: 
Mit segíthet a mi bajunkon a pap vagy a 
Jordán ? S mégis az segített. Ne mosolyogd 
le a Jézus egyszerű utasításait, ha bajod
dal a Bárány vérében való megfürdéshez 
vagy a papodhoz küld. Használd ki az al
kalmakat I

Nov. 13. H igyj, ha el is kü ld !  János 
4.46—54, Vannak Jézusnak csodái, amelyek
ben egyszerűen elküldi az embert azzal, 
hogy kérése teljesítve van, de nem csinál 
semmit. Nehéz órák ezek. Az ember nem 
tapasztal, nem érez semmi segítséget s a 
szive mindig azt súgja: nem hallgatott 
meg. Ne az érzéseidre támaszkodjál ilyen
kor, hanem az Úr szavára. Várj türelmesen 
s meglátod, hogy igazán meghallgatott.

Nov. 14 Szólj, ahol parancsolja. Apóst, 
csel. 9 . 10 — 18 Az engedelmes lelkek nem
csak önmagukon tapasztalnak csodákat, 
hanem másokon is tudnak csodát csinálni. 
Ne húzódozz, ha az Ur fel akar valahol 
használni. Ki tudja, milyen csodát mulasz
tasz el, vagy egyenesen akadályozol meg I 
Szádhoz a kürtöt! Turóczy Zoltán.

A ném etországi Gusztáv A d olf 
egyesület közgyűlése.

(3)
Hogy mennyire kihasználják német 

testvéreink a tovasiető napot és 
mennyire tudatában vannak annak, 
hogy földi időnk az örökkévalóság
nak egy része, azt nemcsak az ala-

Öszi hangulatok.
ik e r  cirágnak paletti ágya 
Szem erú esz, sárga Balál,
Szunnyadó lelked gendel e r á ja :
M ajd miker a hulló, száraz lembeli kőzett 
Neoető ajakkal, daloló kedcóben 
A  feltámad! éle! győztesen megáll ? !

az! jól íudem, hegy sirben ^alett nyug- 
Fekete lepellel állig betakart! [szik, 
A zért ha az esznek sápadt arcát látem, 
llennyél búcsúztatom azt a lábam alatt 
lpalett-csendben nyugoé, elsárguló au art!

SCHÖCK GYULA.

posan kihasznált ünnepnapok bizonyí
tották nekünk, hanem az Oststrasse- 
ban levő evangélikus Hospitz egy 
felirata is, amely azt mondja:

.Fessle durch Taten die jagende Zeit
Schmiede den Tag an die Ewigkeit.“
Ennek a napnak, a keddi napnak 

délutánján a sok százra menő ünnepi 
közönség gőzhajón Kaiserswerthbe 
utazott, hogy megtekintse ott a Flied- 
ner által alapított világhírű diako
nissza intézetet. Útközben alkalma 
nyílott a magyar kiküldötteknek a 
Gusztáv Adolf egyesület vezető körei
vel, a Gusztáv Adolf egyesület s a 
gyámintézetet közösen érdeklő ügye
ket alaposan megtárgyalni s kér
vényező gyülekezeteink s intézmé
nyeink helyzetét ecsetelni.

Mikor Kaiserswerth partjához, 
melyet ez alkalommal a ránk váró 
diakonisszák nagy serege szegélyezett, 
értünk, köszöntésül megszólaltak 
Kaiserswerth harangjai s ami vála
szunk Luther ünnepi énekének két 
első, a Rajna hátán százak által 
énekelt versé volt.

Utunk a Fiiedner-féle óriási inté
zetek mustármagjához, a kis kerti 
házikó elé vezetett, ahol az intézet 
vezető lelkésze gróf Lüttichau kö
szöntött bennünket, amelyre D Rend- 
torff válaszolt. A főépületen a galamb
bal ékesített kék intézeti zászló len
gett. A nagy termekben megvendégel
tek bennünk a diakonisszák Mind
egyik kávécsészére rá volt égetve az 
anyaház symboliuma. a csőrében zöld 
ágat vivő galamb. Ozsonna után ki
vonultunk a temetőbe s letettük az 
anyaház alapítójának s az első 
diakonisszának sírjára a Gusztáv 
Adolf egyesület koszorúját. A kegye
let aktusát a harsonakarnak az örökké
valóságról szóló szép énekdallamai 
kísérték. A diakonisszák sírkövén is

Znétlcnyi István nlaótlörgicsel templomának romjai.

ott látni symbolumként a galambot, 
vagy pedig a keresztet pálmával.

A diakonisszák templomában Dis- 
selhof lelkész az intézet történet és 
életét ismertető előadásának szép 
keretét képezte az egyik diakonissza 
által feltűnő precizitással vezetett 
kéthangu leányénekkar szebbnél szebb 
énekei. (Folyt. k6v.)

A Jézus Krisztus uralmának  
proklam álása.

A pápa proklamálta Jézus uralmát 
a világ népei felett s ez uralom meg
ünneplésére október 31-ét rendelte el 
ünnepnapul. Üdvözlöm a pápát s az 
evangéliumban gyökeredző protestáns 
büszkeséggel nyújtom feléje jobb ke
zemet. Október 31-én évről-évre 
protestantizmus és katholicizmus im- 
márom találkoznak s egy örök eszme 
ünneplésében összeölelkeznek. De — 
baj van. A Krisztus uralma lényegé
ben a pápa uralmának végét jelenti I 
(I. Kor. 8, 6,)

S várom, várom hivő szívem teljes 
buzgóságával azt a nagy pillanatot, 
midőn az igazság tüze, amelyet Jézus 
gyújtott az egész földön, minden nép 
és felekezet igazában lángra lobban 
s lángjai betöltik az egész világot. 
A Jézus Krisztus uralmának az lesz 
az igazi ünnepe 1 Mayer Pál.

Harangszentelés és tanítógyülés 
Diósgyőrben.

Diósgyőr község képviselőtestülete 50 
millió koronát adományozott a diósgyőri 
ev. egyháznak harangbeszerzésre, ami a 
hívek adományaival együtt lehetővé tette 
a háborúban elrekvirált nagy harang be
szerzését, Záhony Dezső diósgyőri ev. igaz
gató-tanító és neje pedig tragikusan elhunyt 
Géza fiuk emlékére elkészíttették a kis 
harangot. Okt. 24-én volt a két harang 
felszentelése, mely az esős idő dacára is
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hatalmas közönséggel töltötte meg a temp
lomot. A rendes istentiszteleten Vietorisz 
László diósgyőr-vasgyári hitoktató-lelkész 
végezte az oltári szolgálatot, Túróczy Zoltán 
ózdi lelkész szószéki beszédet mondott 
János 4.46—54. alapján. Nemes Károly diós
győri lelkész-esperes pedig ünnepi meg
emlékezést tartott báró Baldácsy Antalról. 
Szólóénekével Prúnyi Erzsébet gyönyör
ködtette a közönséget.

Istentisztelet után volt a harangszentelés, 
melyen Nemes Károly elmondotta a régi 
harangok történetét s az újak beszerzésit. 
Sok szem borult könnybe, mikor a 77. 
zsoltár 6 — 15 versei alapján megemléke
zett a régi napokról. Felolvastatott Geduly 
püspök ez alkalomból a gyülekezethez írt 
pásztorlevele s Hermann Miksa keresk. 
miniszter, Diósgyőr képviselőjének, üdvözlő 
levele. Szűcs Mariska Záhony Dezső al
kalmi költeményét szavalta el, a „Polgári 
Dalkör“ pedig szép karénekeivel adott mű
vészi keretet az ünnepélynek.

Az ünnepély után közebéd volt, melynek 
végeztével sokáig gyönyörködtek a hívek 
a harangok szép szólásában. A nagy harang 
5 mázsás, felirata : „Az igaznak emlékezete 
áldott“ és „Akinek füle van a hallásra, 
hallja“. A kis új harang 1 mázsás, felirata: 
„Nagy bánattal keresünk téged“. A Selten- 
hofer-cég gyártmányai.

Délután vallásos estély volt, melyen 
Duszik Lajos miskolci lelkész tartott elő
adást a lekopott, de újra kiábrázolandó 
Krisztus-képről, Záhony János szólót, Prú
nyi Erzsébet és Záhony Dezső duettet éne
kelt Balthazár Dezső orgonakfsérete mel
lett, Tóth Piroska és Nagy Mariska pedig 
szavalt.

Másnap tartotta a hegyaljai egyházme
gye tanítóegyesülete közgyűlését, amelyen 
a tagokon kívül megjelent az egyházmegye 
vezetősége, a lelkészi karból is többen, 
Keresztes Vencel, az Országos Tanítóegye
sület alelnöke, Görgey alezredes, vármegyei 
testnevelési felügyelő, Kemény Péter a 
tiszakerületi tanítóegyesület elnöke több 
nyíregyházai tanítótársával, Gerhardt Béla 
tanítóképzőint. igazgató, a község elöljáró
sága, a helyi állami és ref. iskolák tan
testülete. Úrvacsora után Poppe Béla tállyai 
tanító tartott mintatanitást, megmutatván, 
hogyan lehet a helyesírást is a vallásos 
nevelés szolgálatába állítani. Záhony Dezső 
elnöki megnyitójában a nyolc osztályú elemi 
iskola, a tanítóképzés reformja s a paeda- 
gógiai státus mellett foglalt állást. A tanító
egyesületet minden oldalról ért üdvözlések 
tartalmas sora után programm szerint folyt 
le a közgyűlés. A tartalmas előadások köz
ben a diósgyőri nőegylet vendégelte meg 
tízóraival a résztvevőket, délben pedig kcz- 
ebéd volt.

Érdekes megemlíteni, de még érdeme
sebb utánozni azt, hogy a diósgyőri iskolá
ban a tanulás előtti és utáni imádság végén 
a gyermekek mindig ezt a kis verset mond
ják karban: „Én evangélikus vagyok, val
lásomért élek, halok!“

KORKÉPEK.
K a r c o la to k  a  h é trő l.

Budapest katholikus társadalma 
Krisztus királyságát ünnepelte a Vi
gadóban. A napi lapok jelentése sze
rint általános figyelem közben emel
kedett szólásra Csávossy Elemér S. I.
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tartományfőnök s Krisztus királysá
gának egyházbeli és egyházpolitikai 
jelentőségét fejtegette s a hallgatóság 
sűrű közbeszólásától kísérve mon
dotta többek között:

„Nem igaz az, hogy minden val
lás egyforma! Én, mint katholikus, 
nem örülhetek annak, ha egy másik 
vallás előretör, mert nem örülhetek 
a tévely elterjedésének! Nem lehet 
erre azt mondani, hogy ez hazafiat- 
lanság! Én, mint magyar sem örül
hetek annak, ha a tévelyt az országban 
terjedni látom “ . .  .

Ezután Krisztus királyságának fe l
ségjogait fejtegette, melyet a polgári 
házasság súlyosan megtépázott, majd 
a következőket mondotta:

— A napokban valaki a Regnum 
Kristianumról beszélt s azt állította, 
hogy ennek kell megvalósulni Ma
gyarországon. N e lo p ja  el tő lü n k  
senki sem a Regnum Kristianum fen 
séges gondolatát és ne akarjon rá 
bennünket megtanítani! Éppen ezért 
a Regnum Krisztianum mellett igenis 
maradjunk továbbra is Regnum Ma- 
rianum, mert előbb uralkodott ezen a 
földön Mária, mint az idegen kéz, 
mely csak azért akarja megdönteni a 
Regnum Marianumot, hogy később a 
Regnum Kristianumot is lerombolja!“

EGYRŐL-MÁSRÓL.
A  m in d e n n a p i  életből.

Ki kaphat beköltözési enge
d ély t?  A népjóléti miniszter rende
letet adott ki a menekültek részére 
szükséges beköltözési engedély kiadá
sáról és a kérelem előterjesztéséhez 
szükséges igazolványokról. A rendelet 
előírja, hogy beköltözési engedélyt 
kell kérnie mindenkinek, aki megszál
lott területről 1921 március elseje 
után költözött, vagy ezután szándé
kozik átköltözni Csonkamagyarország 
területére. Kivételt képeznek azok a 
menekültek, akik 1921 március 1, 
augusztus 1. közötti időben a be
költözőket ellenőrző kirendeltségektől 
engedélyt kaptak. A főiskolai hallga
tóknak és középiskolai tanulóknak, 
amíg tanulmányaikat nyilvános tan
intézetben folytatják, beköltözési en
gedélyt nem kell kérniök. Az engedély 
kiadása iránt a népjóléti miniszterhez 
kell a kérvényt benyújtani. Mellékelni 
kell egy nyilatkozatot arról, hogy 
a folyamodónak Magyarországon 
állandó lakása van. Ha lakással 
még nem rendelkezik, akkor igazol
ványt kell bemutatni arról, hogy va
lamely háztulajdonos beköltözés ese-
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Ősszel.
Halvány fénye van már 
A nap sugarának,
Letarolt mezőben 
Őszi szelek járnak.
Hová lett a napnak 
Forró verőfénye ?
Hová a madárdal 
Csattogó zenéje ?

Hová lett az erdő 
Tarka szinpompája ?
Hová a mezőnek 
Ezernyi virága ?

Azt zúgja a szellő 
A hervadó tájon:
Elsuhant a szép nyár,
Mint egy édes álom.

Mint egy édes álom 
Szertefoszlott. . . vége . . .
5 ml dérvert utakon 
Megyünk már a télbe.

H O R V Á T H  IM RE.

tén lakást ad számára. Hatósági 
bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy 
van annyi vagyona, vagy kereseti 
forrása, amelyből magát és családját 
el tudja tartani. Bizonyítvány kell a 
folyamodó vármegyéjebeli több meg
bízható embertől, akik megszállott 
területen a kérvényezőt ismerték és 
akik ennek erkölcsi életét és megbíz
hatóságát igazolják. Ha megszállott 
területen lakó nő Csonkamagyaror
szági férfihez jön feleségül, akkor a 
menyasszonynak szintén kell beköltö-

Szalay Sándor, a répcelakl egyházközség hosszú idén 
át Tolt érdemes gondnoka, aki a gyülekezetét egy 

150 kg.-os haranggal ajándékozta meg.
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zési engedélyt kérni és a férje sze
mélyére vonatkozóan kell az igazol
ványokat becsatolni. Tizennyolc éven 
felüliek, ha bár atyai hatalom alatt 
állanak, külön kötelesek beköltözési 
engedélyt kérni. Akik megszállott 
területről saját ingóságaikat akarják 
áthozatni, azoknak külön kérvényt 
kell ez iránt beadniok. A kérvény 
előterjesztésével egyidejűén bejelentő
lapot is kell a minisztériumba beadni. 
Ennek huszonhat pontját hiba nélkül 
kell a kérvényezőknek kitölteni.

HETI  KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlésen a felsőházi 

vita alkalmával felszólalt b. Kaas Albert 
képviselő is az országos Luther Szövetség 
elnöke és követelte az evang. egyházat 
megillető képviseletet a felsőházban. Ne 
ligvidáljuk — úgymond Kaas b. Trianont 
az evang. egyház számára. — A politikai 
körökben egyébként egy közeli általános 
képviselőválasztás lehetőségével számolnak. 
— Rákóczi szövetség megkoszorúztatta 
Rákóczi sírját Kassán. — A szociáldemok
rata párt országos kongresszusának az 
ellenzéke helytelenítette az együttműködést 
a polgári pártokkal. — Az egységes párt 
20 tagja halottak napján megkoszorúzta 
Kossuth Lajos sírját. — Budapesten 10 
ezernyi tömeg fogadta vasárnap az Olasz
országból hazahozott hősi halottakat.

A társadalmi politikai kongresszu
son Hegedűs Lóránt a hadikölcsonötc va
lorizációját követelte Úgymond Hegedűs 
»az állam tartsa meg becsületszavát nem
csak az állampolgárok, hanem a saját ér
dekében is. — Kovács Lajos h. államtit
kár oda nyilatkozott, minthogy a népesség 
szaporodásához legalább 3 gyermek fel
nevelése szükséges, minden házaspár, ki
nek 10 év után nincs 3 gyermeke, gyer
meknevelési adót tartozik fizetni. Hasonló
képen megadóztatandók a 30 évesnél idő
sebb agglegények. Nékám egyetemi tanár 
a nemi betegségekről tartott rendkívül fi
gyelemreméltó előadást. Követelt-e a ku- 
ruzslásnak, a hirdető orvosnak, a gyógy- 
szerhírdetéseknek törvényes üldözését. A 
provokáló divat, az exotikus táncok, a 
pornográfia — úgymond Nékám — mind 
a nemi betegségek elterjedésének szol
gálatában áll. Kijelentette, hogy ebben 
a kérdésben a nép felvilágosítása nagy 
fontosságai bír.

Az osztrák kancellár a szövetségta
nácsban hosszabb beszédet mondott, amely
ben rávilágított annak szükségességére, 
hogy a közélet és a közvéleménynek a 
parlamenti testületekről alkotott felfogása 
megtisztittassék.

A cseh nemzeti ünnep alkalmából a 
prágai fascisták megtámadták a szociális- 
tákat. — A cseh földreform hivatal zár alá 
vette Kóburg Fülöp nagybirtokát.

Spanyolországban Zita királynénak spa
nyol hivei palotát vásárolnak.

Lengyelországban Oroszország javára 
működő kémszervezeteknek jöttek a nyo
mára.

Törökországban a köztársaság kiki
áltásának évfordulóját mindenütt nagy ün
nepségekkel ülték meg.

A bolgár király szokásos ceremóniával 
nyitotta meg a 21-ik szobranje negyedik

ülésszakát. A szociálisták a király megér
kezésekor elhagyták a termet.

Franciaország Olaszországra kívánja 
átruházni siriai mandátumát.

Az olasz kormány okt. 28-án mint a 
fascisták Rómába vonulásának évforduló 
napját hivatalos ünnepnappá nyilvánítja. 
— Mussolini ellen revolveres merényletet 
követett el egy fiatal ember. Mussolini 
sértetlen maradt. A merénylő helyett egy 
fiatal fascistát bilincselt meg tévedésből a 
tömeg.

Dél Afrika és Írország nem ismeri el 
az Anglia által ralifikáit lokarnói szerződést.

Amerikában elrabolták Amudsen expe- 
díciós anyagát.

Oroszország az ázsiai nemzetek szö
vetségét akarja létrehozni. — A cseka h. 
elnökének automobilja ellen bombame
rényletet követtek el.

Brazíliában újabb forradalom tört ki.
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Szthároms. u. 23. vasárnap.
Ep. F ilip p i III. 17— 21.

„Az úr Jézus K risztust várjuk, k i  elvál
toztathatja a m i alázatos testünket, hogy 
hasonlatos legyen az Ö dicsőséges testéhez, 
am az ő hatalmas ereje szerint. “ E z a bi
zonyosság tegyen bennünket kitartókká a 
várakozásban, mellyel az úr Jézus K risztust 
várjuk. Várjuk öt hittel, szeretettel, remény
nyel.

A szombathelyi prot. fiú- és leány
diákszövetség október 30-án este 6 órakor 
reformációi ünnepséget rendezett. Luther 
egyéniségéről Kapi Béla püspök tartott 
lélekbemarkoló gyönyörű előadást. A nagy 
reformátor lelki értékekben végetlenül 
gazdag személye, megjelenítve a főpásztor 
meleg, színes s oly tökéletes művészi meg
rajzolásában, meggyőzte hallgatóit arról, 
hogy a mi protestánsságunknak is gazda
gabbnak, lelkiismeretesebbnek, határozot- 
tabbnak és imádkozóbbnak kell lennie. A 
kisérő műsor szereplői közül Moór Jenő 
orgonamü vész három orgonaszámnak, Bach: 
G-dur Fantázia, Batiste : Communia, Lem- 
mens: Fanfara c. darabjának mesteri elő
adásával ragadta el a közönséget. Szaval
tak : Rácz Ernő VII. reál. és Babos Gizelle
III. kér. tanulók. A diákszövetségek vegyes
kara a »Várjad óh én lelkem“ kezdetű 
éneket adta elő. Imát Scherer József és 
Kovács István, a diákszövetségek vezetői 
mondtak.

A  budapesti evangélikus egyház refor- 
mációs emlékezéseinek sorát méltóan ve
zette be az az est, amelyet a Deák-téri 
Luther-Szövetség rendezett a Deák-téri 
templomban. Bevezetőül Zalánfy Aladár 
zeneművészeti főiskolai tanár, a temp'om 
főorgonistája játszotta Reger »Erős várunk 
az Úristen“ korálelőjátékát, majd gyüleke
zeti ének után Kirchknopf Gusztáv dr. 
bányakerülcti központi lelkész tartott elő
adást Luther jelleméről. G. Réczey Erzsébet 
két Bach-dalt énekelt, azután pedig Hagen 
németországi lelkész ment fel a szószékre. 
Hagen érdekes beszédet mondott a luthe
ránus egyház jövőjéről. Ezután a Lutherá- 
nia egyházi énekkarnak és a fasori evan
gélikus főgimnázium zenekarának együttes 
szereplése következett Gyülekezeti ének és 
Zalánfy professzor orgonajátéka fejezte be 
a Deák-téri Luther-Szövetség szép ünnepét.

A  Kelenföldi Evangélikus Nöegyesület 
és a Kelenföldi Evangélikus Leányegyesület 
október hó 30-án rendezte reformációi 
emlékünnepét. — Az ünnepély műsora: 
Gyülekezeti ének: Erős vár a mi Istenünk 
. . .  (Énekeskönyv 256. sz.) Imádság. Meg
nyitó beszéd. Tóth Mária hegedűjátéka. 
Ünnepi beszéd: dr. Masznyik Endre ny. 
theol. akad. igazgató. Kienzl: Bibliás em
ber: Ária. Nádosy István operaénekes. 
Pálmai Kálmán polgári iskolai igazgató 
szavalata. Bancsóné Kovács Mária ének
száma. Gyülekezeti ének: Térj magadhoz 
drága Sión . . .  (Énekeskönyv 262.) — Az 
ének és zeneszámokat Levius Ferenc kisérte.

A pécsi egyház reformációi ünnepélyé
nek sorrendje: Előjáték orgonára. Emléke
zés a magyar gályarabokról, tartotta dr. 
Ostffy Lajos, Vasvármegye volt főispánja. 
Mozart: Andante. Vonósnégyes. Előadták: 
Graef Matild, Mansfeld Géza dr., Fullajtár 
Géza dr. és Zupancsics Vilmos. A gálya
rab, Lampérth Gézától, szavalta Hoff József. 
Mendelssohn: 42. zsoltár. Zenekar- és 
orgonakísérettel előadta a vegyeskar Zu
pancsics Vilmos tanár vezénylete alatt. Ima. 
Baldauf Gusztuv lelkész. Közének.

Az Evang. Hittudományi Fakultás 
Hallgatóinak Ifjúsági Kőre a soproni 
evang. lyceum tornacsarookában tartotta 
reformációi emlékünnepélyét. — Műsor: 
Weber: Ima. Énekelte a theol. ifjúság ének
kara. Polster Gy. J., III. é. th.: „Erős vár 
a mi Istenünk 1“ Szavalta: Kovan-Murányi 
György, Ili. é. th. Stein K.: A 91. zsoltár. 
Énekelte a theol ifjúság énekkara. Ünnepi 
beszéd. Mondta: Stráner Vilmos, a Fakul
tás prodékánja Szólóének. Chorál. Éne
kelte : Maczek Árpád, I. é. th. Ima. Mondta: 
Bácsi Sándor, a theol. ifjúság elnöke. Lut
her : „Erős vár a mi Istenünk I“ Énekelte: 
a theol. ifjúság énekkara.

Szentgotthárd. A reformáció emlék
ünnepén a délelőtti ünnepi istentiszteleten 
Purt Károly s. lelkész méltatta a nap jelen
tőségét. A délutáni ünnepségnek központ
jában dr. Scholtz Oszkár előadása Jézus 
királyságáról állott. Rendkívül áhítatot emelő 
volt a művészi keret, igy Sokoray Vilma 
gyönyörű szavalata, Ajkay Jenőné művészi 
szóló-éneke s az egyházi vegyeskar hatásos 
karéneke. Az offertórium 455.000 koronát 
eredményezett.

A  veszprémi evang. egyházmegyei 
lelkészek őszi értekezlete Pápán, okt. 
27-en folyt le, Takács Elek esperes elnök
lése mellett. Mint vendég, ott volt Szenthe 
Károly posta- és tavirdafelügyelő, az egy- 
házm. belmissziói egyesület világi elnöke is. 
Az urvacsorai szertartást sorrend szerint 
Hering János veszprémi lelkész végezte. 
Az elnök megnyitó beszéde után könyvtáros 
és pénztáros tették meg jelentéseiket, majd 
az értekezlet szeretettel üdvözölte Mester- 
házy László pápai lelkészt, ki súlyos beteg
ségéből Isten segítségével nem regen épült 
föl és dr. Mohácsi Lajos marcalgergelyi-i 
lelkészt, ki nemrég ünnepelte 25. házassági 
évfordulóját. Novák Rezső ajkai lelkész a 
püspöki kérdőpontok közül az evang. saj
tóról és „a lelkésznek munkájáról“ az 
iskolában tartott előadást, Hering János az 
1926—27. évi munkaprogrammot ismertette. 
Azután élénk eszmecsere folyt a következő 
kérdésekről: a kerületi járandóság igazsá
gosabb kivetése; az adócsökkentési állam
segély sürgetése; a sajtópropaganda és az 
ev. sajtó (nyomda) hiányai (a falusi nép a 
Harangszóban több elbeszélésfélét, napi, 
politikai dolgokkal való foglalkozást vár; 
a Harangszóban lévő képeket szívesen ve-
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s z í r ) ;  a szórványokba és filiákba való 
kiszállások nehézségei; a hétköznapi isten
tiszteletek vonzóbbá tétele; az istentiszte
leti rend s az agendabeli lithurgia betar
tása ; a Kapi-alap, Gyurátz-alap, Payr 
Sándor történeti munkája, a veszprémi 
egyházmegye történetének ügye; a nyugdij- 
tervezet késői szétküldésének ügye; a ke
rületi gyűlésről szóló refiráda hiánya; a 
lelkészi korpótlék ügye. Azt is óhajtja a 
lelkészértekezlet, hogy a tanítók hetenként 
több bibliai aranymondást tanítsanak be az 
iskolában. Végül a jövő évi tavaszi lelkész
értekezlet helyéül Veszprémet, soros úr
vacsorái fungensül Somogyi Károly s.-szől- 
lösi lelkészt kijelölve, elnöklő esperes buzgó 
imával zárta be az értekezletet.

Az Országos Evangélikus Tanáregye
sület november hó 10-en délután Vs4 órakor 
a Veres Pálné-Liceum dísztermében (IV. 
kerü'et, Veres Pálné-utca 36.1. emelet) tartja 
közgyűlését. — Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. Dr. Szigethy Lajos. 2. Dr. Szelé- 
nyi Ödön titkár évi jelentése. 3. Dr. Losonczi 
Zoltán pénztáros évi jelentése. 4 A leány- 
cserkészetről. Dr. Zelenka Margit. 5. Esz
mék a történettanítás köréből. Tömörkényi 
Dezső 6 Tisztujitás. 7. Jelentések, indít
ványok. — A választmány a közgyűlést 
megelőzőleg pontban 3 órakor ülésezik.

Az Országos Qárdonyi Géza Irodalmi 
Társaság f. évi október 30-án Gárdonyi 
emlékünnepet tartott, amelyen Gárdonyi 
emlékezete címen Vályi Nagy Géza rendes 
tag ódát adott elő.

A belmlssziói egyesületek evangélikus 
tagjai összefogás és együttműködés meg
beszélése céljából november 10-én, szerdán 
délután 4 órakor Budapesten, a Deák-téri 
ev. polg. iskola 11. emeleti tantermében 
tanácskozásra jönnek össze, amelyre a 
belmi8sziói egyesületek tagjait és barátait 
szeretettel meghívja és várja az Előkészítő 
Bizottság.

Felhívás. Az Országos Evang. Tanár- 
egyesület Vallástanitási Szakosztályának 
elnöksége ezúton is felkéri az'összes vallás
tanárokat, hogy f. é. nov. hó 10 én d. u. 
2 órakor a Deák-téri iskolák 4. leányosz
tályában tartandó szakosztályi ülésen meg
jelenni szíveskedjenek. Ez alkalommal a 
mindenkinek megküldött meghívón ismer
tetett programmon kívül szó lesz olyan 
vallástanitási ügyekről is, amelyek minden 
Kartársunkat nagyon közvetlenül érintik. 
Különösen a dunántúli és tiszakerületi Kar
társakat kérjük a megjelenésre, mert az ő 
eddigi állandó távolmaradásuk sokban meg
akadályozta a szakosztály működését. Em
lékeztetni kívánjuk a kartársakat arra is, 
hogy szabályrendeletünk (melynek fontos
ságáról nem kell sokat írni) s az új tanterv- 
tervezet s szociális helyzetünk s jövőnk 
kérdései olyan problémák, amelyek bizo
nyosan minket érdekelhetnek elsősorban.

A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki bejelentések.
2. Martony Elek előadása: A népiskolai 
vallástanítás tárgyi reformjáról. 3. Hiittl 
Ármin előadása: A francia protestántizmus- 
ról. 4. Indítványok.

Nagy szeretettel várja a kanáriakat a 
szakoszt. Választmánya.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Demonstráció a wormsi Luther szo

bornál. Külömböző németországi egye
sületek legutóbb a wormsi Luther szobor
nál nagy demonstrációt rendeztek. Az üi-

nepi beszédet az ismert Feutsch lelkész 
tartotta. Délután Worms városának meg
tekintése után népgyűlés volt, amelyen szá
mosán szólaltak fel.

Amerika. Newyorkban jelenleg 451 
evangélikus gyülekezet van. Ebből 144 
tiszta angol, 10 szinnémet, 164 vegyes né
met és angol, 30 svéd és angol. 17 ktílőm- 
böző nyelven tartják egyházi beszédeiket.

CSALÁDI É R T E S Í T Ő.
Eljegyzés. Frenczel Icus Nagy Aladár 

m. kir. vámőr főhadnagy jegyesek. Szászfa, 
1926. október hó.

Mankóbükki Horváth Károly csöngei 
földbirtokos eljegyezte Hertelendy Klárát 
Szombathelyen 1926 október hó 27-én.

ÚJ DONSÁGOK.
Rabindránath Tagore a világhírű hindu 

költö európai útjában meglátogatta ha
zánkat és Budapesten előadásokat tartott.

Öngyilkos kanonok. Nagy János egri 
kanonok, nemzetgyűlési képviselő browning 
pisztolyával halántékon lőtte magát és 
szörnyet halt. A kanonok képviselő a na
pilapok szerint már hónapokkal előtt úgy 
nyilatkozott, hogy nem bírja a mai életet, 
deprimált és nincs nyugta. Nagy részvét 
mellett temették el Egerben a katholikus 
egyház szertartása szerint. A temetés előtt 
a főszékesegyházban róm. istentisztelet volt. 
A szertartáson részt vett Szmecsonyi Lajos 
érsek vezetésével az egyházmegye egész 
papsága.

Részesedési jutalékot kapnak az ál- 
lamvasutl alkalmazottak. Az államvasu
taknál mostanában sok szó esik arról, hogy 
a személyzet úgynevezett részesedési ju
talékot kap. A részesedési jutalék elsősor
ban az ambíció ébrentartását szolgálja, de 
további lelkes munkára és kitartásra is 
ösztönzi az egész személyzetet.

Werner Gyula meghalt. Werner Gyula 
volt országgyűesi képviselő, író és publi
cista, Werner Adolf zirci apát fivére, hosz- 
szas szenvedés után elhunyt. Werner Gyula 
neve a múlt század nyolcvanas és kilenc
venes éveiben országszerte ismert volt.

Hirtelen halál a feszület előtt. Bu
dapesten egy jól öltözött feketeruhás asszony 
a terézvárosi templom előtti feszület alatt 
térdreborutt és áhitatosan imádkozni kez
dett. Körülbelül félóráig tartó imádkozás 
után felakart állni a térdeplőtől, amikor 
hirtelen a szivéhez kapott és szó nélkül 
összeesett.

Állítólag ötezer ember az örmény
országi földrengés áldozata. Az ör
ményországi földrengés áldozatainak száma 
a legújabb becslések szerint közel 5000. 
Alexandropolt városágak nagyrésze romok
ban hever. Négy kisebb város teljesen el
pusztult.

Hó, orkán, forgószél szerte a vilá
gon. A világ minden részéből arról ér
keznek jelentések, hogy mindenütt szélvész, 
orkán, ciklon pusztít.

Dél-Franciaországban az abnormális 
időjárás különös természeti jelenségekkel 
járt. Montpellier környékén vérvörös eső 
esett. A patakokat és a folyókat vérvörös 
esővíz borítja és több faluban pánikot 
idézett elő a szokatlan természeti tüne
mény.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ cimü 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer 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. — 

Kiskörösről: Mendelényi Edéné 4, özv. 
Mildschütz Mátyásné 4, Rákospalotáról: 
Sikter Istvánná 4, ifj. Sikter György 4, 
Leuner Gusztáv 20, özv. Lázár Jánosné 
Sárkeresztúr 4, MUUmann Paula Borsod- 
nádasd 4, Zitlykó Mária Balassagyarmat 4, 
Paulay Jolán Szirák 4, Orosházáról: Né
meth János 4, Hézer Béla 20, dr, Borcsíszky 
Dezső 4, Lázáry Géza Tárcái 40, Nagy
kanizsáról : Karner Lajos 15, Litvay Endre 
15, Horváth Károly 10, Boross László 10, 
Kulcsár Margit 3, Zalaegerszegről: Nagy 
Károlvné 10, Brenn Zoltán 4, Acsádról: 
özv. Csidey Jánosné 30, Pajzer Gizella 20, 
Balázs Jánosné 10, Szombathelyről: Simon 
Jenőné 4, Kogler Frigyes 40, Szalay Sán- 
dorné 40, Schleiffer Imréné 4, özv. Ulreich 
Aladárné 4, Flämisch Gusztáv Kőszeg 70, 
Farádról: özv. Szabó Gyuláné- 20, Szil- 
vássy István 9, Bernáth István Hegyfalu 4, 
Erős József Vönöck 5, Ferenczy Károly 
Rigács 4, Vasváry Gyuláné Veszprém 4, 
Pápáról: László István 6, Nagy Pálné 16, 
Mészáros Ferenc 14, Kardos János 10, 
Graf Mihály 10, özv. Mód Györgyné 4 ezer K.

Felelős szerkesztő  és k iadó : CZIPOTT GÉZA 
S zen tg o tth á rd , V asvárm egye. 

S zerkesz tő tá rs: NÉMETH KÁROLY.
Főm unkatársak:

NAGY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNÓ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

K éziratokat nem adunk  v issza .

Piae.
Valuták: Dollár 71 300, Schilling 10045, 

Német márka 16930, Cseh korona 2108, 
Dinár 1252, Lei 397, Lira 2985, Frank 2260, 
Angol font 345 250.

Gabonaárak: Búza 380—382 rozs 295— 
297, árpa 245, köles 180, zab 225, tengeri 
252—255, korpa 165 ezer korona méter
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 17500—17800, bika 
11500-14000, ökör 13000-15.000, tehén 
6500—11.000, növendékmarhi 6000—11.500, 
zsir 23 500—30.000 K kilónként.

a z  1 0 2 ' 3 ' - i k

Á R A  2 0 . 0 0 0  K O R.
Nyomatott Welliach Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Laptulajdonol:
i DuintfUl LMber-SsOvutsij.
ÁB Országos Luther-Szőret- 

ség hlTatalaa lapja.

Kéziratok, előlisotóal dijak 
éa reklzmáoldk a 

HARANGSZO sierkesztő-
kiadóhlvatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetőst elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjeleni* minden vasárnap.

H o l b ib lia  a  h á z b a n  n in c s  

H iá n y z ik  o tt a  leg főbb  k in c s .

Szerkesztő-kladóhlratal:
S Z E N T O O T T H Á R D .

Vas vármegye.

FtókkladóhlTZtal 
.Luther-Társasig* kőnyr- 

kereskedése Budapest,
VIII., Szentklrályl-u. Sl/a.

A „HARANGSZO“ 
előfizetési ára: a negyedik 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10°/m)s kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Mit ér az evangéliom?
Máté ev. 9.85. „És körül

járja vala Jézus a városokat 
mind, és a falvakat, tanítván 
azoknak zsinagógáiban, és hir
detvén az Istenországának 
evangéliomát és gyógyítván 
mindenféle betegséget és min
denféle erőtelenséget a nép 
között.

Tengernyi bajunk és keservünk 
közepette, megpróbált, szegény 

nemzetünknek a legégetőbben mégis 
a szeretet üzenetére, az evangéliomra 
van szüksége. Ne gondoljuk, hogy 
ez a megállapítás csak valami ke
gyeskedő emberi szólam, hisz maga 
megváltó Jézusunk is fgy gondolko
zott. Galilea Judea városait, falvait 
járva, a maga földi hivatását nem 
pusztán abban látta, hogy a testi élet 
szenvedéseit, betegségeit, s a nehéz 
idők szükségeit enyhítse, — óh nem, 
Jézus körüljárt és prédikálta az Isten
országának evangéliomát. . . Talán 
sokan gondolták már akkor is, éppen 
ügy mint napjainkban: miért nem 
szorítkozott Jézus csupán arra, hogy 
szenvedő népének a testi bajait, kü
lönböző testi nyavalyáit gyógyíthassa, 
hiszen sokkal áhítottabb Megváltó 
lenne ő, ha a próféták köntöse he
lyett, a csodaorvos köntösében járna 
közöttünk, — de siralmas nyomorú
ságunkban, mit ér az ő szép tanítása, 
drága beszéde, mit ér az ó evangó- 
lioma 1 ? . . .

Mit ér ? . . .  Sokat, igen sokat! 
Egyenesen az ment meg bennünket 1 
Az evangéliomban óriási erőforrások 
vannak, amelyek nem felületesen, ha
nem alaposan, nemcsak külsőleg, de 
belsőleg is segítenek I Ha Jézus csak 
a szegényeket, a nyomorúltakat és 
szenvedőket istápolta volna, akkor 
ő is csak azoknak lenne Megváltója, 
és nem az egész eberiségé 1 . . .  A 
gazdagok, az egészségesek, a szeren
csések azt mondhatnák gúnyos sza

vakkal : Mi közünk nekünk a szegé
nyek Megváltójához 1 ? . . .  És jaj volna 
nekünk, ha Jézus csak a külső testi 
bajokat gyógyítgatta volna, és tovább 
engedte volna üszkösödni azokat a 
még gonoszabb belső betegségeinket, 
amelyek a lelkünket támadták meg. 
Hiszen akkor az a rettenetes betegség: 
a bűn, és annak zsoldja, a kárho- 
zatos halál, amely minden életet, 
gazdagok és szegények, egészségesek 
és betegek életét egyáránt sorvasztja, 
tűrhetetlenül megmaradt volna, mint 
a leggonoszabb és igazán gyógyít
hatatlan betegség!. . .

De most áldassék az Ur 1 — hogy 
mindenféle betegség és nyomorúság 
ellenére, amely Ádámról átragadt mi- 
reánk is — prédikáltatik az evan-

A jó Isten a ref< rmáció által nagyon 
sok áldást á: asztott és áraszt az 

egyes emberekn ;k, a családoknak, 
az egyháznak, a azának és általában 
az egész ember égnek életére, mit 
soha elfelejtenflns. nem szabadi 

Elmémben forgatva azt a sok jót, 
mit Isten a refor áció által az embe
reknek adott, Iái hogy mindenek
előtt nekem is . ivangéliomi meg
igazító hitet adta. Az evangéliom ta
nításából ugyanis megértettem, hogy 
egy közbenjárónk van, t. i. a Jézus 
Krisztus, aki világosan megmondotta: 
»aki hiszen bennem, ha meghal is 
él<. Ján. 11, 25. »Aki hiszen és 
megkeresztelkedik üdvözül.« (Márk 
16, 16.) Az Őbenne való hit által 
megigazulok Isten előtt és elnyerhe
tem üdvösségemet.

Vallom az ágostai hitvallás meg
állapítását: A megigazulásról. To
vábbá azt tanítják (t. i. a mai evan- 
géliomi gyülekezeteink), hogy az em-

géliom, igen az Istenországának evan- 
gélioma, amely igazság és béke és 
szentlélek által való öröm, vagyis 
bűnbocsánat, élet és üdvösség I . . . 

„Isteni evangéliom,
Te magas égi hatalom,
Kire erőd fuvalma száll,
A vészben rendületlen áll.
Isteni evangéliom
Kit szenvedések terhe nyom,
Te azt megint fölemeled 
És diadalra vezeted.
Isteni evangéliom,
Te tiszta fehér liliom,
Te hirdetsz bűnbocsánatot,
Szivemet te vigasztalod.
Isteni evangéliom,
Te légy vezérem utamon,
Én ismerem hatalmadat,
Áldott legyen minden szavad!‘

Ámen.

berek saját érdemeik és tetteik által 
nem igazulhatnak meg Isten előtt, 
hanem hit által, ingyen kegyelemből, 
a Krisztusért igazulnak meg, hivén 
azt, hogy a kegyelmet és bűnbocsá
natot Krisztusért nyerik el, aki halála 
által eleget tett a mi bűneinkért. Ezt 
a hitet tudja be nekünk Isten igazság 
gyanánt. Kőm. 3. és 4. rész.

Evangéliomi bitünkköz tehát ra
gaszkodjunk és meglássuk ez által 
képesek leszünk a jóra, az erényre 
és elérjük az örökéletet.

Látom továbbá a reformáció áldá
sos hatását a családi életre. Az evan- 
géliomnak tisztán és igazán hirdetése 
által, nagy súlyt helyez a családi élet 
tisztaságára, boldogságára. Nagy súlyt 
helyeztet a gyermekeknek evang. 
szellemben való neveltetésére és ott 
a szülők nyugodt lélekkel mondhatják 
el, (az Írással: „Imhol vagyok én és 
a gyermekek, akiket az Isten nekem 
adott.* Jud. 2, 13.) Arra törekedjék

R reformáció áldásai.
Irta: Mesterházy Sándor.
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aiért mindegyikünk, hogy vallja: »Én 
és az én házam tiszteljük az Urat.« 
Józsué 24, 15.

Látom aztán, hogy a reformáció 
megjavította az egyházat, hogy ez 
igazán hasonló lett az apostoli egy
házhoz és áll reá a Jézus Krisztus 
kijelentése, hogy rajta a pokolnak 
kapui diadalt nem arathatnak. Gyor
san is elterjedt az evangéliom 
hirdetése és az Isten országa épült 
a fold minden határain. Igaz, hogy 
az ellenreformáció több századévig 
tartó üldöztetést zúdított az evang. 
hit kOvetói ellen, de egyházunk, mint 
az arany a tűzpróbát kiállotta, fejlő
dik, virul. Ezelőtt 50 évvel 75 millió 
volt a protestánsok száma, 150 mil
lió a róm. katholikusoké. Ma pedig 
255 millió róm. katholikus mellett 219 
millió protestáns hívó él a világon.

Világos, érthető beszéde van e 
számoknak. A vérpadokon, a mág
lyákon, a gályarabságban szenvedett 
vértanúink, hithóseink győzelmet a- 
rattak.

Ki ne örülne, hogy ehhez az egy
házhoz tartozik, nemcsak test, de 
lélek szerint is, hogy ennek az egy
háznak dajkáló vezetése mellett ke
resheti földi boldogságát és égi üdvét. 
Legyünk hozzá hívek mindhalálig I

Látom még azt is, hogy a refor
máció erős államfenntartó hatalomnak 
is bizonyult. Ez természetes is. Hiszen 
hűségesen kOveti Jézust, aki földi 
hazáját is szerette és sírt, mikor 
hazája fővárosának, Jeruzsálemnek 
bekövetkező pusztulását látta. A mi 
egyházunk hivei is mindenkor lelke-

H azatért...
Irta: Pócza Irén.

i.
Nyár vége felé járt az idő. Esteledett. A 

faluban több háznál a cséplőgép egyhangú 
berregése is elhallgatott. Szépen ragyog
tak már a csillagok, mikor a fáradt mun
kások hazafelé ballagva beszélgettek: »Hát 
csak igaz az a hír, mely a felvégen jár“ 
— jelentette ki Máté Rozi néni nagy hatá
rozottan — „Mi? Mi?“ Kérdezték az al
végre menők közül többen. „Hát az, hogy 
a Polgár Jóska az ősszel elmegy Pestre“. 
„Ugyan?“ „Ki mondta?* „Hát saját szájá
ból hallottam máma,“ Iszen mindenki fenn
akadt a viseletén régóta. Ma egy éve még 
nem volt jobb gyerek a faluban, mint ő, 
de mióta boldogult apja, az Istók komám 
meghalt, egészen elkanászodott. Mulat, kár
tyáz, mint aki vesztét érzi. Úgy kerüli a 
templomot, akár az ördög a tömjént. Hiszen 
a minapába’ még a tisztelendő úr is meg
szólította, hogy „Jóska fiam jobb szeretném, 
ha most is, mint régen, második harang
szókor a templom felé vennéd utadat, ahe
lyett, hogy a Móric korcsmájába mégy.“ 
Erre ö nagy kevélyen azt felelte, hogy 
már ü neki nem parancsol senki, nem jár 
iskolába.

sülten áldoznak a hazaszeretet oltá
ránál. Egyházunk az Isten igéjét nem 
idegen nyelven, hanem a nép anya
nyelvén hirdetted és ezáltal a nemzeti 
államnak hűséges fenntartója lett. 
Hiszen nyelvében él a nemzet. Isten 
ujját látom abban is, hogy mikor 
1526-ban a mohácsi vész szinte a 
végpusztulás szélére vitte a hazát, a 
magyar népet, akkor kezdett terjedni 
hazánkban a reformáció és ennek 
vezetése alatt a honfiak nem csügged
tek el, sót Istenben bizva új remény
séget, meg új erőt merítettek a haza 
újjáépítésére. Későbben is mindany- 
nyiszor, valahányszor őseink a vallás- 
szabadságért küzdöttek, védték a haza 
szabadságát, a magyar nemzet füg
getlenségét is. A nagy protestáns 
államok, (Németország, Anglia, Ame
rika, Svédország, Hollandia, Norvégia 
stb.) mind élő tanúbizonyságai annak, 
hogy mekkora nagy államfenntartó 
erő van a protestantizmusban. —  
Annál inkább legyünk hívek egyhá
zunkhoz is, meg hazánkhoz is I 

És látom végül, hogy a reformáció 
áldó hatással van az egész emberi
ségre, ennek szeretetben való egyesí
tésére. Hiszen nem gyűlöletet hirdet, 
hanem szeretetet prédikál a szeretet 
Mesterének: Jézusnak nevében. És 
ha ráhallgatnak a népek, mindinkább 
közeledik az az idő, melyben lesz 
egy Pásztor és egy Nyáj 1 Mikor eze
ket így elmémben forgatom, újra fel
buzdulok, hogy Pál apostollal valljam: 
»Nem szégyenlem Krisztus evangólio- 
mát, mert Istennek hatalma az minden 
hívőnek üdvösségére.« (Róm.l, 16.)

— No, de ilyet, ha én vagyok a tiszte
lendő úr helyébe’ hát alaposan képen ka
pom — mondta a heves természetű Vég 
Pál gazda.

Hagyja csak kegyelmed, — folytatta 
Rozi néni — a tisztelendő úr azt mondta 
neki: „Jössz te még, Jóska fiam, örömest 
a templomba.“ Hanem a’ má’ csak isten- 
telensegnek nevezhető, amit tulajdon koma
asszonyomtól hallottam, mikor a városban 
voltunk; a Jóska tudja kánya micsoda em
berekkel beszélt, azután egy csomó sárga 
meg piros könyvet vitt haza és folyton azokat 
bújta. Mikor az anyja beteg volt, kérte, 
hogy olvasson fel a bibliából, kinevette és 
azt mondta, hogy ő abban nem hisz! — 
Hisz ez hallatlan 1

Ez még nem minden. Ma Tóth Páléknál 
ment a gép, azután pihenőkor az összes 
fiatalság együtt mulatott, csak ő húzódott 
félre. Persze Kis Mihály bácsi csupa kötő
désből megszólította, képzeljék, mit felelt 
rál Hagyjanak neki békét, ő másmilyen 
nem lesz. Különben is őszre elmegy a 
faluból Pestre.

Mire a beszéd fonala idáig ért, Rozi 
néni befordult a kis ajtón. A többiek pedig 
még egy darabig beszélgettek meghányva- 
vetve a falu eseményét, azután elszéledtek.

Tass miniszter és a magyar 
evangéliom.

Dréhr Imre államtitkárnak enyingi 
beszámolóján felszólalt Vass József 
miniszter is s többek között újból a 
következő figyelemre méltó kijelenté
seket tette: Nem tehetünk különbsé
get a megbecsülésben hazájukért dol
gozó honfitársak között azért, mert 
valaki más templomba jár, más fog 
lalkozást űz, ne legyen külömbség 
ha én katholikus vagyok, ha zsidó 
vagyok, hiszen nem tehetek arról, 
ami vagyok, mert a fölöttünk élő 
Isten teremtett bennünket annak, akik 
vagyunk. Ugyancsak fölszólalt a be
számológyűlést kővető ebéden s itt 
a következőket jelentette k i: Meg kell 
éreznünk a társadalmi, vallási és faji 
különbségeken túl — a magyarsá
got. Homokra nem lehet építeni a 
magyar jövendőt, se hitviták kár
tyavárára, mert az romlandó alap. 
Ezen a magyar ércen, az egyetlen 
igazi alapon nem ismerek elválasztó 
vonalakat aszerint, hogy ki milyen 
templomban hirdeti az Istent. . .  Ne 
engedje a nemzet, hogy hamis pró
féták egymás ellen irányítsák a ma
gyarságot. Ha más evangéliomot 
akar valaki hirdetni, mint a szeretet 
és megértés evangéliomát, vagyis az 
összefogó nagy magyar evangéliomot, 
annak tanítását vesse el a nemzet.

Adakozzunk a HaraonszA fenlaríására!
II.

Egy kora őszi estén Polgár Jóska útra- 
készen állott ősi háza küszöbén. Dédapja 
is abban a házban lakva művelte kis föld
jét s nem hiába hívták józan Polgárnak, 
meg is látszott munkáján az Isten áldása, 
így volt ez családokon keresztül. Csak ő 
nem volt megelégedve a falusi élettel, 
munkával, egy idő óta és vágyott el innen.

Talán mégis felébredt lelkében a vágy 
az utolsó percben az itthon maradásra! 
Vagy az édesanyja sok keserű könnye és 
marasztaló szava hatotta meg? Egy pilla
natig megilletődve néz körül, de azután 
csak kilép a kapun. Nem is vár édesanyjára, 
ki az állomásig elakarja kísérni. Amint a 
faluvégre értek, megkondult az estharang. 
Ércnyelve mintha csak azt mondta volna: 
„Ne menj el; térj vissza I“ Polgárné meg
szólalt: „Édes fiam, ha már nem maradtál 
itthon, özvegy anyáddal s messze keresed 
boldogságodat, csak arra kérlek légy jó 
fiam, ne felejts el ott a város zűrzavarában 
sem imádkozni. Nem bánom, ha semmivel 
sem térsz vissza gazdagabban, mint ahogy 
elmentél, csak még egyszer lennél olyan jó 
gyermekem, mint mikor szegény apád élt.“

Megérkeztek az állomásra, Jóska elbú
csúzott s felszállt a prüszkölő gőzmasinára,
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Évmegnyitó.
A m. kir. Erzsébet tudományegyetem 

evangélikus hittudománvi karának tanévi 
évmegnyitó ünnepélye. F. évi október hó 
24-én az ev. templomban tartott ünnepi 
istentisztelet után. melyen Dr. Deák János 
egyetemi tanár hirdette az Igét Máté 9. 
sa-38. verse alapján Sopronban a városháza 
dísztermében ünnepi keretek közt számos 
előkelőség jelenlétében folyt le. Ott voltak 
az egyetemes egyház képviseletében Báró 
Kaas Albert dr. nemzetgyűlési képviselő, a 
Luther Szövetség elnöke, Tóth Zsigmond 
dr. egyetemi tanár, mint a pécsi egyetem 
képviselője, dr. Pröhle Vilmos a Pázmány 
Péter tudományeeyetem tanára, vitéz Simon 
Elemér főispán, Qévay Wolff Lajos alispán, 
Papp Kálmán apát, városplébános, és más 
közéleti előkelősépek.

A magyar hiszekegy hangjai u‘án Strá- 
ner Vilmos prodékán emlékezett meg rö
viden az elmúlt tanév kimagasló esemé
nyeiről, Majd D. dr. Prohle Károly e. i. 
dékán emlékezett meg Stráner Vilmos volt 
dékán három évi működéséről. Neki ju
tott — úgymond — az a történelmi fon
tosságú feladat, hogy a theológiai fakultást 
a kezdet rendkívüli nehézségein át a rendes 
életfejlődés útjára vezesse. Hivatásának 
nemcsak becsülettel, hanem sikeresen fe
lelt meg, úgyhogy a fakúltás ót, aki a volt 
soproni theológiai akadémiának is négy 
évig volt igazgatója, két Ízben is újból 
megválasztotta dékánjának és igy a törvény 
szerint megengedett leghosszabb időtar
tamon át három éven keresztül ruházta rá 
ezt a felelősséggel terhes tisztséget.

Ezután „A magyar evang. theológia sa
játos helyzete és feladatai“ elmen szólott 
A rendkívül világos és mégis mély járású 
értekezés, amely a tényleges körülmények
kel számoló józan Ítéletével egyházi éle
tünknek sok bajára is helyesen mutat rá, 
remélhetőleg hamarosan egész terjedelmé
ben megjelenik nyomtatásban.

mely vitte, vitte, messzire a szülőfalujától 
— talán örökre. — Polgárné pedig szép 
csendesen haza ballagott. Nem okozta azo
kat, kik elvették tőle a fia szivét, rosszá 
igyekeztek tenni, csak azért fohászkodott, 
hogy javuljon meg és térjen vissza minél 
hamarabb. — Mire hazaért a faluba, már 
hajnalodott.

Fiát ezalatt a vonat vitte ismeretlen 
vidékeken keresztül a fővárosba.

Mogorva volt egész úton. Időnként meg
tapogatta a zsebében levő cédulákat, me
lyeket a városban lakó munkás ismerőseitől 
kapott Ezekkel remélte jövőjét megalapítani. 
Fáradságos út után végre reggel megérke
zett. A városba érve hosszas keresés után 
megtalálta azt az embert, akit keresett. Már 
beszélt vele a városban néhányszor. Meg
ígérte Jóskának, hogy bejuttatja a gyárba. 
Először lakást szerzett neki. Este már új 
tanyáján hajtotta álomra fejét, de előbb 
lakótársaival néhány üveg bornak a fenekére 
néztek, miközben hangosan éltették a világ
boldogító eszméket és az új jövevényt.

Másnap sikerült pártfogójának Jóskát 
bejuttatni a gyárba. Hamar megszokta a 
tennivalókat, testi ereje és ügyessége volt 
hozzá. Nappal dolgozott, estéit pedig otthon 
vagy korcsmában töltötte, vidám cimborák 
társaságában. Különösen addig örvendett 
közkedveltségnek, míg a hazu'ról hozott 
pénzből vendégelte társait. Folyt. köv.

Megható jelenet volt, amikor az előadás 
befejeztével D. dr. Pröhle Károly e. i. dé
kán szívhez szóló, lelkiismeretbe markoló 
szavak kíséretében kézfogással a 32 újon
nan felvett hallgatót, köztük saját leányát, 
Pröhle Irént, az egyetemi polgárok sorába 
iktatta. Az újonnan beiktatott hallgatók ne
vében Friedrich Lajos köszönte meg a fel
vételt és őszinte szavakkal tett vallomást 
arról a Krisztusról, aknek szolgálatára el
kötelezték magukat.

Utána Payr Sándor egyetemi tanár ol
vasott fel részleteket „Széchenyi vallásos 
lelkülete“ cfmü tanulmányából: benne a 
legnagyobb magyar jellemének vallásos 
gyökereit igyekezett megragadni azért, hogy 
azt a mai felekezeti harcoktól feldúlt tár
sadalomnak eszményképül állítsa oda. Re
méljük, hogy kiváló egyháztörténészünk e 
rendkívül értékes munkája hamarosan nyil
vánosságra kerül egész terjedelmében. Az 
előadás befejezte után az ünnepély a Him
nusz hangjaival ért véget.

Dr. Zsigmondy Jenő, a  bányai egyházkor, felügyelője.

OLVASSUK A B I B L I Á T !

Egyházam és Istenországa.
Nov. 15. Egyházam  neve kötelez. I. Ko

rinth. 1 . 2 . A Krisztus nevéről nevezett ke
resztyén ember legelső kötelessége, hogy 
a Krisztus evangéliumának lelkes követője 
legyen. Nem evangélikus ember az, aki 
nincs tisztában azzal a hivatásával, hogy 
ö a Krisztusban megszenteltetett s ennek 
következményei is vannak. Meg kell mu
tatnom, kicsoda számomra a Krisztus. Erre 
kötelez evangélikus egyházam neve.

Nov. 16. Bátorságom  alapja. Máté 16.
18-18. A Jézus Krisztus egyedül álló, ma
gasztos nagysága fölemel engem is, mert 
az övé vagyok. A hitem oda visz Hozzá s 
eltávolít a világtól, erőssé bátorrá tesz; 
ez a hit az a kőszikla, melyre reá építem 
életem várát és nem veheti azt be bár ost
romolja, a sokféle elmélet, mások rossz 
példája. Ez a hit az egyházam alapja; ezen 
állok én is. Ez tesz isten orssága polgárává.

Nov. 17. M unkám  célja. Ap. cs. 2.87-39. 
Milyen felségesen szép látókör Istenor
szágának és egyházamnak ez a találko
zása Mindkettőnek ez a célja : megtért em
berek áltál megmutatni a szentlélek aján
dékait. Azért becses nekem az egyházam, 
mert egyedül Isten országának a terjesz
tése a célja. Ennek a célnak a szolgálata 
az én életfeladatom.

Nov. 18. A z én királyom. I. Korinth. 15. 
26. Istennek uralkodnia kell, de nem sze
mélytelen törvények és elvont eszmék által. 
Isten személyes uralkodót adott nekünk a 
Jézus Krisztusban; általa akar uralkodni. 
Egyházunknak a Krisztus a feie, aki az 
Istenországának a királya. Az ö. zászlaja 
alatt szolgálok egész életemben.

Nov. 19. Az elődök példája lelkesít. Zsi
dók korint. levél 13 .7-o. Az örökkévalóság 
útjain járunk. Isten örök jelenben él, de a 
mi számunkra van múlt és jövendő is a 
jelenen kivűl. A múlt olyan példákat mu
tat fel, amely méltán lelkesíthet minket. 
Megbecsülöm egyházam múltját, mert lá

tom benne Isten országának lelkes 
bajnokait. Nem lehetek méltatlan hoz
zájuk.

Nov. 20. Istenországának útja  az 
egyházban. Zsidókhoz irt levél 3 . i ,  7-15. 
Jézus szüntelen arra figyelmeztet, hogy 
tökéletesedjünk, a tiszta keresztyén hit
ben fejlődjünk és gyarapodjunk. Ugyan
ezt kívánja tőlem az egyházam. Épen 
ez mutatja, hogy nincs és nem is lehet 
ellentét a kettő között, sőt a törekvések 
azonosságát látjuk. Aki jó evangélikus, 
az az Isten országának is jó polgára. 
Ilyen vagvok-e én?

Non. 21. Isten lelkének vezetése alatt. 
I. Korinth. 3:i6-i7. Mint egyházam tagja, 
mint Isten országának a polgára egyre 
vigyázok szüntelen: maradjak az Isten 
lelkének vezetése alatt. Érhetnek táma
dások, hordozom békével, mert nem 
emberek tetszését keresem. Ha a mun
kámért, a törekvéseimért támadnak, az 
Isten templomát rombolják. Isten meg
védi az Ő ügyét. Bátran hát az Isten 
lelkének vezetése alatt előre I

MarcNck Junen.

Ä ném etországi Gusztáv A dolf 
egyesület közgyűlése.

(4)
Kaiserswerthbol visszatérve, este 

8 órakor vette kezdetét a második 
nyilvános 8lés. Már jóval 8 óra előtt 
telve volt az egész terem. Különö
sen előkelő vendégeket várt ez al
kalommal a Gusztáv Adolf egyesület 
dr. Stressemann külügyminisztert és 
dr. Kütz belügyminisztert.

Amikor pont 8 órakor D. Rend- 
torffal az élén bevonultak a minisz
terek, az orgona Bachnak; Toccata 
D-Moll előjátékkal nyitotta meg az 
esti ünnepélyt. S amikor az előjáték 
után az ezernyi és ezernyi ember 
rázendített Bogatzkynak szép éne
kére : »Wach auf du Geist der ersten 
Zeugen<, bizony a miniszterek is 
nagy búzgósággal énekeltek.

D. Rendtorff nagystílű megnyitója
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után, mely a Gusztáv Adolf egyesü
let elnökének izzó haza-, faj- és val- 
lásszeretetéröl tett tanúságot s tanú
ságot tett a többek kOzt a magyar 
egyház iránt táplált rokonszenvéról 
is, mindkét miniszter hosszabb be
szédet tartott. Beszédjükben kiemelték 
az egyesület érdemeit, amely nem
csak abban nyilvánul, hogy az egy- 
házilag veszélyeztetett és szétszórt 
nem német evangélikus egyháztago
kat gondozza, hanem gondját viseli 
25 millió külföldön éló németnek is 
s igyekszik őket fajukhoz való sze- 
retettikben s faji erényeikben meg- 
erósfteni. Stressemannak külOnOsen 
egy szava váltott ki általános tet
szést: »A határokat meg lehet vál
toztatni, de nem a szíveket. <

A miniszterek beszédei után üd
vözlő táviratot menesztett az egye
sület a németeknek rajongással sze
retett ősz birodalmi elnökéhez Hin- 
denburghoz.

D. Geissler főtitkár előterjesztette 
az egyesület évi jelentését s Öröm
mel konstatálta, hogy az egyesület 
ez évben békebeli jövedelmének 
90°/o-át elérte már

Miután D. dr. Witte missziói igaz
gató a Kínában és Japánban élő 
németeknek egyházi életéről tartott 
még érdekfeszítő előadást, már erősen 
megint éjfél felé járt az idő, amikor 
szétoszlott az óriási embertömeg.

Másnap, szerdán 8 órakor megint 
együtt volt a Gusztáv Adolf egye
sület sok képviselője, hogy meghall
gassa mindenekelőtt a központi pénz
tár jelentését. Az 1925. évi bevételek 
570.382 birodalmi márka (a mi pén
zünk szerint 9.696,494 000 papir- 
korona). A kiadások illetve segélyek 
összege 536.494 márka, tehát nem 
sokkal kevesebb mind a bevétel. 
Tőkéit a Gusztáv Adolf egyesület 
is elveszítette s most újból gyűjt 
ilyeneket. 1925. évi tőkéje 599 692 M.

Mély hatást keltett dr. Ernst, stutt
garti, azelőtt strassburgi lelkésznek 
Elsass Lotheringiának régebbi és 
mostani egyházi életéről szóló elő
adása. A Gusztáv Adó f egyesület 
1842 óta 42 templomot ill. kápolnát 
és 25 paplakot épített ebben a 87%- 
nyira németnyelvű országrészben. A 
világháború előtt virágzó egyházi 
élet a világháború s az elcsatolás 
következtében legalább is az 50 év 
előtti állapotra vettetett vissza. A 
strassburgi egyetem theol. fakultá
sára ügynökök segélyével fogják a 
theol. hallgatókat, akiknek száma 
egyik esztendőben csak 8 al volt több 
mint a^tanároknak a száma.

Hasonló szomorú adatokat közöl
tek más elszakított országrészek lel
készei is.

Különösen lelkesen szólt a nő
egyletek kiküldött képviselője.

Az ünnepi ajándékok elsejét, leg
nagyobbikát, a rajnavidéki egyház 
szeretetadományát 71.000 márkát dr. 
Niemöller nyújtotta át lelkes szavak 
kíséretében. Düsseldorf maga 20.000 
márkát gyűjtött e célra. Többen bib
liát és szent edényeket ajánlottak 
fel. A német evangélikus ifjúság ün
nepi ajándéka 35.000 márka volt. A 
westfaliaiak 3.000 márkát gyűjtöttek.

A nagy szeretetadományt a felső
sziléziai Beuthen nyerte el, a west- 
faliai Radbod és a mai jugoszláviai 
Zimony kaptak még nagyobb ado
mányokat. Több adomány meg csak 
azután nyert felosztást. így a ma
gyarországi gyülekezeteknek és in
tézményeinek szánt adományok.

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  h é trő l.
A társadalom politikai kongresz- 

szuson Dr. Nékám Lafos egyetemi 
tanár, amint erről lapunk legutóbbi 
számában a Heti Króniká-ban megem
lékeztünk, rendkívül figyelemre méltó 
előadást tartott a nemi betegségről. 
Nékám tanár oda nyilatkozott, elő
adása során, hogy a nemi betegség 
kérdését gyökerében csak a c s a lá d  
v é d e lm e  adja meg.

„ A létminimum biztosítása, a csa
ládosok előnyhöz juttatása pályáza
toknál, a  c ö lib á tu s  e ltö r lé se  ka
tonáknál, tanítónőknél, kórházi orvo
soknál, továbbá nőtlenségi és gyer- 
mektelenségi adó mind a család vé
delmét célozzák. Megállapítja az elő
adó, hogy rendkívül üdvös, sőt egye
nesen s z ü k s é g e s  v o ln a  az, ha a  
fe r tő z é s t  a  tö r v é n y k ö n y v  b ü n 
te tn é . Ugyancsak büntető szankció 
alá vonja a csábítást, a leánykeres
kedelmet, a kerítést, megmételyezést, 
az erőszakot és perverziót. Ma már 
minden állam a büntető szankció jogi 
álláspontjára helyezkedett, a különb
ség az egyes államokban csak a bün
tetés mérvét illetőleg áll fenn. Elér
kezettnek látja az idejét annak, hogy 
Magyarországon is törvényes intézke
désekkel szabályozzák a nemi életet. “

Mindenben helyeselni tudjuk a tanár 
ur nézeteit s csak azt az egyet nem 
értjük, hogy a cölibátus eltörlését 
miért kívánja mellőzni éppen csak a 
papságnál ?

rr

Őszi ima.
Virághúílató őszi aíkonyatkor 
Leíkemet Uram, hozzád emelem.
Te vagy forrása minden jónak, szépnek, 
Te vezéreíed sorsom, életem.

Fénylő harmatcsepp, illatos virág,
Forró napsugár, mind Rólad beszél; 
Téged dicsér a dalos kis madár,
Rólad suttog a játszi, röpke szél.

Te nyitottad meg számomra Uram,
A tiszta öröm áldott kútfejét 
S  nehéz napokban égi fénysugárral 
Te deríted a bánat éjjelét,

Fia csapás ér is, én megnyugoszom 
Bölcs végzéseden szent Mindenható: 
Hiszen csak azért mérsz reánk csapást, 
Hogy megtisztuljon lelkem, mint a hó.

A hervadásnak borongó árnyéka 
5em  rettent meg már engem soha többé: 
Mert lelkem, az ég e parányi része, 
Hozzád száll Uram s nálad él örökké ...

Horváth Imre.

H E T I  K R Ó N I K A .

A kormányzó neje ezidén is karácsonyi 
örömöt a szegényeknek címmel társadalmi 
gyűjtést kezdeményezett. — A kormány 
adócsökkentési tervekkel foglalkozik. — A 
nemzetgyűlés 8 órás üléseken a felsőházi 
javaslatot tárgyalta. Bethlen a tárgyalás 
folyamán nagy beszédet mondott. — A ke- 
re8kedelemügvi miniszter kijelentette, hogy 
a nem állami tanítók és családjai», úgy
szintén a nyugdíjas nem állami tanítók és 
családjaik a közel jövőben visszakapják a 
vasúti kedvezményt. — A kath. püspöki 
kar vigasztaló levelet intézett a mexikói 
üldözött papokhoz. — Amerikában Német
országgal közös idegenforgalmi irodánk 
lesz. — A hadikőlcsönkötvény tulajdonosok 
nagygyűlése botrányba fulladt. — Az el
múlt héten tartották országos kongresszu
sukat a jegyzők, ahol a kongresszus elnöke 
sajnálattal állapította meg: községeink sat- 
nyulnak, jegyi ink pedig anyagi gondok 
terhe alatt nyögnek. — Egy budapesti sző
nyegkereskedő céget vámc3alás következ
tében közel 50 milliárd koronára büntettek. 
Éveken át károsította a kincstárt.

Bécsben a szociálista diákok egy fas
cists előadáson nagy botrányt rendeztek. 
— Az osztrák köztisztviselők megegyeztek 
a kormánnyal.

A cseh kormányban a tótok két minisz
tériumot kapnak.

Franciaországban letartóztatták Gari
baldi olasz ezredest, mint a katalóniai puccs 
értelmi szerzőjét.

Angolországban a legutóbbi parla
menti választások a konzervatív párt fölé
nyes győzelmével végződtek, most a mun
káspárt győzött, mely nyert 147, vesztett 
18 mandátumot, míg a konzervatív párt 18 
nyert mandátummal szemben 87 mandátu
mot veszített el.

Az orosz szovjet egy millió rubelt kül
dött a sztrájkoló angol bányászoknak.
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Belgiumban több gyár a szénhiány 
következtében beszüntette üzemét.

Svédországban Stockholmban nagy 
pompával tartották meg négy király jelen
létében a belga trónörökös esküvőjét.

Kanadában általános vasúti sztrájk 
fenyeget.

Perzsiában kivégeztek egy zsidó kép
viselőt, 3 zsidó összeesküvőt halálra ítéltek.

Japánban felállítják a világ legnagyobb 
rádióállomását. — A császár nagy beteg.

Amerikában a republikánusok meg
buktak a választásokon.

Kínában a katonai csapatok elfoglalták 
Kiu-Kiang városát.

Nlkaraguaban megölték Unobertó Dias 
tábornok elnökjelöltet.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m i n d e n n a p i  életből.
Vérátömlesztést műtét két test

vér között a  debreceni sebészeti 
klinikán. Érdekés és várakozáson 
felül sikeres műtét történt a debre
ceni sebészeti klinikán. Bírd Róza 
komádi i leánynak a karját leszakí
totta a cséplőgép s hogy a leány az 
életnek megmenthető legyen, bátyja 
felajánlotta magát vérátömlesztés cél
jára. A sebészeti klinikán történt ez 
a kockázatos operáció, mely után az 
életveszélyes sérüléssel beszállított 
leány már egész jól érzi magát, sőt 
bátyja sem gyengült meg a vérát
ömlesztés következtében. Megható 
volt, hogy mikor a leány értesült, 
miszerint fitestvére önfeláldozásának 
köszönheti életbenmaradását, sírva 
fakadt, elájult. Majd mikor eszméletre 
tért, kórágyához kérette jó testvérét 
és sírva, zokogva mondott neki kö
szönetét.

H A R A N G S Z Ó .

Szthároms. u. 24. vasárnap.
Ep. Koloss. 14—19.

N ekünk m ár itt  e földön meg kell talál
nunk az üdvösségre vezető utat mielőtt a 
halálnak ösvényére lépne lábunk. Csakis így 
leend földi pá lya fu tá su n k  út a tökéletesség 
felé. Feltámadás a  „szentek örökségének 
elvételére a világosságban.“ Erről szól 
m ai epistolai szentigénk.

Kapi Béla és Ravasz László püspökök 
együttes szereplése. A Magyar Keresztény 
Leanyegyesü'etek Nemzeti Szövetsége — 
országos leánynapja alkalmából — vallásos 
estélyt rendezett, amelyen közreműködtek: 
Kapi Béla dunántúli evangélikus püspök, 
Ravasz László dr. dunamelléki ref. püspök, 
Sz. Benkó Dóra énekmüvésznó, Némethy 
Ferenc hegedüszámmal és Szabó Margit 
szavalata. Az estélyt Ravasz Lászlóné ren
dezte.

Kapi Béla dunántúli püspök legutóbbi 
körlevelében elrendelte, hogy nov. 14-én 
a templomokban a biblia áldásairól emlé
kezzenek meg a lelkészek szószéki ige
hirdetés keretében.

A szarvasi új evangélikus templom.

A Petőfi Irodalmi Kör nov. 6-án Kis
kőrösön felolvasó-ülést tartott, amelyen 
Raffay Sándor ev. püspök „Petőfi és az 
örökkévalóság“ címmel székfoglatót tartott.

Lelkészértekezlet. A kemenesaljai ev. 
egyházmegye lelkészegyesülete október hó 
20-án Kemeneshőgyészen tartotta őszi ér
tekezletét. Az értekezlet előestéjén vallásos 
ünnepély volt, amelyen a helyi lelkészen 
kívül, aki oltári imát mondott, közremű
ködtek az értekezletre megjelent lelkészek 
közül Magassy Sándor (Írásmagyarázati, 
Molitorisz János (A kenyér, szabad előadás). 
Kutas Kálmán (Szavalat: A próféta, sajat 
szerzeményű költemény). A másnap lefolyt 
értekezlet örömmel emlékezett meg azok
ról a felemelő jubileumi ünnepségekről, 
amelyeket a szombathelyi gyülekezet és a 
dunántúli egyházkerület rendeztek, Kapi 
Béla. püspök tiszteletére 10 éves püspöki 
és 25 éves lelkészi működése évfordulóján. 
Az értekezleten fájó érzéseket váltott ki az 
a szomorú gondolat, hogy dr. Radó Gyula, 
egyhm. felügyelőt, aki egyúttal a kemenes- 
hőgyészi gyülekezet felügyelője is volt, a 
Mindenható akarata elszólította az egyház 
munkásai sorából. Érdemeit az értekezlet 
hálás kegyelettel örökítette meg jegyző
könyvében. Több fontosabb ügy letárgya- 
lása után Magassy Sárdor csöngei lelkész 
lebilincselő előadását hallgatta meg az 
egyesület, aki Sudha  Sundar, hindu K risz
tusvalló, című munkájából adott elő össze- 
fügő szemelvényeket, ismertetve a csodás 
keleti férfiú életét, megtérését, vallási fel
fogását, amely tiszta krisztusi theologia. 
Értekezlet után Szabó István lelkész, osz
tott Úrvacsorát a jelenlevő lelkésztestvérek
nek. Az értekező lelkészek vacsorán Radó 
Elemér nagybirtokos, uzsonnán és ebéden 
Weiss Vilmos helyi lelkész vendégei voltak.

Budapest. A Deák-téri Luther-Szövetség 
estéjén, nov. 5-én dr. Mikler Károly egye
temi tanár ismertette Werbőczi egyház- 
politikáját.

Wagner Ádám Jubileuma. A ráckozári 
gyülekezet okt. 22-én ünnepelte szeretett 
lelkészének, Wágner Ádámnak 25 éves jubi
leumát. 10 órakor ünnepi istentisztelet volt, 
amelynél az oltári szolgálatot Schöll Lajos 
esperes, az ünnepi beszédet pedig a 71. 
zsolt. 14—22 v. alapján Stráner Vilmos 
mondotta. Az esp :resség nevében Schöll L., 
a bonyhádi gimn. nevében Fáik Henrik, a 
mecsekvidéki tanítóság nevében Grieshaber
E. Henrik, Ráckozár nevében Kovács József, 
a bikali és a tófűi fiiiák nevében Graf 
Adolf és Fáik Henrik üdvözölték. — Az 
ünnepélyen résztvett a járás főbírája is. — 
Az ünnepség megszervezése körül Bene 
helybeli jegyzőnek vannak érdemei.

Györköny. Okt. 31 -étöl két napig a 
gyülekezetben időzött W. E. Hagen a né
metországi központi belmissziói bizottság
nak egyik leglelkesebb s Istentől különös 
mértékben megáldott munkása, a ki élet
hivatásává tette, hogy otthon és más or
szágokban a bűn és közönyösség álmába 
meiült lutheránusokat felrázza Népe között 
elért sikereiről mesébe illő dolgok forog
nak közszájon. Györkönyben is Okt 31-én 
d. u. eleven, mély hittől izzó és velőkig 
hetó szavakban szólt az Istenhez vezető 
útról a bűnbánatot jelölvén meg mint 
olyant. Pörölycsapásokként ható szavai 
ellenállhatatlan, erővel vésődtek bele a 
hallgatók szivébe. Két napig tartó munkája 
nagy áldást jelentett úgy a lelkész mint a 
gyülekezet számára.

Lelkészválasztás. A németjárfalui (Bur
genland) gyülekezet Augusztin Gyula volt 
ágfalvi s. lelkészt egyhangú meghívással 
lelkészévé választotta. A jó Isten gazdag 
áldását kérjük úgy a gyülekezetre, vala
mint az újonnan megválasztott lelkész mun
kájára.

Reformáció emlékünnepe Orosházán.
Az orosházi ev. egyházközség október 31-én 
a nap jelentőségéhez méltóan ünnepelte meg 
a reformáció emlékünnepét. Reggel 8 órakor 
a templomban a tanuló ifjúság részére ün
nepi istentisztelet volt, melyen a szentbe
szédet Gyurán György hitoktató-lelkész 
mondotta. Délelőtt 10 órakor a felnőttek 
részére volt ünnepi istentisztelet, amelyen 
Kálmán Rezső ig. lelkész látta el az ige
hirdetés szolgálatát. Istentisztelet végeztével 
az Úr szent vacsorája lett kiszolgáltatva, 
melyhez az Evang. Nő- és Leányegylet 
tagjai testületileg járullak.

A „Luther-Szövetség“ délután 5 órai 
kezdettel a templomban rendezte meg re
formációi emlékünnepélyét. Az ünnepség 
műsora a következő volt: 1. „Erős vár a 
mi Istenünk*, közének, 2. Imádkozott: Ho- 
rémusz Pál lelkész. 3. Szavalt: Zatykó 
Mihály tanító. 4 A gályarabok énekét, 
„Térj magadhoz drága Sion“, előadta az 
egyházi vegyeskar, Fabric*y Pál ig. tanító 
karnagy vezetésével. 5. Ünnepi beszédet 
mondott Bartos Pál szarvasi ig. lelkész.
6. Ária a Varázsfuvolából, énekelte dr. 
Urbán Lajos orvos, orgonán kisérte Sass 
Árp)d tanító. 7. Szavalt Csepregi Zsuzsika.
7. Énekelt az egyházi vegyeskar. 9. Imát 
mondott Kálmán Rezső ig. lelkész. 10. „Ma
radj meg kegyelmeddel*, közének.

A templomot szinültig megtöltő közön
ség felemelő érzéssel távozott a minden 
tekintetben nagyszerűen sikerült ünnepély
ről. A délelőtti istentisztelet 8 a délutáni 
ünnepély után offertórium volt a Budapes
ten felállítandó Luther-szobor alapja javára, 
amely jelentékeny összeget eredményezett. 
November hó 1-én Orosháza község elöl
járósága az evang. temetőben levő hősök
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sírjánál kegyeletes megemlékezést tartott, 
melyen nagyhatású emlékbeszédet mondott 
Kálmán Rezső ev. ig. lelkész.

Tanitóválasztások. A kiskamondi 1. 
egyházközség okt. 10-én Komjáthy Endrét, 
a súri egyházközség okt. 17-én Boczkóné 
Nagy Erzsébetet, a tapolcafői 1. egyház- 
község, okt 24-én Búzás Imrét választotta 
meg az üresedésben levő tanítói állásra.

A tési epvházközs^g október 17-én 
egyhangúlag Pohánka Ödön sámsonházai 
segédlelkészt választotta meg lelkészévé.

Salgótarjánban szép ünneppel áldoz
tak a két prot. vallásu hívek a reformáció 
emlékének az evangélikus templomban. 
Közének után Pongrátz József pápai theol. 
tanár tartott irásmagyarázatot értékes gon
dolatokkal mutatván rá, hogy mi is ami 
életünk a magunk és az Isten számára. 
Utánna az énekkar sikerült száma követ
kezett, majd az acélgyári fuvóskvartettet 
vezényelte Urschutz József karnagy, Rőder 
Alfréd szép orgonaszólója után Kovács 
Andor békési főesperes mondott egy min
den tekintetben kiváló mélyenszántó, a 
magyar protestantizmus helyzetet teljesen 
átfogó nagy beszédet. Kovács Géza ének- 
szólója megkapóan érvényesült, ezu'án 
Vertich Antal, Demann Gusztáv hegedű- 
duettje Roder Alfréd kisérte zongorán. 
Majd dr. Csengődi L. lelkész zárószavai 
után ismét a fuvóskvartet szép dallamai- 
iban gyönyörködtünk és közénekkel ért 
véget az ünnepség.

A veszprémi református egyházmegye 
november 1-én avatta föl ünnepélyes ke
retek között Bátorkeszi István, gályarab
ságot szenvedett veszprémi ref lelkész 
emléktábláját a veszprémi ref. templomban. 
Az ünnepélyen a testvéri érzés kifejezé
séül megjelent a zalai és veszprémi evang. 
egyházmegye, valamint a veszprémi evang. 
egyházközség és presbitérium kü:döttsége 
is. A zalai ev. egyházmegye nevében Nagy 
Lajos esperes, a veszprémi evang. egyház
megye, a veszprémi ev. egyházközség és 
presbitérium nevében dr. Mohácsy Lajos 
lelkész üdvözölték az ünneplő ref. egyház
megyét, mindketten lelkes hitvallást tevén 
a Krisztus evangéliumáról, a magyar haza 
iránti hűségről, amely már az ev. és ref. 
gályarabok idejében is összekapcsolta a 
két testvéregyházat. Az üdvözlésekre Szűcs 
József ref. esperes felelt, ünnepélyes sza
vakban adván kifejezést köszönetének és 
az ev. testvéregyház iránt érzett szeretetének.

A Protestáns Nőszövetség a rákos- 
keresztúri temetőben vallásfelekezetre való 
tekintet nélkül 1800 hős katona sírját gon
dozza és szeretettel ápolja. A mostani 
Mindszentek napjára Raffay Sándor püspök 
felesége rendezett gyűjtést és így sikerült 
a gondozásba átvett sírokat kivilágítani.

Reformáció finnepe Bonyhádon. A 
rendes istentiszteleten kívül az ev. nőegy
let és ifj. egylet együttesen rendezett okt. 
31-én ünnepélyt a Protestánskörben. Az 
ünnepi beszédet Genersich Tivadar lelkész 
tartotta, majd Gyalog Dezső főgimn tanuló 
szavalt. Az est fénypontja Koritsánszky 
Ottó budapesti lapszerkesztő vetitett ké
pekkel tartott előadása volt Észt és Finn
országról. Kimutatta előadásában, hogy az 
evangélikus hitélet milyen nagy befolyás
sal volt a két testvérnemnek erkölcsére, 
mint lett a feltámadás erős hite valóvá. 
Előadását fűszerezte a nemzetgyűlés tagjai
val ezen országokban tett utazása alkal
mával átélt epizódokkal, miáltal képzelet
ben szinte magával vitte hallgatóit északi 
estvéreinkhez. Az előadás keretében März

Károly, Gyalog Béla és Nagy Lajos finn 
népdalokat is mutattak be hegedűn és 
cimbalmon. Az egyletek részére gyűjtött 
offertórium P/s millió koronát tett ki.

A téti ev. gyülekezet okt. 31-én a re
formáció emlékére vallásos estélyt rende
zett. Óvády Emma, Csete Irén és Kiss Gyula 
szavalatokkal, a leányegylet énekkara kar
énekkel működött közre. Kovácsics Géza 
lelkész „Luther a lelki szabadság és mű
veltség hőse“ c. tartott előadást.

A vőnöckl ev. leányegylet október 
31-én délután reformációi emlékünnepélyt 
rendezett, amelyet a nagy reformátor diadal
mas éneke vezetett be. Az oltári szolgálat 
után Boda Kamilla szavalt nagy hatással. 
Utána Szlovák Pál segédlelkész tartotta 
meg „Mohács és a reformáció“ címen elő
adását, amelyben visszautasította a nagy 
nemzeti gyásznap alkalmával elterjedt vá
dakat. melyek szerint Luther és tanai ásták 
meg a nemzet nagy sírját. Ismertette a 
mohácsi vész igazi okait, majd hithűségre, 
testvéries egyetértésre hívta fel a nagy 
számban megjelent hallgatókat. Az előadás 
után Palánky Lidi szavalt mély érzéssel. 
Az ünnepély az oltári szolgálat után eléne
kelt reformációi ének záróakkordjaival vé
get ért.

Pécs. Az evangélikus egyház a refor
máció emléknapját a magyar protestáns 
gályarabok felszabadításának 250 éves em
lékezetére szentelte. Az emlékünnepély a 
templomba gyűjtötte a hívek oly sokaságát 
ezúttal, hogy annak beférő képessége na
gyon szűknek bizonyult. A szorongásig 
megtelt templomban ott volt az egyháznak 
minden számottevő tagja. Az ünnepély 
jelentőségét tárgyi vonatkozásai mellett 
különösen fokozta az ünnepi szónok sze
mélye, dr. O stffy Lajos, akiben evang. 
egyházunk egyik legrégibb, egyik legegyhá- 
ziasabb, legtiszteltebb egyéniségét ismeri. 
Ostffy Lajos hatalmas bsszede szemmel 
látható mély hatást tett az össze3 jelen
lévőkre. — Nagyhatású beszédét Mozart 
Andante, vonósnégyes követte, melyet igazi 
művészettel adtak elő Graef Mati d hegedű
tanárnő, dr. Mansfeld Géza egyet, tanár, 
dr. Fullajtár Gyula hadbiró-őrnagy és Zu- 
pancsics Vilmos zenetanár. Hoff Aurél jog
hallgató igen jól átgondolt előadásban 
Lampérth Géza: „A gályarab“ c. költemé
nyét szavalta. Az ev. vegyeskar orgona- és 
zenekar-kísérettel Mendelsohn gyönyörű 42 
zsoltárát énekelte Zupancsics Vilmos tanár 
vezénylete mellett. A fenséges énekszám 
áhftatos hangjai valósággal megindították 
a lelkeket. Az ünnepélyt Baldauf Gusztáv 
lelkész és az „Erős vár a mi Istenünk“ 
hangjai zárták be. Este az Evang. Társaság 
a kiváló szónok tiszteletére a Széchenyi 
vendéglőben társas vacsorát rendezett, ame
lyen az evang. egyház sok előkelősége is 
részt vett.

A sárszentlőrinci gyülekezet is meleg 
hálával emlékezett meg a reformáció nagy 
eseményéről. A reformáció emlékére val
lásos estét tartott, amelyen gyülekezeti 
ének után a lelkész imádkozott, Lágler 
Pál Porkoláb Gy.: Október 31-én cimü 
költeményét szavalta. A női kar az Erős 
várunkat énekelte. Németh Juliska Porkoláb 
Gy.: Luther című költeményét szavalta. 
Mit köszönhetünk a reformációnak elmen 
előadást tartott a lelkész. Farkas János 
Csengey Gusztáv: Nehéz időkben című 
költeményét szavalta. A női kar Gabriel
C. H.-tól: Ha földi munka... éneket éne
kelte. Koritsánszky Viktor Ábrányi Emil: 
Utolsó sor című költeményét szavalt. Lel

kész imája s gyülekezeti ének fejezte be 
a magasztos ünnepet. A női kart Fábián 
Imréné vezette.

Nagyveleg. Október 17-én megalakult 
a nőegylet és ifjúsági egylet. — Egyház- 
községi felügyelőnek dr. Träger Ernő 
miniszteri osztálytanácsos, gyorsirási kor
mánybiztost választotta meg a gyülekezet. 
Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár tisz
teletbeli felügyelővé választatott. — Október 
31-én délután vallásos ünnepség volt a 
templomban. Görög Ernő lelkész arról 
tartott beszédet: Mit köszönhet hazánk a 
reformációnak ? A gyermekkar szépen éne
kelte az Erős, várunkat Bödecs Sándor 
tanító betanításával Bödecs Emmike, Kok 
Gyula, Kis Tera szép szavalatai után Nagy 
Mihály énekében gyönyörködött a temp
lomot egészen megtöltött közönség.

Nagybábony. A reformáció ünnepén 
az ünnepi beszédet Sztrókay Dániel segéd
lelkész tartotta. Szavalataikkal közreműköd
tek : Kasziba Erzsi, Bucsky Manci, Szabó 
Zsuzsa, Horváth Erzsi, Páncély Katóka. 
Az egyházi vegyeskar Bucsky Sándor tanító 
vezetésével szép énekeivel emelte az áhí
tatot. Offertorium 60 ezer K hozott a gyám
intézet javára.

Nagyatád. Örvendetes és nevezetes 
napja volt október 28-ika a nagyatádi fiók
egyháznak. Ezen a napon tartott közgyű
lésén jelentette be Mesterházy Sándor so
mogyi esperes, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés melegen üdvözölte az egyház- 
községet azon alkalomból, miszerint önálló 
missziói-segédlelkészi állást kiván létesíteni 
Nagyatád központtal, azon célból, hogy a 
szórványban elő bivek ezúton részesülhes
senek az evangélium áldásában s egyhá
zunk szentségeiben. Az egyházkerületi köz
gyűlés elfogadta Nagyatád kérését és a 
mi3s/.iói-segédielkészi állás megszervezésé
hez megadta az engedélyt, s munkájukra 
Isten kegyelmének gazdagságát kérte, Kapi 
Béla dunánlúli püspök az új állást Berger 
Lajos, volt szentgotthárdi segédlelkészszel 
töltötte be, kit hivatalába istentisztelet 
keretében ugyancsak ezen a napon vezetett 
be Mesterházy Sándor esperes.

Dombóvár. A reformáció évfordulóját 
ez évben is megünnepelték e missziói 
egyházban úgy istentisztelet, mint vallásos 
est keretében, melynek programmja a 
követkő volt: 1. Közének. 2. Az én vallá
som, Kemény Lajostól, szavalta Haasz 
Bözsi. 3. Föl barátim, énekelték Haasz Ka
tica és Belopotvczky Judit. 4. Ünnepi be
széd, tartotta a lelkész. 5. Rinek D-moll, 
harmoniumon játszotta Hoffmann Károly 
kaposszekcsői ev. tanító. 6. Isten a mi 
oltalmunk, Kapi Gyulától, énekelték Fay 
János, Szakács Károly, Bauer Henrik, 
Hoffmann Ernő. 7. Luther, Vojtkó Páltól, 
szavalta Czavar Emil reálgimn. tanuló. 8. 
Erős vár a mi Istenünk. A befolyt 310.000 
K offertóriumból 100 000 K a Harangszó
nak jutott, a többi a templomalapot növeli

Keszthely—Tapolca—Sümeg. A keszt
helyi evang. és ref. gyülekezetek közösen 
ünnepelték meg okt. 31-én a reformáció 
emléknapját. A d. e. istentiszteleten Meny- 
hár István ev. lelkész imádkozott, Csontos 
Béla ref. lelkész prédikált. A d. u. ünne
pélyen közreműködtek: Kesztyűs Lajos 
akadémiai tanár ünnepi megnyitójával, Op- 
pel Endre VII. o. t. szavalatával. Varga 
Erzsébet és Csontos Béla duettet énekeltek. 
Ezután Menyhár István ev. lelkész tartotta 
az ünnepi beszédet Molnár Béla akad. 
halig, szavalata után Sass Gábor akad. 
tanár záróbeszéde és Csontos B. imájával
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ért véget az ünnepség. Az offertórium 700 
ezer K-t eredményezett.

A tapolcai ev. és ref. fiókegyház nov. 
hó 1-én délután 3 órakor ünnepelte meg 
közösen a reformáció évfordulóját a polgári 
fiúiskola rajztermében. Előadást tartott 
Menyhár István ev. lelkész, bibliát magya
rázott Csontos B. ref. lelkész. Az ünnepélyt 
itt is imádságok, énekek és szavalatok 
egészítették ki. Az offertórium 260000 
korona volt.

Közös protestáns vallásos estély volt 
Sümegen okt. 24-én. A program közép
pontjában dr. Vass Vince pápai theol. tanár 
előadása az emberi lélek megromlásáról 
állott.

Az ünnepségen közreműködtek: Mester- 
házy István joghallgató hegedűn játszott; 
Végvári verseket szavalt Bozó Iduska, egy 
Tompa verset Laszkovics Ella ; Orbán Ma
riska énekszáma és a polgári leányiskolái 
prot. növendékek duettje után a jól sikerült 
ünnepély véget ért. Az estély nagy lelki 
meggazdagodást jelentett mindenki számára. 
A rendezés körül nagy érdemei vannak 
Besse Gyula reálgimnáziumi tanárnak.

Veszprém. November 1-én a hősök 
emlékére ünnepi istentiszteletet tartottak. 
Istentisztelet után a ref. testvérekkel együtt 
a ref. templomban ünnepelték a veszprémi 
ref. gálya rab-lel kész emlékét.

Az ostffyasszonyfal ev. nőegylet okt.
17-én tombolajátékkal egybekötött családi 
összejövetelt rendezett A tombolatárgyakat 
a nőegylet leánytagjai szedték össze. Ok 
díszítették a termet s nem sajnálták a 
fáradtságot, hogy a mulatság minél jobban 
sikerüljön. A mulatságon a község lakói 
valláskülönbség nélkül nagy számmal részt- 
vettek. A tiszta jövedelem 2 és fél millió 
korona jótékony célra lesz fordílva.

Keszőhldegkut. Imádkozó áhitatos lé
lekkel ünnepelte a hivek serege október 
31-én a templomszentelés és reformáció 
emlékét vallásos est keretében, melyet az 
ifjúsági szövetség rendezett Lelkész hit
erősítő előadásán kívül az ifjúsági szövet
ség három fi és öt hajadon tagja megfelelő 
tárgyú Luther költeményeket szavalt szív
vel lélekkel. A zifjusági dalárda Weil Endre 
kántortanüó buzgó vezetése alatt emelte 
az áhítatot az előadott háromszólamu al
kalmi reformációi énekekkel. Ez alkalom
mal egyes buzgó házastársak, ifjak és ha- 
jadonok 745000 K értékben Ízléses szó- 
8zékterftőt ajándékoztak. A nemesszivü 
adományozók szépet, jót cselekedtek, talál
ják meg ezen adományért saját lelkűkben 
a legnagyobb jutalmat.

Tanitóválasztás és iktatás Orosházán. 
Az orosházi gyülekezet a megüresedett 
két tanítói állásra ifj. Zatykó Mihály sajó- 
arnóti és Orbán János csikvándi tanítókat 
választotta meg. Hivatalukba való ünne
pélyes beiktatásuk október 24-én volt, me
lyet Kálmán Rezső ig. lelkész végzett szí
vekhez szóló szép beszéd kíséretében. A 
Mindenható Isten gazdag áldása legyen 
munkájukon.

Üzenet a reformációi emléknapra
elmen rendkívül kedves hangú szórványirat 
jelent meg, amely bizonyára mindenütt, 
ahová csak szórványainkba eljutott, meleg 
fogadtatásra talált Az üzenet szerzőit és 
kiadóit szeretettel üdvözöljük.

Elhunyt tanító. Nagy részvét mellett 
kisérte utólsó útjára a száki ev. egyház 
okt. 17 én, 58 éves korában elhunyt, sze
retett tanítóját, Plutzer Károlyt. A tanítói 
pályán 38 évig működött. Erős egyházias 
érzületénél, s különösen a nehéz időkben

tanúsított törhetlen hazafias magatartásá
nál fogva tisztelet és szeretet vette körül. 
Saját kérésére nov. 1. hatállyal nyugdíjba 
helyezték, ámde mielőtt ezt megérhette 
volna, az Úr végzése az örök nyugalom 
helyére hivta el. Emlékét szerettein kívül 
gyülekezete őrzi.

Kaposvár. Erős várunk cimen a refor
máció emlékünnepe alkalmából gyülekezeti 
lapot adott ki, amelyet a kaposvári ev. 
egyházközség adófizető tagjai tiszteletpél- 
dánvul kaptak.

Hősi emléktábla leleplezés Alsósá
gon. Az alsósági ev. »Nőegylet* az alsó
sági és izsákfai hősök emlékét hősi emlék
táblán örökítette meg. Az emléktáblát nov.
7-én leplezte le Vargha Gyula esperes.

KÜLFÖLDI HÍREK.
A reformáció szülőföldjén, a szász- 

országi Dresdában, ahol összegyűlt Európa 
evangéliumi keresztyénsége az elmúlt hó
napban, azt a nagyjelentőségű határozatot 
hozták, hogy ki fognak adni Berlinben 
egy több nyelven megjelenő egyházi újsá
got, mely hivatva lesz szolgálni a protes- 
tántizmus védelmét az egész világon min
denütt. Hisszük, hogy evvel a vállalkozás
sal második győzedelmes útját fogja meg
futni, Szászországból kiindulva ismét, az 
evangélium Európa népei szívében.

Egy jótékony alapítvány. Dralle Gyula, 
egy altonai gyáros a németországi nők ev. 
szövetségének céljaira megvette Donner 
hamburgi bárónak eddig tulajdonát képező 
Benedek nevú várát.

Bajorországban csendes ellenrefor
máció készül. Katholikus részről erős 
mozgalom indult meg. hogy minél több 
tanítványt szerezzenek a humanistikus gim
náziumoknak, úgyhogy a világi hatóság 
ennek következtében nemsokára katholikus 
színezetet fog ölteni. A protestánsok maguk 
az okai ennek. Ma már-már 7 kath. gim
náziumra csak 1 prot. esik, a prot. házas
ságra 3, mig a kath.-ra 5 gyermek Az ev. 
egyháznak nagy munkát kell itt végeznie.

A német harsona jubileuma. A német 
harsona szorosan összefügg Kuhló bethei- 
bielefeldi lelkész működésével, aki Német
országban sőt annak határain túl is isme
retes. Így 70. születésnapja valóságos ju- 
biliuma a német harsonának egyáltalában. 
Kuhló érdemei a német Chorál és a musica 
sacra körül még szakkörökben is élénk 
elismerésre találnak.

Ruprecht bajor trónörökös meglátogatta 
Neuendettelsaut és megtekintette az intéz
ményeket ; az ő valamit a gyülekezet szá
mára valóságos ünnep volt ez.

Ú JD O N S Á G O K .
Egy év alatt arzénos ételekkel gyil

kolta meg a férjét egy kiskunfélegy- 
házai asszony. Kiskunfélegyházán 1924- 
ben gyanús körülmények között meghalt 
Kristóf János gazdálkodó és halála után 
nemsokára kiderült, hogy példátlan bűn
tény áldozata lett. Megállapította a nyomo
zás, hogy Kristófot felesége, született Nyéki 
Ilona ölte meg, aki léha, erkölcstelen asz- 
szony volt. Szeretője, a tizenkilencéves 
Herceg István földmives révén arzént szer
zett és arzénos galuskával etette férjét, aki 
végül is szörnyű kinok között meghalt.

Összeírják a tiszafákat. Az Erdős- 
Kárpátok elvesztésével az ország elvesz

tette a tiszafákat is, amelyeknek a hegyek 
között van a hazájuk. Ennek az Európa- 
szerte elég ritka tűlevelű fának három 
hatalmas példánva áll a szekszárdi megye
háza udvarán. Reich Oszkár gyönki fő
szolgabíró arra kéri a magyar természet- 
búvárokat, értesítsék őt, ha tudnak a csonka- 
magyarország terű étén másutt is termő 
tiszafáról (Taxus baccaata). mert ezek a 
Nagymagyarszagra emlékeztető szép és 
ritka fák megérdemlik, hogy nyilvántartsák 
őket.

A kőszegi hadikölcsöntulajdono8ok 
a kötvények valorizálását kérik. Kőszegen 
a hadikölcsönkötvenyek tulajdonosai a köt
vények valorizálása érdekében a nemzet- 
gyűléshez fordultak és memorandumban 
kérik a kötvények valorizálását.

A belgrádi magyar hősök síremlé
kének megkoszorúzása. A belgrádi ma
gyar követség Hóry András rendkívüli 
követ és megnatalmazott miniszter veze
tése alatt a Belgrádban elesett magyar 
hősök síremlékére koszorút helyezett.

Tömeges gázmérgezés a templom
ban. Lollar-Kirchberg felsőhesseni faluban 
különös tömeges gázmérgezés történt A 
falu templomában a gázfűtés egyik csapja 
megrepedt 8 széndyoxidgázok terjedtek el 
a templomban, 20 hivő rosszul lett, úgy, 
hogy a mentőknek kellett őket elszállítani. 
Az istentiszteletet azonnal félbeszakították 
és a templomot kiürítették.

Német tudós a nyíregyházi múzeum
ban. Hans Reinherdi dr., a tübingai egye
tem tanára, európai körútja során meglá
togatta a nyíregyházi Jósa-muzeumot. A 
német tudós nagy elismeréssel nyilatkozott 
a muzeum gazdag őstörténeti anyagáról.

Leégett Brüsszel legnagyobb gyógy
szerüzlete. Brüsszel legnagyobb gyógy
szerüzlete leégett. Az anyagi kár 10 millió 
belga frank. Az oltási munkálatoknál négy 
tűzoltó súlyosan megsebesült. A környező 
házak lakói, akiket az óriási tűz pánikkal 
töltött el, egy szál ingben az utcán keres
tek menedéket.

Herceg Ferenc képes szépirodalmi 
hetilapjának az ,Uj Idők“-nek 45. számá
ban cikket Rákosi Jenő, Terescsényi György, 
Orbók Attila, elbeszélést: Komáromi János, 
llly János, verset, Jukász Gyula és Falu 
Tamás írtak. Két érdekes regényt közöl 
folytatásokban az „Uj Idők“, az egyiket 
Szép Ernő, a másikat Rudolph Stratz irta. 
Mind a kettő nagy kikert ért el A szer
kesztő üzenetei, kertészeti és szépségápo
lási üzenetek, számos cikk igen sok mű
vészi és időszerű kép egészíti ki a lap 
tartalmát. Az „Uj Idők* előfizetési ára ne
gyedévre 80,000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra szívesen küld díjmentesen a ki
adóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-út 16.

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 szárnak ezreket értékelnek. — 

Ronge Vincéné Egyed 4, Vidonyi Blanka 
Gönyü 4, Győrből: Németh Márton 6, 
özv. Szalay Sándorné 3, Macher Pál 4, 
Póczy János 4, özv. Darvas Józsefné 4,
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Tropmayer Károly 4, Mátyás Dávid 5, Falb 
Mária 4, Welleg Dániel 10, Kövecsecs Já
nos 10, Schöll Lajos Hidas 40, Aszódról: 
Rausz István 10, Kaluzsa Etus 4, Gálik 
János Békéscsaba 10, Krámer Ernő Puszta- 
földvár 4, Tóth Anna Flirtő 4, Horváth 
János VÍ8zfamajor 4 Beledből: Mátis Sán
dor 20, Jakab József 5, Kemenespálfáról: 
ifj. Pethő Ferenc 4, Rosta P. Károly 4, 
Rosta J. Samu 4, Mórotz Lajos Boba 20, 
Vratarits Lajos Szentantalfa 4, Koritsánszky 
Dénes Kölesd 4, Varjú Sándor Sopron 4, 
Gulyás Nándorné Balatonszentgyörgy 4, 
Pécsről: Németh Béla 4, Brúhács János 
20, Varga Mihály Szilsárkány 4, Budapest
ről : dr. Rásó Lajos 20, Norvég Misszió 
50, Debrecenből: Hajdú Józsefné 4, Haen- 
del Vilmos 20, Ágoston István Felsőság 
4, Pórládonybó!: Bedy Kálmán 4, Bedy 
Istvánné 14, özv, Variu lózsefné Lukács
háza, Répcelakról: Fliiöp Lajos 10, özv. 
Moór Ferencné 10, Celldömölkről: Kemendi 
Sándor 4, Somogyi Elek 4, Sümegi Gyula 
4, Adorján Ferenc Zalaszentgrót 4, Grei
linger Mihály Sopronbánfalva 4, Koller 
Pál Somogyszil 40, özv. Miovácz Gvőrgyné 
Kaposvár 4, Vágola Pál Tab 20, Dékány 
Mihály Győrszabadhegy 10, Práczki János 
Apostag 4, Susik Sándorné Erdőváros 4, 
Gyömrőrő!: Cziniel József 5, Bognár Sán
dor 10, sömjéni Németh Gyűl? Kunhegyes 
20, Dombóvárról: Dobrovits Sándor 10, 
Baumgart János 35, Keze3 László 5, Hoff
mann Ernő 14, Bolla Ida Keszthely 11, 
Langer Böske Körmend 4, Ágoston József 
Simaháza 4, Mesterházy Elek Ostffyasz- 
szonyfa 4, Somogyi Ferenc Alsóság 4 ézer K.

„Tanítónő elmenne vidékre g y é r - ' 
mekek mellé is.“ — Cim a kiadóban.

Falslős szerkesztő és k iadó : CZIPOTT QÉZA 
S zen tgo tthá rd , Vasvármegyo. 

Saerkesztőt&rs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

K éziratokat nem  adunk vissza.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.) 

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
ío-io kézelő tisztítás.

Főzés és egyéb házi teendők elvégzésére 
intelligens nőt keresek. — Pfeiffer Jánosné 
Kaposfő-pta, up. Szomajom. (Somogy m.)

Pályázatok.
A téti ág. h. ev. gyűl. pályázatot hirdet 

egy tanítónői állásra. Javadalma : törvényes 
fizetés lakás, vagy lakbér. — Kötelessége: 
az isko'aszék által reáhagyott osztályok 
tanítása, ismét'ős leányok oktatása, leány 
egylet vezetése, Pályázatok az evang. leik. 
hivatalhoz hüldendők kommun alatti ma
gatartás igazolandó. Személyes megjelenés 
előnyös. Határidő a pályázat megjelenése 
után 10. nap.

*
A kemenesmagasi-i (vasm.) ág. á. ev. 

egyházközség a Hl.-ik sorszámú osztály
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom 
egy szobás lakás és törvényes készpénz- 
fizetés. Kötelesség: a reábfzott elemi és 
ismétlő növendékek tanítása, az ifjúsági, 
illetve egyházi énekkar vezetése, belmisz- 
sziói tevékenység, a kántoriakban és egy- 
házjegyzöi teendőkben való segítkezés. 
Pályázeti határidő a megjelenéstől 10. nap. 
Lelkészi hivatal.

Piac.
Valuták: Dollár 71 300, Schilling 10045, 

Német márka 16930, Cseh korona 2108, 
Dinár 1252, Lei 397, Lira 2985, Frank 2260, 
Angol font 345 250.

Gabonaárak: Búza 380—382, rozs 295— 
297, árpa 245, köles 180, zab 225, tengeri 
252—255, korpa 165 ezer korona méter
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 17500—17800, bika 
11500-14000, ökör 13 000—15.000, tehén 
6500—11.000,növendékmarha 6000—11.500, 
zsir 23 500—30.000 K kilónként.

M á r  m n d  9ond°skodjunk a karácsonyi ünnepeket méltó meg- 
It I d  I I I I  U o  l  ünneplését emelő alkalmas színdarabok beszerzéséről.

Kis Tivadar könyvkereskedő Pápa ajánlja az itt felsoroltakat és bárhová 
ingyen küldi összes még kapható és új kiadású műkedvelőknek alkalmas 
7T7TTZ színdarabok, népszínművek, ifjúsági színjátékok stb. árjegyzékét. =

(Árak pengőfillérben)
Karácsonyi színdarabok:

Bandika hazajött. Mesejáték 3 felv. leányok számára . 1.—
Levél a mennyországba, Gyermekszinjáték 4 képben . 1.—
Melyiket a kilenc közül? Történet 1 felv. . . . —-80
Anikó üzenete. Mese kis gyermekek számára 1 felv. . —'40
Mikor az angyalka sir. Legenda 1 felv.............................— 80
Vinciké a hitetlen. Történet 1 felv.....................................—'56
Jézus az én mindennem. Karácsonyesti színjáték 1 felv. —'60 
Karácsonyest Karácsonyesti teljes műsor színjátékkal. —'60

Akik Jézust megtalálták 1 felv...........................................—'80
Nem hiába jött el a jézus. Ifjúsági színmű 4 képken . \
A nagyapa megbékül. Ifjúsági vallásos színmű 2 fe lv .. f 
Angyalszívek. Vallásos gyermek ifjúsági színmű 2 felv. í 
A legboldogabb karácsony. Karácsonyesti mese 2 felv. '
Magyarok messiása. Irredenta karácsonyi játék 1 felv. —'40 
Karácsonyi vers. Vígjáték 1 felvonásban . . . .  —'70 
Karácsonyi jelenetek 2 evangéliomi színdarab , . —'23
Egy karácsonyest a nagy magyar télben . . . .  —'60

Bárhol hirdetett és megjelent könyv megrendelhető:

K is T ivadar könyvkereskedőnél P áp a . Fő-utca 21.

Nyomatott Wellisch Béla villamüxemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-taa

Laptulajdoooa:
i  D inistüii LQtüar-SiOTetsse
á s  Onxigoe Lntlier*8zövet- 

§éff hl ratal ok lapja.

Késiratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

HAKANGSZÖ Bserkesstő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenni minién vasárnap.

Vigyázz és im ádkozzál, 
Úgy sirod  készen talál.

SaerkaaaM-UadóhlTatal:
SZENTOOTTHÁRD.

Vas vármegye.

Flókkladóhlvatal 
.Luther-Társaság* könyv

kereskedése Budapest, 
VIII., SientklrAlyl-u. 51/».

A „HARANG8ZO“ 
•löflietésl á ra : a negyedik 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10°/*-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; aa utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Az utolsó nap.
Máté ev. 24.27. »Mert ami

képpen a villámlás napkeletről 
támad és ellátszik egész nep- 
nyugotig, úgy lesz az ember 
Fiának eljövetele.“

R hfvő keresztyén lélek előtt egy 
pillanatra sem lehet kétséges, 

hogy Jézus Krisztus hatalommal és 
dicsőséggel újra meg fog jelenni ezen 
a földön; ítéletet tart a népek felett 
és felépíti az ő örök birodalmát. 
Mondom, mindez kemény igazságként 
él a hívő lélekben. Aki elveti és ta
gadni próbálja a Krisztus egykori 
visszajövetelét, az vesse el és tagadja 
meg a Szentirás többi világos tanítá
sát is, hiszen akkor a feltámadott és 
örökéletü Krisztus prédikálása is egé
szen értelmetlen és hiábavaló dolog. 
Persze a világ szemében a Krisztus 
visszajövetelének tanítása mindig bal
gaságnak és botránkozásnak tetszik, 
de a hívő keresztyén nem lát benne 
mást, mint beteljesülését a biblia pró- 
fétálásának.. .

Itt van az egyházi esztendő utolsó 
vasárnapja. Ez a mai nap éppen azt 
kiáltja az ünneplő gyülekezetek felé: 
Vigyázzatok I Ébredjetek I Gyors az 
idő, halad I Mindig közelebb jön az 
utolsó nap, a Krisztus itélettartásának 
□apja! Nem látjátok az idők jeleit I ? 
. . .  A Megváltó kihívó, leplezetlen 
tagadása, az evangéliom megvetése, 
az igazság kigúnyolása, a hazugság 
uralkodása, a test kívánságai szerint 
való életfolytatás.. .  vájjon nem ejte
nek-e gondolkozóba bennünket?... 
A világ sebesen sodródik az utolsó 
nap felé 1. . .

Még idejében menedéket kell hát 
keresni... Emeljük fel szemünket a 
magasba, ahonnan jó a mi segltsé- 
günk. A mi segedelmünk pedig az 
Úrtól jön, aki teremtette a mennyet 
és a földet. Az utolsó Ítélet nehéz 
napján semmi más, csak az Isten

kegyelme nyújthat segítséget, mene
déket ; az a kegyelem, amit az Úr 
szakadatlanul kinál s felénk nyújt a 
Jézns Krisztusban. Ragaszkodjunk az
ért nagy Mesterünkhöz, ragaszkodjunk 
az igéhez, a szentségekhez és ha a 
világ mégannyira megveti is ezeket, 
mi hívek maradónk és kitartunk mel
lettük 1

Az egyházi esztendő elsiető nap
jain, míg hálaadásunk csendes imád
ságát belesuttogjuk az esti homályba, 
szólaljon meg lelkűnkben szent foga
dástétel szava is: Uraml mi kitartunk 
melletted I Támogass bennünket to
vábbra is örök kegyelmeddel 1. . .

R nagy természetnek, életünknek 
minden jelensége, Isten világkor

mányzásának minden mozzanata hir
deti azt az igazságot, hogy az ember 
az örök életre van teremtve. Isten 
úgy akarta, hogy képmása: az em
ber osztozzék vele mindörökké az 6 
dicsőségében. Mi célja volna egyéb
ként az idd végtelenségének, az örökké 
valóságnak? Mert az időnek nincs 
kezdete és nincs vége Ha az ember 
csak a földi lét számára volna al
kotva, mi célja volna az elterülő szép 
épboltnak ? óh  nem 1 A mi életünk 
nem a sírnál végződik. A mi igazi 
hazánk az égben van s aki emberré 
született — az örökké él.

Jézus eljött, hogy a bűnös emberi
séget megváltsa. Megváltói művét 
tanítása, példája és áldozati halála 
által befejezte. »Elvégeztetett« — szól 
a keresztfán. Megváltása által újból 
Isten gyermekei s a menyország ö rö 
kösei vagyunk. Ha nem így volna, 
mi célja lett volna Jézus eljövetelé
nek, kínos kereszthalálának ? Mi célja 
tanításának s egész művének? Az

»Bizony meglészen az idő,
Hogy eljön Isten Fia,
A jókat s gonoszokat ő 
Nagy Ítéletre hívja.
Akkor minden lélek remeg,
A földet tűz emészti meg,
Miként szent könyvünk Írja,
Óh Jézus, ama nagy napon 
Takarj be szent kezeddel;
Én sorsomat reád hagyom, 
Büntetésem engedd el.
Hozzád buzgón esedezem:
Élet könyvébe Írd nevem,
Moss tisztára véreddel.“

Ámen.

Isten bölcs? Művelnek legparányibb 
része is céltudatos s tökéletes I

S a Szentlélek folytatja szívünk
ben a Megváltó művét. Elvezet Isten 
Igéje világosságánál bűneink ismere
tére s annak a tudatára, hogy kivétel 
nélkül szegény bűnösök vagyunk, fel
ébreszti szivünkben a bűnbánatot, a 
bűntől való szabadulás vágyát, mert 
érezzük a bűn hatalmát, testi-lelki 
épségünket aláásó, romboló hatását. 
Szíveinket megszenteli, akaratunknak 
erőt ád az új engedelmességre, teljes 
szakításhoz a bűnös, eszmény, érzéki 
élettől, erőt az istenfélő. Istennek tet
sző szent életre; a bűn kerülésére. 
Istennek útján vezérel: a gyermeki 
engedelmesség, az igazság útján szí
vünket eltölti ama békességgel, nyu
galommal, amelyet Jézus hozott le a 
földre az égből.

Mi célja volna a Szentlélek műkö
désének, ha nem az örök élet, az 
ideig és örökké tartó boldogság mun- 
kálása ?

Oh, bizony, légy nyugodt, ember
társam, az örök életre hivattattál.

Örök élet.
Irta: Mayer Pál.
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Ext hirdeti néked a saját hited, lel
ked, a nagy mindenség — ext mun
kálja egésx életének folyamán böl
csőtől a koporsőig a Szentháromság
ban élő egy igaz Isten.

Egyetemes közgyűlés
Evangélikus anyaszentegyházunk f. 

évi egyetemes közgyűlését november
11-én tartotta Budapesten. A köz
gyűlést megelőzőleg a Deák-téri ev. 
templomban ünnepi istentisztelet volt, 
amikor is a szent szolgálatot Geduly 
Henrik tiszakerületi püspök végezte, 
ki az ünnepi igehirdetés keretében 
reámutatott anyaszentegyházunk két 
nélkülözhetetlen kellékének szükséges
ségére : 1. az evangéliumi hitnek szab- 
lyájára, mely ma a felekezeti ttílten- 
gésekkel szemben egyedül védelmet 
nyújt, 2. a szeretetnek szablyájára, 
mely nélkül Krisztus ügyét diadalra 
vinni lehetetlenség.

Báró Radvánszky elnök 
megnyitója.

A közgyűlés a Deák-téri polgári 
leányiskola nagytermében folyt le. 
Báró Radvánszky Albert egyetemes 
egyház és iskolai felügyelő gyönyörű 
elnöki megnyitójában mindenekelőtt 
kegyeletes szavakkal a gályarab lel
készek és tanítók kiszabadulásának 
250 éves évfordulójáról emlékezett 
meg.

Az egyház belső feladatait tár
gyalva, kijelentette, hogy a belsősége-

Hazatért •. •
Irta: Pócza Irén. (2)

Egyik reggel a gyár kapujában meg
szólítja egy idősebb külsejű munkástársa: 
„Azt hittem belőled becsületesebb ember 
lesz*!

Hogyan ismeri őt ez az ember ? Az pe
dig látva csodálkozását tovább folytatta: 
„Igaz fiam, hogy semmi közöm sincs a 
dologhoz, de mert nagyon hasonlítasz 
megboldogult fiamhoz, figyelmes lettem rád. 
Régen dolgozom itt. Ismerem a gyár al
kalmazottait. Majdnem mind józan, dolgos 
emberek, mikor idejöttél, azt hittem te is 
az leszel, de az utóbbi időben megcáfoltad 
ezt. Nem dolgozol becsületesen s ha jól 
tudom éjtszakáidat rossz társaságban töl
tőd. Madarat tolláról, embert barátjáról 
ismerik meg. A te barátaid pedig a leg- 
semmirevalóbbak az itteniek közül. Nem 
tudom, vannak-e szüleid, de tudom hogy 
mindez fájna nekik. Fiatal vagy még, meg
változhatnál még 1“

Mikor az ismeretlen idáig ért, megszó
lalt a munka kezdetét jelző sziréna s az 
emberek dolgukhoz láttak. Jóska azon cso
dálkozott, hogy bár lelke lázongott az el
len amit hallott, még sem tudta oda kiál-

sebb hit ápolása az egyház legelső 
és legfőbb feladata.

Ax állam és egyház viszonyáról 
szólva, hangsúlyotva, hogy a magyar 
protestántizmus nemzetfentartó erőt 
jelent, szemben a vallásellenes, er
kölcsrontó destruktiv irányzatokkal. 
Ezt az erényt nem szabad az állam
nak szem elől tévesztenie, sem az 
anyagi igények, sem a vallásfeleke
zetek között egyenlőség és viszonos
ság kérdésének elbírálásánál.

— Úgy érzem, vétkes mulasztást 
követnék el az egyház törvényes po
zíciója iránt, — folytatta egyetemes 
felügyelőnk, — ha nyomatékosan 
fel nem hívnám a kormány figyelmét 
arra, mennyi a tennivaló az 1848. 
évi XX. törvénycikk végrehajtása te
rén.* Ennek sürgetésére az egyház 
annyival inkább jogosult, mivel a 
romboló irányzatokkal szemben a 
nemzetvédelmi front egyik legbizto
sabb szakaszát alkotja. Erőkonzerválő 
feladatának azonban csak úgy képes 
megfelelni, ha a szükséges anyagi 
eszközök, amelyeket a 48-as törvény 
számára biztosít, valóban rendelke
zésére is állanak.

— A felsőházi törvényjavaslat az 
evangélikus egyházzal szemben szer
zett jogokat semmisített meg. Sajná
latos, hogy ezek a jogok az új tör
vényben nem jutnak kifejezésre.

— Az evangélikus egyház minden 
vallásfelekezet, a katholikus egyház 
iránt is rokonérzéssel van és a ka- 
tholikusokat illetően a megbecsülés 
álláspontját foglalja el. Ilyen körül
mények között csak sajnálni lehet,

tani: „Semmi közöd hozzá.* Hanem hall
gatta, szinte belátta mennyire más is mint 
volt. Mikor eszébe jutott, hogy az idegen 
apját s anyját említette szinte önkényte
lenül elgondolkozott mindenről. De csak
hamar felriasztották társai, kik munka köz
ben is éretlen tréfákkal s beszédekkel ost
romolták. ő is visszazökkent a régi kerék
vágásba. Csak este, mikor hazafelé balla
gott, jutottak eszébe az ősz munkás szavai: 
„Megváltozhatnál még*!

Mért kell neki megváltoznia? gondolta 
magában hiszen hány, meg hány ember él 
az övéhez hasonló életet. Mért ne tehetné 
ö is, hogy hét végén elmulatja keresetét 
víg cimborákkal ? De azért csak nem tudta 
elfeledni az intést. Néha-néha elgondol
kozott rajta, de nem hagyott fel a köny- 
nyelmű életmóddal. Ide s tova egy éve dol
gozott már városban, megszokta azt az éle
tet. Többször találkozott az öreg munkás
hoz hasonlókkal, de nem tudták a meg
kezdett útról visszatéríteni.

III.
Az elhagyott szülőfaluban folyt az élet 

a rendes mederben. Polgárné kis földjét 
meg segítették művelni a jó atyafiak, nem 
hagyták magára az özvegyet. Néha az el
költözött fiúról is hoztak hirt a vidéki v. 
falubeli ismerősök, de ezek a hírek csak

1926. november"^!.

hogy a közelmúltban jelenségek mu
tatkoztak, amelyek az evangélikus 
egyház méltóságát és az evangéliku
sok vallásos meggyőződését sértik. 
Megfigyelésem szerint ezek a táma
dások nem annyira a hazai római 
katholicizmus talajából sarjadtak, mint 
inkább bizonyos külföldről jövő irá
nyításra vezethető vissza. Azt a re
ményemet fejezem ki, hogy amint a 
»Ne temere.. .  <-bulla megjelenése 
után a magyar katholikus püspöki kar 
bölcs önmérséklet tanujelét adta, 
ugyanilyen hazafias szemponttól ve
zéreltetve most is elejét fogja venni 
a további, félreértésekre alkalmat adó 
jelenségeknek. Evangélikus részről 
kifejezem a komoly békességretörek- 
vés készségét és megállapítom, hogy 
a magyarországi protestantizmus meg
becsülésére nemcsak ezeknek a val
lásfelekezeteknek nemzethű múltja és 
jelene, de a keresztyénség egyetemes 
érdeke is kell, hogy ösztönözze a 
hazai katholicizmus felelős tényezőit.

Az evangélikus és a református 
egyházak viszonyáról szólva, hangoz
tatta a kettőnek egymásrautaltságát, 
majd a külföldi protestantizmussal 
való összeköttetésekről szól részlete
sebben és azt kívánja, hogy kapcsol
ják bele a világprotestántizmus, kü
lönösen pedig a világlutheranizmus 
vérkeringésébe, annál inkább, mert 
ezek az összefüggések Csonka-Ma- 
gyarország jelenlegi állapotában nem
zeti szempontból kivételes jelentősé
gűek. Örömmel jelenti, hogy 1927- 
ben Budapesten ülésezik a lutheránus 
világgyűlés végrehajtóbizottsága, két

----  = t
fájdalmat okoztak az édesanyának. Mos 
már elhitte, hogy a fia rossz útra tért, csak 
megjavulásáért imádkozott. Egy napon Pol- 
gárnénak nagy pecsétes levelet hozott a 
pósta. Nagyon megijedt, s mivel nem tudta 
kibetűzni, iziben átszaladt a tisztelendő 
úrhoz, tőle kért felvilágosítást. Ott azután 
megtudta a szomorú valót. Jóska fia nagy 
betegen feküdt az egyik kórházban. A le
velet a kórházi lelkész írta, elmondva, ben
ne, hogy Jóska egy reggel mámoros fővel 
ment a gyárba. Nem vigyázott, oly közel 
ért az egyik géphez, hogy elkapta a lábát 
s csaknem teljesen összeroncsolta. így ke
rült kórházba. Sokáig feküdt eszméletlenül, 
de midőn magához tért is, nagyon rosszul 
volt. Fokozta baját még az is, belátta hi
báját s azt hitte nem tudja jóvá tenni, 
mert nem gyógyúl meg. Eszébe jutott a 
közelmúlt, ott hagyta özvegy édesanyját s 
azóta még csak egy levelet sem irt neki. 
Idejét rosszra használta fel. Elfeledkezett 
minden jóról, azt hitte róla is elfeledkeztek. 
Sokszor emésztette magát ilyen gondola
tokkal, de úgy érezte bármennyire akarna 
visszatérni a jó útra, nem tudna 8 most 
már úgy is késő.

Egyszer hogyléte iránt érdeklődött a 
lelkész s akkor elmondta nagy fájdalmát 
8 megjavulá8i szándékát.
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esztendő múlva pedig a Protestan
tizmust Védő Nemzetközi Szövetség 
tagjai látogatnak el a magyar fő
városba.

Közgyűlés.
Az elnöki megnyitó elhangzása után 

Geduly Henrik püspök mondott köszönetét 
Radvánszky bárónak, majd Kutby Dezső 
főtitkár terjesztette elő jelentését.

Ezután Duszik Lajos miskolci lelkész 
általános tetszést keltő szavakban szólt 
arról a mellőzésről, amely az evangélikus 
egyházat a felsőházi javaslatban érte. A 
közgyűlés elhatározta Duszik szavai nyomán, 
hogy felirattal fordulnak az illetékesekhez 
ebben az ügyben. Farkas Gvőző, Masznyik 
Endre, Kaas Albert báró és Szelényi Aladár 
rövidebb felszólalása után Raffay Sándor 
püspök a külföldi összeköttetésekről adott 
számot, maid az egyetemes gyámintézet 
referádáját Ziermann Laios soproni lelkész 
terjesztette elő, Kuthy Dezső a nyugdíj- 
intézet ügyeit ismertette, Rásó Lajos dr. 
egyetemes ügyész pedig a dunáninneni ke
rület megütközését fejezte ki a szombathelyi 
püspök pásztorlevele felett, amely kizárja 
a protestánsokat a nemzeti ünnepségekről.

— Még sok sérelmet sorolhatnék fel, 
— úgymond az egyetemes ügyész — de 
bízik a jobb belátás felülkerekedésében.

Ezután Raffay püspök emelkedett szó
lásra és többek közt a következőket mon
dotta :

— A zászlóafférek egyik legkellemetle- 
nebbike éppen a Deák-téri templomhoz 
fűződik. A feszültség azonban legutóbb már 
engedett és megtörtént, hogy a mostani 
vasárnapon felavatott zászlók közül egy
szerre hármat hoztak át katholikus temp
lomból a miénkbe.

A déli szünet után folytatták a tanács
kozást. Elsőnek az egyházvédelmi szerve
zet került tárgyalás alá, amely tudvalévőén 
engedelem kikérését követeli a papok nő-

A lelkész megígérte, hogy megír min
dent az édesanyjának s úgy megvigasztalta 
a tékozló, de megtért fiút, hogy ismét visz- 
szatért az életkedve, megtanúlt imádkozni 
és hinni az Isten irgalmában.

Remegve várta az édesanyja levelét.
Meg is jött nemsokára az édes szülő

faluból. A tisztelendő ur keze irta, de rá
ismert benne az édesanyja szavaira. Pol
gárnő megbocsátott mindent. Hívta fiát 
haza. Jöjjön minél előbb, majd meggyó
gyul itthon a falujában teste, lelke egy
formán.

IV.
Két év pergett le az idő rokkáján. Meny

nyi minden történik ezalatt, a világnak csak 
egy kicsi részében is. Jó, rossz vegyesen. 
Ismét itt a nyár vége. A faluban szorgos 
a munka. Takarítják be az istenáldását. 
Polgáréknál fejeződött be épen a cséplés. 
Már elszéledtek a munkások, midőn Pol
gár József, ki már egy hét óta itthon van, 
a szobába lépett, hol édes anyja rakosga
tott. Hála legyen a jó Istennek édesanyám 
— így szólt — hombárban már a jószág. 
„Úgy van fiam.“

Ebben a percben szólalt meg a torony
ban az imára hivó estharang. Anya és fia 
buzgó imát mondva akartak nyugovóra 
térni. Ekkor megszólalt a fiú: „Tudja-e 
édesanyám, milyen nap van ma? Most két 
éve hagytam el a falumat s tértem le a jó 
útról. Volt olyan idő azt hittem soh’se 
térek vissza. Pedig mindent oda adtam

Dr. RuíTuy Sándor a bányai egyházkerület püspöke, 
ki a magyar protestantizm usnak a külföldi p ro tes tan 
tizm usba való belekapcNOló'lása körül rendkívül sokat 
fáradozik s ezzel nagy szolgálatot tesz  a hazának is.

sülősénél és azt is kiköti hogy javadalmas 
tisztviselő csupán evangélikus, vagy refor
mátus vallásu nőt vehessen feleségül. A 
közgyűlés, Pelrik Aladár dr. javaslatára 
úgy határozott, hogy az egyházvédelmi 
tervezetet újabb bizottsági tárgyalás elé 
utasítja. Felkérik a kormányt, hogy vasár
napokra teljes munkaszünetet rendeljen el, 
vásárokat pedig csupán hétköznapokra en
gedjen meg. Szigethy Lajos, az evangélikus 
tanáregyesület elnöke az egyetemes tanügyi 
bizottság előterjesztéseiről szólt. Hittrich 
Ödön főigazgató felhívta a figyelmet a kö-

volna a kórházban azért, hogy mégegyszer 
beszélhessek az édesanyámmal és hall
hassam az est harangszót itthon. De nem 
volt rá reményem.“ „Hála az Úrnak jóra 
fordult minden fiam. Nem hiába imádkoz
tam érted.“

„Jóra édesanyám. A szenvedésben újra 
megtanultam bizni és imádkozni. Hej 1 igaza 
volt a tisztelendő úrnak, mikor egyszer azt 
mondta : „Jössz te még Jóska fiam örömest 
a templomba“ . . De megyek is ám, min
den vasárnap.“

— Jól van fiam — mondta Polgárnő — 
csakhogy hazajöttél. Áldjon meg a jó Isten, 
ki igy megsegített! — S azzal összekul
csolt kezét fia fejére tette. Szemében őröm 
könnyek ragyogtak, mert meggyőződött, 
hogy fia igazán hazatért, szivvel lélekkel. 
Tudta azt is, hogy bármiképen csábítanák, 
nem hagyná el otthonát.

Vasárnap az egész falu népe hallotta 
mikor a templomból kijöttek, hogy a tiszte
lendő úr igy szólt: „Jól van Jóska fiam a 
múltat el lehet felejteni, légy özvegy anyád
nak támasza, derék, becsületes, munkás 
ember. Örülök, hogy hazajöttél.“

Mtkor hazafelé széledtek a hivők Vég 
Pál uram megjegyezte: „No ha én vagyok 
a tisztelendő úr helyében, azért egy kicsit 
megcibáltam volna az üstökét, ha százszor 
legénysorban van is már — Jó, jó ’iszen 
én is örülök, hogy megjavúlt ez a gyerek.“

Délben mindenki tudta, hogy Polgár 
Jóska igazán hazatért a falujába. (Vége.)

zépiskolai óra-adó és helyettes tanárok 
ínséges állapotára. Kapi püspök ezzel kap
csolatban kérte, hogy az egyetemes egyház 
járjon közbe felekezeti középiskoláinak 
fenntartóinál abban az irányban, hogy ahol 
a felekezeti rendes tanárt az állam, segítés 
szempontjából csak helyettesnek ismeri el, 
pótolják a különbözetet. Raffay püspök 
emelkedett ezután szólásra és beszédének 
hatása alatt elhatározták, felkérik a kultusz- 
minisztert, hogy az állami iskolák minden 
növendékét tanév elején vallásfelekezetének 
megfelelő templomba vezessék istentiszte
letre. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző 
a jövő évi költségvetést terjesztette elő.

Még a részleges tisztujítást ejtették meg, 
majd Kapi Béla dunántúli püspök imával 
fejezte be az evangélikus egyetemes egyház 
1926. évi közgyűlését.

Lelkészegyesületi közgyűlés.
A magyarhoni evangélikus lelkészegye

sület évi rendes közgyűlését nov. 10-én 
tartotta ugyancsak a leányiskola díszter
mében.

Bevezetőül Vértesi Zoltán magyarbolyi 
lelkész tartott irásmagyarázatot. Utána Pa- 
ulik János elnök mondotta el nagy érdek
lődéssel várt megnyílóját. Csodálatos — 
úgymond — hogy a történelem tanulsága 
után is lebecsülik egyesek a protestantiz
must. Elismerjük, hogy nagy a katolicizmus 
politikai ereje, de ott nagy vagyonok is 
állanak rendelkezésre. Adjanak csak a pro
testantizmusnak is ilyen eszközöket a ke
zébe, majd megmutatjuk, milyen előnyöket 
leszünk képesek juttatni a társadalomnak.

— Dehát mondhatná valaki, ehhez ne
künk semmi közünk. Ebben az esetben 
sem türünk azonban semmiféle abszolutiz
must és numerusz klauzuszt a protestan
tizmussal szemben, hanem követeljük a 
teljes egyenlőséget és viszonosságot. Kér
dem : mi kár származott abból, hogy a 
protestantizmus egy Petőfit, Jókait, Tiszát 
adott a nemzetnek ? . . .  Istenen kívül sen
kitől nem félünk, mert a wormsi hősnek 
és a nápolyi gályaraboknak vagyunk le
származottai. Egy nagy segítőnk van: az 
idő géniusza, amely a fejlődés törvényei 
szerint elhozza Krisztus győzelmét.

Beszéde további részében a lelkészi és 
tanítói képzés hiányaira mutatott rá. és 
különösen hangoztatta, hogy a nyugdíjinté
zet reformját, újra való megalapozását most 
már nem lehet halogatni.

Ezután szeberényi Lajos Zsigmond fő
esperes szólalt föl és kijelentette, hogy a 
katholikus társadalom megértéssel viseltetik 
a protestáns felekezetek iránt. Baj azonban, 
hogy egyes körök, igy a jezsuiták szítják 
a harcot.

A közgyűlés ezután megemlékezett a 
kétszázötven évvel ezelőtt gályarabságot 
szenvedett evangélikus lelkészekről és taní
tókról, majd pedig lelkesen ünnepelte Geduly 
Henrik és Raffay Sándor dr. püspököket, 
életük hatvanadik, Kapi Béla püspököt pedig 
főpásztori működése tizedik évének betöl
tése alkalmából. Geduly Henrik köszönte 
meg a Lelkész-Egyesület figyelmét a többi 
püspök nevében is. Elhatározták, hogy a 
kormány új evaugélikus vallású tagját, Her
mann Miksa kereskedelemügyi minisztert, 
aki a lágymányos-kelenföldi evangélikus 
egyházközség felügyelője, — átiratban üd- 
vözlik, a belügyminisztert pedig támogatják 
az erkölcstelen divat és ledér táncok elleni 
küzdelemben.

Németh Károly esperes szólalt fel ez
után és tiltakozását jelentette be amiatt,
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hogy a nemzetgyűlés elvetette Kaas Albert 
bárónak azt a javaslatát, hogy a felsőház- 
ban, úgy mint régebben, hat tag képviselje 
a lutheránus egyházat. Duszik Lajos mis
kolci lelkész nagy figyelem közben kérte, 
nyújtson békejobbot a lutheránus lelkészek 
egyesülete valamennyi keresztyén felekezet- 
nek, Duszik a továbbiakban a rumerusz 
klauzusz hátrányairól beszélt. A zsidó nu
merus klauzusz után — úgymond Duszik 
— következik a protestánsok, az evangéli
kusok numerusz klauzusza.

A gyűlés első előadói Mikler Károly 
dr. egyetemi tanár és Schöll Lajos esperes 
voltak, akik a lelkészi nyugdíjintézet újjá
szervezésére nézve tettek javaslatot.

Luther-Szövetség közgyűlése.
Az evangélikus lelkészegyesület közgyű

lését délután az Országos Luther-Szövetség 
évi gyűlése követte. Kaas Albert báró nem
zetgyűlési képviselő mondott lendületes 
elnöki megnyitót, amelyet hosszas tapssal 
fogadott a közgyűlés, Kirchknopf Gusztáv 
dr., a szövetség igazgatója olvasta fel jelen
tését ezután. Megindítják az evangélikus 
diáknyomorenyhíto akciót, a jövő esztendő
ben pedig evangélikus napot rendeznek s 
ezzel kapcsolatban leleplezik Luther Márton 
budapesti szobrát. Paulik János lelkész- 
egyesüteti elnök felszólalására Kapi püspök 
válaszolt. A Luther-Társaság céljait és 
működését külön kell választani a Luther- 
Szövetség munkájától, mondotta a püspök. 
Igenis, szükség van evangélikus egyház
védelmi irodára, hiszen az utolsó időkben 
a kárhozatos támadások sora hangzott el 
az egyház ellen és nincsen szerv, amely 
az effélét kellő értékére szállítsa le Nem 
támadások, hanem védekező, cáfoló tevé
kenység lenne az iroda feladata. Végül 
határozati javaslatot fogadtak el az evan
gélikus egyházi sajtó támogatásáról, majd 
Kirchknopf dr. indítványára köszönetét mon
dott a gyűlés Kaas Albert bárónak, aki a 
nemzetgyűlésen erőteljesen szállott síkra 
az egyház érdekei mellett.

Ugyancsak dé u'án tartotta közgyűlését 
dr. Szigethy Lajos elnöklésével az Orszá
gos Evangélikus Tanár Egyesület a Veres 
Pálné-Liceum dísztermében.

Az Országos Evangé
likus Tanítóegyesület

választmánya f. évi november 9-én a Taní
tók Házában gyűlést tartott, melyen a vá
lasztmánynak összes tagjai — kettő kivé
telével — résztvettek. Krug Lajos elnök ez 
alkalommal ismertette mindazokat az ese
ményeket, melyek az elmúlt egyesületi évben 
kihatással voltak az egyesület működésére 
és jelezte azokat a feladatokat is, amelyek
nek megoldása az evang. tanítóságra vár. 
A választmány azután beható bírálat tár
gyává tette a zsinati bizottság által készített 
törvényjavaslatokat és úgy találta, hogy 
ezekben a javaslatokban a tanítóság kíván
ságai nem igen jutnak kifejezésre, pedig a 
tanítóság önzetlen, egyházépitő munkát akar 
végezni és azért részt kér az egyházkor
mányzat mindén ágazatában. Az evang. 
tanítóságot leginkább az érinti kellemetlenül, 
hogy a javaslat az ország evangélikus ta
nítóságának szervezetét csonkán akarja 
hagyni, amennyiben az egyházmegyei es 
egyházkerületi tanitóegyesületi tagság köte
lezettségét kimondja, de az országos, vagyis 
egyetemes egyesületről még csak ludomást 
sein vesz. A választmány a továbbiakban 
tudomásul vette a siremlékbizottságnak 
elszámolását és megadván neki a felment

vényt, K rug Lajosnak hálás köszönetét sza
vazott önzetlen fáradosásáért, aminek első 
sorban köszönhető, hogy K api Gyula nevé
hez méltó síremlék hirdeti az evang. tanító
ság nagy halottjának jelentőségét. A választ
mány azután a tanitóság által létesítendő 
jóléti intézmények, első sorban az üdülőház 
eszméjének megvalósulását tűzi ki célul 
s felhívja az egyesület összes tagjait, hogy 
a közgyűlés által megszavazott havi 10 000 
koronát 1927 évi január 1 vei fizessék be 
az országos egyesület pénztárába.

A választmány végül ragaszkodó szere- 
tetéről és bizalmáról biztosítja Krug Lajost 
és felkéri, hogy nyugalomba vonulása miatt 
ne hagyja ott az elnöki széket, mert ő rá 
még nagy siüksége van nemcsak az evan
gélikus, de az össztanitóságnak is. Krug 
Lajos meghajol a bizalomnak ily spontán 
megnyilatkozása előtt és iovábbra is élén 
marad az országos egyes ü etnek.

A Deák-téri ev. elemi iskolában azután 
H rabovszky Mihály, békéscsabai fiatal ta
nító rendkívül övezetes előadásban bemu
tatta a maiyar népmotivumok begyakorlá
sára alkalmazott módszeres eljárását.

A külmissziói egyesület
Scholtz Ödön esperes és dr. Molnár Gyula 
kir. tábiabiró elnöklete alatt ülésezett. 
Hanzmann Károly soproni lelkész imája 
után Scholtz elnök terjesztette elő évi jelen
tését. Broskó G. Adolf pénztáros jelentése 
szerint a külmissziói egyesületnek múlt évi 
bevétele 6 miilió 8Q.0Í 0 korona volt. A köz
gyűlés a jövőben a külmisszió érdekében 
erőteljesebb propaganda kifejtésére hívja 
fel a gyülekezetek vezetőségének figyelmét. 
A közgyűlés az egyesület egyházi elnökévé 
nagy lelkesedéssel újból Scholtz Ödön es
perest választotta meg.

Evangélikus papnék első 
országos korferenciája.

Az egyetemes gyűléssel egyidejűleg sok 
papne szivének régi óhajtása teljesült. Az 
egesz országból nagy számban és nagy 
lelkesedéssel sereglettek össze a papnék, 
kedves püspöknéink Kapi Béláné, Kiss Ist- 
vánne és dr. Raffay Sándorné vezetése alatt. 
Az egész gyűlés a testvéri szeretetnek és 
megértésnek a jegyében folyt le, amelyben 
kedves püspőknéink járlak elöl, mindnyá
junk szivét egyszerre megnyerve. A komoly 
evangéliumi es egyházias szellem uralko
dott egész együttlétükön. Nov. 10-én sze- 
retetvendégsíget rendeztek a pestmegyei 
papnék, szép műsorral, dr. Raffay Sándor 
előadást tartott, Basilidesz Mária opera- 
énekesnő és Búza Nándor hegedűművész 
és a budai Luther-Szövetség énekkara zene
számokkal gyönyörködtettek bennünket. 
Sajnos, a résztvevők nagy száma miatt a 
papnék megismerkedése, ami a szeretet- 
vendégség egyik célja volt, lehetetlenné vált.

A gyűlés egész lefolyása füzet alakjában 
meg fog jelenni és minden parochiára be 
fog köszönteni. A délelőtti értekezleten a 
felszólalások és élénk hozzászólásokból a 
papné eszményképe alakult ki előttünk. 
Útána még Hagen német misszionárius 
méltatta a belmisszió fontosságát a szoci- 
álizmus mai nagy munkája miatt német- 
országi példákra hivatkozva.

Megalakult az evangélikus papnék or
szágos szövetsége abból a célból, hogy a 
testvéri közösséget tovább is ápolják és 
egymást minden gyülekezeti munkában tá
mogassák. Az Evangélikusok Lapjának havi 
mellékleteként e szövetség közleményei 
fognak megjelenni Marcsek Jánosné szer

kesztésében. Isten segítségével karácsony
kor jelenik meg az első szám.

Délután a nagy közönség bevonásával 
előadó estét tartottak, melyen Szilvái Margit 
hitoktató a vasárnapi iskolai tanítást mu
tatta be és annak fontosságáról értekezett, 
dr. Kirchknopf Gusztáv az ifjúsági egyleti 
munka bemutatása helyett a női munka és 
az ifjúsági munka összefüggéséről érteke
zett, Turóczy Zoltán pedig a templom 
nélküli városról tartott bibliamagyarázatá
ban az áhitat magaslatára emelte fel hall
gatóit. Nov. 12 én többen a konferencia 
résztvevői közül a pi itcsabai diakonissza
házat látogatták meg. Lélekben megerő
södve, a munkára felbuzdulva váltak el a 
viszontlátás reményével.

Utóirat.
(Egy író barátomnak.)

Uram —  ki eljött egy szép havas estén, 
jött, és Csendország kapuján benézett. 
Bocsássa meg, ha tán messzire mentem 
némely pontján az Önhöz írt levélnek. 
Ha soraim nyílt ellenére váltak 
kötetnyi zordon szigorú szabálynak: 
könnyelmű módon pazaruí beszórván 
az érzéseknek sugárözönével . . .
Rejtett zugocskák balga felnyiltáért 
aranyszavu ember, mesék álmodója

úgy-e nem ítél e l?

Uram I ki annyi kincset osztogat szét 
a szellem, a lélek bűvös tarsolyából: 
sejti-e a könnycseppet, mely itt reszket 
az örök csend ölén egy jó szavától? 
Melytől mintha csak lombok suttognának, 
hogy rabul ejtsen gyönyörű varázslat. 
Zúg a harang is ,.. Pitypaíatyszólássaí, 
s édes hangokkal (esz teljes az élet... 
És szívemből boldog szent csókok száll- 
Aranyszavu ember, mesék álmodója [nak.

tudom, hogy megértett... 
Somboryné Pohánka Margit.

Van Isten az égben.
Tatán történt a* ősz folyamán: Pente 

László földműves néhány társával a 
közeli Prépost szigeten kaszált, ami
kor váratlan vihar tört ki. Pente, 
mivel nem tudta befejezni a munkát, 
csúnyán kezdett káromkodni. Kábá
jával ráfenyegetett a dörgő felhőre, 
miközben magánkívül ordítozott: 
»Csak gyfijjön az Isten, levágom a 
nyakát I« Abban a szempillantásban 
villám reccsent végig s egyenest Pente 
Lászlóba vágott. Jajszó nélkül vágó
dott el a földön. Amire közeledni 
mertek hozzá megrémült társai, rég 
halott volt. Nyelvét és száját teljesen 
elégette a villám. Ne tévelyegjetek I 
Isten nem csúfoltatik m eg!

Adatozzml a H arapó Mártására!
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Advent— Úr jövetel.
Nov. 22. K i jö n  ? Máté 11.3. Ismered-e 

azt, akit vársz ? Biztos vagy-e abban, hogy 
valóban az fog jönni hozzád, aki eljövendő, 
aki a szövetségnek követe ? (Malakiás 3 : i.) 
Elmondhatod-e a s»máriai asszonnyal: 
»Tudom, hogv Messiás jő, (aki Krisztus
nak mondatik)“ (János 4 :25. Várod-e Őt?

Nov. 23 M iért jö n ?  János 6. ss. Azért, 
hogy cselekedje az őt elküldőnek akaratát. 
A legszentebb munkának az elvégzésére 
jön. Jön, hogy munkálkodjék szünctlenül. 
(János 5.17.) Akarod e te is követni pél
dáját ebben a munkában? Cselekszed-e 
Atyád akaratát?

Nov. 24. K itől jö n ?  János 8 .42. Attól, 
akitől származik, mindnyájunk Atyjától, aki 
őt küldötte a mi váltsagunkra. (János 3 .10.) 
Ismered azt, aki küjdte? Fel tudod fogni 
az áldozat nagyságát, melyet Isten szere- 
tete érett- d hozott ? I Hogyan köszönöd 
meg néki ?

Nov. 25. Kihez jö n  ? Márk 2 . 17. A be
tegekhez, hogy meggyógyítsa, a bűnösök
höz, hogy megtérésre hívja őket. Ne tit
kold beteg voltodat, engedd, hogy meg
gyógyítson. Ne szépitgesd bűnösségedet, 
hallgass hívó szavára s térj meg még ma. 
Nem habozol ?

Nov. 26. M ikor jö n  ? Galátzia 4 . 4. „Az 
idők teljességében“, mikor Isten legszük
ségesebbnek látja, az „alkalmatos időben.“ 
Felismered-e te ezt s megszerzed-e, ha kell 
áron is?! Nem szalasztottad-e már is el?

Nov. 27. M ily céllal jö n  ? Máté 20.28. 
Éretted jött? Hogy életével neked szol
gáljon, halálával téged és sokakat meg
váltson. Mit adsz te mindezért néki ? Szol
gálsz-e neki s engeded-e. hogy ő szolgál
jon néked?

Nov. 28. H ogyan várod Ő t?  Lukács 12. 
35-40 Kész vagy-e a Krisztus eljövetelére? 
Tárva fogja-e találni megüresitett szived 
ajtaját ? Hajlandó vagy-e őt befogadni s ez 
által életet szerezni magadnak ? ! Hivod-e 
őt: „Jövel Jézus lelkem hő szerelmei*

Abbaffy (iynla.

Tem plom vétel. Amerikában íű- 
rűn előfordul, hogy templomok gazdát 
cserélnek. A daytoni (Öiiió) magyar 
ref gyülekezet, mivel a mostani temp
loma kicsinynek bizonyult, megvásá
rolta az ottani presbyterián egyház 
egyik gyönyörű templomát 34 ezer 
dollárért. Az angolok azért adták el 
templomjukat, mert az egyháztagok 
a város más részébe költöztek s fgy 
új templomot kellett építeni számukra.

(„Vasárnap“)
Kedves vendég . Az öskeresz- 

tyénség egyik egyházatyja az esz
tendő bizonyos szakában sokat szen
vedett a láztól. Ezt az évről-évre 
megújuló lázt kedves vendégnek ne
vezte el, ami őt évről-évre az Isten 
szeretettre emlékeztette. S amikor 
egyik esztendőben ez elmaradt, egé
szen szomorú lett. Arra gondolt, hogy 
Isten már nem szereti őt, mert nem 
küldte el követét hozzá, aki őt Is
tenhez közelebb vonná.

KORKÉPEK.
Karcolatok a hétről.

Gyönkön november 11-én szentelte 
fe l Zichy Gyula gróf kalocsai érsek 
a római katholikus kápolnát. Az ér
sek beszédében ellene fordult a val
lási viszályoknak és hangsúlyozta, 
h o g y  K r is z tu s b a n  m in d e n  k e 
r e s z té n y  e g y , te h á t v a la m e n n y i  
k e r e s z té n y  fe le k e ze t e g y e n lő  
I s t* n  e lő tt.

Tiszteletreméltó kijelentés egy érsek 
ajakáról, melynek őszinteségében ké
telkednünk nem szabad.

*
A amszterdami polgármester ren

deletet adott ki, amelyben eltiltja a 
táncot. A holland királyság lobbi 
városára ez a tánctilalom nem vo
natkozik. Az amszterdami városi ta
nács rendelete a tánctilalmat azzal 
indokolja, hogy a tánc „bűnös idő
töltés.'' Hat napon eleget lehet vét
kezni, mondja az indokolás, v a s á r 
n a p  te s s é k  o t th o n m a r a d n i  és  
v e ze k e ln i.

Dr. lándori Kéler Zoltán a'dunáninneni egyházkerület 
felügyelője. Az elmúlt héten beteg lelkÓMzek óm ta
nítók klinikai gyógykezelésére 7 milliós ; a csak- 
Tár! gyülekezetnél harmadfél milliós alapítványt tett.

EGYRŐL- MÁSRÓL.

A m indennap i életből.
H elytelen  szokások.

A pénz kezelése. A magyar em
bernek igen sok jő tulajdonsága mel
lett van sok rossz is. Az alábbiakban 
ezen rossz szokások egynémelyikéről 
emlékezünk meg, hogy gondolkozzunk 
felettük s ha meggyőződtünk helytelen 
voltukról, igyekezzünk elhagyni azokat.

Egy ilyen igen elterjedt rossz szo
kása a magyarnak a pénzzel való 
bánásmód. Az utóbbi 10 évben, hogy 
a pénz leromlása, elértéktelenedése 
következtében töméntelen mennyiségű 
papírpénz került forgalomba, még a 
legszegényebb emberek kezén is te
kintélyes összeg ment és megy át 
időnként.

Ősi rossz szokás, hogy amiből sok 
van, azt nem sokra becsüli a legtöbb 
ember s úgy is bánik vele. A vado
natúj bankónak még csak örül, aki 
kézbe veszi, de aztán összehajtogatják 
s gyorsan megindul a romlás folya
mata Ennek a gyors elszakadásnak 
a pénz is oka volt. Mert amint min
dig nagyobb összegű bankjegyeket 
nyomattak, úgy növekedett a papír 
nagysága is, ugyannyira, hogyha 
közbe valakinek eszébe nem jut, hogy 
kisebb darab papir is megfelel a cél
nak, hát a milliós államjegyünk egész 
bizonyosan lepedő nagyságú lett volna. 
A nagy darab pénzt több helyen 
kellett összehajtani, hogy elférjen, a 
sok összehajtástól aztán annál előbb 
elrongyolódott az. Az így elrongyolő- 
dott pénzjegynek aztán még kevesebb 
lett a becsülete, pláne a kisebb érté- 
küeknek. Egyszerűen összemarkolva 
kerültek s kerülnek a zsebbe. Az 
ilyen összegyürt-mart pénz természe
tesen nem alkalmas arra, hogy az 
emberben a szépérzéket s a takaré
kossági hajlamot fejlessze, ellenkező
en, bizonyos ellenszenvet keltett s 
igyekeztünk mihamarabb túladni rajta.

Ha tudná azt a közönség, hogy 
mennyi vesződséget, boszuságot okoz 
a sok piszkos, rongyos pénz rendbe
szedése azoknak, akiknek a hivata
lokban kezelni s rendezni kell a na
ponként összegyűlt összegeket, hát 
kíméletesebben bánnának a pénzje
gyekkel. Nemzetgazdáízati szempont
ból is van értelme annak, ha a pénz 
minél tovább ropogós, tiszta marad, 
mert akkor nem kell drága pénzen 
a rosszak helyett újakat készíteni.

Aztán még egy szempontról ne 
felejtkezzünk meg pénzolvasáskor. Ne 
szánkkal nyálazzuk pénzforgató ujjún
kat, hanem mártsuk vízbe s pénz
olvasás után el ne felejtsük kezünket 
megmosni. Mert a pénz rengeteg 
ember kezén megfordul és sohasem 
tudhatjuk, hogy kiről micsoda nya
valya csirája tapadt rá s ragad róla 
meg mireánk. Ismertem egy jegyzőt, 
aki pénzolvasás közben megdörzsölte 
szemét s olyan veszedelmes szembajt 
kapott, hogy alig tudott belőle meg
gyógyulni.

Badlcs Ádám.
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Édesanyámról.
Mióta csak szív dobog bennem 
S  az első szót kiejthetém,
A szó, a mosoly mind azt vallja: 
Édesanyám szeretlek én,

Százszor elestem s felemeltél,
Az ég kincsét nekem szántad, 
feiern ha voltál mosolyogtál,
Nem láttad a téli tájat.

A legjobb voltam Neked mindig. 
Legszebb ki is lehetne m ás?
Ima volt értem minden szavad, 
Szereteted a szentírás.

Édesanyám, jó öregasszony 
Rád gondolva csak áldlak én. 
Csak egy van ki igazán szeret:
Az anya az, áldás nevén,

Buti Sándor.

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlést kormányzói kézirattal 

feloszlatták. — A választási agitáció teljes 
erővel megindult orszáeszerte Három tur
nusban, december 8. 12, 14-én lesznek a 
választások. — A közterheket 40 millió 
pengővel leszállítják. — Az országos ma
gyar kereskedelmi egyes ülés melegen ünne
pelte Rákosi Jenőt 84 iki születésnapja 
alkalmából. Az ünnepi beszédet Antal Géza 
püspök mondotta. — Léderer Gusztávot 
fölakasztották. — A főváros évi ezer lakást 
épít három éven át.

A bécsi .Neues Wiener Tagblatt“ nov- 
1-én néhai Ferenc Ferdinándnak két levelét 
közölte, melyben a volt trónörökös a ma
gyar politikusok ellen kelt ki s azokat 
hazaáruló szemétdombnak nevezte. Károlyi 
György gróf kétségbevonta a levelek hite
lességét, mire most a nevezett lap Károlyi 
Györgynek feltevését, tekintettel kezei közt 
levő bizonyítékokra, a leghatározottabban 
visszautasította.

A jugoszláv miniszterelnök közbelé
pésére kiutasították Belgrádból Linder 
Bélát. — Szkupsztinában élesen támadták 
az olaszok szerb ellenes politikáját.

A román alkotmányt újra módosítják.
A francia kamarában a kommunisták 

durva támadást intéztek Mussolini ellen. 
— A francia fascisták véres csákány- és 
revolverharc közben szétrombolták a roja- 
listák szerkesztőségét.

Az angol bányász sztrájk véget ért. — 
London déli város negyedének színháza 
porrá égett.

A németek 100 billiót ajánlottak fel a 
franciáknak a tőlük elrabolt Saar vidéki 
bányaterületek visszaváltásáért, ami min
den bizonnyal a német erőnek, a német 
munkának a német újraéledésnek és föl
támadásnak kézzelfogható bizonyitéka.

Az olasz kath. néppárt vezére belépett 
a fascists pártba. — A letartóztatott szlovén 
képviselőt szabadon bocsátották. — A fas
cisták 125 képviselőt fosztottak meg man
dátumától.

Észtországban a parasztok föllázadtak 
a magas adók miatt. A kormány a lázadást 
leverte.

HARANGSZÓ.

Rákosi Jenő a kiváló író most ünnepelte születésének 
84-ik évfordulóját. Ez alkalomból meleg'ünneplésben 
részesítették Budapesten. Antal Géza dr."püspök volt 

az ünnepi szónok.

Prágában abban a pillanatban tartóz
tatták le Moszkva prágai kémjét, amikor 
a szovjet misszió egyik konzuljának cseh 
katonai okmányokat adott át.

Görögországban a köztársasági párt 
győzött.

Odesszában pán-ázsiai szövetséget 
kötött a szovjet, Törökország, Perzsia és 
Afganisztán.

A mexikói szenátusban a szenátorok 
körülbelül negyed óráig lövöldöztek egy
másra.

Amerikában Coolidge elnök újból je
lölteti magát elnöknek és leszállítja az 
adókat.

Levél.
ííagytisztefetü Uram I 

Legháíásabb szívvel köszönöm a 
kedves kis íap minden példányát. Sze
gény özvegyi fiííéreimbőí több nem 
teíik. A csekély összeget küldöm tisz
teletem jeíéüí. ha  körülményeim en
gedik ismét küldök.

Kiváló tisztelettel

Devecser. özv. L  I.-né.

mélyen tisztelt Szerkesztőség I 
miután már nagyon sok szépet 

hallottam a mi kis harangszó újságunk
ról, én is úgy vágyódom, hogy mielőbb 
olvashassam azt. Nagyon kérem tehát, 
szíveskedjék a kis lapot címemre meg
küldeni.

Tisztelettel
Celldömölk. B. P.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó“ fentartására.
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Szthároms. u. 25. vasárnap.
Ep. I. Thess 4 . 13—18.

M iként az életet, úgy a halált is asze
r in t értékeli és Ítéli m eg az ember, amilyen 
szemüvegen át nézi. S o ka k  szemében a 
halál pusztító  hatalom, melynek nyom át 
könny á zta tja ; m ásoknál álom, mely fölött 
az isteni szeretet virraszt. A z evangélikus 
keresztyén ember szemében a halál kapu, 
m ely a múlandóságból az örökkévalóságba 
vezet. „Annakokáért vigasztaljátok egy
mást e beszédekkel.“

B. Kaas Albert egyetemi magán
tanár. B. Kaas Albert az országos Luther- 
szövetség elnökét, a budapesti körgazdasági 
egyetem, eddigi tudományos és irodalmi 
tevékenysége alapján magántanárrá képe- 
sitette.

Dr. Zelenka Lajost, a tiszai egyház- 
kerület felügyelőjét, kúriai birót Budapestre 
ítélőtáblái tanácselnökké nevezték ki.

Kiss István püspök vezetésével a du- 
náninneni egyházkerület küldöttségileg üd
vözölte Sztranyavszky Sándor egyházme
gyei felügyelőt, volt nógrádi főispánt bel
ügyi államtitkárrá történt kineveztetése 
alkalmából.

Turóczy Zoltán Győrött. A győri és 
gvőrvidéki protestáns nők szövetsége nov. 
14-én vallásos estélyt rendezett, amelyen 
az ünnepi beszédet, művészi programm 
keretében Turóczy Zoltán ózdi lelkész, 
lapunk főmunkatársa tartotta. „A beszéd 
— miként tudósitónk Írja — bámulatosan 
mélyen szántó, amellett olyan világos volt, 
hogy egy gyermek is megértheti. A hosszú 
beszéd ellenére senkisem mozdult, senki- 
sem köhintett, hanem a legfeszültebb fi
gyelemben hallgatta mindenki. Ehhez járult 
egy csudálatosán behízelgő hang s a belső 
meggyőződéstől hevített arcjáték és gesz
tusok. Csupa ész és csupa szív ez az ember 
aki lenyűgöz, magával ragadja a hall
gatóságot.“

Szombathely. A protestáns nőegylet 
első teaestélyét nov. 21-én tartja.

Német ev. misszionárius Orosházán. 
Hagen W. E. német lelkész, evangelizátor, 
a német Volksmissio ezen legmarkánsabb 
egyénisége és legfanatizálóbb erejű szónoka 
útjában az orosházi gyülekezetét is meg
látogatta s november 5-én este 6 órakor 
istentisztelet keretében a zsúfolásig meg
telt temlomban hatalmas megrázó erejű 
beszédet tartott német nyelven, melyet 
Fürst Ervin nagymágocsi misszió lelkész 
tolmácsolt a híveknek. A hitet, reménysé
get, szeretetet ébresztő hatalmas beszédre 
mindenkor hálával fognak visszaemlékezni 
az orosházi hívek.

Pécs. A diakónia egylet tisztújító köz
gyűlését f. hó 22-én tartja. — A biblia
magyarázati összejövetek 18-án vették 
kezdetüket. — A diakónia leányszakosz
tály legutóbbi összejövedelén Zuppancsics- 
né Farkas Lenke tanárnő külföldi útjáról 
tartott előadást — Az evang. társaság» 
kulturestéin Fábry K. Lajos Az emberi 
élet legrégibb nyomairól, dr. Bakay Jenő 
Az első segély sérüléseknél címen tartották.

A Bethánia-egylet f. évi őszi konfe
renciáját nov. 11—15-ig Budapesten tar
totta gazdag program keretében, mely al
kalommal az evangélikus kegyességről 
lapunk főmunkatársa Turóczy Zoltán és b. 
Podmaniczky Pál dr. beszéltek. Az egye
sületközi ünnepélyen imádkozott és bibliát

MHYrtH A
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olvasott Ravasz László püspök, mig az 
elnöki megnyitót dr. Raffay Sándor püs
pök mondotta, bibliát Podmaniczky b. ma
gyarázott.

Pápa. A nö- és leányegyesület nov. 
7-én teaestélyt rendezett. Az est tiszta jö
vedelme szegény iskolásgyermekek kará
csonyi felruházására 4 millió korona volt. 
A leányegyesület legutóbbi közgyűlésén 
elhatározta, hogy az egyesületi szellem és 
vallásos érzés fejlesztése céljából ezután 
minden héten munkaórákat fog tartani. 
A nőegylet okt. 31-iki ünnepélyen, melynek 
offertoriuma 650.000 kor.-t eredményezett, 
az ünnepi előadást dr. Kiss Jenő egyetemi 
tanár tartotta.

Csorna. Rendkivül örvendetes tudósí
tást kaptunk Csornáról evang. anyaszent- 
egyházunknak eme legifjabb őrálló helyé
ről. „Kevés gyülekezet van — Írja lapunk
egyik lelkes barátja------ahol a hívek oly
szorgalmasan vennének részt az isten
tiszteleten, mint a csornai. Kis imater
münk minden alkalommal megtelik. Okt.
30-án este igen szép vallásos estélyt tar
tottunk. Oktober 31-én pedig reformációi 
ünnepi istentiszteletet. Példát vehetnének 
tőlünk a nagy evangélikus és református 
gyülekezetek, milv igaz testvéri szeretetben 
élünk mi itten Csornán.* A jó Istennek 
megáldó kegyelmét kérjük továbbra is 
csornai fiókegyházunkra és köszöntjük 
őket János evangélista szavaival: „Fiacs
káim csak szeressétek egymást.*

Nagyatád. A kis gyülekezet ünnepi 
istentisztelettel ülte meg a reformáció 
emléknapját. Ez alkalommal végezte az új 
missziói segédlelkész első szolgálatát a 
gyülekezet körében.

A pusztaszentlászlói ev. nőegylet leg
újabb feladatául azt tűzte ki, hogy az is
kolába harmoniumot szerez be. Ebből a 
célból okt. 10-én műkedvelő színelőadást 
rendezett, mely harmonium alapja javára
800.000 kor.-t eredményezett. Színre került 
Csite Károly: A biró leányai c. 3 felvoná- 
sos népszínműve. A szépen sikerült előadás 
szereplői voltak: Kiss Kálmán, Csuka Já
nos, Bölecz Sándor. Koroknyai István, 
Korcsmáros Gyula, Takács Gyula, Kiss

{ózsef, özv. Tóth Józsefné, Bölecz Juliska, 
Corcsmáros Erzsi, Szilvás Irén, Takács 
Anna, Koltai Rozália, Lakatos Mariska.

Halálozás. Mendöl Lajos, a szarvasi 
főgimnázium vallástanára 51 éves korában 
elhalt. Legyen emlékezete áldott 1

Gindlicsalád. Okt. 31-én délután János- 
majorban tartott kettős örömünnepet: a 
reformáció emléknapját és a lakosság le
településének emlékünnepét. Az emlékbe
szédet Fuchs János h. lelkész tartotta. A 
férfikar, női kar és vegyeskar énekszámai 
és szavalatok egészítették ki a műsort. — 
Kistengelyen nov. 7-én tartották a refor
máció emléknapját szép műsor keretében. 
„Forradalom és reformáció* címen az em
lékbeszédet, ugyancsak Fuchs János h. lel
kész tartotta.

A vőnőckl evang. ifjúsági egyesület 
e hó 4-én tartotta meg tisztújító közgyű
lését Szlovák Pál segédlelkész irányítása 
mellett. Alelnök lett Boda Aladár, jegyző 
Vargyay Sándor, h. jegyző Balassa Gyula, 
pénztáros Takács Imre, h. pénztáros Berec 
József, könyvtárosok Papp Gyula és Bo
kányi Dénes, háznagy Berec Imre, ellen
őrök Balassa Károly és Bakk Károly, a 
választmányba pedig a következő tagok 
választattak meg: Bakk Lajos, Pap Kálmán, 
Ferenci Sándor, Rosta Lajos, Molnár Ká
roly és László Gyula. Az ifjúsági egyesü

let hetenként 3-szor tart összejövetelt saját 
helyiségében. Az összejövetelek alkalmá
val a belmissziói programm munkaterve 
szerint részesülnek a tagok lelki nevelés
ben, életirányításban. — A vönöcki evang. 
nőegyesület f. hó 7-én tartotta meg tiszt
újító közgyűlését, melyen Szlovák Pál 
segédlelkész üdvözlése után a tisztikar 
tagjaiul a következők választattak meg: 
elnök Hőbe Lajosné, alelnök Vargyay Fe- 
rencné, pénztáros Boda Gézáné, ellenőr 
Takács Antalné. A közgyűlés elhatározta, 
hogy az iskolai felszerelésekre gyűjtést 
rendez; hogy gyertyatartókat, oltárszőnye
get szerez be és új oltárképet festet a már 
igen régi oltárkép helyébe. A lelkesedés 
és az ügybúzgóság nagy volt a nőegylet 
tagjai között; reméljük, hogy továbbra is 
megmarad, sőt hisszük, hogy hatványozó- 
dik Isten dicsőségére!

Tanítógyűlés. A vasi közép egyház
megye tanitókara nov. 4-én tartotta folyó 
évi őszi közgyülét Uraiujfaluban, mely al
kalommal ünnnpi istentisztelet keretében 
búcsúzott el elnökétől, a nyugalomba vo
nuló Róth Kálmán kartárstól, Rónai B. 
Gyula imája után a tanítók férfikara el
énekelt a Nemzeti imát, majd Rózsa Ilona 
A napszámos c. költeményt szavalta el 
megható szépen, mire újból az énekkar 
Somogyi ig.-tanitó vezetésével a Hiszek
egyet énekelte el. A közgyűlésen Karner
F. alelnök szép beszéd kíséretében adta 
át Róth Kálmánnak a kartársak emlék
tárgyát, amit Róth K. hálásan köszönt meg. 
Az egyházmegye nevében Zongor Béla 
esperes tolmácsolta a jó kivánatokat s adó
zott nagy elismeréssel Róth K. munkás 
életének. Melegen üdvözölték a nyugalomba 
vonuló tanítót: Dezső L. kir. tanfelügyelő, 
Krug Lajos, Deák István, Kiss József, D. 
Krenner István, Barabás István, Kiss Imre, 
Németh Jenő, Rónai B. Gyula lelkész, 
Bencze József, Szigethy L. Az üdvözlésekre 
Róth K. meghatva válaszolt. A napirend 
letárgyalása után elnöknek újból Róth 
Kálmánt választották meg.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Letartóztatott lelkészek. A pueblai 

érseket és tiz más lelkészt lázadó törek
vésekben való részvétel vádja alapján le
tartóztatták. Mexikói egyházi körökben az 
esemény nagy izgalmat keltett.

Polgári házasság Törökországban. 
A svájci törvénykönyv bevezetésével egy
idejűleg Törökországban kötelezővé vált a 
polgári esketés is. A házasságokat eddig 
tudvalévőén a mohamedán egyház papjai 
szentesítették és a polgári hatóságoknak a 
házasságkötési aktusnál semmi szerepük 
sem volt.

A theológiai fakultásoknak nemzet
közi együttmunkálkodása. Dr. Deissmann 
berlini egyetemi tanár, aki tanulmányútját 
Ephesusba megkezdette, visszatérésekor, 
mint a theológiai fakultások nemzetközi 
együttmunkálkodásának elnöke, a kelet 
theológiai fakultásaival érintkezésbe lépett. 
Utána majd januárban dr. Deissmann ta
nulmányúját folytatja Északamerikába.hogy 
az ottani theológiai körökkel érintkezésbe 
lépjen.

Uj anyák és uj nép. Eisenachban egy 
úgynevezett nővédő szövetség alakult, amely 
a divat kinövései ellen küzd.

Szociális nőszolgálat Daurlgban. A 
belmisszió számára, jótékonyság ápolónők 
kiképzésére Daurigban sociális nőiskola 
nyílt meg.

C S A LÁ D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Sass Samu és neje szül. 

Schmidt Mária úgy a maguk, mint test
vérei: József és Etelka, valamint az alul
írottak és az összes rokonok nevében is, 
fájdalomtól megtört szívvel, de a Minden
ható bölcs végzésében megnyugodva tudat
ják, hogy felejthetetlen édesatyjuk, apósuk, 
nagyatyjuk, testvér és rokonuk Sass József 
ny. ág. h. ev. tanító folyó hó 13 án, mun
kás és áldásos életének 82. évében az 
Úrban csendesen elhunyt. Kőszeg, 1926. 
évi november hó 13. Emlékezete legyen 
áldott közöttünk örökké 1

ÚJ DO N SÁ GO K .
Gárdonyi Gézának szobrot emelnek 

Budapesten. Az Országos Gárdonyi Géza 
Irodalmi Társaság elhatározta, hogy Gár
donyi Gézának, a nagy Írónak, Budapesten 
szobrot emel.

Gragger Róbert meghalt Gragger 
Róbert dr., a magyar nyelv és irodalom 
professzora a berlini egyetem, a berlini 
Kollégium Hungarikum megalapítója és 
igazgatója 39 éves korában agyhártyagyul
ladásban meghalt.

Állami kezelésbe veszik a magyaror
szági munkások rokkant és nyugdíj-egye
sületét? A Magyarországi Munkások Rok
kant és Nyugdijegyesületénck tagjai Petro- 
vácz Gyula vezetésével küldöttségileg ke
resték fel Vass József népjóléti minisztert, 
akit arra kértek, hogy az egyesületet vegye 
állami gondozásba. A miniszter kijelentette, 
hogy megindítja a vizsgálatot és ha szük
séges, hajlandó ez egyesületet állami ke
zelésbe venni.

Dunántúlon virágzott az ibolya és a 
szilvafa. A kevéssel ezelőtt még szokat
lanul enyhe időjárás érdekesen éreztette 
hatását a természetben. Szombathelyen e- 
gyik kertben kivirágzott a szilvafa és ugyan
ebben s kertben javában illatozott az ibo
lya. Kaposvárott is sok gyümölcsfa indult 
virágzásnak.

A gyújtó 90 éves. Ezidén van 90 esz
tendeje annak, hogy egy magyar találmány: 
a gyújtó, mint tűzszerszámujdonság elin
dult diadalútjára. Minden lexikon a nagy- 
létai (Biharvármegye) származású Irinyi 
lános magyar vegyészt mondja a gyújtó 
feltalálójának. Irinyit 1836-ban tanárának, 
az erdélyi származású Meissnernek meg
hiúsult kísérlete indította arra a gondolatra, 
hogy kén hetyett foszfort használjon a 
gyújtásra s még aznap elkészítette az első 
foszforos gyújtót.

Kolozsvárott számot kapnak az ut
cák. A városi tanács kimondotta, hogy 
amerikai mintára, az utcákat ezután nevek 
helyett számokkal látják el.

Kilencemeletes ház omlott össze 
Párisban. Páris egyik utcáján összeomlott 
egy kilenc emeletes épület, amelyet szállo
dává akartak átépíteni öt munkás valószí
nűleg az omladék között lelte halálát.

Hatvan éve égő tárna. Az Egyesült- 
Államokban fekvő Summir Hil nevű kőszén
bánya már több mint 60 éve állandóan ég. 
A pusztító tüzet gondatlanság, felületesség 
idézte elő. Eddig körülbelül 14 millió tonna 
szén égett el.

Forgószél döntött romba egy iskola- 
épületet. Washington környékén heves vi
har pusztított, amiely La Piatában az is
kolaépületet és több magánlakást szétrom
bolt
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Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
30.000 korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap Szerkeszti Gaal Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 kor Megrendelhetők 
VI., Andrássy u 16. Bpest.

Piac.
Valuták: Dohár 71 3^0, Schilling 10045, 

Német márka 16930, Cseh korona 2108 
Dinár 1252, Lei 397, Lira 2985, Frank 2260 
Angol font 345 250.

Gabonaárak: Búza 380—382, rozs 295— 
297, árpa 245, köles 180, zab 225, tengeri 
252—255, korpa 165 ezer korona méter
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 17500—17800, bika 
11500-14000, ökör 13 000—15.000, tehén 
6500-11.000, növendékmarha 6000—11.500, 
zsir 23 500-30.000 K kilónként.

Megye székhelyen levő első szálloda 
keres megbízható, erélyes, intelligens ház
vezetőnőt, kinek feladata a konyhaalkalma
zottakon a felügyeletet gyakorolni és az 
éléstárt kezelni. Evangélikus pályázók küld
jék ajánlatukat a kiadóhivatalba „Szálloda" 
jelige alatt. t—3

Földbirtokos házaspárhoz ajánlkozik 
házvezetőnőnek, gondozónak intelligens 
úri hölgy, aki a háztartást teljes önálló
sággal érti. Cim a kiadóban.

divat-, vászon- és kék
festőárú kereskedése 
GYŐR, Széchenyi-tér 10.

Megbízható jó áruk, jutányos 
áron vásárolhatók. Megrende
lésre mintákat küldök. A híres 
Pápai festő nagy választékban.

Ha Győrben jár?
Keresse fel!

Felelős szerkesztő ős kiadó: CZIPOTT OÉZA 
Szentgotthárd, Vasvármegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAOY MIKLÓS, 3ZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

A n y a h e l y e t t e s n e k  ajánlkozik le
hetőleg lelkész családhoz intelligens úr
hölgy, aki serdülő leánykák szeretetteljes, 
gondos nevelését magára vállalná s a ház
tartást vezetné. Cim a kiadóban.

„Tanítónő elmenne vidékre gyer
mekek mellé is." — Cim a kiadóban.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények 

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Expaprlka.

Egy vidéki földbirtokos család keres 
sürgősen gyermekei mellé házi tanítónőt, 
ki németül is beszél és zongoraórákat is 
képes adni. Cim a kiadóban. i— a

Már mn C f gondoskodjunk a karácsonyi ünnepeket méltó meg- 
Iv I d  I I I I  U o  L ünneplését emelő alkalmas színdarabok beszerzéséről.

Kis Tivadar könyvkereskedő Pápa ajánlja az itt felsoroltakat és bárhová 
ingyen küldi összes még kapható és új kiadású műkedvelőknek alkalmas 
—;—  színdarabok, népszínművek, ifjúsági színjátékok stb. árjegyzékét. =

(Árak pengőfillérben)
Karácsonyi szindarabok:

Bandika hazajött. Mesejáték 3 felv. leányok számára . 1 —
Levél a mennyországba, Gyermekszinjáték 4 képben . 1.—
Melyiket a kilenc közül? Történet 1 felv. . . . — 80
Anikó üzenete. Mese kis gyermekek számára 1 felv. . —*40
Mikor az angyalka sir. Legenda 1 felv............................ — 80
Vinciké a hitetlen. Történet 1 felv.................................... —'56
Jézus az én mindennem. Karácsonyesti színjáték 1 felv. —’60 
Karácsonyest Karácsonyesti teljes műsor színjátékkal. —’60

Akik Jézust megtalálták 1 felv...........................................—’80
Nem hiába jött el a jézus. Ifjúsági színmű 4 képken . \
A nagyapa megbékül. Ifjúsági vallásos színmű 2 felv .. f 
Angyalszívek. Vallásos gyermek ifjúsági színmű 2 felv. (
A legboldogabb karácsony. Karácsonyesti mese 2 felv. >
Magyarok messiása. Irredenta karácsonyi játék 1 felv. — 40 
Karácsonyi vers. Vígjáték 1 felvonásban . . . .  —’70 
Karácsonyi jelenetek 2 evangéliomi színdarab . . —*23
Egy karácsonyest a nagy magyar télben . . . .  — 60

Bárhol hirdetett és megjelent könyv megrendelhető:

K is T ivadar könyvkereskedőnél P áp a , Fő-utca 21.

Nyomatott Wellisch Béla villamüxemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Lantul ajdonca:
I  DuistUl LntDsr-SxOTBUtfl.

t i  Omigoa I.Btlier-Siöret- 
»é(t hlTatalaa lapja.

Ktalratok, alőfiiotéal dijak 
6a rokluroáolók a 

HARANüSZO aserkesatd- 
kladdhlvatalának 

Ssentfotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Elóflzetést elfogad 
minden erang. lelkész 

6a tanító.
Megjelenni minden vasárnap.

9

Jézus fényes világunk. 
Jövel, m i szép napunk.

Saarkaaitó-kl adóhivatal:
S Z E N T G O T T H Á R D .

Vas vármegye.

FlókkladóhlTatal 
.Luther-TirsasAg" kőnyv- 

kereakedése Bndapeat,
VIII., Sientklrályl-u. Sl/a.

A „HARAJIHBZO“ 
alőfiaetóal ára: a negyedik 
negyedórra 18.000 korona.

Félévre 80.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
10*/e-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a 1Y. negyedre 20.000 K.

Az alázatos király.
Máté ev. 21 .5. „íme a te 

királyod jö hozzád alázatosan.“

Itt állunk az ú] egyházi esztendő kü
szöbén, mint szorongó szívfl ván

dorok egy ismeretlen birodalom ha
táránál. Lelkűnkön keresztűlsuhog az 
aggodalmak szele, előttünk a bizony
talanság... de ime az egyházi esz
tendő első reggelén megszólal az 
evangéllom lelket csendesítő szava: 
»íme a te királyod jő hozzád — alá
zatosan! . . .< Alázatosan . . . nem 
fenyegetéssel, nem ijesztéssel, de a 
szerető szív édes szavával — nyitsd 
meg előtte szfved ajtaját 1 Nem erő
szakkal akar uralma alá kényszerí
teni, szelíd intésekkel beszél hozzád 
8 a szeretet aranyszálaival akar 
magához vonni I . . .  Jön 1 nem úgy 
mint félelmetes hadvezér, hogy s e 
beket üssön, hanem inkább régen 
sajgó fájdalmakat akar meggyógyí
tani, régen vérző sebeket bekötözni, 
mint irgalmas samaritánus. . .  Jön I 
— hogy ő legyen minden szenvedő
nek vigasztalója, minden nyomorú
ságban segítő ; jön I bűnbocsátó ke
gyelemmel, aggodalmakat leverő bé
kességgel, halált meggyőző örök 
élettel; jön ! és vele jön az ő menny
országa, békességnek és örömnek 
áldott országa I. . .  »íme a te királyod 
jő tehozzád — alázatosan I. . .  * Mi
lyen jó ezt hallani nekünk, új egy
házi esztendő ismeretlen földjére lépő 
vándoroknak 1 És a többi vasárnapok 
is mind ezt ismételgetik majd: »A te 
királyod jő tehozzád alázatosan!...<  
Hiszen valahányszor felhangzik a 
templomi köszöntés: A mi Urunk a 
Jézus Kri**tus kegyelme legyen mind
nyájunkkal, valahányszor prédikál- 
tátik az evangéliom, és az alázatos 
király nevében kegyelem és bűn
bocsánat hull lelkünkre, valahányszor 
a békesség fejedelmének kegyelmi

asztalához térdepelünk, és valahány
szor az ő kicsinyeinek homlokára 
hull a keresztség vize — mindannyi
szor az ádventi köszöntés megy titok
zatos módon teljesedésbe I. . .

így jön az alázatos király mihoz- 
zánk! Alázatosság útján. . .  feléje 
dobogó szívekhez 1. . .
„A nagy király jön, hozsánna, hozsánna! 
Zeng a kiáltás előtte, utána;

Hazánkban mint nagyobbára föld- 
mivelő országban népünk anyagi 

megélhetése, boldogulása, jóléte első
sorban az évi termésmennyiségtől 
függ. Azonban Magyarország éghaj
lata mindig szeszélyes volt, úgy hogy 
előre sohsem lehetett tadni, hogy jég, 
árvíz, kedvezőtlen időjárás nem pusz
títja-e el a keserves munka gyümöl
csét. Azért minden évben aggodalom
mal nézünk az aratás elé, mert ha a 
szántóvető keveset arat, megsínyli 
azt mindenki.

Az idén is aggodalommal töltött 
el bennünket a szűnni nem akard 
esőzés, a sok vihar s más elemi 
pusztítás; az aratás előtti hetekben 
már-már minden reményt feladtunk. 
Aminthogy sok helyütt a gazda bi
zony sfrva tekint az aratás gyenge 
eredményére.

De azért — ha nem is öntötte 
valami bőven az édes anyaföld az 
idei áldást — átlagban véve mégis 
csak megtermett népünk mindennapi 
kenyere. Ez is valamit Hála legyen 
érte az aratás Urának 1

Panaszkodnunk semmiesetre sem 
szabad, különösen ha azokra a vidé
kekre gondolunk, melyeken a termé
szeti csapások majdnem elpusztítottak.

Hát még ha eszünkbe jutnak azok 
a külföldi országok, ahol földrengé-

Zö!d ágakat szeldelnek útjára,
Békességet hoz népe javára.
Oh áldott Jézus, ki bírsz a világgal,
Jöjj mihozzánk is alázatossággal,
Tégy tulajdon népeddé bennünket, 
Vezéreld jóra egész éltünket.
A nagy király jön hozsánna, hozsánna! 
Zengjük, kiáltsuk előtte, utána;
Hintsük be útját mi is zöld ággal 
És ünnepeljünk szent búzgósággal.“

Ámen.

sek, szélvészek, nagy járványos beteg
ségek nemcsak milliárdokra rúgd 
anyagi kárt okoztak, hanem egész 
vidékeket földönfutóvá tettek s em
beri életek tízezreit pusztították el.

Miközben szívünk megtelik rész
véttel a szerencsétlenek iránt, önkén
telenül elgondolkodunk: mi az oka 
annak, hogy a világkormányzó isteni 
Akarat egyeseket megkímél, másokat 
lesújt. És miért épen ezeket, miért 
nem amazokat. Hiszen akik megki- 
méltettek, azok nem jobbak, akik 
szerencsétlenekké lettek, nem rosszab
bak másoknál I Mindnyájan egyfor
mán bűnös emberek vagyunk!

És ha végiggondolunk a legutolsó 
évtized szörnyűségein : a világháború 
szenvedésein, szörnyű sebek kínjaiban 
elpusztult százezrein, földönfutóvá lett 
néptömegeken, csonkák, bénák, vakok 
szerencsétlen táborán, békés, gyanút
lan »hinterlandiak« sajnálatraméltó 
pusztulásán, akiknek éjnek idején kel
lett futniok a betörő ellenség elől, 
vagy akiknek ágyutflz ölte, gyújto
gatta csendes falvaikat, tette tönkre 
minden vagyonukat: elgondolkodunk: 
milyen különös, hogy épen minket 
— aki ezt írom, aki ezt olvasod — 
épen minket került ki a veszedelem I 
Épen minket, akiknek pedig mind
nyájunknak van közeli ismerőse, ro-

Akik az Istent szeretik, . .
Irta: Hering János.
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kona, aki viszont a legnagyobb ve
szedelembe keveredett, sőt talán ott 
is pusztult.

Két katona, vagy tíz, száz, ezer, 
százezer katona volt ugyanabban a 
gyötrelmesen válságos helyzetben. Az 
egyik része ottveszett, a másik része 
hazajött. De miért épen ez s miért 
nem a másik. Én hazajöttem, a ba
rátom kínos halált halt. K> válogatta 
ki ezeket s miért nem amazokat ? 
Mivel érdemelte az egyik a jobb sor
sot, a másik a rossz sorsot?

Nem tudjuk 1 Csak azt érezzük, 
hogy mindnyájan Isten kezében va
gyunk. Jelenünk, jOvőnk, örömünk, 
bánatunk, életünk, halálunk az ö ki 
kutathatlan akarata szerint igazodik.

A tanulság belőle az, hogy nincs 
itt minékünk — mint a Szentírás 
mondja — maradandó városunk; a 
megnyugtató biztatás pedig — ugyan
csak a Szentírás szerint — »akik az 
Istent szeretik, azoknak mindenek 
javukra vannak.»

Társadalmi és felekezeti béke
A  sok-sok program m beszéd között, 

am elytől m ostanság  hangos a 
csonka ország, különös figyelmet é r
demel a  m iniszterelnöknek első pro - 
gram m beszédje, mely B udapesten a 
fővárosi egységes p ártn ak  a  m inisz
terelnök tiszteletére rendezett vacso
rá ján  hangzott el. Ennek a  beszéd
nek nagy értéke a  mi szem ünkben 
is abban  nyilvánul meg, »hogy vö~

Péter templomba megy.
Irta: Irányi Kamülné.

Kovács Pétert mindenki csak úgy is
merte a faluban, hogy gőgös Kovács. Rá 
is szolgált erre a névre. Kevély, szívtelen 
ember volt. Barátai nem voltak, beszélge
tésbe még a szomszédaival sem ereszkedett. 
A templomnak még a tájékára sem ment. 
Lányos házakhoz nem járt el, pedig min
den kevélysége dacára is szívesen fogad
ták volna imftt-amott, mert jó módú ember 
volt. Igaz ugyan, hogy már erősen benne 
járt a harmincas éveiben, de még mindig 
legényszámba ment. Hanem ő távol tartotta 
magától az egész falut. Mikor látta, hogy 
a gazdagságban nagyon elkelne egy dolgos, 
ügyes fehércseléd, a harmadik faluból ho
zott, magának asszonyt. Varga Juliskáról 
mindenki csak jót tudott. Aztán 6 maga is 
látta, — mert néha úgy véletlenül arra vette 
az útját, ahol a Julisék földecskéje feküdt, 
hogy versenyt dolgozott az a lány még a 
férfihaddal is. Arról meg nem tehet Péter, 
hogy mindig akkor jött rá a gyötrő szom
júság, mikor a lány is kinn dolgozott, s 
ilyenkor nehezen jött ugyan a szó a gőgös Ko
vács szájából, de mégis kellett egy pár 
szives szót szólni a lányhoz, a nagy szom-

rOsfonálként vonul rajta végig a tár
sadalmi és a felekezeti béke hirde
tése.«

—  Az összefogásnak, nézetem 
szerint, — mondotta többek között 
Bethlen — két nehézsége és akadálya 
van. Az egyik a felekezeti kérdés, a 
másik pedig a közszabadságoknak a 
kérdése.

— Felekezeti kérdés alatt én nem
csak a keresztények és zsidók közti 
ellentéteket, hanem a keresztény fe
lekezetek között, különösen az utolsó 
időben felmerült ellentéteket is értem. 
Én protestáns ember vagyok, de a 
legmagasabbra becsülöm az együtt
működést azokkal a katholikus vezető 
férfiakkal, akik hű hívei egyházuknak, 
de sohasem felejtik el azt, hogy egyút
tal magyar emberek is Túlbuzgók, 
fanatikusok vannak minden táborban. 
Ezeknek csak azt mondom, hogy 
Krisztus tanítása arra int: >Ne tégy 
semmit mással, amit magad nem 
akarnál, hogy veled történjék!« Ez az 
igazi türelmességnek az a profétikus 
jelszava, amelyet minden becsületes 
magyar embernek követnie kéll. Én 
meg vagyok győződve, hogy a ma
gyar közvéleménynek kilencvenkilenc 
százaléka ezen az állásponton áll. 
És lesz ereje a magyar közvélemény
nek, hogy lehetetlenné tegyen minden 
olyan bontási kísérletet, amely az egy
házak között egyenetlenséget akarna 
szítani.

Reméljük, hogy közelebbről csak 
az evangélikus társadalom is nagy 
örömmel és megnyugvással vette s 
veszi tudomásul a miniszterelnöknek

juság miatt. — Nem sok beszéd kell ahoz 
n o . . .  Péter látta, hogy Julis dolgos, ügyes, 
takarékos fehérnép, feleségül kérte. Julis- 
nak is megtetszett a jól megtermett komoly 
ember — a Péter gőgjét a szegény leány 
komolyságnak vélte, s hozzáment feleségül.

No édes gazduram nem hailja-e a ha
rang hívogató szavát ? Siessen már, vegye 
fel az ünneplőjét és menjünk, nem szok
tam én utolsónak bemenni az Istenházába.

Kovács Péterné a fiatal menyecske szól, 
Így az urához az első vasárnapon, s míg 
beszélt gyorsan szedegette magára az ezer- 
ráncú ropogósra keményített szoknyákat. 
Nagy sietségében, mint a kinyílt bazsa
rózsa, olyan lett a két orcája. No még egy 
utolsó simítás a csipkés kötényén, s aztán 
mehetnek. Még az énekeskönyvét veszi fel 
az asztalról, s indulna, hanem amint meg
fordult — csaknem hanyatt esett ijedtében. 
Az urát látta ott ülni, úgy mint az imént, 
előtte érintetlenül a kikészített ruha, s az 
ünneplő csizmája, mibe esküdött, eldőlve 
feküdt előtte a földön. A bazsarózsa pi- 
rossága egyszerre mind lefutott a szivére, 
az ijedtsége fehérebbre festette az arcát 
mint a selyem kendője.

Jaj Istenem mi baja le tt?  Szóljon egy 
szót édes lelkem, tán valami hirtelen be

a kormány nevében tett időszerű in
telmeit s Ígéreteit, s megvagyunk 
győződve róla, hogy a kormánynak 
lesz elég ereje, hatalma ezeket az 
Ígéreteket valóra váltani.

Levél.
Nagy tiszteletű Szerkesztő Úri

Nem  mesterségem az írás. Durva, 
nehézkes kezemnek túl könnyű a toll, 
igy aztán nehezemre esik a betűvetés 
Hogy ma mégis tollat veszek a ke
zembe s irok annak két oka van. 
Először is őszinte szívből jövő kö
szönetét óhajtok mondani Nagytisz- 
teletüségednek azért a búzgalomért, ki
tartásért, önfeláldozásért, mellyel ked
ves lapunkat, a Harangszót szerkeszti, 
azoknak a nevében, akiknek a Ha
rangszó a szivéhez nőt, akik érté
kelni tudják annak minden sorát, 
jóllehet magamfajta egyszerű igény
telen emberek, kik egyebet sem tesz
nek: imádkoznak és dolgoznak, túr
já k  a honi rögöt s lelkesedéssel ol
vassák a Harangszót.

Másodszor meg, mint a veszprémi 
egyházmegye kötelékébe tartozó egy
szerű polgárember, evangélikus anya- 
szentegyházunknak hű fia, a Harang
szó búzgó olvasója, a Harangszó 
folyó évi november hetediki számában 
„A veszprémi ev. egyházmegye lel
készek őszi értekezlete “ elmen meg
jelent hírrel kapcsolatban „a falusi 
nép a Harangszóban több elbeszélés
félét n a p i ,  p o l i t i k a i  d o lg o k k a l  
v a ló  fo g la lk o z á s t  v á r ,“ kívánok

tegség lepte meg? — Aggódó gyöngéd 
szavakkal hajolt az ura fölé.

Péterben egy pillanatra mintha meg
mozdult volna a szív, mikor az asszony 
sápadt arcába nézett. . .  hanem egyszerre 
csak maga előtt látta az egész falut, amint 
bámulja őt, mikor bemegy a templomba, 
s aztán hallotta a gúnyos megjegyzéseket: 
nini a gőgös Kovács, hogy lépked azasz- 
szonya mellett, mint egy kezes bárány. 
Nohát ő rá ne bámuljon, ne mutogasson 
senki, nem enged már most az elején. 
Szoktatni kell az elején az asszonyt nehogy 
később az orránál fogva hurcolja az embert. 
Nem 1 Azért sem, s belölle kirobbanó in
dulattal nagyot ütött az asztalra öklével.

— Nem bánt engem semmiféle nyava
lyás betegség hallod-e Julis I Csak vedd 
tudomásul, hogy mehetsz a templomba 
magad, ha akarsz. Nekem hagyj vele bé
két, mert úgy tudd meg, hogy én eddig 
sem jártam még a tájékára sem, oszt se 
most, se pedig ezután nem megyek! Ne
kem nincs szükségem az Istenre, se a 
Krisztusra 1 Ahogy eddig meg voltam náluk 
nélkül, úgy meg leszek ezután is I

Az asszony dermedten hallgatta az Is
tenkáromló beszédet, mintha kövekkel do
bálták volna, úgy hullottak rá súlyos üté
sekként az ura szavai. . .  Gyönyörű álom-
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egy szerény kis megjegyzéssel élni 
többeknek sokaknak, azoknak a nevé
ben, akik a Harangszóra elő is fize t
nek, kegyes adományaikkal fentar- 
tásához készséggel hozzájárulnak s 
azt imádkozó lélekkel olvassák is: 
nem több elbeszélést, napi, politikai 
dolgokkal való foglalkozást vár a 
Harangszóban a falusi nép, hanem, 
hamár egyáltalában valamiből még- 
többet vár a Harangszótól, úgy leg
följebb m é g  több e v a n g é lio m o t  
v á r . . .

Igen, még több evangcliomra van 
szüksége ebben szerencsétlen hazában, 
azonban nemcsak a falusi, de a vá
rosi népnek is. Nemcsak a népnek, 
de a vezetőknek is, mert különben 
nem lesz itt feltámadás soha!

Luther Kis Kátéjában tanultam 
valamikor, boldog gyermekkoromban, 
igaz, hogy már régen volt: „Vasár
napon testnek léleknek ünnepi ruhára 
is van szüksége.“

Az én lelkemnek ünnepi ruhája, 
vasárnaponként a szeretet és könyö- 
rületesség mellett a „Harangszó. “

Mély tisztelettel
F . sr.

Háládatosság.
Béza Theodor, Kálvin legnagyobb 

genfi munkatársa, aggastyán volt már, 
amikor egyszer kint nyaralt Genf 
melletti kis tanyáján. Egy napon, ép 
77. születése napján, Öreg cselédje 
azzal a kellemes hírrel lepte meg, 
hogy egy, már elveszettnek hitt tyúkja 
előkerült, még pedig tizenöt kiköltött

Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter, a kelen* 
földi evang. egyház felügyelője.

csirkével együtt. A friss szellemű 
Öreg ezen a nem várt születésnapi 
ajándékon annyira megOrvendezett, 
hogy egy bizalmas jőbarátjával, Goy- 
naeus bázeli tanárral, azonnal levél
ben tudatta a nagy eseményt, amelyet 
egy kedves kis versben még meg is 
énekelt:
A minap egy tyúkot vettem tiz garason; 
Tizenöt csirkével fizet ma urason.
Hát én, Uram Krisztus, mit adtam Tenéked 
Hetvenhét év alatt, amióta élek?
Pedig Te érettem drága árt fizettél,
Életem mezőjén szántottál, vetettél: 
Gyümölcsöt én mégis csak alig termettem, 
Bár Hozzád egészen hűtlen mégse lettem: 
Óh bocsásd meg Uram hálátlanságomat 
S végy szárnyaid alá, árva tyúkfiadat 1

Az 1927. évi képes Luther-Naptár.
^  Biblia, Ima- s Énekeskönyv mellett,

minden valamire való evangélikus 
keresztyén embernek legkedvesebb ol
vasmánya a képes Luther-Naptár, 
melynek szerkesztését évről-évre annyi 
gonddal, szeretettel, odaadással, egész 
lélekkel Hetvényi Lajos, a Naptár 
kiváló szerkesztője végzi.

Az 1927. évi képes Luther-Naptár 
ismét annyira tökéletes, értékes a maga 
nemében, annyira kiválik — úgy 
irodalmi, mint művészi tekintetben — 
a Napiárak tömkelegéből, hogy ezért 
csak legnagyobb hálával és elismerés
sel kell adóznunk a naptár szerkesz
tőjének, kit a szerkesztés gondja 
mellett minden alkalommal a naptár 
kiadásának anyagi erejét felülmúló 
gond is terhel.

Evangélikus népünk, a Harangszó 
olvasó közönsége van annyira érett, 
tudja, hogy a Luther-Naptár kiadása 
súlyos milliókkal jár, mely összeg 
nem áll a Naptár kiadása előtt kész
pénzben rendelkezésére a Naptárt 
szerkesztő-kiadónak . . . S ie s s ü n k  
a zé r t a  K a p tá r  m ie lő b b i m e g 
véte lével n y o m a s z tó  a n y a g i  
g o n d ja in  k ö n n y í t e n i .  Végre is a 
Luther Naptár egyetlen valamire való 
evang. keresztyén ember házából sem 
hiányozhatik; egyetlen evang. keresz
tyén csalid sem nélkülözheti.

Ámbár a hála virága, manapság 
ritka, akárcsak a havasi gyopár, mi 
evangélikusok most az egyszer igye
kezzünk mégis hálásak lenni a 
Luther Naptár érdemes szerkesztő
kiadójával szemben.

ból, óh de rideg valóságra ébredt 1 Milyen 
búsan csengett most egyszerre a harang 
még előbb hívogató szava az ő fülébe, 
mintha nem is templomba hívogatna, de 
temetésre szólna. Julis úgy érezte, mintha 
neki volna haloitja, mintha ő temetne I Te
metné a boldog álmainak, reményeinek a 
megvalósulását 1

Az asszony rémülten húzódott hátra az 
ura elöl, s szinte fuldokolva kiáltott f e l : 
„Óh Uram bocsáss meg neki hiszen nem 
tudja mit beszél I*

— t n  nem tudom mit beszélek? — 
Förmedt fel Péter — Kérdezd csak meg, 
hogy szereztem, kinek a segítségével, amim 
van?  Btzony nem imádkozással, nem só- 
hajtozgatással, hanem kemény munkával I 
Nem az Isten segítségével, de a magam 
erejével 1

— Ki adta az erőt a munkához Péter ? 
S ki az, aki felhozza napját s esőt ád mind 
az igaz, mind a gonosz földre? Ki az 
Péter, nem a jó Isten ? — Veti ellen Julis 
halkan.

— No de elég legyen 1 Én asszony nép
séggel nem vitázok, csak még azt mon
dom neked, hogy amig engem látsz ne 
félj te s e ; . . .  s ezzel idült is kifelé, az

ajtóból még visszaszólt; — csak igyekezz 
az ebéddel, mert úgy látom esni fog, osz- 
tán ebéd után kimegyünk a rétre össze
gyűjtjük azt a kis lucernát, meg ne ázzék.

Nem hallotta azt már Julis asszony I 
Alig tette be az ajtót maga után az ura, 
hangos zokogással borult az asztalra. Azok 
a sűrűn aláhulló könnyek, óh de megkö- 
nyitik az ember nehéz szivét 1 Ahogy le
peregnek az arcon, úgy pereg le velük 
együtt, egy-egy darabka bánat Is a szívről. 
Hát még ha a könnyek árján ima száll fel 
a magasba, a mennyei Atyához) Az asz- 
szony szive is elcsittult a könnyek között 
rebegett imától; bízott Istenében, hogy az 
meghallgatta kérését, s az ura hitetlen, 
gőgös szivét majd maga felé fordítja.

Hanem a kevély, istentelen ember csak 
nem változtatta meg az asszony szelíd, 
kérlelő szava, sőt minél türelmesebb volt 
a felesége, annál jobban ágaskodott benne 
ostoba gőgje, s nap-nap után kegyetlen, 
gonosz, durva szavak hangzottak a szá
jából. Ilyen keserves élet mellett szakadt 
rájuk a világháború. Péter is megkapta a 
behívóját, s mikor látta asszonyát könnyes 
szemmel járni-kelni maga körül, amint 
egyet-mást rakosgatott be a kis katona lá

dában... hej ki tudja milyen hosszú időre
— vigasztalni próbálta a maga módja szerint

Ne sírj Juiis, van egy pár ezer korona
— sok pénz volt az akkor — megtakarí
tott pénzem, neked se szóltam eddig róla 
semmit, igaz, de az a fő, hogy van, hát 
én most ezt a pénzt magammal viszem. 
Osztán tudod ahol a pénz, ott az igaz
ság! Nem megyek én a háborúba, van 
eszembe 1 Mindig van annak útja-módja, 
ha valaki nem akart katona lenni, csak 
pénz kellett hozzá, hát most is csak kitu
dakolom, a fortélyát, osztán amikor még 
nem is gondolod, csak hazatoppanok. 
Mondtam már neked, hogy csak bízzál 
bennem, én meg bízok a tömött erszé
nyemben 1

— Inkább bízna maga Péter a jó Isten
ben, akkor én is jobban bíznék magában 
s nem fájna úgy a szivem maga miatti

— Már megint kezded? inkább már 
megyek, nem akarok, veled most is civódni. 
Csak ügyelj mindenre, a jószágoknak baja 
ne essék!

így indult el hazulról gőgös Kovács 
Péter tömött erszénnyel, de üres szívvel 
és sivár lélekkel.

Folyt. k8r-
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Az Ür közel.
Nov. 29. M ert egy gyerm ek születik né- 

künk, f i ú  adatik  nekünk. Luk. 1 .26—38. 2. 
í—H. Úgy Izráel népének, mint különösen 
az egész emberi nemnek Megváltója csak 
az lehet, akire ez a személyleirás ráillik 
és jézusra valóban rá is illik. Győződj meg 
róla, most van alkalmad, meit közel van 
hozzád az ádvent idején 1

Nov. 30 É s az uralom az ő vállán lé
szen. Ez8 53, Máté 8 Tényleg oly uralom 
volt a Krisztus királysága e földön, melv 
váltain nyugvó teherként nehezedett reá. 
Az uralomnak ezért a fajáért még csak az 
ujjúkat sem mozdítanák meg a fö di kirá
lyok, de meg nem is birná el közülök egyik 
sem. A tövlskoronás Jézus nem az em
beri nem erejét képviselő hatalmas földi 
király volt, hanem az emberi nem gyenge
ségének, erőtlenségének hordozója. Vájjon 
benned mi a több: az erő e vagy a gyen
geség? Őszinte beismerésedtől füsg, hogy 
elismered-e a Krisztus királyi uralmát.

Dec. 1. É s hívják nevét csodálatosnak. 
Máté 7.33— 29 9. Csodálatra méltó volt, 
mert a népet beszédeivel, cselekedeteivel 
valósággal lenyűgözte, mint akinek ereje 
van és nem úgy mint az Írástudók. Bete
geknek egészségét, a vakok szemevilágát, 
a süketek hallását adta vissza. Ezek az 
erők sugározzanak ki ma is evangéliumá
ból. Erezted-e csodatevő erejét ? Jaj annak, 
aki számára abban nincs már orvosság, 
aki onnan nem tud erőt meríteni, ahol ő 
nem segít, ott az Isten sem könyörül. Fo
gadd be a csodatevőt.

Dec 2. Tanácsosnak. Luk. 18. is—2 5 , 
10 . 25—87, Máté 6 . 1 9 —20, Tanácsos volt, 
aki az örökélet elnyerésének legbiztosabb 
útja iránt érdeklődőket a legjobb tanácsok
kal tudta ellátni és tudja ma is, mert az 
Újtestamentom nem más, mint Jézus örök
életre szóló tanácsainak a gyűjteménye. 
Fordulsz-e tanácsért a forráshoz? Fel
keresed-e — lapjait forgatva, — az örökké 
élő és működő tanác«ost. a Jézust? Ajánl- 
tad-e másoknak is?

Dec. 3. Erős Istennek is nevezhető. 
Máté 8 . 23— 27., Ján. 3. n . Mert neki ha
talma volt és van az elemek, a tenger és 
a vihar felett is Isten megteremtene, Jézus 
magváltotta a világot, amire, mint erős 
Isten lehetett csak képes, mert amit vállalt 
ha emberi testben vitte is végbe mégis 
emberfeletti volt to ez 2 tette a világnak 
a bán rabságából való megváltása. Kezünk
ben a váltság díja és Hmerjük a bűnt e 
nagy zeernok urat, melynek jármában nyö
günk. Rajtánk múlik, hogy megszabadulunk,

Dec. 5. Ö rökkévalóság Atyának bizo
nyult, Luk. 2 . 4 9 , Ján. 1 4 . 1—4., Máté 3 . 
13—17., akit az Atya is sokszor megbízo- 
nyftott, mert nemcsak mondotta, hogy ne
kem azokbsn kell foglalatosnek lennem, 
amelyek az én Atyámnak dolgai, ha nem 
úgy Is tett és beszélt mindig mint akinek 
országa nem e világból való, mint aki 
Atyjának hajlékaiban, az örökkévalóság 
birodalmában tényleg jártas, otthonos. Járj 
az ő ismert u'ain, akkor az ókészitette 
örökhajlékokban neked is jut egy hely, 
ahol meg fáradt le'ked az Isten irgalmá
nak szárnyai alatt nyugtot talál.

Dec. 5. Békesség fejedelmének meg az
ért tarthatjuk, Ján. 14 ,2 7 , 20.20., Fii. 4 . 7 . ,  
mert nemcsak ajkán volt a boldogítóan 
hangzó köszöntés: »Békesség néktek“, de 
a szivében és kötelében is az honolt.

Szivében azért honolt, mert küldőjével, az 
Atyával mindig békességben volt, ami vi
szont az Atya akaratának minden körül
mények közt való teljesítésén alapult. — 
Közelében meg azért volt békeség, mert 
cselekedetei és tanítása hatása alatt így 
futott előle a békerontó bűn, mint a fény 
elől az árnyék. Békességben vagy-e az 
Istennel, mert a tied is akaratának telje
sítésén múlik ? Honol-e béke közeledben ? 
Fut-e a bűn környezetedből szavaid s tet
teid miatt ? Mert csak igy lehetsz a békes
ség fejedelmének mélló fogadója és örök 
békességének részese. Vigyázzatok az Úr
közel 1 Tot'da Gyula.

KOR KÉ PE K.

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Az angolok jó  idő óta tapasztal

ják, hogy az indiai bensziilöttek és 
az angolok között a viszony nem 
valami biztató. Valamikor a benszü- 
lött indus magatartása a fehér em
berrel szemben — tekintet néhularra, 
hogy milyen állást töltött be a tró
nuson, — a feltétlen alázat volt. Ez 
az alázat — mondják az angolok — 
az utóbbi években úgyszólván teljesen 
eltűnt s helyébe a soha nem látott 
pökhendiség, sőt az angolok és álta
lában a fehérek iránti lenézés váltotta 
fel. Az indiai néplélekben beállott 
változást eleinte a modern eszmék 
elterjedésének tulajdonították. A Times 
ezzel szemben azt mondja, hogy a  
n a g y  tö m e g  g o n d o lk o z á s á t e lső 
s o r b a n  a m o z i , a  f i lm  v á lto z 
ta t ta  m e g , ille tő leg  a la k í to t ta  
á t ,  azért a hozzáértők azt javasol
ják, hogy h o zzá k  be a  film o e n -  
x u r á t  és csak olyan filmeket bo
csássanak be Indiába, amelyek nem 
tekintélyrombolók.

EGYRŐL- MÁSRÓL.

A  m indennapi életből.
H elytelen szokások.

„Isten hozott!“ Ezt a feliratot 
szokták általában kifüggeszteni vá
rosok, községek, egyesületek, mikor 
akár hivatalosan, akár másként a 
felsóség megjelenik körükben. De ott 
látjuk ezt a feliratot mindenütt, a 
mindenféle alkalommal rendezett mu
latságok alkalmával felállított diadal
kapukon is.

Gondolkozzunk csak egy kicsit s 
rájövünk, hogy ilyen alkalmakkor 
még sem egészen odaillő az a fel
irat: mulatságokra nem az Isten 
nevében mennek az emberek, hanem 
nagyon is az ördög nevében. Aztán 
nem megcsúfolása- e annak a szép 
feliratnak, mikor szesztől dülöngő

Veres Pálné, Benlczky Hermln, a budapesti Veres 
Pál né továbbképző leányllceum megalapítója, mely 
most ünnepelte fennállásának 80 éves évfordulóját.

alakok botorkálnak alatta, vagy egy- 
egy duhaj csoport trágár nótákat 
dalol körülötte, vagy, ami — sajnos 
—  nem ritka ami virtuskodásra hajló 
magyar népünknél véres verekedésbe 
fullad egy-egy táncmulatság.

Inkább azt imák arra a diadal
kapura: „Vigyázz az egészségedrel* 
Mert igen sok ifjú ilyen mulatságok 
alkalmával szerez magának soha 
meg nem gyógyuló betegségeket. 
Hogy csak egyet említsek: a tfidő- 
vézzt, ezt a borzasztó betegséget, 
mely annyi rengeteg magyart viiz 
sirba, igen sokan ily mulatságok 
alkalmával kapják meg, mert felhe- 
vülve, nekivetköznek, hozzá hideg 
italt isznak s legszebb korukban 
egyszeresek hervadni kezdenek, mint 
a sárguló falevél.

A régi rómaiak azt Írták a tánc
terem ajtajára: »Memento móri* =  
»gondolj a halálra.« örvendezz ifjú 
a te ifjúságodnak, de gondolj a ha
lálra is Ne légy az élvezetek rabja 1 
örül] az életnek, örvendezz az élet, 
a természet szépségeinek, de gondolj 
mindig arra is: »Minden e földön 
csak elmúlandó«

Válogassuk meg tehát azokat a 
ritka alkalmakat, amikor azt a szép 
felírást használjuk: »Isten hozott 1« 
nehogy még ezzel is — akaratlanul 
bár — vétkezzünk a 2. parancsolat 
ellen. Badlcs Ádám.

.Szakácsnőt keresek pusztára mielőbbi 
belépésre, aki jól főz és a baromfikezelést 
érti. Levélbeni ajánlatot kér Herczegh Gyu- 
láné Solt, Pest megye.“ í-s
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A lelkem.
Lelkemről szólva alkonyi csendben 
Hányszor kérditek: milyen a lelkem? 
Sorra veszítek minden tettemet; 
Rajzoltok róla tarka képeket.

Egy sem találó. —  Nos, hát jöjjetek 
Utánam, hová titkon én megyek 
Csendes, egyedül, kacagva, sírva . . . 
Jégország ölén forró világbal

Olt láthatjátok lelkem életét,
Ahol dörögve rúgja szerte-szét 
Fagyos kriptáját, —  magasra szökve —  
Gejzir-sugárban a föld rab lelke,

Nézzétek zúgó, fényes oszlopát I 
Miként tör büszkén ködön, napon átl... 
Táncoló vizét szikrázva dobja 
Pajzán kedvében örök magasba.

Pedig jajongva megint visszaszáll 
Egyre tűnve, mint fogyó gyertyaszál, —  
—  Azért temeti önmagába magát, 
Hogy újra feltörje börtöne falát.

Ilyen a lelkem titkos életei ...  
Gejzír-sugár, mely szökken az égre. —  
Sohasem  nyugodt, sohasem pihen.
M íg örök hona nem lesz az Isten.

Magassy Sándor.

40 p.-fillér.
Illetékes tényezők állandóan napi

renden tartják az evang. sajtó kérdé
sét És nagyon helyesen. Végre is 
akinek manapság nincsen sajtója, az 
egyszerűen némaságra van kárhoz
tatva, annak nincsen szava

Az evang. sajtóval kapcsolatos 
megnyilatkozások azonban az utóbbi 
időkben rendkfvQl leverők. A refrain 
rendszerint mindig ugyanaz; >nincs 
sajtónk*, »ami van, az csaknem a 
semmivel egyenlő*. Ez utóbbi kiszó
lás szinte szállóigévé lett már közöt
tünk.

Hát csakugyan olyan szegények 
vagyunk mi evangélikusok az egy
házi sajtót s a sajtótermékeket ille
tőleg ? Nem 1 . . .  A baj ott van, hogy 
Trianon óta igen kicsi sereg lettünk 
s ehhez a kicsi sereghez is három
nyelvű sajtó útján vagyunk kénytele
nek szólni. Legfőbb oka sajtónk ten- 
gődésénak pedig abban van, hogy 
nem támogatjuk eléggé sajtónkat, nem 
azzal az odaadással, lelkesedéssel, 
szolgálatkészséggel, szeretettel, meg
értéssel, ahogyan azt másoknál ta
pasztalhatjuk. Aztán olyanok vagyunk 
mint a gyermek. Csak az a jó, az

HARANQSZÓ.

okos, a szép, az üdvös: ami a másé 1
A sok szépszámú evang. sajtóter

mék közül — figyelmenklvül hagyva 
a folyó évben kiadottakat, — ezúttal 
a karácsonyi ünnepek közeledtével 
felhívom az evang. társadalom figyel
mét közelebbről Képi Béla dunán
túli püspöknek, még mint körmendi 
lelkésznek szerkesztésében, Wellisch 
Béla kiadásában 1911-ben megjelent 
Protestáns Család és Iskola értékes 
kiadványaira. A körülbelül 40.000 
kötetet kitevő szebbnél-szebb köny
vek között helyet foglalnak: 1. Pósa: 
Arany liget (versek). 2. Dingha: Hol 
volt. hol nem vol t . . .  3. Albert Jó
zsef: Túl az óperencián. 4. Hamvas: 
Mesés történetek. 5. Borsos: A gálya
rabok története. 5. Dr. Masznyik: 
Képek az ókori keresztyén egyház 
életéből. 7. Gyurátz: Hősök kora. 8. 
Qagyhy: Mária nővér. 9. Babay: 
Nádfödeles házak alatt. 10. Stráner: 
A biblia az élet könyve. 11. Parkas 
Mihályné: Történetek az életből s 12. 
Kapi: Boldogság könyve. Mind ki
váló, ma is időszerű, lelket gyö
nyörködtető, 400 millió korona érté
ket is meghaladó könyvek, melyek a 
könyvkiadó cég padlásán hiába vár
ják az ev. társadalomjmegmozdulását, 
öntudatra ébredését: a legjobb barát, 
a legszebb ajándék, a jó könyv.

A kiadócég, most 15 év múltán meg
tisztítandó padlását, mielőtt az érté
kes könyveket, — minden bizonnyal 
nem nagy lelki örömére — átadná 
kikerülhetetlen sorsuknak, kiárusftatná 
kilószám csomagoló papirosnak, utolsó 
kísérletképpen felajánlja kiadványait 
a karácsonyi ünnepek közeledtével a 
nagyközönségnek darabját 5000 ko
ronáért, azaz 40 pengő-fillérért.

Várjuk ezekutána a lelkész s ta
nítói karnak, a szülőknek s mind
azoknak a megmozdulását, akik a 
karácsonyi ünnepek alkalmával önön- 
maguknak, kedves hozzátartozóiknak 
ismerőseiknek egy egy jó és szép 
könyv adományozásával igazi kará
csonyi örömöt óhajtanak szerezni.

H E T I  K R Ó N I K A .

A kormányzó személyesen vett részt 
az egyetemi ifjúság nagy gyűlésén, ahol 
jelenlétében a Turul-szövetség dominuso- 
kává avatták fel többek között Raffav Sán
dor és Ravasz László püspököket. — Eddig 
a Csonka országbin 1300 jelölt verseng 
240 mandátumért — A főváros 10 milli- 
árdot szavazott meg a munkanélküliek ka
rácsonyi segélyezésére — Romhány nagy
község díszpolgárává választotta Búd János 
minisztert és Stranyavszky belügyi állam
titkárt. — Magyarországon 120 év óta nem 
volt ilyen meleg az ősz, mint ez idén. A
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vetések az enyhe idójárás alatt jól keltek 
és szépen fejlődnek.'

A román királyné a király betegsége 
miatt visszatért Romániába.

Bulgáriában 150 összeesküvő kommu
nistát tartóztattak le.

Észtországban a határ mentén mind
inkább erősödik a bolsevista propaganda.

Anglia hegemóniája a gyarmatok fölött 
megszűnt. Csak a közös király személye 
tarja össze a britt világbirodalmat.

Olaszországban politikai rendőrséget 
szerveztek az állam védelmére.

Lengyelországban küszöbön áll a 
lengyel királyság kikiáltása. A 15 éves 
Radziwill a trónjelölt.

Berlinben a bűnbánati ünnep alkalmá
val a kommunisták veszekedéseket provo
káltak.

Jáva szigeten újabb kommunista ösz- 
szeesl<üvé8t fedettek fel. A rendőrség is
mét 80 kommunistát letartóztatott.

Braziliában egyre nagyobb arányokat 
ölt a forradalom. A főváros felkelők ke
zére került.

Az Egyesfiit Államokban egyetlen 
szenátor választásán 3 millió dollárt köl
töttek kortes célokra. — Newyork városa
40,000 szabója 19 hetes strájk után ismét 
munkába állott.

Kínai tengeri rablók revolveres harc 
közben majdnem foglyul ejtettek egy angol 
tengerjáró gőzöst. — A kínai köztársaság 
elnöke lemondott

Egyiptomban Tutankhamen múmiájá
nál 1500 évvel időssebb múmiát találtak.

Luther egyik bibliája Szom bat
helyen van. Nagyértékű Luther-bib- 
Iia került mostanában Szombathelyre 
érdekes körülmények között. Ez a 
biblia a megáilapftások szerint egyike 
azoknak a bibliáknak, amelyeket maga 
Luther Márton küldött el az akkori 
német választófejedelemnek, hogy azt 
velük elismertesze. A szóbaoforgó 
biblia az egyik választófejedelem le- 
származottaitól egy német földbirto
kos tulajdonába került, akitől annak 
birtokával együtt egy dúsgazdag vas
megyei földbirtokos vette meg. Ez a 
vasmegyei földbirtokos most megbe
tegedett, gondnokság alá helyezték. 
A rendkívül nagyértékű bibliát, mivel 
a kirendelt gondnok nem merte érte 
a felelősséget vállalni, Szombathelyre 
szállították és a megyei árvaszékre 
vitték, ahol ládába csomagolva lepe
csételték és letétbe helyezték mind
addig, mfg a gondnokság ügyében 
véglegesen nem döntenek.

H A R A N G S Z Ó .

Advent /. vasárnap.
Ev. Máté 2 1 .1 -9 .

H ogy Istentől megáldott, örömteli ád- 
ventet érhessünk, ennek első és utolsó fe l
tétele, hogy az ádventi üzenet: a te kirá
lyod jó néked, telkünkben meleg vissz
hangra találjon.
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Új tanár a miskolci evangélikus jog
akadémián. A miskolai ágostai hitvallású 
evangélikus jogakadémia dr. Surányi Unger 
Tivadar budapesti ügyvédet, a József-mű
egyetem közgazdasági karának kereskede
lempolitikai magántanárát hívta meg nyil
vános rendes tanárul.

E. W. Hagen Salgótarjánban. Salgó
tarjánban nov. 3-án láttuk vendégül E. W. 
Hagen német lelkészt, ki nagyszámú közön
ség előtt beszélt a magyar és német jöven
dőről. Megrázó képekkel teli előadásában 
anyagi és erkölcsi romlásunk számtalan 
jelenségére mutatott rá, amiket az evan
géliumnak kell orvosolni. Mellette az esti 
istentiszteleten a helyi lelkész fungált még.

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
december 7 és 8 án tartják nagygyűlésüket 
Budapesten. December 7-én külön konfe
renciák lesznek az evangélikus, református 
és felekezetközi, valamint az ifjúsági egye
sületek kötelékében élő cserkészcsapatok 
részére. Ugyanez este a Deák-téri ev. temp
lomban külön programmal nagyszabású 
ünnepély, melyen dr. Ravasz László refor
mátus püspök mond beszédet. December 
8 án délelőtt a KIÉ vezetők értekezlete, 
délután a hivatalos gyűlés, mely megvá
lasztja az új Nemzeti Bizottságot. Este 
pedig a Kálvin-téri ref. templomban bezáró 
ünnepély, melyén dr. Raftay Sándor ev. 
püspök beszél. Következő számunkban bő
vebb részleteket hozunk.

LelkészegyesQleti közgyűlés. A so
mogyi egyházmegye lelkészegyesülete ezidei 
őszi közgyűlését november 17-én tartotta 
Nagykanizsán Mesterházy Sándor esperes 
elnöklete alatt. Az elnöklő esperes buzgó 
imával vezette be a közgyűlést, majd meg
nyitó beszédében kegyeletes szavak kísére
tében hajtotta meg az emlékezés zászlaját 
a lelkészegyesület nevében a gályarabságot 
szenvedett lelkészek előtt, a nagy gályarab- 
szabadftó Ruyter előtt, a nagy fejedelem 
II Rákóczi Ferenc emlékének, aki szavával, 
életével is hatalmas bizonyságát adta pro
testánsok iránt érzett igaz szeretetéről, 
hirdetve mindenkor a szeretet minden vá

lasztófalat áthidaló hatalmát, erejét. Azután 
még 400 év távlatából emlékezett meg a 
mohácsi vészről. Befejező szavaiból kicsen
gett a nagy bizonyosság: Isten nem hagyja 
el azokat, akik benne bíznak.

A közgyűlés azután tárgyalás alá vette 
az egyházkerületi lelkészegyesület alapsza
bályait és hozzájárult ahhoz a tervhez, 
melyet Németh Károly ü. elnök készített. 
Élénk eszmecserét váltott ki a nyugdíjja
vaslat, mellyel kapcsolatban a közgyűlés 
véleményét felterjeszti a javaslatkészítő bi
zottsághoz, hangsúlyozván benne különösen 
a tartalékalap-minimumot, a nyugdfjegyen- 
lőséget és a lelkészözvegyek nyugdiját. 
Azután általános érdeklődés mellett hall
gatta meg a gyűlés Káldy József iharos- 
berényi lelkész »Az ószövetség jelentősége 
a keresztyén egyház életében“ c. dolgozatát, 
valamint Seregély István szepetneki lelkész 
bírálatát a fenti dolgozatról. Mindkét munka 
alapos tanulmányozásról tesz bizonyságot 
Az új állami tanterv tárgyalásán resztvett 
az egyházmegye tanítósága is s megállapí
tották a terv végrehajtási módozatait. Az 
elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy egy
házkerületi jóváhagyás alapján Nagyatádon 
missziói segédlelkészi állás szerveztetek, 
melyet Kapi püspök Berger Lajos segéd
lelkésszel töltött be. A közgyűlés örömmel 
veszi ezt tudomásul s az új testvért szere
tettel fogadja körébe. Még több időszerű 
kérdés letárgyalása után az elnök hálaimával 
zárta le a gyűlést. — A közgyűlést közös 
úrvacsoravétel egészítette ki, amelyen az 
úrvacsorát Takács Béla kaposvári lelkész 
osztotta ki, bűnbánati beszédét I. Mózes 
1.27. versére építve.

Csanádalberti az idő viszontagságai 
által megrongált tornyát újra fedeti, mert 
az 44 év óta javítva sem volt. Az aranyo
zott csillagot és gömböt nov. 15-én meg
koszorúzva és felszalagozva a lelkész meg
áldó szavai után 12 koszorusleány húzta 
fel 12 vőfélylegény segédkezése mellett. 
Biri Imre torony fedő-mester a díszes to
ronycsúcs felhelyezése után fent a torony 
tetejéről 10 szeres felköszöntőt mondott a

kormányzóra és nemzetre; a kerület püs
pökére és híveire; a főispánra és megyére; 
az esperesre s egyházmegyéjére; a lel
készre s gyülekezetére; az egyház felügye
lője és gondnokára; a község elöljáróira 
s a lakosságra; a tantestületre; a kerület 
orsz. képviselőjére s végül a munkásokra 
és önmagára Isten gazdag áldását kérvén. 
Közben isk. gyermekek karéneket adtak 
elő és közének zárta be a ritka és benső
séges kis ünnepélyt. A megindult egyház- 
építő munka az egyházközség életében 
elkövetkező jobb és szép jövőt készíti elő.

Az abaujszántói evang. egyházközség 
újonnan megválasztott felügyelőjét, dr. Roz- 
mann Dezsőt, tisztikarát és presbytériumát 
november hó 7-én iktatta be ünnepélyes 
keretek között Nemes Károly hegyaljai fő
esperes, amely alkalommal a rendes oltári 
szolgálatot Varga László helyi lelkész vé
gezte. Utána a beiktatandok úrvacsorát 
vettek, melyet Tóth József esperes és Varga 
lelkész szolgáltattak ki. Úrvacsora után 
kezdetét vette a beiktatás, melyet Nemes 
Károly hegyaljai főesperes végzett. Az ün
nepély fényét emelte megjelenésével az 
esperesi felügyelő homrogdi Lichtenstéin 
László. A közgyűlésen az új felügyelő, dr. 
Rozmann Dezső programmbeszédet mon
dott, mely szerint célja az egyház tagjai és 
főleg tisztviselőinek egymáskőzti szereteté- 
nek mélyítése, a többi felekezetekkel való 
harmónia és az egyház anyagi ügyeinek 
szanálása lészen. Beszédét egy harang fel
ajánlásával fejezi be, melyet beiktatása 
emlékére, de még inkább az Urban elhunnyt 
bátyja emlékére ajánlott fel. A felügyelőt 
és a tisztviselőket az egyház nevében a 
lelkész, a fancsali egyház nevében pedig 
Tóth esperes üdvözölte. Miután a lelkész 
indítványára dr. Zimmermann Lajos hely
beli ügyvédet másodfelügyelővé választot
ták meg, — ki azt elfogadván, letette az 
esküt, — a gyűlés véget ér.

A magyargencsi gyülekezet f. hó 
14-én tartott közgyűlésén egyhangúlag el
határozta, hogy három új tantermet és két 
új tanítói lakást épít a tavasz kezdetével. 
Az állam az egyháznak e célra 400 millió 
koronát adott részben segély, részben köl
csön címén.

A salgótarjáni Luther-Szövetség ádvent 
minden vasárnapján ezidén is megtartja az 
evang. templomban az ádventi estéket. A 
négy estének központjában mai életünk 
sebei fognak állani, amelyek az ádventi 
király gyógyító kezének az érintésére vár
nak. Nov. 28 án Gazdasági életünk sebeiről 
Figus Béla városi főszámvevő, dec. 5-én 
Kulturális életünk sebeiről dr. Czirbusz 
Béla főgimn. tanár, dec. 12-én Közerköl
csünk sebeiről dr. Clementis Kálmán tiszti 
főorvos, dec. 19-én Mai gondolkodásunk 
és világnézeteink sebeiről dr. Csengődy 
Lajos fognak előadást, ill. felolvasást tar
tani. Az ádventi estéket egyházmüvészeti 
részt alkotó részletes ünnepi rend egé
szíti ki.

A levéli gyülekezet nov. hó 14-én iktatta 
be hivatalába a gyülekezet új lelkipásztorát, 
Schrődl Mátyás volt győri hitoktató-lelkészt. 
Közének után Schrődl József petőfalvai 
lelkész, püspökhelyettes, az új lelkész test
vérbátyja tartott lithurgikus istentiszteletet. 
Ezt követőleg Wenk Károly esperes mon
dotta el gyönyörű beiktató beszédjét s 
átadta új lelkésztestvérének az egyházi 
jelvényeket: Bibliát, kelyhet, ostyát és a 
templomkulcsot. Az esperesi áldás elhang
zása után dr. Karner Frigyes theol. tanár, 
Szűcs Sándor mosoni, Zimmermann rajkai,
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Schrődl József burgenlandi lelkészek és 
Lukács István győri hitoktató járultak, ál
dást mondva, az új lelkészhez. — Külö
nösen meghatotta a jelenlevőket az a jelenet, 
amikor — a már beiktatott lelkész — test
vérbátyjának, a petőfalvai lelkésznek áldá
sát vette. — Ezek után Schrödl Mátyás 
lépett a szószékre. Beszédjében az ö nagy 
tudása s mély hitbeli meggyőződése tük
röződött vissza. — Az ünnepély bensőségét 
nagy mértékben szolgálták a közben-közben 
felcsendülő karénekek, melyeket Polster 
tanító kiváló precizitással énekeltetett.

A beiktató ünnepély után rövid közgyű
lést tartottak, melyen a beiktatás tényét 
örökítették meg a gyülekezet jegyzőköny
vében.

Legyen az Ur Lelke az ö szolgájával, 
akit elhtvott, hogy hirdesse az ö beszédét.

Szentgotthórd. A nő- és leányegylet 
alakuló ülését november 21-én tartotta a 
délutáni istentisztelet keretében. Védnökök 
lettek: gróf Bülow Vilmosné és dr. Vargha 
Qáborné. Tiszteletbeli elnökök: özv. Tóth 
Sándorné és özv. Tóth Qyuláné. Elnök: 
id. Luthár Lajosné, alelnökök: Blazsevátz 
Józsefné, Önody Zoltánné és Sokoray E.-né. 
Titkár: Ajkay Jenőné. Pénztáros: Káply 
Elemérné. Számvizsgáló bizottság: König 
Ilona, Ernszt Samuné és Dremmel Antalné. 
A választmány 24 tagból áll. Isten áldása 
kisérje működésüket a könyörülő szeretet 
szolgálatában.

Betegszabadságon. Obetkó István 
szentgotthárdi áll. reálgimn. tanárt, az ev. 
diákszövetség diszelnökét, tekintettel súlyos 
megbetegedésére, felsőbb hatósága szabad
ságolta. Obetkó tanár egyik budapesti sza
natóriumban keres gyógyulást.

Harminc éves a Veres Pálné Leány- 
gimnázium. Az Országos Nőképzö-Egye- 
sület vasárnapi ünnepélyes közgyűlését a 
Veres Pálné Leányiskola harmincéves fenn
állása ünneplésének szentelte. Az ünnep
ségen megjelent Auguszta királyi herceg
asszony, Petri Pálné, Raffay Sándorné, gr. 
HoyosViktomé. Ravasz Lászlóné, Zsilinszky 
Mihályné; gróf Bethlen Andrásné és sokan 
mások. Az üdvözlő beszédet Petri Pálné 
mondotta, majd dr. Neményi tanügyi ku
rátor tartotta meg ünnepi előadását, Schind
ler Gyula tanár ismertette a leánygimná
zium 30 éves történetét, Bartoniek Paula, 
volt növendék, jelenleg tanárnő hálás üd
vözletét tolmácsolt, majd Pintér Jenő fő
igazgató fejtegette a leánygimnázium kul
turális jelentőségét. Molnár Adrienne a 
növendékek nevében üdvözlésül elszavalta 
Ábrányi Kornél a „Nő“ című költeményét. 
Végül Sebestyénné Stettina Ilona zársza
vában megköszönte az előkelőségek és az 
ünneplő közönség megjelenését. Azután 
felzendült a Szózat és lehullott az emlék
tábláit a lepel.

Pécs. Az Ev. Társaság tisztújító köz
gyűlésén nagy lelkesedéssel és élénk tet
szésnyilvánítások mellett elnöknek dr. Tolnai 
Vilmos, alelnöknek dr Mansfeld Géza egye
temi tanárokat, titkárnak pedig Killius Gyula 
tak.-pénztári titkárt választotta meg.

Dobsinaiak találkozója. F. é. decem
ber 4-én Budapesten, a bányászok Barbara 
napján, a dobsinaiak nagyobb szabású ösz- 
szejövetelt tartanak, műsoros estéllyel egy
bekötve. A rendezőség élén dr. Szlávik 
Mátyás ny. ev. teol. jgazgató áll. Miután 
meghívók kiküldve nem lesznek, honfitár
sainknak figyelme az ünnepélyre mindenkép 
felhívandó, hogy Csonkaországunkban élő 
buléner testvéreink mind megjelenhessenek. 
Részvétel Lux Gyula tanárnál, Budapest,

Ferenc József rakpart 2. III. em. mielőbb 
közlendő.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Egyházasberzsenyi dr. Berzse

nyi Ádám földbirtokos, egyházasberzsenyi 
dr. Berzsenyi Jenő földbirtokos, a dunántúli 
evangélikus egyházkerület volt felügyelője 
és felesége pongyoloki Róth Vilma fia 
november 22-én Celldömölkön vezette ol
tárhoz felsőgéci és garamszegi Géczy Kál
mán nyug. tábornok és felesége koltai 
Vidos Clarisse leányát felsőgéci és garam
szegi Géczy Líviát.

Horváth  Sándor csabdi evang. lelkész 
f. hó 18 án vezette az oltárhoz Bélák Ró
zsikét néhai Bélák Géza volt csabdi lelkész 
leányát. — Sok-sok boldogságot!

Halálozás. Hosszas szenvedés után 
meghalt Terray Pál dr. egyetemi nyilvános 
rendkívüli tanár, egészségügyi főtanácsos, 
a Poliklinika belgyógyászati osztályának 
főorvosa. Hétfőn temették. A gyászbeszédet 
Raffay Sándor püspök tartotta.

Ú J D O N SÁ G O K .
Jókai Eszter emléke. A Kisfaludy- és 

Petőfi társaság Pápán, Vály Fersncné, Jó
kai Eszternek a nagy Író nővérének em- 
két ünnepelték. Jókai Eszter Vály Ferenc
nek, a pápai református kollégium kiváló 
fizika tanárának volt felesége. Mintaképe 
volt a jó hitvesnek, a minden szépért, az 
irodalomért, a művészetért lelkesedő hon
leánynak.

Öngyilkos premontrei igazgató.
Szmetka L. Ödön a nagy tekintélynek ör
vendő fehér pap, a nagyváradi premontrei 
gimnázium nyug. igazgatója a robogó vonat 
elé feküdt, amely fejét borzalmasan 
szétroncsolta. Búcsúlevelét ezekkel a sza
vakkal zárta: „Efáradtam, pihenni vágyok.“

Ferenc bajor klr. herceg és családja 
Sárváron. Ferenc bajor klr. herceg fele
ségével, Izabella hercegnővel és gyerme
keivel téli tartózkodásra Sárvárra érkezett.

Magyar tudós kapja a vegyészeti 
Nobeldijat. A vegyészeti Nobel-dijat az 
idén a göttingeni egyetem tudós tanárának, 
dr. Zsigmondy Richárdnak adják. Zsig
mondy egyike a legismertebb és legkiválóbb 
német kémikusoknak Régi magyar nemesi 
családból származik.

Kétszáz ember megfulladt a tájfun
ban. Mamiiéban a dühöngő tájfunban 
mintegy 200 ember megfulladt és körülbe
lül ugyanannyi eltűnt.

Elárvereztek egy királyi hercegi kas
télyt Bécs közelében. Bécs közelében 
lévő Wilhelminehegyen épült nagy kastély, 
amely Ferenc Szalvator királyi herceg tu
lajdona volt, árverezés utján, több mint 
egymillió sillingévt, egy bécsi bankár tu
lajdonába ment át.

Ötszázéves csónakot emeltek ki a 
Rábából. A vasmegyei Rábahidvég község 
határában a halászok a Rábából egy félig 
megkövesedett és egy darab fatönkből fa
ragott 7 méter hosszú és több mint 1 m. 
széles csónakot emeltek ki, amelyről Hor
váth Antal szombathelyi tanár, régész meg
állapította, hogy körülbelül 500 esztendős.

Svédország egyik kis városában 
óriási aranymezőre találtak. Svédország 
egyik kis városát elfogta az aranyláz. A 
szakértők szerint joggal. A Vesterbotten 
kerületben fekvő Skelleftea máról-holnapra

világhírre vergődött, s amint mondják — 
legjobb úton van ahhoz, hogy legyőzze a 
leggazdagabb amerikai aranyvidéket. Az 
egész kerület egyébről sem beszél, mint a 
szenzációs aranyleletekról. amelyekre a kis 
városka közelében bukkantak.

Világító tornyot emelnek Kolumbus 
tiszteletére. A bolíviai kongresszus 300 
ezer dollárt szavazott meg a Kolumbus 
Kristóf tiszteletére emelendő világítótorony 
költségeire. Észak- és Délamerikában ha
sonló célra szintén gyűjtenek.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be: 
— A számok ezreket értékelnek. — 

Sebestvén János Nagypirit 6, Kocsi Pál 
Karakószörcsök 4, Czeh Pál Lajoskomárom 
4, Odor Károly Nagysitke 5, Zsuppanyi 
Gyuláné Békás 4, Fáik Henrikné Bonyhád 
10, Károvics Sándor Meszlen 4, Edvy 
Irma Edve 4. Győrffy Károly Kemenes- 
magasi 4, Péter Lajos Zalameggyes 4, 
Gérnyi István Somlószőllős 4, Mihály Ist
ván Nagydém 10. özv. Mesterházy Boldi- 
z8árné Aszopor 4, Felde Imre Kötcse 10, 
özv. Mokiy Endréné Budapest 10, Nagy 
Sámuel Nagysimonyi 4, Kalamár Lajos 
Nádasd 20, Remete Karolln Szil 4, Bakó 
Béla Felsőrajk 100, Celldömölkzöl: Ihász 
Antal 4, Szakács Dénes 7, Nagy András 
40, dr. Móriz Dénes 40, Kalbatsch István 4, 
Kiss Sándor 4, Mórotz Károly 4, özv. Skra- 
bák Gézáné Veszprém 4, Józsa Lajos Me
zőlak 4, Pápáról: Némethi Mihály 4, Fodor 
Ferenc 4, Hutflesz Pál 30, Gabnai Dániel 
10, Vasvárról: Dőbröntey Antal 10, Horváth

Józsefné 4, Grosz Aranka Györköny 4, 
lopronból: Bóka Károlyné 4, Payr Sándor 
30, Danhauser László 4, Mayer Károly 10, 

Budapestről: özv. Beniczky Józsefné 4, 
Wagner Erzsébet 35, Szabó Sámuel 4, 
Kosnár Lajos Mezőtúr 10, Babolcsay Kál
mánná Kemenesmaeasi 4, Szombathelyről: 
Mórotz Gyula 4, Winkler Irma 4, Nika Jó
zsef 10, Kimbauér Lajos 10, Gösi János 4, 
ifj. Mesterházy József 4, Győrből: Lukács 
István 10, Jakus János 10, özv. Stefkovits 
Sándorné 10, Liecher Károly 60, Kovács 
István 4, Kunos Endre 4, Tóth Lajos 4, 
Kozma Kálmán 16. Gosztola József 4, Hor
váth Miklós 4, Miklós Mihály 4, Paveszka 
Mihály 4, Horváth Pál Vép 10, Körmend
ről : Bejczy Sándorné 10, Belencsák Mihály 
4, dr. Zimmermann Artur 10. Szabó Lajos 
4, Lukáts Árpádné 10, Sárvárról: Erdélyi 
Sándor 4, Boíhár Gusztáv 4, Rácz Róza 4, 
Dékán Sándor 4, Zetter Gottlieb 4, Kő
szegről: Takács Sándor 10, Kőszegi Jó
zsefné 40, Bordács András Tapolca 10, 
Karakószörc8ökról: özv. Szabó Gyuláné 4, 
Szabó Dénes 4, Mészáros Pál 4, Fülöp 
Lajos Rum 15, Reiber Lajos Lócs 6, Benkő 
Ferenc Pécs-bányatelep 4, Dadó Jánosné 
Pécs 4, Vágner János Kaposvár 10, Stoll 
Ernő Nyíregyháza 20, Laczó Judit Békés
csaba 30, Németh Vilmos Barlahida 4, 
Kotsis Lajos Mesterháza 4, dr. Mesterházy 
Ernő Nagygeresd 100, Varga József Ostffy- 
asszonyfa 4, Hajba Sándor Farád 4, Beled
ről : Ormándy Lajos 4, özv. Varga Sándorné 
4, Répcelakról: özv. dukai Takách Samuné 
6, Széles Imre 4. Alsóságról: Somogyi Má
ria 4, Hanzsér Pál 4, Bangó József Zala
egerszeg 4, Meidlinger Márton Lajoskomá
rom 20, Nagyacsádról: Sütő |ános 4, Kiss 
Sándor 4, Nemes Istvánná Alsógörzsöny 
10, Szepper Katica Mecsekszabolcs 10,
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Az Uj Idők Herceg Ferenc képes szép
irodalmi hetilapjának 47. száma Herceg 
Ferenc, Kosáryné Réz Lola, Szép Ernő, 
Perénzi Jenő, örbók Attila, Jacques Con
stant, Terescsényi György, Szalay Fruztna, 
Rudolph Stratz írásait közli. A lap tartal
mát művészi és időszerű képek egész sora, 
valamint a rendkívül népszerű rovat: szer
kesztői, kertészeti, gasztronómiai és szép- 
sépápolási üzenetek teszik teljessé. Az „Uj 
Idők“ előfizetési ára negyedévre 80,000 
korona Mutatványszámot kívánatra díjmen
tesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
Andrássy-út 16. sz.

Felelés szorkesztő és kiadó: CZIPOTT OÉZA 
•zentgotthárd, Vasvirmegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAQY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNÓ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk viasza.

P ályázati hirdetm ény.
Elhalálozás folytán megüresedett her- 

nádvécsei evang lelkészi állásra pályázat 
hirdettettik, javadalom: 4 szobás lakás, 2 
kert, 8 kát. hold szántóföld, 2 kát. hold 
legelő szabad használata 2 marha után 
legeltetési jog, az egyház pénztárából évi 
200 korona, igás és kézi napszámok, pár
bér, stóla, ünnepi offertórium, korgrua, 
kellően, — nősek részéről esketési kivo- 
vonattal is — felszerelt pályázatok folyó 
évi december hó 4 ig nyújtandó be Diós
győrbe az esperesi hivatalhoz.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó4 fentartására.

Pályázat vallástanári állásra.
A szarvasi ág. h. ev. gimnázium kor

mányzó-testületé nevében pályázatot hirdet 
egy megüresedett rendes, esetleg helyettes 
vallástanári állásra. Pályázhatnak le.készi 
oklevéllel biró ág. h. ev. tanférfiak, lelké
szek, segédlelkészek, vallástanárok, hitok
tatók. A megválasztandó tanár javadalma 
az állami tanárokéval egyenlő. A megvá
lasztott vallástanár jogosított és kötelezett 
tagja az 1894. évi XXVII. t.-c alapján léte
sített országos tanári nyugdíj-intézetnek.

A megválasztott tartozik állását meg
választásának jogerőssé válta után azonnal 
elfoglalni, a kormányzótestület azonban 
fönntartja magának azt a jogot, hogy a 
véglegesítést csak egy félévi sikeres szol
gálat után mondja ki.

A pályázók okmányokkal tartoznak iga
zolni képesítésüket, életkorukat, egészségi 
állapotukat, eedigi működésüket, családi 
állapotukat, a háború, a forradalmak és a 
kommunizmus alatt tanúsított magatartásu
kat. A pályázók kérvényeiket a szarvasi 
ág. h. ev. gimnázium kormányzó-testületé
hez címezve a szarvasi ág. h. ev. gimnázi
um igazgatóságához 1926. december 16 ig 
nyújtsák be.

Szarvas, 1926 november hó 18.
Dr. Melidi János 

felügyelő.

Keresek egy 15— 16 éves jó kiejtésű 
német leányt könnyű házi munkára, özv. 
Fischer Kálmánné Győr Baross-ut 26. 1 - 3

„Intelligens leány gyermekek mellé el
menne, háztartásban is segédkezik. Cím a 
kiadóhivatalban.“

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika őrlemények 

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönycím: Kxpaprlka.

Egy vidéki földbirtokos család keres 
sürgősen gyermekei mellé házi tanítónőt, 
ki németül is beszél és zongoraórákat is 
képes adni. Cím a kiadóban. 2 — 3

Földbirtokos házaspárhoz ajánlkozik 
házvezetőnőnek, gondozónak intelligens 
úri hölgy, aki a háztartást teljes önálló
sággal érti. Cím a kiadóban.

Piac.
Valuták: Dollár 70 975, Schilling 10034, 

Német márka 16904, Cseh korona 2108, 
Dinár 1252, Lei 380, Lira 2897, Frank 2555, 
Angol font 345.600.

Gabonaárak: Búza 390—395, rozs 305— 
307, árpa 250, köles 190, zab 227, tengeri 
195—200, korpa 167 ezer korona méter
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 17000-17200, bika 
11500-14500, ökör 12000—13.000, tehén 
6000—14.500, növendékmarha 5000—11.000, 
zsir 24 000-30.000 K kilónként.

most gondoskodjunk a karácsonyi ünnepeket méltó meg
ünneplését emelő alkalmas színdarabok beszerzéséről.

Kis Tivadar könyvkereskedő Pápa ajánlja az itt felsoroltakat és bárhová 
ingyen küldi összes még kapható és új kiadású műkedvelőknek alkalmas 
=  színdarabok, népszínművek, ifjúsági színjátékok stb. árjegyzékét. =

(Árak
Karácsonyi színdarabok:

Bandika hazajött. Mesejáték 3 felv. leányok számára . 1
Levél a mennyországba, Gyermekszinjáték 4 képben . 1
Melyiket a kilenc közül ? Történet 1 felv.
Anikó üzenete. Mese kis gyermekek számára 1 felv.
Mikor az angyalka sir. Legenda 1 felv. .
Vinciké a hitetlen. Történet 1 felv.........................
Jézus az én mindennem. Karácsonyesti színjáték 1 felv. 
Karácsonyest. Karácsonyesti teljes műsor színjátékkal.

pengőfillérben)
Akik Jézust megtalálták 1 felv.
Nem hiába jött el a jézus. Ifjúsági színmű 4 képken 
A nagyapa megbékül. Ifjúsági vallásos színmű 2 felv. 

S0  Angyalszívek. Vallásos gyermek ifjúsági színmű 2 felv 
4 0  A legboldogabb karácsony. Karácsonyesti mese 2 felv 
80 Magyarok messiása. Irredenta karácsonyi játék 1 felv 
5 6  Karácsonyi vers. Vígjáték I felvonásban 
6 0  Karácsonyi jelenetek 2 evangéliomi színdarab 
6 0  Egy karácsonyest a nagy magyar télben

—•80

348

—•40
—•70
—•23
- 6 0

Bárhol hirdetett és megjelent könyv megrendelhető:

K is T ivadar könyvkereskedőnél P áp a . Fő-utca 21.

Nyomatott Welliscb Béla villám üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A lap íto tta

K A P I  B É L A
lS10-b«n.

La !■ tulajdonol:
i Oinintftll LDtHer-SsOvetstg.
áa OrniágM Luthpr-Szflrel- 

•óg hivatalán lapja.

Kéziratok, elófiaotéel dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÍ Bierkesatö- 
kiadóhivatalénak 

Szentgotth&rdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéiz 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Eljön, hogy megítéljen élőket, holtakat;
K i hozzá hű, ne féljen, m ert annak üdvöt ad.

Szerkesztő-ki adóhivatal:
S Z E N T G O T T H Á R D .

Vas vármegye.

Flókkladóhlratal 
.Luther-Társaság" könyv

kereskedése Bndapeat,
Vffl., Szentklrályl-u. Sl/a.

A „HARANG8ZO“ 
előfizetési á ra : a negyedik 
negyedévre 10.000 korona.

Félévre SO.OOO korona. 
Csoportos küldéssel 
lO’/e-oe kedvezmény. 

Amerikába egész évre Z 
dollár; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Adventi munka.
Római 1. 13.18. „Az éjszaka 

elmúlt, a nap pedig elközel- 
gett; vessük el azért a sötét
ségnek cselekedeteit, és öltöz- 
zük fel a világosság fegyvereit.*

Ne hallogassuk életünk megjobbi- 
tását, sőt mielőbb kezdjük meg 

ezt a szent ádventi munkát 1. . .  Mi
ért nem vetjük el még ma, minden 
tétovázás nélkül a sötétség cseleke
deteit, életünk bűnOs szenvedélyeit, 
rossz szokásait 1 ? . . .  Minél tovább 
halasztjuk, annál nehezebben megy 
majd I Mert a bűn előszOr csak olyan, 
mint a vékony cérnaszál, de idővel 
vastag kötéllé erősödik. Szabd el, 
vágd el minél előbb a gyenge szálla
kat, mert kötéllé sodródnak Össze, 
és nem bírsz velük I

. .  .BűnOs szenvedélyeink egy ideig 
csak alacsony kerítést alkotnak, de 
évek múltán erős, magas sziklafallá 
lesznek, és végképpen elválasztják az 
embert — Istentől 1. . .  Döntsd ki, 
rontsd le az elválasztó kerítést, mi
előtt sziklafallá lehetne I

. . .Akkor szakíts a Sátánnal, mi
kor még csak a kis ujjodat fogja, 
mert ha már a kezedet, a karodat 
megragadta, akkor már magával ránt 
a kárhozatba I Azért még ma vessük 
el a sötétség cselekedeteit, hisz ki 
tudja, holnap ha akarnánk is, meg- 
tehetjük-e?.. .  Tudod, hogy meg kell 
halnod, ez oda van írva a homlo • 
kodra, de halálod óráját egyedül csak 
az Isten tud|a. Siess hát — amíg 
nem késő I Melyek tenálad a sötétség 
cselekedetei? Mit kell kivetned éle
tedből?... Ezt magadnak kell tudni 
a legjobban I. . .

És miért nem öltözzük fel még 
ma a világosság fegyvereit? — Ha 
ellenség közeledik a fegyvert kézbe 
kell venni, mert semmit sem ér a 
legkitűnőbb fegyver is, ha nem for
gatják elszánt harcosok I. . .

Nos, az ellenség naponként, órán
ként nyomul előre I Fegyverkezni kell I 
Itt van a hitnek pajzsa — Isten se
gítségével vegyük fel, mielőtt a go
nosz napok eljönnének 1 Nehéz idők
ben, drága kincs a hit Hányán sd- 
hajtanak utána 1. . .  Itt a Lélek kardja, 
az Isten igéje, amivel legyőzhetjük a 
világ minden OrdOgét, hazugságát, 
csalását. A mi Istenünk beszéde élő 
és ható, élesebb minden kétélű fegy
vernél I Azért álljatok elő, vegyétek 
fel ezt a kardot, vele csak győzni 
lehet, megszégyenül ki bántjaI. . .  És 
itt van az imádság — óh, milyen 
hatalmas fegyver ez a hívők kezében,

akik alázattal kulcsolják Össze fáradt 
kezüket könyörgésre I. . .

A lelkiismeret OsztOnOz, az idő 
siet, a halál közeleg, az Örökkévaló
ság felénk integeti Ébredjünk fel jó
zan vigyázásra, szent, ádventi mun
kára 1...

„Világ világossága, Jézusom,
Vezérelj engem a helyes úton 
Aki veled jár s akivel te jársz,
Nem éri azt se pironság, se gyász.
Ki tégedet követ mind a sírig,
Az a sötétben meg nem ütközik,
Mert megvilágositja útjait 
Az Istennek igéje és a hit.*

Ámen.

Sajtpapir vagy áldás?
Megdöbbenéssel olvasom a >Ha- 

rangszó«-ból, hogy ezen a válaszúton 
áll a »Protestáns Család és Iskolac 
értékes kiadványainak 40.000 kötete. 
Az egyik út lefelé vezet sötét szatócs- 
üzletek zsiros pultjára s onnan a 
szemétdombra. A másik a karácsonyfa 
alá vezet s onnan emberi szívekbe.

A döntést az evang. társadalom 
fogja kimondani.

Sajtpapir . . . vagy áldás ? . . . 
Válasszatok I

Kiveszem a könyvtáramból ceket 
a kiadványokat. ElgyOnyörködOm az 
Ízléses nyomdai kiállításon, jól esik 
végigsimogatni békebeli finom papír
ját. Ahogy elkezdem olvasgatni, em
lékek rajzanak fel a lelkemben. Csengő 
bongó versek, gyönyörű mesék mö
gött látom a gyermekek áhítattal fi
gyelő szemeit, akiknek felolvastam 
azokat. Elbeszélései mögött kipirult 
ifjú arcok, egyháztOrténeti s elmélkedő 
kötetei fölött kOnyOkre támaszkodó, 
gondolatokba merült Öreg fejek jelen

nek meg előttem. Megborzadok még 
a gondolatától is annak, hogy ennyi 
értékes gondolat, ennyi lélek az anyag 
burkolatává alacsonyuljon.

Igaz, hogy az Isten kitépett biblia
lapok s építő könyvek foszlányaira is 
adott már áldást, sajtpapiros formá
jában is tudna tehát Isten ezekből 
áldást fakasztani, de nem kell azt 
magyarázni, hogy mennyi áldás menne 
így veszendőbe.

Közeledik az Örömszerzés ünnepe. 
Fő a fejünk, hogy mivel Örvendeztes
sük meg kedveseinket ? Itt a jő alka
lom OrOk OrOmOk szerzésére.

A kiadó potom áron pazarolja el. 
ö  megtette a magáét. Most rajtunk 
a sor. Sajtpapir, vagy áldás ? E z a 
kérdés, válasszatok!

Amíg pedig ez a 40.000 kötet el 
nem fogy, senki ember fia ki ne 
merje nyitni a száját panaszra azért, 
hogy nincsenek jó, népies, de egyben 
irodalmi értékű evang. könyveink I

Tyn.
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Az nem lehet, hogy annyi szíy 
[hiába onta Y é r t l . . .

„íme a szép tavasz kiesett az évből,
Egy nemzedék halt ki az emberiségből 
S nyugszik temetőben 1“

Immár nyo'c év óta fájó panaszkodással 
ismételgetjük Ráchel siralmának ezeket a 
megható sorait. A szép tavasz kiesett az 
évből. . .  távoli harcterek tömegsírjai takar
ják minden virágát. . .  Egy nemzedék halt 
ki az emberiségből, fiatalságunknak s élet
erős embereinknek egész serege pihen a 
katonatemetők nyírfa-kereszt erdeje alatt.

. . .  Hazájukat védtek, régi elődök ránk 
hagyott örökségét, azt a földet, amelyet 
Isten rendelt lakóhelyül magyar nemzetünk
nek. Az életűk sem volt drága, piros, meleg 
vérüket sem kimélték, mentek előre vér
harmatos csatatéren, amerre a régi zászló 
hívogatta őket, mentek előre a halálba. . .  
az örökkévalóságba . . .

S a magyar név megint szép lett! A 
harctérre induló katonáinkat mindig fájó 
büszkeséggel búcsúztattuk, hisz nevüket, 
elszántságukat hősi legendák szárnya hor
dozta . . .

És mégis letörött a zászló! Megtépett, 
kifosztott, csonkaország lettünk, igazán be
borult az ég felettünk! De a reménységet 
mégsem szabad porba ejteni. Minél nagyobb 
fájdalom csap a magyar lélekre, minél ke
serűbb próba alatt roskadozunk, a lelkünk 
mélyéről annál szenvedélyesebben törjön 
fel reménységünk szava: Az nem lehet, 
hogz annyi s z ív  hiába onta vért! . . .

A magyar reménységnek ezt a szavát 
márványba vésette a bobai evang. gyüle
kezet is, amikor hálás kegyeletből emléket 
emeltetett a világháborúban elesett hősök
nek. A gyülekezet a templom előtti téren 
elhelyezett 4 m. magas emlékműre felvésette 
a politikai község összes evangélikus és 
róm. kath. vallású elesett katonáinak a ne
vét, (20 ág. hitv. evang. és 15 róm. kath.) 
ezzel is bizonyságot akarván tenni a pro
testantizmus békességet kereső szelleméről, 
mely nem számitgalja azt, hogy vájjon a jó

szolgálatért, nemes gondolkozásért viszon
zásul mit kap. A sziklatalap'.aton álló 8 a 
magyar címerrel díszített fehér márványkó 
felirata a köi'e’ke/ő:

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet 
annál, mintha valaki életét adja az ö ba
rátaiért.“ (János ev. 15 .1 3 )

Magyar hazánk hősi védelmében az 
1914 — 1918. évi világháborúban életét ál
dozta értünk : Ambrus Antal, Antal Károly, 
Bakó Gábor, Baraih Lajos, B<ráti Ferenc, 
Baráth János, Bobay Jenő, Bőkkon Imre, 
Bokányi Józsii, Bödey Aladár, Csajbi Gyu'a, 
Csajbi Vendel, C-ajbók Ferenc, Fonyó Ká
roly, Gvörkös János, Horváth Lajos, Ka- 
mondi G u'a, Kamondi Károly, Kelemen 
Mihály, Krakszner Ernő, Lóránlfy Sándor, 
Nemeth János, Németh Mihály, Puli JózRef, 
Rosta György, Szabó Lajos, Szeles*ey La
jos, Takács József Teveli Pál, Tóbiás Ká
roly, Tóth Sándor, Varga József, Varga 
Sándor, Verő József.

Sirjuk felett virasszon hálás utódok ke
gyelete. Emlékezetük örökké hirdesse re- 
ménységü k szavát: Az nem lehet, hogy 
annyi 8 2 Ív hiába onta vért. . .

Az em’ékmű sziklatalapzatában még egy 
márványtábla is van elhelyezve, amelynek 
aranybetüi dr László Kálmán ügyvéd, föld- 
birtokos kegyeletes verssorait örökítik meg: 
„Ez a néma oszlop vitézek emléke 
Értünk halt hősöknek élő dicsősége, 

Emeld meg süveged, ha erre visz utad 
Magyarok Istene! áldd meg sirhalmukat!“. ..

*  *
*

A hősi emlékmű ünnepélyes megáldása 
november 14-én ment végbe a polgári és 
katonai hatóságok részvételével. Délelőtt 
1/2 ll-kor istentiszteletet tartottunk, amikor 
is az oltári szolgálatot Nagy Sándor nemes- 
dőmölki lelkész végezte, Nagy Miklós lel
kész pedig II. Mózes 13 .2 1—22. alapján 
Istén igéjét hirdette, míg a gyülekezet leány
tagjai karénekkel emelték az ünnepi áhítatot.

Délután 2 órakor, a szép őszi napon 
hatalmas lömeg gyülekezett össze az em
lékmű előtt a templomtéren, hogy részt 
vegyen a megáldó istentiszteleten, amelynek 
sorrendje a következő volt: 1. Közének.

Dtúli énekeskv, 502 1—2. 2 Avatóbeszéd. 
Tartotta Varga G/ula e«p-;res. 3. „Halld 
imánkat égnek Ura“. .. Énekelte az ifjúság 
Csirkovics K vezetése mellett. 4. Ünnepi 
beszéd. TarMta Nagy Sándor nemesdömölki 
lelkész. 5 „Ei a néma oszlop“. . . Szöve
gét és zenéjét szerezie dr. László Kálmán. 
Énekelte a gyűl. ifjúsága 6 Hőseink em
lékünnepén. Irta N. Szabó Gyula. Szavalta 
Baráth Dezső 7 Hiszek egy Istenben . . .  
Közének. 8 Koszorúk elhelyezése. 9. Ima, 
áld^s Nagy Sándor nemesdömölki lelkész. 
10 Himnusz. Kőiének.

Reméljük, hogy a megható ünnepély 
maradandó nyomot hagyott a résztvevők 
lelkében s a kemenesaljai egyházmegye két 
legidősebb lelkésze által hirdetett szent ige 
gyümölcsöt terem Isten aratására. Varga 
Gyula esperes ajakán megszólaltak a hű
ségnek s a kötelességteljesítésnek komoly 
szavai, ismételten rámutatva a márványba 
vésett evangéliumra: „Nincsen senkiben 
nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét 
adja az ő barátaiért.“ Nagy Sándor nemes
dömölki lelkész szivéből viszont a csendes 
vigssztalásnak beszéde hullott a telkekre, 
a kisírtszemü rokonoknak, a kisírtszemü 
magyaroknak hirdetve az örökélet beszé
dét: „Aki elveszti az ő életét én érettem, 
megtalálja azt.*

Lélekreható jelenet volt a koszorúk el
helyezése, amelyek egészen elborították az 
emlékmű talapzatát.

Az evang. Nőegylet nevében Móritz 
Jenőné elnöknő, a róm. kath. egyházközség 
nevében Török László róm. kath. tanító, a
III. vegyesdandár megbízásából Schrantz 
János őrnagy, a vármegyei csendőrkerület 
Képviseletében Leitner József őrnagy, a 
járási vitézi szék nevében vitéz Fekete 
Lajos, Boba község megbízásából Győrffy 
József bíró, a bobai önk. tűzoltóegyesület 
nevében Baráth József parancsnok, gyüle
kezeti gondnok helyezett el koszorút, a 
hadi árvák koszorúját Baráth Franciska, a 
bajtársak koszorúját Szih Károly s végül 
a Levente-egyesület koszorúját Győrffy 
László helyezte el. A két szomszédos köz
ség Nemeskocs és Kemenespálfa Levente-

Péter templomba megy.
Irta: Irányi Kamillné. 2

Gőgős Kovács Péter számítása nem 
vált be. Nem jutott neki bizony az időből 
még pár óra sem puhatolózgatásokra, hogy 
milyen úton juthatna pénze segítségével 
haza, mert alig hogy lejelentkezett, már 
ismét vonatra ültették, s az vitte vágtatva, 
dübörögve, éjjel-nappal ismeretlen vidéke
ken keresztül ki a nagy bizonytalanságba. 
Egyszerre csak nagyon a közelébe jutott a 
háborúnak is, meg a halálnak is. Kinn volt 
a halál mezején, előtte hozták, vitték a 
haldoklókat, hörgő sebesülteket csonkán- 
bonkán, iszonyú sebekkel borítva.

Már harmadik napja folyt a nehéz véres 
küzdelem, mikor Péterék megérkeztek, s 
nagy szükség lehetett rájuk, mert alig fél
napi pihenés után már ők foglalták el a 
sebesültek és a halottak helyét. Szakadat
lanul bömböltek az ágyuk, sisteregve, vi
sítva csapott le egy-egy gránát imitt-amott. 
Péter meg-megtapogatta zsebében a töltött 
erszényét, jaj de az most nem öntött belé 
erőt, bátorságot I Borzalom ez 1 Innen élve 
nem menekülhet — úgy érezte, 8 isszonyú 
félelem vett rajta erőt. A fogai vacogtak, 
hideg veríték verte ki az egész testét s

iszonyú vergődésében egyszerre csak Péter, 
a gőgös Kovács Péter I térdre vetette ma
gát, kezeit görcsösen kulcsolta össze s az 
Isten nevét emlegette, de hallga csak mi 
az? Nem káromolva, hanem segítségül 
hívta.

— Mi az Péter te imádkozol? —
Ki az, ki nevén szól hozzá.---------

Rettenve néz fel, 8 a saját falubeli lelké
szét ismeri meg, s a helyett, hogy elfor
dulna tőle,--------- hiszen otthon mesz-
8ziről elkerülte--------- most mint vizbe-
fuló szalmaszál után, úgy kap a lelkész
kezéhez,--------- oh hát tehetnék-e most
mást ?

— Szegény Péter hát tudsz te imád
kozni? Te most azt gondolod, az az ima, 
amit az előbb mondtál eljutott az égbe, s 
ott meghallgatásra talált?

A remegő ember csodálkozó, kérdő te
kintettel mered a lelkészre.

— Péter, Péteri Nem a hit szárnyain 
küldted te imádat az égbe, nem az Istent 
félő, azO akaratában megnyugvó, örömben- 
bánatban hozzásiető, a Krisztust szomjazó 
s őt követni akaró Péter imádkozott az 
előbb. Nem 1 Hanem a gyáva Péter akarta 
próbára tenni az Isten végtelen jóságát. 
Már pedig a gyávaság nem szárnyakat, de 
ólomsúlyokat rak az imára s ahelyett, hogy

felrepítené, az Istenhez, még inkább lehúzza 
azt a földre, hogy ott vergődjön szárnya- 
szegetten a porban. Remegsz, mint a fa
levél . . .  félsz, mert látod a halál gazdag 
aratását körülötted. Érzed ugv-e, hogy 
most nem segít a te istened: a Pénz, azért 
fordulsz most ahoz, akit eddig megvetettél, 
akinek még a háza küszöbére se léptél, 
nehogy kalapodat levedd előtte. Szegény 
Péter 1 Szegény gazdag, szegény gőgös 
Pétert I

S a gőgös Péter — ime 1 — alázatosan 
lehajtotta fejét. Valahogy úgy érezte, hogy 
többet, súlyosabb szavakat érdemelne s 
nem a szeretetnek ilyen korholó szavait.

— Azért Péter fiam — maradjon csak 
a kezed imára kulcsolva s ajkad imára 
nyitva, de nyisd meg a szívedet is, hogy 
bünbánat költözzék bele és azután próbálj 
meg velem együtt imádkozni.

A lelkész Péter mellé térdelt. . .  kezét 
kezébe kulcsolta s mint a kicsiny gyer
mekét imádkozni tanító édes anya imád
kozni kezdett:

— Benned bizó gyermekeid keresnek 
most Téged Istenünk, Atyánk 1 Tőled ké
rünk segítséget életünk e nehéz óráiban. 
De nem azért imádkozunk, nem az kérjük 
Tőled, hogy gyarló testünk épen, sértet
lenül kerüljön ki a halál arató kaszája
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egyesületei ugyancsak elhozták kegyeletes 
megemlékezésül az fisz utolsó virágait 
éppenúgy. mint az elesett hősöket újra 
gyászoló családok.

Az ünnepélyen jelen volt még Pósfay 
Gusztáv főszolgabíró képviseletében dr. 
Forgách Aladár szolgabiró, ki a keresztyén 
felekezeteket továbbra is megértő békes
ségre kérte és dr. László Kálmán balogfai 
földbirtokos, aki a bobai László-család 
többi tagjaival együtt az emlékmű márvány
anyagát ajándékozta kegyeletes szívvel a 
gyülekezetnek . . . * **

Egyre szaporodik azoknak a helyeknek 
a száma, ahol epy-egy szerény márvány- 
tábláról, egyszerű emlékoszlopról vagy 
diszemlékműrfil az elesett hősök neve sze
münkbe csillog. Megérezzük-e, hogy ezek 
a néma betűk halk suttogással beszélnek 
hozzánk és kérdezik tőlünk, az élők sere
gétől a halottak: tudtok e hozzánk hasonlók 
lenni a szeretetben, a hűségben, a kitar
tásban; tudtok-e ti élni azért a hazáért, 
amelyért mi tudtunk meghalni!?...

A hősök kérdésére életfolytatásunk lesz 
őszinte, igaz felelet I Nagy Miklós.

Képviselőjelöltek
programmbeszédéböl.
Gróf Bethlen: Nekünk elintézetlen 

nagy nemzeti kérdéseink vannak s 
míg ezek megoldást nem nyernek, 
addig pihenjen ebben az országban a 
harci tárogató, pihenjenek a fegyverek, 
ne dobjon sonki tűzcsóvát polgártár
sának házába.

Gróf Klebelsberg: Mérsékelt esz
közökkel dolgozó konzervatív politi
kának vagyok a híve. Ez a konzer
vativizmus azonban nem jelent reak
ciót. . .  A politikai demokrácia csak

azoknak a nemzeteknek válik javára, 
amelyeknél azt megelőzi a kulturális 
demokrácia. Két-három év múlva egy 
gyermek sem lesz, aki 3 kilométernél 
messzebb lakik iskolájától.

Scitovszky Béla: Ma minden állam
polgárnak biztosítva a békéje, nyu- 
gelma, tekintet nélkül arra, milyen a 
vallása és nemzetisége. Az ország 
legfontosabb érdeke, a rend fenntar
tása.

Sztranyavszky belügyi államtitkár 
Salgótarjánban a hallgatóság meg- 
megújnló tetszésnyilvánítása közben 
nagy beszédben hangoztatta a feleke
zeti béke fontosságát.

Hermann Miksa kereskedelemügyi 
miniszter: villamosítási terveinek is
mertetése után kijelentette, hogy leg
főbb céljának tartja a kisipar és 
kiskereskedelem helyzetének megja

vítását. A pénzügyminisztériummal 
tárgyalásokat folytat, hogy a kiske
reskedők és kisiparosok adóterheit 
csökkentsék. El fog következni az az 
idő, amikor egyes adónemek, így a 
forgalmi adó éppen úgy a múlt em
lékei közé tartoznak majd, mint a 
botbüntetés.

Búd János: Dunaszekcsőn a pénz
ügyi helyzetről beszélt s hangsúlyozta, 
a gazdák helyzetén minden eszközzel 
segíteni akar a kormány.

Mayer János: Határt kell szabni 
a közterheknek. A beruházások terén 
a földmívelésügyi kormánynak az idén 
olyan nagy összeg áll majd rendel
kezésére, amennyit azelőtt sohasem 
fordítottak beruházásra. A közeljövő
ben 120.000 katasztrális hold terüle
tet fog lecsapolás által termelés alá 
állítani a kormány.

alól, hanem erőért esdeklünk hozzád, hogy 
kötelességünket, aminek elvégzésére hazánk 
és embertársaink boldogítása végett szó
lítottál, be tudjuk tölteni a harctér halál 
által sűrűn látogatott mezején is. Ha a Te 
akaratod az, hogy itt végezzük be földi 
életünket, úgy legyen meg a Te akaratod. 
Ha pedig úgy látod jónak, hogy innen 
hazakerülve, majd szeretteink körében tel
jesítsük tovább kötelességünket, akkor is 
legyen meg akaratod és Neved áldassék 
érte. Oh! adj erőt nekünk — Atyánk — 
hogy lelkünk uralkodjék itt alant testünk 
felett, hogy amikor majd visszaszáll Te 
hozzád, ki adtad azt, meghallhassuk ama 
szózatot: Jól vagyon jó és hiv szolgám, 
kevesen voltál hiv, sokra bizlak ezentúl, 
menj be a te Uradnak örömébe! — Ámen.

Amikor Péter felnézett, két könny cillo- 
gott a szemében. A bűnbánat drága gyön
gyei voltak azok, s mutatták, hogy az ima 
magvai nem hullottak kövek közzé, a Péter 
szivébe. A pici magocska napról-napra 
nőtt, erősödött ott, amint kicsirázott a hit 
sugarától, hamarosan gyönyörű virággá 
fejlődött az ima melegétől. A hitetlenség, 
gőg, szívtelenség, önzés vad burjánjait 
kitépte magából. Hálás szívvel volt lelké
széhez, ki ebben a munkában vezetője, — 
a nemes, de még gyönge hajtások: az

Istenfélelem, alázatosság, a szenvedések 
hordozása panasz nélkül, a jóság, szeretet, 
bátorság . . .  ápolásában pedig segítőtársa 
volt.

Mily csodálotosak az Isten útai! . . .  A 
harcmező vérpiros rózsái közt nyílt ki a 
Péter szívében az Önzetlenség s a testvéri 
szeretet illatos virága! . . .  S ki lett ha
marosan a század kedvence ? . . .  Büszke
sége, legendás hőse? Kovács Péter. S mi 
avatta öt azzá ? . . .  A szive, mely nem re
megett többé gyáván a saját életéért, hiszen 
mitől félt volna immár ő, aki Isten kezébe 
tette le életét, hiszen az Úr adta azt, s ha 
elveszi is, ő csak boldogságot arat vele...

A háború borzalmai sokszor gondol
kodóba ejtették Pétert. . .  Mily sokat is 
kellett vétkezni az embernek, hogy Így 
mutatta meg Isten a hatalmát a gőgös, s 
csak önmagát imádó világnak 1 . . .  Ilyen
kor eszébe jutott az ő előbbi énje, ostoba, 
durva szidalmai, amiket ő, a halandó bű
nös ember szórt az Örökkévalóra . . .  s a 
szégyen pírja futotta el az arcát. Ilyenféle 
tépeiődései között, ha fáradt testét elnyomta 
az álom, óhl hányszor hallotta kis faluja 
harangjának hívogató, kedves hangját: 
.Jöjjetek én hozzám 1 . . .  Jöjjetek én hoz
zám 1., .* és Péter álmában ment, ment 
a kicsiny falu mosolygós házai közt a

tisztára söpört utcán végig — ment a temp
lomba . . .  Vitte öt az Istenhez vágyó 
szive, áhítatot szomjazó lelke. . .  és mel
lette lépdelt, hűséges párja, s íme az arca 
nem volt sápadt, de inkább piros, mint a 
kinyílt bazsarózsa. Óh hát hogyne ragyo
gott volna arcán a boldogság pírja, mikor 
az ura, Péter: a templomba megy. . .

•

Gyönyörű májusi reggel köszöntött a 
kis falura . . .  Nagy áhitatos csend, virág 
és illat mindenütt, ahová csak a szem 
elláthat. . .  A nagy csöndben hallani a fák 
rügyeinek pattanását, a madaraknak virá
gokat ébresztgetö csicsergését, a kis bo
gárkák zümmögését s a természet halk 
zenéjébe egyszerre csak üde, csengő hang 
olvad bele, mint a templomi zsolozsmába 
az ártatlan gyermekek szívből fakadó ked
ves éneke. . .

Lassan botra támaszkodva jön az úton 
egy ember. . .  Áhítattal legelteti szemét a 
tavasz csodaszép panorámáján . . .  néha 
meg-megáll, nézeget, ni-ni ez itt az ő 
földje . . .  Istenem milyen szép már az 
őszi búzája . . .  mellette meg a Nagy Amb
rus szomszédé, amott pedig az alsóvégi 
szegény Szanyi Balázsé,. . .  mind milyen 
szép, kövér. . .  Hogy is mondta azt az



414 HARANOSZÓ. 1926. december 5.

Apponyi Albert: Ha egymásnak 
belső egyházfegyelmi ügyeibe nem 
avatkozunk és a politikai téren be
csületesen keresztülvisszük azt a pa
ritásos elvet, mely törvényeinkben le 
van fektetve és mely a vallási békének 
egyedül gondolható alapja, valóban 
nem látom azt, hogy erről az oldalról 
komoly veszély fenyegesse a nemzeti 
szolidaritást; de tegyünk róla, hogy 
sohasem fenyegethesse!

Zsitvay Tibor: Akarjátok e, hogy 
djra ide jöjjön a gyűlölködés szelle
me? A kormány és a többség az 
alkotó munka folytatását akarja. . .  
Vidékenként álljanak össze a gazdák 
szövetkezeti termelésre.

Kállay Tibor: Nem sokáig kell 
még várnunk, hogy egészen békebeli 
állapotok legyenek, amikor még hírét 
sem hallottuk a forgalmi adónak. A 
hadikölcsön kérdésénél elsősorban a 
nyugdíjasok, özvegyek és árvákat véli 
kisegíteni és megnyugvással veszi 
tudomásul, hogy a részleges valori
záció céljára a költségvetés 12 millió 
aranykoronát irányzott elő.

Madarassy Gábor: Nem azoktól 
féltem az országot, akik ebben vagy 
abban a templomban tisztelik az Istent, 
hanem azoktól, akik egy templomban 
sem tisztelik az Istent. . .  Aki nem 
tiszteli Istenét, az senkit nem tud 
tisztelni.

Wolf Károly: Olt állunk — mon
dotta Budapesten — a kormánykerók 
mellett és vigyázunk, hogy balra ne, 
csak jobbra lendüljön. Baltazárral 
semmi esetre sem kívánok együttha
ladni, de azokkal a protestánsokkal 
igen, akik a katholikus egyház szup- 
remációiát elismerik
asszony egyszer neki, „ki az aki felhozza 
napját, t esőt id ,  mind az igaz, mind a 
gonozz főidére?* Most mír ő is tudja, 
hogy ki az . . .  Mintegy féléiéiül e gondo
lataira egyszerre csak a kedves ismerős 
ha»g azól hozzá : „Jöjjetek én hozzám . . .  
Jöjjetek én hozzám I .. Szinte megtorpan 
egy pillanatra, mi az, hát most is esek ál
modik? Most is csak álom, gyönyörű 
álom az egész?... Nem, nem álom ez 
most valóság, hiszen még sajog a sebe a 
lábán amit a harctéren kapott. Igen való
ság I A jóságos Isten megadta neki azt a 
boldogságot!... S mintha nem is érez né 
minden lépésnél a szúró fájdalmat, siet, 
siet a mi Péterünk, hiszen hívja a harang, 
őt hívja : Kovács Pétert. .  .

Az annyiszor álmodott álom tehát való
ság lett. . .  Péter ment, ment a kicsiny 
falu mosolygós házai közt, a tisztán sö
pört székes u'cin végig, ment. . .  a temp
lomba . . .  Vitte öt az Istenhez vágyó szive, 
áhítatot szomjazó lelke . . .  Mellette lépdelt 
hűséges párja, s ime az arca nem volt 
sápadt, de inkább piros mint a kinyílt 
bazsarózsa. . .  Óh, hát hogyne ragyogott 
volna arcán a boldogság pírja, mikor az 
ura: Péter a templomba megy . . .  (Vége.)

Dr. Ángyán Béla sajtófőnök: A 
kisgazda-, polgári és földmívespárt a 
legtisztább demokrácia letéteményese. 
Akik annak idején megalakították ezt 
a pártot, azt akarták, hogy a nép 
széles rétegei belekerüljenek a törvény- 
hozás házába, és hogy a magyar 
vidék, a magyar falú, amelyben a 
nemzeti érzés a legmélyebben él, le
gyen hivatva a nemzet vezetésére.

OLVASSUK A B I B L I Á T !
Halottjaim adventi kívánsága.

Dec. 6. Emlékeznek rám . I. Sámuel 28.
7  so. Nem figyelek most ennek a szentirási 
helynek a spíritlzmussal való kapcsolatára. 
Elég, ha látom, hogy ez is, mint az egész 
szentírás, ellene van s tiltja. Inkább a vi
gasztalására figyelek ennek a borzalmas 
je'enetnek. Sámuel él s emlékezik Saul 
dolgaira, tudja azokat. Tehát akkor az én 
halottaim sem halottak, hanem élnek, em
lékeznek reám, a távolban is tudnak rólam. 
Figyelem Sault, amint össszeesik Sámuel 
dorgálása alatt, visszaemlékezem, hogy 
mint csintevő gyerek hogyan bujkáltam a 
szüleim számonkérő tekintete elöl s elgon
dolkozom azon, hogy mit szólhatnak el
hunyt kedveseim mostani életemhez s mi
ként fogok majd megádani az ő számon
kérő tekintetük előtt.

Dec. 7. Szeretnek engem. Lukács 16.9. 
A hamis sáfárról nem felejtkeztek meg 
azok, akikkel életének utolsó hatalmával 
jót tett. Jézus azt hirdeti, hogy jótetteink 
emléke az örökkévalóságban is szeretetre 
és hálára indítja a lelkeket. A halottaknak 
tehát nemcsak gondolati, hanem érzelmi 
életük is van. Magamon érzem elhunyt 
szeretteim szemrehányó tekintetét; nem 
vagvok méltó erre az örökkévaló szeretetre.

Dec. 8 Im ádkoznak értem. Lukács 16. 
27-31. Jelenések 6.9-n A gyötrelem helyén 
s a mennyországban is imádkoznak a ha
lottak., még pedig határozott célú kérő 
imádsággal. A halottaknak tehát nemcsak 
gondolati s érzelmi, hanem akarati életük 
is van. Igaz ugyan, hogy közbenjárásuknak 
nincs eredménye, kérésük vis?zautasitásra 
talál, (te azért ezek az Imádságok kötelez
nek engem arra. hogy megtérjek s másokat 
is megtérítsek, hiszen ez meghalt kedve
sei»! kívánsága.

D c. 9 Remegnek értem. Lukács 16.27 3 1. 
Elolvasom még egyszer figyelmesen ezt az 
imádságot s látom, hogy ez több, mint 
egyszerű kívánság. A halottak már tudják, 
hogy minden más mellékes e földi éleiben, 
csak az a fo itos, hogy biztosítsuk az ötök 
életünk boldogságát s ezért nem mindegy 
nekik, hogy megtérünk-e mi, vagy nem. 
Remegő szorongással aggódnak értem. 
Elég fájdalmat szereztem életükben, kegye- 
letsériés lenne, még ezzel is tetőzni.

Dec. 10. M i az utolsó kívánságunk ? 
János 17.21. A halál előtt álló Jézusnak 
ez az egyik utolsó kívánsága, elhunyt ked
veseimnek pedig teljes bizonyossággal az 
a legutolsó kívánsága, hogy Jézussal legyünk 
odafenn. Lehetett e földön akármi az utolsó 
kívánságunk, e földön túl ez az első, egyet
len s legutolsó akaratunk. Úgy tekintek e 
versre, mint egy testamentomra s úgyis 
azt akarom végrehajtani.

Dec. 11. M i a legnagyobb örömünk ? Lu
kács 15.10. Nem kell immár keserű köny-

nyeket hullatnom kedveseim sírjára, akiket 
nem szerettem annyira, amennyire szeret
hettem volna 8 akiknek nem szereztem 
annyi örömöt, amennyit lehetett. Szerete- 
tüket meg tudom hálálni imádságaikra fe
leletet tudok adni, remegő aggodalmukat 
el tudom oszlatni, u'olsó kívánságukat tel
jesíteni tudom s kimondhatatlan örömöt 
tudok nekik szerezni.. . .  ha megtérek.

Dec. 12 Itt az advent alkalma I János 
1 1 . 2 0 2 9 . Halottak fájó emléke kopogtat 
szívem ajtaján : „A Mester itt van és hív 
téged.“ Kérnek, könyörögnek, sürgetnek: 
„Fogadd be őt 1“ Meg vagyok győződve 
róla, hogy csak a javamat akarják . . .  Jöjj 
drága vendég nálam szállj!

Turóczy Zoltán.

Ádventi ének.
„B ékesség a földön, jóakara t k ö z iü n k !
Újra itt ragyog a szent csillag fe le ttünk I 
B izta tó  a fénye sötét m agyar éjben,
H ogy ak i hinni tud. — győzn i fog , ne féljen. 
Fel há t a fe jekke l! Testvér aki állja . . . 
Közeledik m ár a Békesség királya  
Vágyódó szivünkből ú j zsolozsm a árad: 
„Dicséret, dicsőség ég és fö ld  U ránaki“

„Dicséret, dicsőségI“ Zengjen fe l  az ének:  
„Jövel Uram Jézus, akiben remélek. 
Kopogtass ajtómon, lépj be a szobámba, 
Jöttöaet a lelkem elepedve várja.
L égy vendég szivemben, hogy örülni tudjak, 
T an íts  szent S7 a vaddal, hogy meg ne botoljak, 
H anem  m int bűnös, lábaidhoz térjek: 
„N ázáreti Jé zu s! Én szeretlek Téged!“

„Názáreti Jézu s! Én Uram, Királyom, 
Engedd, hogy lelkem m egnyugvást találjon. 
K önnyem  kiapadjon, szivem se’ sajogjon, 
A jkam on  az ének vidáman fakadjon  
Te légy a Vezérem, Ú tm utatóm  nékem, 
H ogy mindenkor áldott nyomdokodba lépjem. 
Tudom, ahol Te vagy, örök ott az é le t: ■ 
N ázáreti J é zu s ! Én követlek Téged I“

. . .  Á rva  magyarok közt, csillagoltó éjben 
Á dventi harangszó — szá llj tova a légben. 
Szegényes kunyhóba’ fényes palotába’ 
Vonjad a lelkeket ünneplő ruhábaI 
M inden magyar szívben szavad legyen csengő, 
Ú gy várjuk a Mestert, a k i eljövendő! 
Várjuk, m int a szüzek a vőlegényt éjjel: 
Á llju n k  az utakra, tekinthessünk széjjel, 
Ünneplőruhában, hogy m indenki lássa. 
Legyen a hitünknek egetverő lángja 
S  ha jö n  a Vőlegény, szívünk is azt verje : 
„Jövel! Térj be hozzánk Élet Fejedelm e!“

Jövel örök Orvos! Lássd  meg, hogy elestünk, 
M ikor rósz utakon nem Téged kerestünk. 
Véresre sebeztük a kezünk, a lábunk.
N e enged a vesztünk, kudarcunk, halálunk. 
E m eld  fe l  a bűnös, nyom orult elestet, 
Seg ítsd  elviselni a nehéz keresztet.
S zen t kezeddel vonjad kebeledre arcunk, 
H ogy az Úrnak éljünk s a  bűnnek m eghaljunk!

Jövel örök Pásztor I Tartsd számon a nyájat, 
A hol Te vigyázol, nincsen ott könnv, bánat, 
N in cs’ ott fájdalom  se’, örül minden lélek. 
S zá ll a hozsannaszó, zeng az öröm ének!

Á dventi harangszól Imádságos szárnyon  
B úgó  hangod fel a csillagokig szálljon . . .  
K érd meg a jó  Is te n t: szánja  meg a sorsunk, 
N e büntessen tovább, ha gonoszak voltunk... 
Könyörögjél hozzá, m úljék el haragja.
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Tekintsen az árva, letiport magyarra . . .  
Szűnjön meg a sirás, zokszó e hazában, 
Küldjön Vigasztalót, Megváltó Fiában!

UrunkI Örök Isten!lássd, magunkba tértünk 
Annyi vérünk hullott, keményen bűnhődtünk. 
Múljék el már tőlünk keserű poharad, 
Távozzék szivedből a büntető harag. 
Ádventi örömhír, szent hozsanna szálljon: 
Békesség a földön az_ egész világon I 
Sion! királyod j ő ! Új életünk támad: 
Dicséret, dicsőség legyen az Atyának/

P O L S T E R  G Y U L A  J Ó Z S E F ,  
theologus.

K OR KÉ P E K.

K arcolatok a hétről.
A keresztény vallás alapját a Bib

lia képezi. A keresztyén egyház csak 
addig igazán keresztyén, míg a Szent- 
iráshoz ragaszkodik. Minél többet 
megvalósít saját éleiében a Biblia ta
nításaiból, annál inkább kereszt én. 
Luther reformációja tulajdonképen 
nem egyébb, mint a biblia egyedüli 
zsinórmértékké tevése az egyház éle
tében. Azonban nemcsak az egyház, 
hanem a nemzetek, emberi közösségek 
és az egyes emberek is életeleven jö 
vendőt önmaguknak csak akkor biz
tosíthatnak, ha a Bibliában rejlő élet
erőket megszerzik.

Az egyetlen zsinórmérték a Biblia. 
Ezen Lutheri alapelvnek hódolt Makó 
városa legutóbb, amikor a Bibliát hi
vatalos ünnep keretében a város ta
nácsának asztalára tette. A tanács 
asztalára helyezett Biblia első lapjára 
Horthy Miklós Magyarország kor
mányzója sajátkezüleg ezt irta: „Az 
én első törvénykönyvem.“

Makó város tanácsa szép példát 
adott ezzel világi, egyházi hatóságok
nak egyaránt.

Végre is itt az ideje, hogy ebben 
a csonka hazában a Bibliának meg
adjuk azt a tisztességet, mely a Köny
vek Könyvét megilleti.

Alsóság.
Az ev. nőegylet 42 hősi halottjának 

emlékét a templom oldalába elhelye
zett svéd gránátból készfiit díszes 
emléktáblán örökítette meg Az emlék
táblát megható ünnepség keretében 
Varga Gyula esperes leplezte le s 
áldotta meg. Az ünnepélyen, mely 
Nagy Sándor lelkész szárnyaló imá
jával vette kezdetét, szép szavalata
ikkal közreműködtek: Pethő Ferenc, 
Cser Lajos, Csajbók Lidiké, ki saját 
szerzeményű versét adta elő, Molnár 
Gábor, ki Szakály Dezső főtanító 
Esküdni akarunk c. költeményét sza
valta el nagy hatással. Az ifjúsági

HARANGSZÖ.

Jíagj Miklós bobai lelkész ünnepi beszédet mond.

Dalkör »Nincs vele.. .< irredenta dalt 
énekelte. Nagy Miklós bobai lelkész, 
lapunk főmunkatársa tartotta az fin 
népi beszédet, koltai Vidos Dániel 
felügyelő a hősök érdemeit méltatta, 
követendő példaképül állította oda a 
mai nemzedék elé. Az emléktábla 
megkoszorúzása után a meghatóan 
szép ünnepély Nagy Sándor lelkész 
imájával s a Himnusz eléneklésével 
ért véget.

Az emléktábla megvalósítása, vala
mint a leleplezési ünnepély sikeres 
megrendezésében a legnagyobb érdem 
Hanzsér Lajosné elnöknőé és akit 
ezen cél eléré ében önzetlenül támo
gatták : Cser Lajosné és Lévay La
josné, úgyszintén a Nőegylet minden 
egyes tagjáé.

EGYRŐL- MÁS RÓL.

A m in den n ap i életből.
H elytelen  szokások.

Köpködés. Széltében elterjedt csú
nya rossz szokás ez is. Hazánkban 
régi idő óta, rendkívül nagy mérték
ben pusztít a tüdővész. Nincs az a 
véres háború, mely több áldozatot 
követelne, mint ez a rettenetes beteg
ség. Vannak faluk, ahol a fiatalság
nak szine-java ebben pusztul el, mert 
ez a betegség leginkább a 20 — 40 
éves korig támadja meg az embe
reket.

A tüdővészt apró,, láthatatlan bacil- 
lusok okozzák, melyek a beteg ember 
tüdejéből a köhögés útján jutnak a 
levegőbe, a köpettél pedig a porba s
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megszáradva, a szél által felkavarva, 
ugyancsak a levegőbe, a levegővel 
együtt aztán lé'ekzetvételkor az egész
séges tüdőbe jutnak. Minden ember 
tüdejébe bejutnak ezek, de az egész
séges emberében nem tudnak kárt 
tenni, míg a meghűlt, hurutos e bajra 
amúgy is fogékony tüdőben aztán 
annál jobban befésikelik magukat s 
az illetőt korán sírba juttatják. Úton 
útfélen, vasúti kocsikban, korcsmák
ban folyton mennyit köpködnek az 
emberek s ezáltal mennyi bajt okoz
nak. De még veszedelmesebb s még 
több baj származik belőle, mikor 
egy egy kis téli beszélgetés ideje alatt 
a jő szomszédok, beszélgetők pipával 
telefüstölik a szoba levegőjét s tócsá
kat köpködaek a szoba földjére s 
aztán jőéjszakát kívánva szépen el
mennek, az ottmarad, esetleg sok 
aprógyerekes család pedig egy hosz- 
szú éjszakát kénytelen tölteni az 
egészségtelen levegőben. Hát még a 
korcsmák 1 S mégis hányán vannak, 
akik jobb szeretnek ott, mint künn a 
jó levegőn.

Vajha, akik eddig követték e rossz 
szokást igyekeznének azt elhagyni s 
ha már egészen leszokni nem tudnak 
róla, használatba vennék a köpőcsé
szét, így eleget téve úgy az illedelmi, 
mint az egészségügyi szabályi köve
telményeinek Badics Ádám.

Miniszteri rendelet az iskolák 
és egyházak segélyezéséről. A 
belügyminiszter 5».593—J9z6. számú 
rendeletével utasította a községeket, 
hogy költségvetéseik összeállításakor 
a korábbi gyakorlat szerint az egy
házak és hitfelekezeti iskolák segé
lyezéséről gondoskodjanak. Amennyi
ben e segélyek az 50 százalékos köz
ségi pótadóból nem fedezhetők és az 
egyházak és iskolák fentartása e se
gély nélkül veszélyeztetve van, a bel
ügyminiszter hajlandó kivételesen az 
50 százalékot meghaladó pótadót 
engedélyezni.

Mikulás napján.
Kis gyermekkoromban, Mikulásnak napján, 
Szegény, s gazdag ember takaros portáján 
Heje-huja, nagy vigasság járta.
S a kis gyermeksereg a Mikulást várta!

Mikulás estenden a kis ablakokban 
Gondos féltő kezek jártak alattomban . . .  
S fényesre subickolt apró cipőinkbe 
Sok-sok, nekünk kedves\édességet tettek. . .

Fekete Mikulást, vöröslő szarvakkal, 
Virgácsot is kaptunk ajánló szavakkal; 
Mogyorót, szentjdnost, fügét és narancsot, 
Úgy, hogy tele lettek az apró bakancsok...
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Mennyire örültünk, mikor felébredtünk,
A sok édességből mindent sorra ettünk, 
Hogy féltünk a ördög fejű Mikulástól,
De legjobban mégis a csípős virgácstól!...

. . .  Azok bizony boldog gyermekévek voltak, 
Akkor az emberek békességben szóltak, 
Akkor a koldusnak is volt Mikulása,
Benne gyermekévi emlékeit látta l

. . .  Most itt á té l . . .  a lelkek zordon tele. . .  
Az emberek szive panasszal van tele. . .
A szeretetlenség. . .  gyűlölet lávája,
Perzsel, mint az élet kisértetlámpája . . .

. . .  Nincs igazi ünnep! Nincsen már édesség! 
Annál több, nehezebb: a gyász, keserűség. . .  
Korgó éhgyomorral. . .  didergő lábakkal 
Álmodik sok gyermek remegő ajakkal...

... Migén visszanézek, hogy a múltat lássam, 
Hej, sok-sok gyermeknek nincsen Mikulása ! 
,. S  reggel a párnákból szomorú fe j látszik: 

Nem hozott hát semmit a Mikulás bácsi!“ 
SOMOGYI JÁNOS.

I RODALOM.

Sylvester bibliai kézikönyve. Ösz- 
szeállította Czeglédy Sándor. Amikor 
hála legyen az Egek Urának napról- 
napra nő a Bibliát olvasók száma, 
azoké — miként a főnt megnevezett 
kézikönyv neves Írója az előszóban 
találóan jegyzi meg — akik a mai 
élet számtalan megrendülése és csa
lódása közepette a Szentlélek indítá
sára Krisztushoz tértek s a megvál
tottak fehér ruhájában mindennap a 
Bibliához járulnak: Sylvester bibliai 
kézikönyve nélkülözhetetlen könyv 
lett a kér. ember életében- Melegen 
ajánljuk azért olvasóközönségünk fi
gyelmébe. Megrendelhető Sylvester- 
nyomda Tahitótfalú, Pest m.

Az 1927. évi Protestáns Árvaházi 
Képes Naptár Lampérth Géza szer
kesztésében ezúttal is szebbnél-szebb 
és értékes olvasmányaival, képsoro
zatával vonja magára a közfigyelmet. 
A naptár értékes cikkei között ott 
találjuk dr. Szigethy Lajos: Gróf 
Tisza István evangélikus ősei című 
cikkét. A naptár ára 20 ezer korona. 
Tiszta jövedelme a Protestáns Árva
ház céljait szolgálja.

Ugyancsak hasonlóan gazdag tar
talommal jelent meg a Keresztyén 
Család Képes Naptára, melyet Tildy 
Zoltán szerkeszt. A naptár munka
társai között ott találjuk: Vargha 
Tamást, Baltazár Dezsőt, Kozma An
dort, Bartóky Józsefet, Ravasz Lászlót, 
Révész Imrét, Muraközy Gyulát, dr. 
Makkai Sándort, Szabolcska Mihályt, 
Forgács Gyulát, Czeglédy Sándort, 
Uray Sándort, Benkő Istvánt, Vass 
Vincét, Baja Mihályt stb., kik ma 
mindannyian az angyalok nyelvén

szólnak és írnak, Beszédeikkel, írá
saikkal gyönyörködtetik az embert. 
A naptár ára 20.000 korona.

HETI  KRÓNI KA.
A kormányzó egészsége teljesen hely

reállott. — G-öngyössy Kiss Etelka nyu
galmazott fővárosi tanárnő II. Rikóczi Fe
renc kavdját a nemzetnek ajándékozta s 
átadta Horthy Miklós kormányzónak, aki 
a szent ereklyét a vitézi szék őrizetére bizta.
— Az országban szerte széjjel folyik a vá
lasztási háború. — A honvédelmi párt ki
áltványa értelmében a mostani képviselő- 
választáson nem vesz részt. — A baloldali 
pártra a jelöltek tömegesen panaszkodnak 
választási agiiációjuk megakadályozása 
miatt. A belügyminiszter szigorú intézke
déseket tett a panaszok gyors elintézése 
érdekében. — Debrecen városa díszpolgá
rává választotta a miniszterelnököt. A dísz
polgári oklevelet Baltazár püspök nyújtotta 
át hatalmas beszéd kíséretében. Ez alka
lommal üdvözölte ugyancsak a miniszter- 
elnököt Jóna István a gazdák nevében, ki
nek szavaira válaszolva oda nyilakozott 
Bethlen, hogy a gazdatársadalom hivatott 
arra, hogy a középosztály szerepét átvegye 
a közügyek intézésében. — Budapesten a 
főváros által kiírt 1000 szellemi szükég- 
munkára 12,000 szellemi munkanélküli je
lentkezett.

Romániában Ferdinánd király betegsége 
folytán a trónöröklés kérdése izzik. Ferdi
nánd király esetleges halála kiszámíthatat
lan bonyodalmakat okozhat.

Szerbiában Pasícs végleg visszavo
nult a politikai élettől.

Csehországot is bányakrizis fenyegeti.
Albániában a katholikus törzsek fel

lázadtak.
Francaországban Nizza közelében pusz

tító hegyomlás következtében eltűnt Rogne- 
billiére városa.

Erdélyben Kolozsvárott az oláh ható
ságok elvették a katholikusoktól a minorita 
templomot s most a piarista templomot is 
el akarják venni.

Az osztrák kancellár legutóbb a szo- 
ciálisták ellen kelt ki erősen.

A róma-milanói gyorsvonat hamis vá
gányra futott és kidöntötte a pisai állomás 
falát.

Az orosz szovjet párisi követe Kraszin 
meghalt. Kraszin volt a szovjet kormány 
egyetlen európai stilü diplomatája.

Angliában az újabb statisztika szerint 
10 millió női és 13 millió férfi szavazó van.

Lengyelországban Pilsudszky a pár
mai herceghez adja és lengyel királynévá 
teszi leányát. Pápai engedélyt kérnek, 
a nyolc éves menyasszony és a 17 éves 
vőlegény egybekeléséhez. A kormány a Va
tikánnál azzal az ígérettel akarja elérni a 
jóváhagyást, hogy az orosz határvidéken 
katalizálni fogja az orthodox hitű lakos
ságot.

Írországban kiújultak a zavargások. 
Sinn fein felkelők megostromolták a corki 
kaszárnyát.

Amerikában alkohol vétség miatt le
tartóztatták Alabama állam kormányzóját.
— Újból 80 ember esett áldozatul egy szél
vésznek.

Mexikóban a kormány internálni akarja 
az összes mexikói püspököket.

Indokínában egyre nagyobb mérveket 
ölt a francia ellenes mozgalom.

H A R A N G S Z Ó .

Advent II. vasárnap.
Ev. Luk. 21.25—36.

Krisztus Urunknak ama dicső ádvenl- 
jére figyelmeztet bennünket a mai vasárnap, 
amikor eljön az embernek fia  hatalommal 
és nagy dicsőséggel, hogy mindegyikünktől 
számot kérjen. Vigyázzatok a z é r t . . . ,  
hogy megállhassatok az em ber fia előtt.

A Dunántúli Lutherszövetség pénz
tára felhívja az egyházmegyék! pénz
tárait, hogy az 1926/27. évi Bel- 
missziói Munkaprogram árát dec. 
5-ig utalják át (csekksz. 58011.) a 
szövetség pénztárába. Az átutalt 
összegről részletezett kimutatást 
mellékeljenek ellennyugtául. 
Tárnokréti. Kovács Zsigmond

pénztáros.

Múlt számunkban közöltük Veres Pálné, 
Beniczky Hermin képét, azzal a megjegy
zéssel, hogy ö a budapesti Veres Pálné 
továbbképző leányliceum megalapítója, mely 
most ünnepelte fennállásának 30 éves év
fordulóját. Félreértések elkerülése végett meg
jegyezzük, hogy Veres Pálné ősi intézete 30 
éve leánygimnázium, az ünnepelt mostan. 
Evang. egyházunk továbbképzője 1920-ban 
alakult a Veres Pálné alapította intézet 
épületében, mely a pesti ev. egyház keze
lésében van. Veres Pálné nevét viseli, mivel 
a nagyasszony eszméit tartja fenn, elveit 
valósítja meg; — hiszen ő általános mű
veltséget akart csupán adni s nem élet
pályára nevelni. A jubiláló gimn. nem ev. 
intézet, csak továbbképző líceumunk az.

Személyi hir. Vass József dr. népjóléti 
miniszter, szentmártoni Radó Lajos társa
ságában Szombathelyen, otthonában meg
látogatta Kapi Béla dunántúli püspököt.

Nagy beteg lelkész. Mint részvéttel 
értesülünk Nagy Kálmán gecsei lelkész, a 
veszprémi egyházmegyei gyámintézet elnöke 
súlyos beteg.

Tanulmányi szabadságon. Zulauf Hen
rik kalaznói lelkész tanulmányi szabadságra 
a németorssági lipcsei egyetemre távozott. 
Ugyancsak tanulmányozás céljából szabad
ságoltatott Gyarmalhy Ferenc rábaszent- 
andrási lelkész.

Szeretetvendégség B ud ap est-K ő b á
nyán. Lélekemelő és tanulságos szeretet- 
vendégségben volt része a Budapest X. ke
rületi lelkészi körhöz tartozó híveknek f. 
évi november 13-án. Rhédey Aladárné ve
tített képekben lebilincselő előadásban is
mertette édes anyjával leányával és Dr. 
Balogh Jenőné társaságában tett délolasz
országi és északafrikai útját. A hallgatók 
elé varázsolta azokat a templomi remek
műveket, a melyeket látni akalmuk volt. 
Ismertette éjszakafrikának vidékeit, a hol 
egykor virágzó kér. gyülekezetek voltak, 
ma azonban a fél holt uralkodik. Egyúttal 
azonban rá mutatott, hogy legújabb idő
ben a keresztyén hatalmak gyönyörű kul- 
turközpontokat létesítettek Tuniszban és 
Algierban. 3-4 emeletes hotelekben sürög- 
nek forognak a különböző nemzetiségű 
utasok; a vidéki kirándulásokat autón vé
gezve. Az előadás valamint a vetített képek 
tanulságosak voltak, de egyúttal szórakoz
tatók. Az est sikeréhez hozzá járultak Roth 
Aranka énekművésznő, Lédács Etelka ta
nárnő; Kapi Margit, Hetzl Fülöp hegedű
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művész, Kenes8ey Fülöp zongoraművész, 
Majba Vilmos leikész bevezető beszédében 
ismertette a kőbányai templom építésügyét. 
A lelkészi kör nőválasztmánya ellátta a 
200 nái több vendéget süteménnyel és te
ával. Az est anyagi eredménye volt
3,100,000 korona.

A arnótl ev. egyházközség meleg sze
retettel iktatta be hivatalába november 
21-én, egyhangúlag megválasztott tanítóját, 
Bognár László, volt akali ev. kántor-tanítót. 
A beiktatást a helyi lelkész végezte Máté 
ev. 5, 14—15. versek alapján mondott Be
széd keretében, feltüntetve beszédében a 
tanítói hivatás szépségét, mely mint a vi
lág világossága fénylik az emberek előtt. 
Megható volt, amint az oltár előtt álló 
gyermekcsoport körül kilépett Bohus An- 
nuska szerető szavakkal es virágcsokorral 
üdvözölte tanulótársai nevében új tanító
jukat, ki biztosította őket bizalmuk remény
ségének teljesítéséről. A gyülekezet öröm
ünnepének fényét emelték megjelenésükkel 
— Otílyk Árpád egyházközségi felügyelőn 
kívül — Gerhardt Béla az eperjes-miskolci 
ev. tanítóképzőintézet szeretett igazgatója és 
Molitor Gusztáv tanár, a beiktatott tanító 
volt tanárai is, akik megjelenésükkel bi
zonyságot tettek arról, hogy nemcsak az 
iskolában mutatták meg iránta atyai gon
doskodásukat, de szeretetük megnyilvánu- 
lásaképen eljöttek szeretett tanítványuk 
ünneplésére is, elkísérték őt jövendő mun
kásságának a színhelyére. — Áldott legyen 
az a munka, melyet Bognár László ifjú 
tanító-testvérünk megkezd az arnóti ev. 
egyházközségben, szolgáljan Isten dicső
ségére és az emberek megelégedésére.

Áthelyezés. Kapi Béla dunántúli püs
pök Berta Lajos körmendi s. lelkészt 
Rábaszentandrásra helyezte át. Helyébe 
Körmendre Szabó Józsefet disponálta.

A beledi gyülekezet vallásos ünnepség 
keretében áldozott a reformációi emléké
nek. Az ünnepélyen közreműködtek Pálfy 
Mihály kántortanító, Fazekas Gyula osztály- 
tanító és Németh Gyula énekszámokkal, 
Németh Gyula, Mátis Idus, Tompa Ferenc, 
Komjáthy Eszti, Dávid Gyula és Radics 
István szavalattal. Ünnepi beszédet mondott 
Puskás Jenő lelkész.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ű ri Ke- 
gyeskekjék alábbi soraimnak helyet adni. 
Áz 1927. évi Luther-Naptárban a Sztehló 
családról szóló cikkben Szt. K.-lal kap
csolatban a következőket olvashatni: »né
hány ellensége külföldön való távollétét 
felhasználva az erőskezü kormányzót (egy- 
házfelügyelői) tisztségéből kibuktatták.“ Ille
tékes helyről arra figyelmeztetnek, hogy a 
dolog következőkép történt. Szt. K. előző
leg formaszerűen lemondott az egyház- 
felügyelőségről. Ezt az alkalmat használták 
fel a vele elvi ellentétben álló budai egy
háztagok, hogy helyette egyhangú válasz
tással mást ültessenek a budai egyház
felügyelői székbe. — Kiváló tisztelettel 
Szelényi Ödön.

A „Fébé“ Evangélikus Diakonissza 
Nöegylet ádvent négy vasárnapján keresz
tül „Te hozzád közelebb 1“ címmel evan- 
gélizáló összejöveteleket tart. A sorozat 
pontjai: Dec. 5-én. Mondd, még mire vársz, 
ó lélek? Luk. 19.3-10. Dec. 12-én. Szóm
nak ellenállnod úgy is hasztalan. Csel. 9.
1—8. Dec. 19-én. Maradj 0  benne! János 
1 5 .5 —8 Az összejövetelek az Egvemes 
Evang. Egyház imatermében (Budapest. 
Üllői-út 24 II. emelet, feljárat az udvarból) 
tartják s minden alkalommal d. u. 5 óra
kor kezdődnek. Az összejöveteleken min

denkit szeretettel lát az Egyesül at Veze
tősége. Leánvok számára minden vasárnap 
fél 4-től fél 5 ig biblia óra Ü lői-út 24. az 
Egyetemes Egyház imatermének sekres
tyéjében. Leánydiákok számára minden 
szombaton fél 5-től fél 6 ig hiblia-óra Nép- 
szinház-ucca 40. sz. I. em. 8. Fiúk számára 
minden vasárnap fél 4-től fél 5-ig serdülő 
óra Népszínház- ucca 40 I. em. 8. Főisko
lai hallgatók számára minden szombaton
5- től 6-ig bibliaóra Üllői-út 24. az Egye
temes Egyház imaterinének sekrestyéjében. 
Férfiak számára minden pénteken 7—8-ig 
biblia-óra Népszínház-ucca 40. I. em. 8. 
Mindenki számára minden vasárnap 5-től
6- ig általános evangélízáló óra az Elve
tem es Egyház imatermében Üllői-út. Fel
járat az udvarból. II. em.

Szentgotthárd. A kis misszió egyház 
kebelében oly áldásosán működő leánvegy- 
let elnöknőjévé özv. Königné Körösy Rózát 
választotta meg. — Az egyházi vegves 
énekkar vezetését készséges lélekkel Ra
vasz Endre főgimn. tanár vállalta magára. 
— Az ev. Diákszövetség legutóbbi ülésén 
a lelkész Máté 5 . u. v. alapján irásmagya- 
rázatot tartott. Papp István főgimn. tanuló 
„Bűn, bűnbánat, kegyelem“ címen tartott 
felolvasást, mig Biczó Ferenc II. o*zt. ta
nuló pedig Horváth Imre „Őszi ima* c. 
költeményét szavalta el kedvesen.

CS ALÁDI  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Ostffy Lajos a maga és csa

ládja nevében, valamint az alulírottak és 
rokonaik nevében is, gyászoló szívvel je
lenti, hogy szeretett, áldott lelkű anyai 
nagynénje, illetve nagynénjük és rokonuk, 
a Perlakyak ároni házának megfáradott 
leánya Perlaky Gizella folyó évi november 
hó 24-én éjjel 3 órakor élete 82-ik évében 
az Úrban nyugvó áhitatos lélekkel csen
desen elpihent. Áldott legyen emlékezete! 
Perlaky István és neje Kenessey Ida Éder- 
né-Bócz Erzsi és családja Bócz Andor és 
családja Bócz Miklós Az elhunyt unoka- 
öccsei és unokahugai.

Ú J D ON S Á GOK.
Hegedűs Lóránt Szegeden. Hegedűs 

Lóránt december 5 én Szegeden az ottani 
református egyház felkérésére vallásos es
télyen bibliamagyarázatot tart.

Vétetteknek — vétkezőknek. A r. k. 
püspöki kar rendeletet adott ki, amelyen 
kijavítja a Miatyánk magyar szövegét. A 
régi szövegben szereplő .vétetteknek“ he
lyébe ezentúl „vétkezőknek* kerül s ezentúl 
ezzel a szöveggel kell az imádságot mon
dani a templomokban és Így is tanítják az 
iskolákban. A Miatyánkot ezzel a kijaví
tott szöveggel közük a katekizmusok is.

Dr. Beck Hugó m eghalt. Dr. Beck 
Hugó ny. kúriai tanácselnök a Park-sza
natóriumban meghalt. Egyike volt az el
múlt idők jeles jogászalakjainak 22. éves 
korában ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 
Az elhunytban dr. Beck Lajos v. nemzet
gyűlési képviselő, nyug. államtitkár édes
atyját gyászolja.

Tizenkét év után jö tt haza az orosz 
hadifogságból. Iván József őriszentpéteri 
gazda, aki még 1914 ben került orosz ha
difogságba, most végre 12 évi rabság után 
hazakerült.

Szabolcska Mihály lem ondott espe
res! tisztéről. A bánsági református egy

házmegyének Temesváron tartott közgyű
lésén Szabolcska Mihály esperes, a kiváló 
költő, lemondott esperesi tisztéről.

A Rába szabályozásának terve. Vas
vármegye törvényhatósági bizottsága fog
lalkozott a Rába szabályozásának tervével. 
A szabályozás a számítások szerint 300 
milliárd koronába kerülne. A szabályozás 
révén 18 ezer katasztrális hold szabadulna 
fel mezőgazdasági célra.

Az idén is csak 473 magyar kiván
dorló ju that az Egyesült Államokba. Az 
amerikai kivándorlás évadja csak 1927. jú
lius elsején kezdődik, de már is számos 
érdeklődő fordul a belügyminisztériumhoz, 
hogy a kivándorlás lehetőségeiről tájéko
zódjék. Információink szerint az idén is 
csak 473 magyar kivándorló juthat ki az 
Egyesült-Államokba. Elsősorban a szülőket, 
feleségeket és gyermekeket juttatják ki a 
hatóságok. Mivel ezeknek a száma is túl
haladja a kontingest, mások aligha kap
hatnak útlevelet az Egyesült-Á lamokba.

Még az angol király is takarékos
kodik. Az angol király istálló számadásai 
a folyó évben meglehetősen kedvezőtlenül 
alakultak. Az eddigi számítások szerint a 
f. évi deficitje 20 000 font sterling lesz és 
az óriási deficitre való tekintettel a 
király istállójának állományát most jelen
tékenyen csökkenti.

Ásatások Jeruzsálem környékén. A
francia dominikánus rend néhány hónap 
óta ásatásokat folytat Jeruzsálem környé
kén, melyek meglehetősen dús leletekre 
vezettek.

Franciaországban kutyagyapjuval 
kísérleteznek. Párisban néhány hét óta 
kísérletek folynak abban az irányban, váj
jon nem lehetne-e kutyaszőrt ép úgy fel
használni gyapjukészitésre, mint a birkaszőrt.

A dühöngő orkán Bregenz mellett föl
borított egy vonatot. Az adelsbergi vonalon 
a vihar leszakította a villamosvezetéket.

Erzsébet királyné szálló Budapest,
IV., Egyetem-u 5. Régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 100 szoba 
modern kényelemmel berendezve. Az ösz- 
szes helyiségekben melegvízfűtés mosdók 
részben vízvezetékkel. 1 ágyas szoba 55—
110.000 K-ig, 2 ágyas 70-150.000 K-ig. 
A szálló közkedvelt éttermében esténkint 
elsőrendű cigányzene játszik. Az Erzsébet 
pince a főváros legszebb sörözője, mérsé
kelt árak, revier-rendszer.

Szabó Imre tulajdonos.
Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 

hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer 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.

Valuták: Dollár 70 975, Schilling 10034, 
Német márka 16904, Cseh korona 2108, 
Dinár 1252, Lei 380, Lira 2897, Frank 2555, 
Angol font 345 600.

Gabonaárak: Búza 390—395. rozs 305— 
307, árpa 250, köles 190, zab 227, tengeri 
195—200, korpa 167 ezer korona méter-

Állatpiac: Sertés 17000-17200, bika 
11500-14500, ökör 12 000—13.000, tehén 
6000—14.500, növendékmarh i 5000—11.000, 
zsir 24.000-30.000 K kilónként.
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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 következő adományok folytak b e : 

— A számok ezreket értékelnek. — 
Komlóról: Németh Vendel 10, Weilzl István 
4, özv. Szép Imréné Tét 4, Morschalkó 
Béláná Budafok 20, Zsiba László Cjgléd 4, 
Ádám Manci Kiskőrös 4, Pólón János Sár- 
bogárd 4, dr. Farkas Elemér Sarkeresztúr 
50, Harangozó Jánosné Pusztafeclak 4, Né
meth Mátyás Balassagyarmat 4, Balogh 
Kálmán Deszk 20, Tóth Károly Tiszafüred 
10, Böhm Gusztáv Tokaj 4, Mamrek Fe- 
rencné Gyula 4, Hollósy Kálmán Vép 40, 
Székesfehérvárról: Varga István 15, Berger 
Miksa 10, Thomay József Szeged 4, Tur- 
csányi Ferenc Rákospalota 4, Racskó Jolán 
Békéscsaba 20, Erdélyi Pál Enese 10, özv. 
Rosta Mihályné Kemenespálfa 4, Nagy Lajos 
Szentantafa 4, Lóránt Józstf Asszonyfa- 
puszta 4, Gydog István Kéty 4 Széli Kál
mán Meszlen 10 ezer koronát.

Felelős szerkesztő és k iadó : CZIPOTT OÉZA 
•z e n tg o tth á rd , Vasvár-megye. 

Sserkesztőt&rs: NÉMETH KAROLY.
Főmunkatársak:

NAQY MIKLÓ8, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRŐOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Keresek egy 15—16 éves jó kiejtésű 
német leányt könnyű házi munkára, özv. 
Fischer Kálmánná Győr Baross ut 26. 2—3

.Szakácsnőt keresek pusztára mielőbbi 
belépésre, aki jól főz és a baromfikezelést 
érti. Levélbeni ajánlatot kér Herczegh Gyu- 
láné Solt, Pest megye.“ 2—3

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női , férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
1 0 -1 0  kézelő tisztítás.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HA L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

5 0 0 0  kor. fűzve
egy könyv . a Prot. Család 

és Iskola kiadványaiból.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —

Állandóan dós választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkosxorukban, valamint az Összes 

temetkezési cikkekben. 61

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Expaprlka.

„Intelligens leány gyermekek mellé el
menne, háztartásban is segédkezik. Cim a 
kiadóhivatalban.“

Okos magyar ember nem vesz soha
vásárban ráadással kínált selejtes naptárt, 
amikor olcsóért értékeset, jót is kaphat
K i s  T i v a d a r n á l  P á p á n

Luther
Protestáns Árvaházi 
Keresztyén Család 

„Virágos Kert“ Gyermek
Képes Naptár 176 old. 78 kép 1.60 pfill

172 99 35 99 1.60 99

176 99 71 99 1.44 99

94 99 11 99 -.64 99

Siessen megrendelni kedvelt naptárát, amíg a készlet tart Kis Tivadarnál Pápán.

Legkedvesebb karácsonyi ajándék egy szép ima- vagy énekeskönyv.
Gyurátz: „Lelki Vezér“ imakönyv; —  RafFay: Imakönyv; —  Czeglédyné: Szoros kapu, —  kes
keny út, imák leányoknak; —  Evangélikus énekeskönyvek különféle kötésben és árban kaphatók-

Hosszú téli estéken olvassunk jó könyveket, árjegyzéket ingyen küld

K is T i v a d a i -  könyvkereskedése P á p a .  Fő-utca 21.

Nyomatott Wellisch Béla vülamfixemű könyvnyomdájában Szcntgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

La), tulajdonol:
i  D i i i n t t ü l  L u tU n r-S iO Y O trtg .
Am Országos Luther-SzötoI- 

■ég kiraUlss lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZŐ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

SaarkaaiM-kUdóhlTatal:
sz e n to o tth Ard .

Vas vármegye.
FlókkladőhlTatal 

.Luther-Társaság" kSnyy- 
kereakedéss Budapest,

VUl., Szentkirályl-u. 51/a.

A „HARANG8Z0“ 
ilSfiaetésl á ra : a negyedik 
negyedévre 16.000 korona, 

félévre 30.000 korona. 
Csoportoa kttldéaaal 
10"/M>a kedveimény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Már — késő!
Lukács 13 . st. „Igyekezze

tek bemenni a szoros kapun, 
mert mondom néktek, sokan 
igyekeznek bemenni és nem 
mehetnek.*

Olyan világos, egyszerű ez a szent 
ige! Nem lehet félreérteni! Benne 

azt adja tudomásunkra Jézusunk: mi 
történik akkor, ha nem indulunk el 
idejében, még ma, a szoros kapu- 
felé, — mi történik akkor, ha nem 
keressük Istennek országát és annak 
igazságát és könnyelműen eltékozol- 
juk a kegyelem idejét 1 . . .  Hiába 
kopogtatunk megkésve Istenországá
nak ajtaján; hiába kiáltjuk esengö 
szóval: Uram I engedj be minket!.. .  
hiába bizonyítgatnánk, hogy a ke- 
resztség harmata a mi homlokunkra 
is hullott, és itt alant oda volt Je
gyezve nevünk a Krisztus egyházá
nak tagjai sorába — a megkésettek 
kfvül maradnak és lesdjt rájuk az 
ítélet szava: Nem ismerlek bennete
ket, távozzatok tólem ti gonoszte
vők 1 . . . Íme ez vár a földön bo
lyongó büszke emberre, — ha meg
késik, ha nem törekszik a szoros 
kapu-felé, és idejében el nem sírja 
mély bűnbánatának tisztító könnyeit... 
Embereknek fiai 1 legyen hát gondo
tok a szívetekre. Értsétek végre meg: 
minden munka várhat, csak az nem, 
amit a szivünkön kell elvégezni I 
Minden aggódás felesleges és hiába
való, csak a lelkűnkért való aggódás 
nem I . . . Ugye balgaság volna akkor 
kiáltani segedelem után, amikor már 
porrá égett a ház . . . életünket se 
akkor akarjuk hát megváltoztatni, 
megjobbítani, amikor már félelmetesen 
közeledik a vég, és szürke ködök 
ereszkednek szemeink elé I . . . Most 
még itt a kellemetes idő, itt az üd
vösség napja, az élet ajtaja még 
nyitva előttünk, a kegyelem ideje még 
tart — ne késlekedjünk, mert ha be

zárul előttünk az ajtó, akkor már 
minden hiába, akkor már — késői...

Ma még jókor van I Az Úr hív 
kegyelemre, megtérésre, új életre 1... 
De,az órák gyorsan elrepülnek . . . 
életünkre lassan ráborul a nagy éj
szaka, s a más világ partjairól fel
harsan a kiáltás: Ébredjetek 1 a lel
kek vőlegénye, a Krisztus, közeledik! 
Hitnek, reménységnek, szeretetnek

lámpái világosodjanak — mfg nem 
késő 1 . . .

Milyen bölcsen adja ajakunkra a 
szent ének az ádventi könyörgés 
szavát:

„Munkálnom üdvömet, segélj,
, Amíg tart nappalom,

Úgy is hamar eljön az éj 
S befed a slrhalom."

Ámen.

Felekezeti demagógok.
Irta: Győrlk György.

Ha napjainkban közerkölcsünk apró 
láncolatát vizsgáljuk, igen sok 

elszomorító jelenséggel találkozunk. 
A szomorú jelenségek veszedelmes 
kór gyanánt rombolják a magyarság 
szebb jövőbe vetett nagy hitét S 
megölik, megmérgezik a lelket, meg
bontják az egységet és a magyarság 
fejlódéskéoességét veszélyeztetik.

A triai mi béke minden magyart 
egyformái lesújtott, minden magyar 
szívet egy rmdn megsebzett; minden 
magyar e etért abban, hogy a tria
noni bék ninden igazságtalanságá
val együt tem más: mint ránk dik
tált kény r, melyet soha el nem 
ismerünk elybe soha belenyugodni 
nem fogunw i s  küzdeni fogunk ellene, 
hogy bizíoiftsuk a magyar jövőt... 
a magyar életet... Tudjuk, hogy 
Európa újon ián alakított, újonnan át
formált ouzágai ön maguktól össze
omlanak Európa első megrázkódtatá
sára. Ebben az egyben — ha más
ban nem is — mindnyájan egyetér
tünk mi: magyarok.

Sajnos, amikor a trianoni béke 
egyetértésre serkent minden magyart, 
a megcsonkított haza határain belül 
és kfvül; ugyanakkor felelőtlen dema
gógok azon buzgólkodnak, hogy a 
trianoni békeszülte magyar egységet 
megbontsák, felforgassák s szeren
csétlen hazánk néposztályait, feleke- 
zeteit egymás ellen izgassák.

A nemzetgyűlés elfogadta annak 
idején az úgynevezett rendtörvény 
javaslatot — amelyet a belügyminiszter 
terjesztett a nemzetgyűlés elé. Igaz, 
hogy a rendtörvény a közrend bizto
sítására hatályos módokat ad a bel
ügyi kormányzatnak . . .  de egy lé
péssel mégis jó lett volna tovább 
mennie a megkezdett úton . . .  és 
a rendtörvénnyel a felekezeti de
magógokat is jó lett volna kissé meg
örvendeztetni. Mert nem vonhatja 
senki kétségbe: a magyarságnak van
nak felekezeti demagógjai is. Ha nem 
is sokan, de vannak. Létüket elvitatni 
nem lehet. A felekezeti demagógok 
nem tudnak megbarátkozni azzal a 
gondolattal, hogy az ó vallásfeleke
zetükön kfvül más felekezeteknek is 
joguk van itt élni és küzdeni egy szebb, 
és egy boldogabb Magyarországért.

Minket evangélikusokat a krisztusi 
szeretet vezetett mindenkor és min
denütt. A mi bitünk nem szft senki 
elleni gyűlöletre, izgatásra, — mert 
alapja a krisztusi béke. Mi tisztelni, 
becsülni tudjuk másfelekezetek tagjait 
is, ha azok becsületes emberek és 
jó magyarok. De ezen alapon azután 
kérünk, követelünk a magunk számára 
is hasonlóképpen tiszteletet, megbe
csülést. Ez a legkevesebb, amivel tar
tozunk egymásnak!
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Karácsonyi üzenetek az 
ó-szövetségböl.

Irta : dr. Kiss Jenő egyet. rk. tanár.
q  szelíd, csendes ádventi napok 

újból bekOszöntóttek. Krisztus 
várás komoly ideje újból elérkezett 
a Megváltó intésével: Tartsd meg 
amid van, hogy senki el ne vegye a 
te koronádat! Legnagyobb kincsünkre, 
romolhatatlan értékünké figyelmez
tetnek.

A küszöbön álló karácsony ünne
pére, karácsony ünnepének évről évre 
felkínált nagy ajándékára, a számunkra 
is megszületett Messiásra mutatnak.

És amint egy-egy féltve Őrzött 
családi ereklye értéke, annál nagyobb
nak tűnik fel, minél messzebbre, 
régibb időre tudjuk eredetét felvinni; 
amint az évek számával fokozatosan 
nő az időt álló emlék jelentősége, 
úgy vagyunk itt is. Büszkén, öntu
datosan mondhatjuk, hogy az évszá
zadok hosszú-hosszú sora emelte 
folyton folyvást annak értékét, amft 
számunkra karácsony jelent; sőt az 
idők teljességében testi formát öltő 
Megváltó megjelenése előtt évszáza
dokkal róla szól a választott nép 
körén belül Isten embereinek legszebb 
éneke, legmeghatóbb próféciája.

Ezt tegyük az alábbiakban épü
lésünk tárgyává. Hogy szemtanúi 
legyünk annak, milyen csodás előre
látással, gondossággal, végtelen sze
retettel irányította, készítette elő a 
bölcs Isten kegyelme azt, aminek mi, 
a jelen emberei örülhetünk akkor,

Karácsonyi történet.
Irta: Farkas Mlhályné.

Tarczali Ádám professzor úr a latin
nyelv és történelem tanára volt annak ide
jében a kis vidéki város gimnáziumában. 
Mélyreható, alapos tudása híressé tévé az 
iskolát, feddhetetlen egyénisége elismerést 
és tiszteletet biztosított számára a közélet 
minden terén.

0  volt az egyetlen a tanárok között, 
akire nem ragadt semmi gúnynév a pajzán 
nebulók révén, pedig haj 1 — nyílt titok 
mindnyájunk előtt — milyen találékony az 
ifjúi elme, valamelyes kUlsö fogyatkozás, 
egy kis félszegség, egy nyelvbotlás és ké
szen van a gúnyneve, nemzedékről-nem- 
zedékre szálló, élete fogytáig a szegény ta
nárnak. Némelyiket bántja, ha tudomására 
jut és szigorúan nyomozni kezdi keletkezését, 
ámde ép annyi sikerrel kutathatná a paj
kos szellő-sodorta falevél eredetét és irá
nyát — a másik mosolyogva vállat von, 
megemlékezvén a saját ifjúkoráról. Közbe- 
vetöleg legyen mondva, sokkal szebb és 
tökéletesebb volna ennek a  világnak a 
képe, ha az öregek, minekelötte könyör
telen pálcát törnének a fiatalok hibái fölött 
— nem sajnálnák visszahelyezni magukat

amikor karácsonyi harangszó temp
lomba hívó hangjára ünneplő ruhá
ban s ünneplő érzéssel gyülekezünk 
Isten házába. Karácsonyi üzeneteket 
szólaltassunk meg az ó-szövetségből. 
Az ádventi próféták hosszú sorát 
vonultathatjuk fel előttünk, akik az 
idők teljességére vonatkozó próféci
ákkal ami szírünket is fogékonnyabbá 
igyekeznek tenni, a nagy karácsony 
ünnepe méltó megünneplésére; jelen 
értékünk becsének felismerésére.

Csodás dolog az, amit itt látunk; 
amit, ha figyelő szemekkel nézünk, 
hála telt szívvel kell leborulnunk 
ami Istenünk előtt, aki úgy szeretett 
minket, hogy megváltásunkra évszá
zadok hosszú során készítette elő a 
világot.

Különböző, egymást nem ismerő 
próféták tér és idő által egymástól 
elválasztva, amikor megnyitják ajku
kat, hogy az Úr igéjét hirdessék a 
választott nép számára, a múlt tanú
bizonysága, a jelennek szóló ítéletek 
mellé odaállítják a jövendő ígéretét. 
Különböző korokban, különböző he
lyekről különböző formában, de mind 
a Krisztus felé mutatnak, Krisztus 
az igehirdetésük tárgya, reménységük 
szilárd alapja. Csodálatos dolog ez I 
Akinek szívét a hit világossága még 
nem érintette meg, arra nézve ért
hetetlen rejtély ez, amit megmagya
rázni nem tud, vagy nem akar, de 
aki szívét megnyitotta az Úr igéje 
számára, az hála könnyekkel szemé
ben mond köszönetét ezért, mert 
Isten iránt való végtelen szeretetének 
bizonyságát látja benne, hiszen a mi

néhány évtizeddel előbbi időkbe, mikor 
tudás és élettapasztalatok hijján, forró szív
vel, szárnyas képzelettel, másképp gon
dolkoztak, máskép cselekedtek ők maguk 
is 1 »Aki mindent megért, az mindent meg
bocsát* — mondta egy nagy bölcselő, de 
jaj! — mennyit kellett addig átélnünk és 
küzdenünk, szenvednünk és csalódnunk, 
mig a tökéletesedés ama fokára eljutottunk, 
hol igazságos bírái lehetünk mások gyön- 
geségeinek.

Belátom azonban, hogy nem szükség 
nekem összeszednem minden jószagú füvet, 
kínálkozó virágot, amelyek útjártomban 
csábítanak, mert messze eltalálok kalandozni 
a céltól, melyet magam elé tűztem, vissza 
is térek hát a tudós professzor úrhoz.

Neki tehát nem nyílt alkalma se bosz- 
szankodásra, se elnézésre az ifjak élcelődő 
kedve folytán, mert annak nyilai az ő sze
mélyét kivételesen megkímélték.

Még a legvásottabb nebulónak se jutott 
volna soha eszébe, hogy csúfolkodva utá
nozza biccenő járását, mert tudta mind
egyik és megilletődőtt suttogással adta 
tovább, hogy a kufsteini várban súlyos 
rabbilincsbe verten eltöltött évek sanyarú 
emléke az. Akkor történt, mikor az elnyo
mott szabadság védelmére fegyvert fogott 
a hazának minden fia, a tudomány meze-

üdvösségünket, a mi boldogságunkat 
készítették elő az örök, szent Isten 
elrendelt akaratából.

A különböző, Krisztusról bizony
ságot tevő próféták szavai külön- 
külön részletek, amelyeket összeállítva 
kapjuk meg az egésznek csodás, Isten 
végtelen bölcseségére és szeretetére 
valló képét. Részletek, amelyek ön
magukban talán egyoldalúak, hiá
nyosak, itt-ott érthetetlenek; egymás 
mellé állítva azonban maguktól meg
szólaló csodás bizonyságtétel Isten
nek Krisztus elküldése által megnyil
vánuló végtelen szeretetéről. Amint 
a készülő háznál az összehordott 
téglák, kövek gerendák, csak a ter
vezőnek agyában megszületett forma 
szerint a munkások lankadatlan építő 
munkája által válnak kész épületté, 
dgy itt is a szét szőrt értékeket, el
hintett drága gyöngyöket össze kell 
keresnünk, egymás mellé állítanunk, 
zavaró mellék körülményektől elte
kintenünk, hogy egész erővel hassa
nak ránk, teljes jelentőségükben 
bontakozzanak ki előttünk.

És amint valamely nagyobb fest
mény, szobor, vagy épület csak bi
zonyos tanulságból szemlélve bonta
kozik ki előttünk összefüggő, harmo
nikus szépségében úgy a tőlünk év
ezredek által elválasztott próféták 
írásainál is így áll a dolog. Mi, ma 
értékelhetjük igazán azokat, amikor 
a kellő távlat, a kellő arányok meg 
vannak.

Szólaltassuk hát meg őket, hall 
gassuk áhitatos szívvel a nagy ád
venti prófétákat az ó-szövetségből

jéről a csaták tüzébe vivé tanítványait a 
fiatal tanár is. Lánglelkű buzdításával, vitéz 
példájával elől járt mindenütt — a bra- 
nyiszkói hősök között ott voltak ők is I 
Mikor pedig az igazságos ügyet lebirták 
egylőtlen harcban, annvi más jó hazafival 
egyetemben, Tarczali Ádám is a bőrtön- 
slnylődve töprenkedhetett, derül-e még 
hajnal e sötét éjszakára? Mikor aztán ha, 
lassan is, de elvégre megvirradt, Tarczali 
is újra elfoglalhatta elhagyott kathedráját 
ámde szigorúan utasítva lett, hogy csak a 
régi népek történetével foglalkozzék, az 
újabb idők tárgyalását kerülve kerülje.

Ámde a régi Róma és Görögország tör
ténetében is van elég példája az önzetlen 
hazaszeretetnek, Karthágó elestéről beszélve 
el lehetett siratni az árva hazát s Tarczali 
Ádám minden szavának a saját múltja köl
csönözött súlyt és hatást.

A viharos idők elmúltak, szabad már a 
szó, a gondolat, — az ércszavú fiatal da
liából görnyedt kis öreg úr lett, aki sok 
jó fiat nevelt már a hazának. Magának 
csak egy volt Az Isten a megmondhatója, 
mennyire szerette, milyen mélységes fáj
dalommal gyászolta kora vesztét, s milyen 
határtalan gyöngédséget fakasztótt minden 
gyermek iránt szivéből e nagy fájdalom.

Nincs az a kertész, ki nagyobb gonddal
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felénk hangzó karácsonyi üdvözléseket.
A Kr. e. 8. század derekán, ama 

tekoabeli pásztor Ámos az elsó a 
hosszú sorban. A természet szabad, 
egyszerű, de rettenthetetlen fia, aki 
a nagyváros féktelen mulatozásaiba, 
szemermetlen bűnös viselkedésébe, 
képmutató istentiszteletebe dörgő 
hangon kiáltja be a maga vétóját, 
Isten szavaként, s hirdeti a mementot 
az örvény szélére állt könnyelmű 
nép számára. De miközben szent 
haraggal hirdeti a nép számára a 
pusztulást, a megsemmisítő ítéletet, 
a messza jövőben vigasztalóbb képet 
is lát. A reménység nem hagyja el 
egészen s szói id őröl, amikor Dávid 
leomlott sátorát felemeli az Úr, ki
javítja repedezéseit, felemeli omladé
káit és megépíti, mint volt hajdanában, 
amikor majd ott éri a szántó az 
aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és 
a hegyek musttól csepegnek, a hal
mok pedig megáradnak (9 . n ,  13.) 

Amikor az Úr haragja megenyhül 
s a megtért nép maradékát kegye
lemmel öleli magához és szeretetének 
gazdag áldását nyújtja számára. A 
kép, amelyet a messiási jövendőből 
Iát, még külsőleges, érzékies színek
kel megrajzolt. De a későbbi prófé
ciák lényege a Messiás koráról raj
zolt összes képek közös vonása már 
itt is észrevehető: Isten szeretete. 
Isten megbocsátó kegyelmének hir
detése. íme már az első hang az 
ó-szövetség távolságából, amely a 
betlehemi angyali szózat alaphangjá
val egyezik: hirdetek néktek nagy 
örömöt. (Folyt, köv.)

Dr. Zolenka Lajos a  tiszai egyházkor, felügyelője.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Az öröm.
Dec. 13. Az öröm nélkülözhetetlensége. 

23. Zsoltár. — Mennyi öröm van e sorok
ban. Ilyen egyszerű, természetesnek mond
ható örömöt mindnyájunknak készít az Úr 
jósága Vegyük csak észre I Jól tudja O, 
hogy örömre van szükségünk. Ezt az isteni 
gondolatot érezte meg a költő is, amikor 
így énekelt: nincsen olyan puszta, ínség, 
hogy magának benne a halandó egy tenyér
nyi zöld virányt ne lelne.

Dec. 14 A munka öröme. Prédikátor 
könyve 3 . 22. Thessalónikabeliekhez írott 
első levél 4 . 11. Az apostol nagyon hatá
rozott formában szól itt a munkáról. Kö- 
tessége is az a keresztyén embernek 8 épen 
azért mert isteni törvény, nem lehet nekünk 
kellemetlen teher, hanem gyönyörűség Is
ten gyönyörködik a munkájában, Jézus

örömmel teljesíti hivatását, az apostolok 
ihletett lelkű emberek mind örömüket ta
lálják benne. Milyen más a munka, ha Is
ten akaratát látom benne és örömmel vég
zem

Dec. 15. A barátság öröme. Példabe
szédek könyve 1 7 .17. Milyen kellemes ér
zés az, mikor tudjuk, hogy örömünkben 
bánatunkban melletlünk dobog egy szív, 
a barátnak a szive Nagy kincs az igazi 
barátság. Milyen rideg annak az embernek 
az élete, akinek nincs egyetlen barátja. 
Hálát adok neked Atyám, hogy igaz bará
tokat adtál nekem 1

Dec. 16. A jóltevés öröme. Korinthus- 
béliekhez irt II. levél 8 . 1—s A macedó
niai g> ülekezet tagjai szegénységük mellett 
is bőven adakoztak. Az apostol látja ennek 
a lelkűkre való visszahatását; érzik ők is. 
Ki ne érezte volna, milyen kellemes érzés 
jót cselekedni 1 Mennyire nemesítila lelket, 
mennyi áldás jár a nyomában. Érzi-e a 
lelked a jóltevés örömét?

Dec. 17. Mások örömében való részvé
tel. Lukács 15.4—e. Rómabeliekhez Írott 
levél 12. is* A keresztyén ember igaz szív
vel vegyen részt felebarátai örömebén.lNe 
legyünk önzők az örömben. Milyen jólesik 
látnunk, ha embertársaink tudnak részt 
venni az örömeinkben. Milyen jó nevelő 
eszköz az önzés ellen, ha gyakorlom ma
gam abban, hogy másnak az örömében 
részt vegyek.

Dec. 18. A család. Józsué 24. is. Milyen 
felségesen kedves a családi kör, milyen 
édes örömöket készített ott Isten a mi szá
munkra ; de mégse feledjük, csak ott van 
igazi öröm a családi körben, ahol a családi 
hajlék nemcsak a szeretet szentélye, de az 
Isten temploma, ahol van áhitat és van 
imádság.

Dec. 19. Jézus által való öröm. Lukács 
IO.20. Ne feledjük el, hogy e világ öröm
rózsái között az a legszebb, mely az Isten 
szivéből nyílott ki: a Jézus Krisztus. Az O 
hívása, a Vele való élete a legmagaszto 
sabb öröm. Ez átkisér az örökkévalóság
ba is. Ő által jegyeztetett fel a mi nevünk 
a mennyekben. Marcsck j&nes.

nyesegesse, gyomlálja az ő fácskáit, mint 
ahogy Tarczali ápo'gatta a maga csemetéit. 
Embert akart nevelni mindegyikből, a szó 
igazi értelmében vett embert. Előtte, a nagy 
emberismerő előtt, nyitott könyv volt mind
egyik tanítványának jelleme, s biztos kéz
zel irtotta hibáikat, befolyásolta gondoko- 
dásmódjukat, fejlesztette tehetségéiket.

Senki nálánál a szerény érdemet meg 
nem becsülte, de gyűlöletes volt előtte az 
alattomos hízelgés, s aminek legjobban si
etett nyakát szegni, az a kényes kis tanuló 
urfiak otthonról hozott nyegle gőgje volt. 
A legnehezebb kérdéseket — mi tagadás 
benne — mindig ezek kapták, s nagy él
vezettel ültette ilyenkor a bársonyszékes 
kis nagyságos ivadék helyébe a foltos kö
nyökű parasztfiút, hogy bebizonyítsa, mi
szerint legalább az iskolában nem számit 
semmit az előkelő név csengése, az élet 
aztán úgyse mindig érdem szerint klasszi- 
fikál I

Mert a szegény fiúk voltak mégis a 
tanár úr titkos kedvencei, — azok a vásott 
ruhájú buksi gyerekek, akiknek fényes szeme 
olyan mohó tudásvággyal lesi minden sza
vát, míg fiatal gyomruk meg-megkordul az 
éhségtől. Azok a kis vadócok, akik egye
lőre még illendően köszönni se tudnak, 
de bezzeg kis ujjúkban van a deklináció,

akik jönnek az iskolába virgonc kedvvel, 
napbarnított arccal, s megkomolyodnak 
idő nap előtt, belesápadnak, elsatnyulnak 
a sok nélkülözésbe, s nagy szíve mélysé
ges szánalmat érzett a sors e mostoha- 
gyermekei iránt, kiket olykor a géniusz 
csókolt homlokon, de a sors megtagadja 
tőlük a darab kenyeret, — akiket egy szép 
jövendő ábrándképe csalogat és nem sejtik 
meg, hogy ami reájuk vár, az a lemondás, 
megaláztatások és nélkülözések végtelen 
sorozata lesz, hogy úgy kell kierőszakolni 
minden talpalatnyi tért, s ökölbe szorult 
kézzel félreállni gyakran a léha Uresfejűség 
előtt, akit szerencséje vagy születése fö
lébe emelt. S ha egyik-másik néha, kiváló 
tehetséggel, vasakarattal mégis érvényesül, 
vájjon boldog lesz-e igazán a néki idegen 
világban hova őt becsvágya sarkalta, s 
nem vágyik titkon vérei közé, kik a nap
sütötte rónán kötik kévébe az arany kalászt, 
s míg munkájukra homlokuk verejtéke hull, 
örülnek a mának, Istenre bízzák a holnapot, 
s boldogok és megelégedettek, pedig — 
vagy talán éppen mivel — egész gondo
latviláguk nem terjed tovább, mint a látó
határ, mert nem ittak örök szomjúságot a 
tudomány kelyhéből.

Ezeket szerette mindenekfelett az öreg 
úr és mindenképen igyekezett megkönnyí

teni életüket, lealább amíg az ő hatáskö
réből ki nem kerültek. Megható volt az a 
sok furfang és csalafintaság, amiket kie
szelt, hogy meg ne sértse a fiúk önérzetét 
s a világért se mint alamizsna, csak mint 
értékes szolgálatok jól megérdemelt jutalma 
tűnjenek föl jótéteményei.

Szép nagy gyümölcsös kertje volt a vá
roson kívül, melyben egész sereg kis ne
bulót tudott foglalkoztatni szabad délutá
nokon egész éven át. Nem maradt ott egy 
fatörzs meszeletlen, egy hernyófészek le- 
szedetlen, víg tülekedés közben szedték az 
almát, verték a diót, — nem természetes-e, 
hogy ennyi fáradságért bőséges ozsonna 
járta, s hogy ók osztozkodtak a termés 
oroszlán részén, kezdve a cseresznyén s 
végezve a csábitó szölőfürtökön ? 1

Csodálatos sok másolni való is akadt a 
tanár úr körül, jegyzetek, kivonatok egész 
serege — egy-egy jóírású kis suhanc bol
dogan körmölgette azokat, tudva, hogy 
most egyideig nem lesz hijján a költő-pénz
nek.

Az öreg úr gazdag könyvtára is hihe
tetlen sok rendezésre szorult, majdnem 
minden évben át lett az rakosgatva, osztá
lyozva más és más rendszer és vezérelvek 
szerint. Ha egy-egy sápadt fiatal legénykét 
nagyon kezdett már görnyeszteni a sok
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KORKÉPEK.
K a r c o la to k  a  h é trő l.

Claude Farrére francia iró Buda
pesten felolvasást tartott. Felolvasásá
nak tárgya „A nőu volt. A nőről 
beszélt. A nő a múltban, jelenben 
és jövőben, legalább is ez volt előadása 
címe. —  Nem vagyok feminista és 
nem vagyok antifeminista - -  kezdte 
beszédét. —  Nem vagyok forradalmár 
és nem vagyok retrográd. Ősz hajam 
lett, sokat láttam és ennélfogva az 
emberektől már csak kivánnivalóm 
maradt: legyenek boldogok. —  Erre 
azután kifejtette Claude Farrére, hogy 
a  n ő  m a r a d jo n  m e g  a r é g i  
t r a d íc ió k  m e lle tt, ne emancipálja 
magát férfipályákra, ne döntse le a 
a korlátokat, hanem ta r ts a  m a g á t  
a  c sa lá d h o z  és a  v a llá sh o z . Ezt 
az életnézetét nagyon színesen vari
álta, sok romantikus idézettel Pierre 
Lotyból és ismeretlen költőkből.

A  P r o te s tá n s  C sa lá d  és I s 
k o la  k ö n y v e i  W e llisc h  B é lá n á l  
S z e n tg o tth á r d o n  (V a s  m eg ye )  
r e n d e lh e tő k  m e g .

tanulás mellett a nélkülözés, rögtön alkal
mazta könyvtárnoki minőségben, s bár az 
állás csak sine cura volt, el kellett foglalnia 
a könyvtár melletti nyájas kis szobái s a 
professzor úr asztalánál étkeznie, hogy 
későn-korán kéznél legyen. Tarczaliné asz- 
szonyom híres jó törtjén aztán hamar erőre 
kapott a kiéhezett diák, s ha őrizetlen pil
lanatokban már vígan fütyörészve rakos
gatta a könyveket, akkor volt csak az öreg 
úr megelégedve könyvtára állapotával.

Ha egy-egy hirtelennövésű siheder már 
nagyon m merészen nyújtogatta elő fosz
ladozó nadrágjából csomos lábszárait, a 
jólelkű pártfogónak rögtön akadt egy ha
sonló rendeltetésű ruhadarabja, amit el
rontott a szabó és öiült, ha túladhatott 
rajta, — köhécselÓ6re hajló, szflkmellű fiúk
nál meg épen nem tűrhette a télt kabát 
nélkül való állapotot, menten odaadta nekik 
a magáét, amelyet valamely képzelt oknál 
fogva úgyse használhatott. Ilyenformán Tar- 
czali uram szsbószámlája esztendő végén 
olyan csinos összeget képviselt, mint valami 
divathős dandy-é.

A tekintetes asszony — aki egy kissé 
házsártos természetű hölgy volt — nem 
mondom, hogy nem zúgott egy kissé ele
inte mindezek miatt, de mert tapasztalni 
volt kénytelen, hogy máskép oly engedé
keny férje, pazarlási hajlamáról ez irány
ban nem hajlandó letenni, jól rendezett 
vagyoni állpotuk mérlegét se billentették le 
e jótétemények — okos és jószívű lévén 
emellett, elvégre belátta, hogy elhalt gyer
mekük emlékét méltóbban nem ápolják, és 
hűségesen kezére járt mindenben férjének 
az emberszeretet eszép munkájában. Ahogy 
a karácsony-estét ünnepelték a a Tarczali 
házban, az meg épen példátlan volt a maga 
nemében 1 (Folyt. k5v.)

Az ádventi próféta.
Sötét éjszakára ráhajolt a hajnal,
Sötét ég kárpitját nyitotta egy angyal. 
Napsugár karjával verőfényt hullatott 
És az alvó, fáradt lelkek 
Mind-mind felébredtek,
Mint tavasz csókjára hideg tél rabjai: 
Ibolyák, rózsák, erdők, mezők, rétek!

És a győztés hajnal bíbor bölcsőjében 
Prédikált az angyal bátor szívvel nékem:

Nézz erdők mélyére, kis patak partjára,
Ott készül az Isten elküldött szolgája.
Testét alig pár darabka
Bőrből összetüzdelt koldusrongy takarja.
Csendes imát mondó szája
Puha, foszlós kenyér morzsáját se látta.
Sáskát, édes mézet bőven ád az erdő. . .
Kinek a lelkében szent hivatás láncol,
Kinek a hű szíve hitvallásra bátor,
Éhség legyőzésre annak elegendő!

Mégis mennyi erő!
Kemény lépésire megropog az avar.
Sírba temetkező
Száraz ágak, gályák sorban összetörnek.
Jó lesz szemfedőnek.
És a szeme villan, mintha villám sújt na 
Múltak csendes álmát őrizgető útra!

Mikor ott az égen hajnalpír halódva 
Utolsókat lobban,
Hangja idehallik: Kiáltó szó vagyok, 
Amellyel az Isten figyelmeztet mostan, 
lm a nap feltámadt, betölt az ígéret, 
Temetők kapuin kopogtat az élet! 
Készítsétek el az Urnák elhagyott ösvényét! 
Vigyétek e napnak boldog üzenetét,
Ahová csak mentek, híráelve szerteszét! 
Régi bűn hajléka dübörögve omlik 
Bele a mélységbe, le egész a porig !
Csak egy, ami segít, csak egy, ami megtart, 
Csak egy, ami boldog jövendőbe mutat: 
Készítsétek el az elhanyagolt útatl 
Hiszen ahogy éltek, áldás helyett átok, 
Térjetek meg onnan, hol most bűnben jártok!

Elsuhant az angyal, többé már nem látom, 
De akit mutatóit, a szívembe zárom. 
Advent prófétája, jövel, hirdesd nékünk: 
Elközelgett immár a mi üdvösségünk! 
Szivek ajtajában zörgetve megállóit!
Aki meghallgatja, aki befogadja, legyen

áldva áldott!!! 
SCHÖCK GYULA.

Kettős ünnep Som ogydöröcskén.
Felemelő kettős ünnepe volt a somogy- 

döröcskei ev. egyháznak és a messze vi
dékről összesereglett ev. híveknek novem
ber 21-én. E napon avatta föl Schöll Lajos 
főesperes nagy áldozatokkal (kb. 300 
millió) költséggel renovált templomot és a 
helybeli dalárda által 17,000,000 költséggel 
emelt hősök emlék oszlopát. Reggel 6 óra
kor a helybeli zenekar a templom tornyá
ból ébresztővel „Erős vár . . . ” és a Hytn- 
nusszal intonálta a nap ünnepi hangulatát 
és a híveket a nap ünnepi áhítatára elő
készítette. 10 órakor vette kezdetét az ün
nepi istentiszteiet. „Erős v á r . . . “ hangjai 
mellett vonult be a hivek serege szerett 
templomába. Az oltári szolgálatot vitéz 
Berkényi Ede, herényi lelkész, látta efimá- 
val, teljes lyturgiával és a 84. Zs. fölolva

sásával, újbóli közének után a főesperes lé
pett a feldíszített oltár elé a helybeli és az 
ecsényi lelkészektől kisérve és Ezék. 47.1-12. 
alapján tartotta meg szent beszédét. Min
denekelőtt hálával adózott a döröcskei 
gyülekezetnek, hogy nagy áldozatokkal 
Isten házát méltóan renoválta s ezzel bi
zonyságot tett hitéről és szeretett temp
loma iránti ragaszkodásról. Majd rátért 
Ezékiel látomására, aki tátja a templom
ból, a szentélyből kiáradó folyót s ahová 
e folyó alá megyen élni fog minden és 
partjain mindenféle ennivaló gyümölcsfája 
emelkedik fel: levelei el nem hervadnak és 
gyümölcsei el nem fogynak, havonként új 
meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök 
onnét a szentélyből folyik ki.-“ — Folyjon 
ezen templomból is az életnek vize a gyü
lekezet minden egyes tagjaiba, hogy le
gyenek zöldelő egészséges fák, amelyek
nek gyökereiben rostjaiban szabadon jár 
a tápadó nedv az evanf*. tiszta öntudat és 
az egyház, Isten, haza iránti szeretet; ma
radjon meg az Uten házának szentsége 
örökkön örökké a gyülekezetben, itt csen
desüljön el az epedök bús fohásza, özve
gyek, árvák keserű könnyei. Áldott legyen 
mindezekért Isten és ami Urunk Jézus 
Krisztusnak atyja, ki megváltott minket 
minden lelki áldástól a mennyekben a 
Krisztusban és ő, aki elkezdette bennetek 
a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak 
napjáig. — Majd a dalárda énekével, Szakk 
Bözsi és Taubert Bözsi megragadó kettós 
énekükkel és a helyi lelkész, Dr. Völfel 
Gyula imájával és áldásával a fényes temp
lomavatási ünnep befejezést nyert. Az is
tentisztelet után ünnepélyes közgyűlést tar
tott, amely alkalommal a jegyzőkönyvben 
megörökített a nap és a templom renová

l á s i  története, hogy az utókornak is hir
desse az apák hitét és Isten szentséges 
lázához vaió ragaszkodásukat.

A hősök emlékoszlopának felavatása 
d. u. 3 órakor kezdődött. Megjelentek ezen 
alkalommal a járás szolgabirája, a vitézi 
szék kapitánya, vitéz fonyódi Merkóczy 
Antal tábornagy, a körjegyzőség öt közsé
gének leventéinek élén a közjegyző. — Az 
ünnepély a „Szózat“ eléneklésével kezdő
dött, majd Schöll Lajos főesperes ünnepi 
istentisztelet keretében felavatta a hősök 
emlékoszlopát. Ménes József hadiárva, ir
redenta szavalata után a dalárda újból: 
„Á'dd meg Isten szép hazánkat“ énekével 
emelte az ünnepi hangulatot Simon Ottó 
tanító vezetése mellett. Ezek után követ
kezett az emlékoszlop ünnepies megkoszo
rúzása. Majd a dalárda elnöke Dr. Wölfel 
Gyula lelkész átadta a szobrot a község 
bírójának azon szives bízással, őrizzék meg 
ezen emléket azon szeretettel, amely sze
retettel a dalárda emelte. A leventék dísz- 
elvonulásban hódoltak a hősök emlékének. 
Hymnusz hangjai mellett oszlott szét az 
ünneplő gyülekezet.

Végezetül ide iktatom községünk öreg
jeinek szavát: „Tisztelendő úr, ilyen szép 
nap még nem volt Döröcskén.“

EGYRŐL-MÁSRÓL.
A  m in d e n n a p i  életből.

H e ly te le n  s z o k á s o k .
D o h á n y z á s .  E z  i s  e g y  i g e n - i g e n  

e l t e r j e d t  r o s s z  s z o k á s ,  s e m m i  e g y é b .  
N é lk ü le  s z é p e n  m e g  l e h e t  é ln i .  H i s z
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Evang. lelkészek nagygyűlése Budapesten. Az elnöki asztal.
Es.;*

a m í g  a  d o h á n y t  n e m  is m e r té k , a d d ig  
i s  c s a k  m e g é l t e k  a z  e m b e r e k  é v e z r e 
d e k e n  á t . E z  i s  ú g y  te r je d , m in t  a  
t ö b b i  r o s s z  s z o k á s : u t á n z á s b ó l .

A  d o h á n y  v o l t a k é p e n  m é r g e s  n ö 
v é n y .  A m e r ik á b ó l  k e r ü lt  á t  E u r ó p á b a .  
E le in t e  m a j d n e m  m in d e n  o r s z á g b a n  
s z i g o r ú a n  t i l t o t t á k  s  a n n á l  in k á b b  e l 
te r j e d t .  A  d o h á n y b a n  l e v ő  m é r e g  á r t  
a  s z e r v e z e t n e k ,  k ü lö n ö s e n  á r t a l m a s  
a  g y e n g e ,  f e j le t l e n  s z e r v e z e t n e k .  M in t  
m in d e n  m é r g e t ,  l a s s a n  e z t  i s  m e g 
s z o k j a  a z  e m b e r .  U g y a n n y ir a ,  h o g y  
a z  a  m é r e g m e n n y is é g ,  a m e n n y it  e g y  
n a g y  p ip á s  > é l v e z « ,  e g y  n e m  d o 
h á n y z ó t  ta lá n  m e g  i s  ö ln e ,  m íg  a m 
a n n a k  n e m  o k o z  k e l l e m e t le n s é g e t .

M a  m á r  a z  á l l a m  n e m  t i l t j a  a  
d o h á n y z á s t ,  m e r t  á r u s í t á s a  a z  ó  j o g a  
l é v é n ,  r e n g e t e g  j ö v e d e l m e  v a n  b e l ő l e .  
H o g y  m e k k o r a  a  d o h á n y f o g y a s z t á s ,  
a n n a k  b i z o n y s á g á u l  c s a k  a z t  h o z o m  
f e l ,  h o g y  e g y  k i s  k ö z s é g b e n  i s  e l 
fü s t ö ln e k ,  l e v e g ő b e  e r e g e t n e k  b e l ő l e  
é v e n t e  8 0 — 1 0 0  m i l l ió  é r té k ü t . M e n y 
n y i  p é n z  e z  I M e n n y i  h a s z n o s  d o l 
g o t  le h e t n e  b e l ő l e  e lő t e r e m t e n i .

A  g y e r m e k  l e g t ö b b s z ö r  u t á n z á s 
b ó l ,  v a g y  p e d ig  h e n c e g é s b ő l  g y ú j t  
r á  s  m iv e l  k o m o l y a n  n e m  t i lt j á k  
n e k i ,  h á t  r á k a p . F e ln ő t t e k  k ö z ö t t  i s  
s o k  v a n  o ly a n ,  h o g y  n e m  s z e r e t i  
u g y a n  a  d o h á n y t ,  d e  a z t  h is z i ,  h o g y  
n a g y o b b  a z  é r t é k e ,  h a  e g y  s z i v a r  i s  
f i g y e g  a  s z á j á b a n .  D e  h a g y ju k  e z t  I 
A z  e m b e r e k e t  e r r ő l  a  r o s s z  s z o k á 
s u k r ó l  m á r ó l - h o ln a p r a  n in c s  a z  a  
h a t a lo m ,  a k i l e s z o k t a s s a .  In k á b b  a r r a  
a  s o k  b a jr a  a k a r o m  it t  f e lh ív n i  a  
f ig y e lm é t ,  a m i u g y a n c s a k  a  d o h á n y 
z á s n a k  a  k ö v e t k e z m é n y e .  G o n d o l o k  
i t t  a r r a  a  s o k  t ű z e s e t r e ,  a m i a  d o 
h á n y z ó k  g o n d a t l a n s á g a  fo ly tá n  a z

e ld o b o t t  g y u f a  s  é g ő  c ig a r e t t a  r é v é n  
k e le t k e z e t t  A z  i s  ig e n  h e ly t e le n  s  
i l l e t l e n  s z o k á s ,  m ik o r  v a la k i  é g ő  
c ig a r e t t á v a l  t á n c o l .  A  s o k s z o r  n a 
g y o n  i s  t ö m ö t t  t á n c o l ó  p á r o k  k ö z ö l t  
k ié g e t h e t i  v e l e  a  r u h á t ,  j ó í z lé s ű ,  c s a k  
e g y  k ic s i t  i s  m ű v e l t  if jú  i ly e n t  n e m  
i s  t e s z ; a k i m é g i s  m e g t e s z i  m a g a  
á l l í t j a  k i m a g á r ó l  a  s z e g é n y s é g i  b i 
z o n y ít v á n y t .

r V ig y á z z o n  a z é r t  m in d e n  d o h á n y z ó  
e m b e r ,  h o g y h a  m á r  r a b ja  le t t  i ly e n  
r o s s z  s z o k á s n a k ,  l e g a l á b b  v i g y á z a t 
l a n s á g á v a l  n e  o k o z z o n  e m b e r t á r s a i 
n a k  k e l l e m e t le n s é g e t  s  e s e t l e g  n a g y  
a n y a g i  k á r t . G o n d o l j a n a k  a r r a  i s ,  
h o g y  a z t  a  k is  s z o b á t ,  m e ly b e n  f e j 
lő d ő  k is  g y e r m e k e k k e l  v a n n a k  e g y ü t t  
e s t e ,  n e  fü s tö lj é k  t e l e ,  v a g y ,  h a  m é g i s  
m e g t e s z ik  l e f e k v é s  e lő t t  s z e l l ő z t e s s é k  
jó l  k i a  la k á s t .  C s ó i.

HETI  KRÓNIKA.
A kormányzó nevenapját bensőséges 

érzéssel ünnepelték országszerte. — Rákosi 
Jenőt, a magyar hírlapirodalom nesztorát 
az ébredők egyesülete által ellene intézett 
rágalmazási pörben másfél millióra Ítélte 
a budapesti büntetőbíróság. — Mire lapuak 
bekopogtat mindenfelé az imádságos hajlé
kokba a képviselőválasztásnak is jóformán 
vége, körülbelül 85 egyhangú választás volt. 
— A főváros 170 milliárd korona költséggel 
10 új iskolát épít. — A soroksári-úti fur
nér-gyár leégett. Milliárdos értékek sem
misültek meg.

Az osztrák parlamentet állandóan a 
Németországhoz való csatlakozás kérdése 
foglalkoztatja. a

Jugoszláviában nagy az izgalom az 
olasz-albán szerződés miatt.

Görögországban megalakult az új ko
alíciós kormány. A kormányban négy volt 
miniszterelnök foglal helyet.

Romániában a miniszter kongrua ren
deleté értelmében a kisebbségi egyházak

csak akkor kaphatnak államsegélyt, ha falun 
legalább 200, a városokban legalább 400 
családdal rendelkeznek. Ez a rendelet a 
kisebbségi egyházak körmönfont megfojtá
sával egyenlő.

Az orosz szovjethadseregben nagy az 
elégedetlenség a volt cári tisztek tömeges 
elbocsátása miatt.

^Svájcban, Genf városában a nemzetek 
szövetségének tanácsa ülésezik.
;  EIAz angol bányászsztrájkot Moszkva 1 
millió dollárral támogatta.

Spanyolországban újabb összeesküvést 
fedeztek fel, melynek célja a diktátor és a 
király megöletése volt.

A német birodalmi gyűlés elfogadta a 
Ezennyirodalom elleni törvényjavaslatot.

A francia parlamentben a külpolitikai 
vita alkalmából Briand visszautasította a 
Németország ellőni támadásokat

Törökországnak le kell szerelnie, ha 
meg akarja kapnia az angol kölcsönt.

O laszországban pusztító esők voltak. 
A viharos időjárás még mindig tart.

Kínában a sanghai kormányzó tengeri 
hadereje a vörösökhöz pártolt.
* '  Ázsiában török-perzsa-afgán szövetség 
készül.
; ^Mexikóban újra kiújult a vallásháború.

IRODALOM.

A pécsi ev. egyházközség történetét 
B a ld a u f  G u s z t á v  l e lk é s z  ír ta  m e g  
k e le t k e z é s é t ő l  1 9 1 7  ig  n a g y  t ö r t é n e t -  
é r z é k k e l .  A z  5 1  o ld a l r a  te r j e d ő  f ü z e t  
o l v a s á s a  r e n d k ív ü l  k iv á ló  s z e l l e m i  
t á p lá lé k o t  n y ú jt .

Molnár Imre: „ A  k e r e s z t y é n  e g y 
h á z  r ö v id  t ö r t é n e t e «  c ím e n  a z  e g y e 
t e m e s  ta n t e r v  é s  u t a s í t á s  f i g y e l e m b e 
v é t e l é v e l  a z  e v a n g é l i k u s  n é p is k o lá k
V .,  V I. o s z t á ly a i  é s  p o lg á r i  i s k o l á k  
a l s ó  o s z t á ly a i  s z á m á r a  ír t  t a n k ö n y v e t .  
E  ta n k ö n y v  a  t ö r t é n e t i  e s e m é n y e k n e k  
s z í n e s  e l ő a d á s á v a l ,  ü g y e s  c s o p o r t o s í 
t á s á v a l ,  l e n d ü l e t e s  n y e lv e z e t é v e l  n a p 
ja in k b a n  h a t a l m a s  e s z k ö z  a z  e v a n g .  
e g y h á z i  é s  m a g y a r  n e m z e t i  o k t a t á s  
s z o l g á la t á b a n .

T é li  r ó z s á k .  A  le g s z e b b  k a r á c s o n y i  
v e r s e k ,  k i z á r ó l a g  e g y h á z i  é s  i s k o l a i  
h a s z n á la t r a .  Ö s s z e g y ű j t ö t t e : F e k e t e  
P é te r .  A  s z e r z ő  k ü lö n b ö z ő  ir ó k  a m a  
k ö l t ő i  a lk o t á s a i t  v á lo g a t t a  k i s  g y ű j 
t ö t t e  ö s s z e  e g y  c s o k o r b a ,  m e l y e k  
l é p é s r ő l - l é p é s r e  b e v i lá g í t a n a k  J é z u s  
d i c s ő s é g e s  é l e t é b e  s  n ö v e l ik  a  s z e r e -  
t e t e t  a z  i s t e n i  M e g v á l t ó  ir á n t .

„Iparos-Könyvtár“ c ím m e l é l e t r e 
v a l ó  v á l l a lk o z á s  in d n lt  m e g  a z z a l  a  
c é lz a t t a l ,  h o g y  a  m a g y a r  ip a r o s  t á r 
s a d a lm a t  f e l v i l á g o s í t s a  m in d e n  k é r 
d é s r ő l .  A  k ö n y v s o r o z a t  e l s ő  s z á m á b a n  
Filredy Lajos: „Az ipavosság adói‘ 
c ím m e l  r é s z l e t e s  t á j é k o z ta tó t  a d  a z  
ip a r o s o k a t  é r d e k lő  a d ó z á s i  r e n d e lk e 
z é s e k r ő l .  A  6 8  o l d a l a s  k ö n y v  á r a  1 5  
e z e r  k o r o n a  é s ^ k a p h a t ó  ú g y  a z j e g y e s  
ip a r t e s t ü le t e k b e n ,  m in t  a z  „Iparos-
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Könyvtár* k ia d ó h iv a t a lá b a n  ( B u d a 
p e s t ,  V i l i . K iä fa lu d y -u .  2 4 .) .  A  k ö n y v -  
t á r t  F i lr e d y  L a j o s  a z  I p a r t e s tü le t e k  
O r s z á g o s  S z ö v e t s é g é n e k  ig a z g a t ó j a  
é s  Q o s z t o n y i  J e n ő  la p s z e r k e s z t ő  s z e r 
k e s z t ik .

Ötezer korona a legújabb Courths- 
Maler regény. A  M il l ió k  K ö n y v e  c ím ű  
r e n d k ív ü l  n é p s z e r ű  r e g é n y s o r o z a t  l e g 
ú ja b b  s z á m a  C o u r t h s - M a le r  új r e g é 
n y é t  t a r t a l m a z z a : » S z e n v e d é s  a  b o l 
d o g s á g  á r a *  c ím m e l .  E z  a  k ö n y v  m o s t  
h a g y t a  e l a  s a j t ó t .  M in t  a  M il l ió k  
K ö n y v e  m ie d e n  s z á m a ,  ú g y  e z  i s  
k ö n y v a la k b a n ,  jó  p a p ír o n ,  m ű v é s z i ,  
s z í n e s  b o r ít é k b a n  k e r ü lt  f o r g a lo m b a .  
A  le g n é p s z e r ű b b  r e g é n y ír ó n a k  e z  a  
k ö n y v e  m i n d ö s s z e  n y o lc e z e r  k o r o n á b a  
k e r ü l .  A z  U j Id ő k  e lő f iz e t ő i  a z o n b a n  
m é g  e n n é l  a  p é ld á t la n u l  o l c s ó  á r n á l  
i s  o l c s ó b b a n  f i z e t h e t n e k  e lő .  A z  U j  
Id ő k  e lő f iz e t ő i  u g y a n i s  3 0  0 0 0  k o r o 
n á v a l  f iz e t h e t n e k  e l ő  a  M il l ió k  K ö n y v e  
s o r o z a t  h a t  s z á m á r a ,  n é k ik  t e h á t  e g y  
s z á m  m i n d ö s s z e  ö t e z e r  k o r o n á b a  k e 
r ü l .  A  M il l ió k  K ö n y v e  m u t a t v á n y -  
s z á m o t  k ív á n a t r a  b á r k in e k  k ü ld  8  0 0 0  
k o r o n a  b e k ü ld é s e  e l l e n é b e n  a  k ia d ó -  
h iv a t a l ,  B u d a p e s t ,  V I . A c d r á s s y  u t  1 6 .

A Georgikon m e z ő g a z d a s a g i ,  ü z e m -  
p o l i t ik a i ,  a g r á r k e r e s k e d e lm i  s z a k la p  
m ú lt  h e t i  v e z é r c ik k é b e n  a  m in ő s é g i  
g a b o n a t e r m e lé s r e  h ív j a  fe l a  m a g y a r  
g a z d á k  f ig y e lm é t  S c h m id t  R ic h a r d  
m a lo m t u la j d o n o s .  > A  c u k o r k a r te l l  é s  
a  g a z d á k *  c ím ű  c ik k  fe l tá r ja  a  c u k o r 
g y á r a k  k a lk u lá c ió j á t  é s  h o r r ib i l i s  
n y e r e s é g e i k e t  a z  a l a c s o n y  c u k o r r é p a  
á t v é t e l i  á r  m e l le t t .  E  h é te n  k ü lö n ö s e n  
k i k e l l  e m e ln ü n k  a  v i lá g p ia c i  v o n a t 
k o z á s o k a t ,  m e ly e k  a z  e g é s z  v i l á g  
t e r m e lő o r s z á g a i  h e ly z e t é t  f e lö le l ik .  A  
la p  m in d e n  c ik k e  h a s z n o t  é s  p é n z t  
j e le n t  a  g a z d á n a k  é s  e g y  jő  m a g y a r  
g a z d a  a s z t a lá r ó l  s e m  h ia n y o z h a t ik  a  
G e o r g ik o n .  A  la p o t  T ó th  B . L á s z l ó  
o k l e v e l e s  g a z d a  s z e r k e s z t i .  K ia d d  
h i v a t a l a : V .,  B u d a p e s t ,  M é r le g - u .  1 2 .  
m u t a t v á n y s z á m o t  k é s z s é g g e l  k ü ld .  
E lő f i z e t é s i  á r a : e g y  é v r e  3 0 0 .0 0 0 ,  
f é l é v r e  1 6 2 .5 0 0 ,  n e g y e d é v r e  8 7 .5 0 0  K -

H A R A N G S Z Ó .

Advent III. vasárnap.
Ev. Máté 11. 2—10.

Mai evangéliumunkban Krisztus Urunk 
felelete vajha e hitszegény nemzedéket is 
meggyőzné, mint egykor Keresztelő Jánost, 
hogy „nincsen sémiiben másban üdvös
ség“. _____

Dr. Ostffy Lajos a pécsi gyülekezetnek 
félmillió koronát adományozott a Pécsett 
iskolázó evang. tanulóifjúság számára egy 
internátu8 céljaira.

A budapesti Deák-téri ev. polgári 
leányiskola jótékonycélú előadást rendezett 
dec. 4- és 5-én. Balatoni regéket foglalt 
hat ügyes képbe Jeszenszky Ignác fóesperes 
költői lelkű özvegye; ezt játszotta Jeszen
szky Ilma tanár betanításában 52 gyermek 
ügyesen, tanulva a szép tárgybői. Dr. Böhm 
Dezső igazgató kisérő zenéje, dalai. dr. 
Zelenka Margit tanár orgonakisérete s G!ock 
Klára tanár pompás díszletei emelték a 
nagy hatást, mely az iskola régi jó hirét 
öregbítette.

N. Szabó Gyulát, a magyar hirlapirás 
egyik értékes, sokoldalú és kiváló tagját, 
a Harangszó jeles tollú munkatársát, a 
Magvar Néprajzi Társaság rendes tagjai 
sorába választotta. Ezt a szép kitüntetést 
azért adta neki az előkelő társaság, mert 
néprajzi, etnográfiái munkái, kutatásai is 
oly becsesek, mint publicisztikai cikkei, 
zamatos, üde tárcái, regéi. N. Szabó Gyula, 
aki a fővárosban kezdte a hirlapirást, két 
tekintélyes vidéki napilapnak is volt szer
kesztője, azelőtt pedig a világhírű Lehár 
Ferencnek irt Bécsben szövegeket (Horthy, 
Piore- stb. indulók). Most egy ezeroldalas 
munkán, novella köteten és egy nagyobb 
regényen dolgozik. Az ezeroldalas műben 
Zala kincseit, érdekességeit, a Balaton 
pompáját, Göcsej néprajzát irja meg. — 
Ebben az évben ez már a második meg
tiszteltetése N. Szabó Gyulának, akit az 
ország egyik legnagyobb fővárosi politikai 
napilapja munkatársul hivott meg.

EVANGÉLIKUSOK!
A legszebb'karácso nyi 
ajándék j a t j ó  kön yv!
Siessünk megrendelni 

a Prot. Család és Iskola
kiadványait, 

míg a készlet tart. 
E g y -e g y  k ö n y v  á r a  fű z v e  5 0 0 0  K.

A Harangszóért. Szabó Imre budapesti 
Erzsébet királyné szálló tulajdonosa újból 
fényes tanujelét adta áldozatkészségének 
a Harangszóval szemben. Ugyanis lapunk 
fenntartására ezúttal 2 millió koronát ado
mányozott.

Lelkészbeiktatás Tésen. Pohánka Ödön 
tési lelkészt nov. 21-én iktatta állásába 
Takács Elek, a veszprémi egyházmegye 
esperese. Esperes iktató beszédében meg
kapó szavakkal állítja az ifjú megválasztott 
lelkész elé szép és magasztos, de annál 
felelősségteljesebb papi hivatás nehézségeit 
és buzditást ad annak betöltéséhez. A be
iktatott székfoglaló beszédében ígéretet tesz, 
hogy ezt a magasztos hivatást, amelynek 
betöltésére hivatott, prófétai lelkesedéssel, 
apostoli buzgósággal s  a reformátorok tör
hetetlen akaraterejével kívánja betölteni, 
melyhez Isten segedelmét kéri. Az ünnepé
lyen jelen voltak a beiktatott lelkész szülei, 
akik megilletödéssel, Isten iránti hálával 
eltelt szívvel ünnepeltek fiuk beiktatásán. 
Isten áldása nyugodjék meg az összes je
lenlévőkön s kisérje áldása, kegyelme és 
segedelme az ifjú lelkészt és hitbuzgó gyü
lekezetét.

Salgótarjánban az első ádventi estén 
a teljesen megtelt templomban közénekkel 
kezdődött az ünnepi rend, majd a lelkész 
imája után Vilezsál R hárd hegedűszólója 
és Kovács Géza szólóéneke zengett fel 
orgonakfsárettel. Ezután Figus Béla gazda
sági életünk sebeiről tartott egy nagy hatású 
felolvasást, amelyben kitért a mai gazdasági 
problémák minden ágára s az azok terén 
mutatkozó, különösen a magyarság szem
pontjából tapasztalható sebekre, amik csak 
a krisztusi lelkűiét általánossá válásával 
orvosolhatók. Ezután a Prot. Énekkar szé
nen előadott éneke következett, majd ismét 
Vilezsál hegedűjátéka, végül a helyi lelkész 
zárszavai után közénekkel végződött az 
ádventi király első köszöntése.

Az istentiszteletbe kapcsolt bensőséges 
ünnepség keretében az úrszentvacsorájának 
felvételével foglalta el Kovács Géza nov. 
28-án a salgótarfáni egyház orgonista-kán
tori állását.

A bpesti Bethlen G ábor Kör a bpesti 
protestáns egyetemi és főiskolai hallgatók 
reprezentáns nagy egyesülete dec. 12 én 
ünnepli fényes keretek közt fennálásának 
25 éves jubileumát. A ünnepély iránt, amely 
a ref. theológia dísztermében lesz, s ezzel 
kapcsolatban az egyetemi és főiskolai ifjú
ság iránt a protestáns társadalmi körökben 
s vezető embereink részéről élénk érdek
lődés van úgy annyira, hogy a jubileum 
alkalmával a Bethlen Gábor Kör renais- 
sancea és a protestáns ifjúsági mozgalom
nak egy új korszaka kezdődik. Az ünne
pély gazdag műsorát legközelebbi számunk 
fogja közölni.

A győri ev. diákszövetség október 
hó elején tartotta alakuló közgyűlését, 
amelyen megválasztotta az idei tanévre a 
szövetség tisztikarát s elhatározta, hogy 
— mint a múltban — a jövőben is ha- 
vonkint rendes gyűléseket, hetenkint pedig 
külön a fiúk, külön a leányok részére bib
liaórákat tart. Ezen összejövetelek mellett 
november 21-én a Szeretetház dísztermé
ben Luther-ünnepélyt rendezett, melynek 
műsora a következő volt: 1. Megnyitó. 
Tartotta Lukács István hitoktató-lelkész, a 
Szöv. vezetője. 2. Reményik S .: Az Óriás. 
Szavalta: Puxbaum Etelka tanítónőképző 
int. II. é. n. 3. Mendelssohn: Cherzo. Zon
gorán előadta: Stief Magda polg. III. o. t. 
4. Ünnepi előadás: Luther, mint költő és 
prózairó. Tartotta: dr. Baszel Ernő reálisk. 
tanár. 5. Ábrányi Emil: Vándormadár. Me
lodráma. Szavalta|: Jánossy Mihály fkeresk.
111. évf. t.. kisérték: hegedűn: Trogmayer 
Károly főgimn. VI. o. t., zongorán: Welt- 
ler Jenő reálisk. VII. o. t. 6. Lányi Ernő: 
Emlékezés. Előadja a diákszöv. zenekara.
7. Szilágyi Dezső: A nagy kazánfűtő. Sza
valta : Csermák Ferenc gimn. VII. o. t. — 
Dr. Bászel Ernő reálisk. tanár szemléltető 
módon állította a hallgatóság elé Luthert, 
mint a német irodalmi nyelv megteremtő
jét és a német irodalom felvirágoztatóját. 
A közönség, amelynek befogadására a 
Szeretetház díszterme szűknek bizonyult, 
rendkívül érdeklődéssel hallgatta, úgy az 
előadást, mint a műsor többi számát. Az 
ünnepély anyagi sikere mellett főként az 
erkölcsi siker búzdítota a szövetség kebe
lében kifejtendő munkára az ev. ifjúságot.

Tanítóválasztások. Kastner Samu ta
nító, akit a soproni gyülekezet egyhangúlag 
osztálytanítójává választott, november 28-án 
vett búcsút volt gyülekezetétől, Kemenes- 
magasitól. A búcsúzó tanító szavaira a 
gyülekezet nevében Szabó István lelkész 
válaszolt, köszönetét mondva hűséges mun-
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kásságáért 8 Isten áldását kérve új hivatás
állomásán végzendő munkájára. Smidéliusz 
Sándor kemenesmagasi-i 11-ik sorszámú 
osztálytanítót a vérteskethelyi leányegyház
község egyhangúlag praeoranstamtójává 
választotta. A kemenesmagasi-i hivek fáj
dalommal nézik Smidéliusz Sándor távo
zását, aki a gyülekezetét 15 éven át nagy 
Ugybuzgalomma) szolgálta.

Az aszódi Petöfí-glmnázium sorsa. 
Egyik legszebb múltú intézménye a lute- 
ránus kultúrának az aszódi Petőfi gimná
zium, amelynek falai között a többi között 
Petőfi Sándor is éveken keresztül tanult. 
Az inlézet fenntartása sok teherrel jár, 
melyeket mostanában már nem volt képes 
elviselni a jelenlegi fenntartó testület- Azért 
annak a szüksége merült fel, hogy az is
kolát a bányai evangélikus egyházkerület 
vegye át. Ebben az ügyben legutóbb egy 
bizottság utazott le és tárgyalt Aszódon: 
Raffay Sándor dr. bányakerületi evangé
likus püspök, Zslgmond Jenő dr. főrendházi 
tag, kerületi felügyelő, Landgráf János nyu
galmazott államtitkár, a budapesti magyar 
egyház felügyelője, Mágócsy-Dietz Sándor 
dr. és Mikler Károly dr. egyetemi tanárok, 
Szigethy Lajos dr. kerületi tanfelügvelö, 
Scholtz Oszkár dr. kerületi főjegyző, Blat- 
niczky Pál és Sagulv János főesperesek.

Budapest. A Deák-téri Luther-Szövet- 
ségi estélyen Rexa Dezső Pest vármegye 
főlevéltárosa tartott előadást Rákóczyról; 
a fasori Ev. Szövetség estélyén Kubicska 
András tanár: A szemről. — A budai kon
firmált ifjúság szeretetvendégséget rendezett.

Kispest. A hivek a templom berende
zési céljaira sikerült karácsonyi vásárt ren
deztek.

A nyíregyházai ev. Leányegylet vezető 
hölgyei az ev. templomban vallásos estet 
rendeztek. Műsor: 1. Közének. 631. Énekli 
a gyülekezet 2. Hegedű szóló. Rsff: Ca
vatina. Dr. Németh Sándor. 3. Alkalmi be
szédet Szohor Pál Nyíregyháza város fő
jegyzője, leánygimnáziumi felügy. 4. Stra- 
della: Irgalmazz Istenem. Énekelte Laskó 
Anna. 5. Beethoven : Op. 18. a) Alegro ma 
non tropps. b) Menuetto. Vonósnégyes. 
Dr. Németh Sándor, Qrusák László, Sim- 
kovíC8 A. és Veres Andor. 6. Ima áldás, 
Hulvey István segédlelkész. 7. Közének 89. 
Az orgonakiséretet az egyes ének és zene 
számoknál Krecsák László karnagy látta el.

Paks. Az Evangélikus Nő- és Leány
egylet műsoros templomi vallásos estélyt 
rendezett október 31-én, mely alkalommal 
közének, oltári ima után a gyülekezeti ve
gyeskar „Erős vár a mi Istenünk* c. koráit 
énekelte Kinkel György vezetése mellett. 
A „Karaffa, c. költeményt Rein Etus oki. 
tanítónő adta elő nagy sikerrel. A Nö-leány- 
egylet propaganda csoportjának „kvartett“- je 
(Resch Ilonka, Kiss Józsefné, Nagy Béla, 
Pál Béla) „Üdvöt csak Jézus ad nekünk* 
c. énekével szinte átjárta a szíveket, mély 
áhítatot keltve. — Az estélyen a Nő-leány- 
egylet felkérésére annak titkára, Pál Béla 
segédlelkész tartott tartalmas, mindvégig 
lebilincselő előadást „A haladás és hanyat
lás korszakai* cimen.

A paksi ev. Nő-leányegyesület, mint a 
múltban, ezidén is előadó estélyeket tart 
Adventben és majd Böjtben; karácsonyi 
akciója ezidén is sikerrel kecsegtet. A Nö- 
leányegylet tagjainak buzgólkodása, áldozat- 
készsége úgy látszik határtalan, — ereje 
kifogyhatatlan. Eddigi több milliós beruhá
zási kiadásai (templomi villanyvilágítás, 
csillárok, templomi függönyök, szegényak
ció stb. stb.) után újabb eredmények be

szélnek áldozatkészségéről, mindenre ki
terjedő figyelméről. — Legújabban oltár
szőnyeget vásárolt; Hoffmann Éva és H. 
Erzsébet, a két krisztusi lelkületű testvér 
egy szép, saját készítésű hímzett oltárteri- 
tövel szaporította a templomi berendezést.

Legyen Isten áldása: boldogság és üdv 
a jutalma minden buzgó, igaz léleknek.

A rábabogyoszlói evang. leánygyüle
kezetben nov. hó 28-án igen mozgalmas 
és a hitélet szempontjából nagvon jelentős 
nap volt. E napon ugyanis Varga József 
sárvári lelkész a délelőtt folyamán isteni
tiszteletet tartott a nagyszámú híveknek. 
Délután a nőegylet tartott gyűlést özv. Me- 
jer Józsefné elnöklete mellett, amikor a 
nőegylet elhatározta, hogy az oltárra egy 
térítőt szerez be. Ugyancsak beosztották a 
nőegylet azon tagjait is, akik a folyó iskolai 
évben az iskolában a női kézimunkát taní
tani fogják.

Este 6 órakor a gyönyörűen feldíszített 
iskolateremben vallásos estély volt, melyen 
a más vallású lakosok is nagy számban 
jelentek meg.

A vallásos est kiemelkedő pontja Varga 
józsef sárvári lelkész felolvasása volt: A 
vasárnap s az ádvent jelentőségéről. Szép 
szavalataikkal közreműködtek Mendel Gi
zella, Hajnal N. tanítónő és Remete Erzsé
bet. Rendkívül hatá^oR volt a gyermekkar 
éneke. Az offerlórium 158.000 koronát ered
ményezett az iskolás gyermekek karácsony
fájára. Az ünnepség megrendezése Fodor 
Lajos tanító és felesége érdeme.

Lelkészbeiktatás. A kismányoki evang. 
egyházközség egyhangúlag megválasztott 
lelkipásztorát, Lang Jánost november 28-án 
iktatta be szép ünnepség keretében Schöll 
Lajos, a tolna-baranya-somogyi egyházme
gye főesperese, mely ünnepélyes alkalommal 
az oltári szolgálatot Tinnschmidt Sándor 
majosi lelkész végezte. Ezt követőleg a fő- 
esperes mondotta el a lelkész- és a gyü
lekezethez szóló megható beiktató beszédjét 
és megáldotta új lelkésztestvérét.

A főesperesi áldás elhangzása után Lang 
János lépett a szószékre és tartotta meg 
beköszöntő beszédjét II. Kor. 4 . 6. v. alap
ján. Az ünnepély után közgyűlés tartatott, 
melyen a közgyűlést örökítették meg.

Nemes lélek. Perlaky István Bpestről, 
nagynénje: Perlaky Gizella volt győri ta
nítónő emlékére koszorúmegváltásért 100 
ezer koronát adományozott a győri evang. 
diakonisszaképző intézetnek.

A nemescsói gyülekezet nov. 28-án 
vallásos estét tartott a templomban, mely 
alkalommal Gerencsér Zsigmond lelkész 
Igen tanulságos felolvasást tartott Keresz
telő Jánosról. Komjáthy Juliska és Kulcsár 
Pál aikalmi szavalatokkal, az iskolás leány
kák pedig ünnepi énekekkel emelték az 
estély hangulatát. A vallásos estélven 100 
ezer korona offenrtórium jött be a Harang
szó és az egyházmegyei belmisszió javára.

A kemenesmagasi-i ev. ifjúsági egye
sület vallásos ünnepélyt tartott a reformáció 
születésének évfordulóján, október 31-én. 
Az ünnepély keretét az egyesületi énekkar 
szép négy- és kétszólamú énekszámai és 
Komjáthy Juliska, Kiss Ilonka és Molnár 
Irma aktuális szavalatai szolgáltatták. Szabó 
István lelKész, egyesületi elnök Lutherről 
tartott szabad előadást, amelyben Luthert, 
mint gyermeket, ifjút, meglett férfiút állította 
a hallgatóság lelke elé, aki életével-halálával 
egyaránt bizonyságot tett Istenbe vetett 
erős hitéről, evangéliomi meggyőződéséről. 
Az énekkarok betanítása és vezetése Käst
ner Samu tanító érdeme.

C S AL ÁDI  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Özvegy Terényi Jánosné 

szül. Laci Mária mélyen megszomorodott 
sziwel tudatja, hogy a legjobb férj, a leg- 
gyöngédebb fiú, a legszeretőbb testvér s a 
legodaadóbb rokon: Terényi János tápió- 
szentmártoni ág. h. evang. lelkész, egyház- 
megyei törvényszéki biró stb., életének 
56-ik évében, hosszas betegség után az 
Úrban folyó hó 3-án délután 2 órakor 
csendesen elszenderült. Tápiószentmárton, 
1926. december 3. — A halál elragadott, de 
emlékedet szeretettel szivünkbe zártuk.

özv. Rapos Sámuelné született Heinbach 
Emmy, a Megboldogult gyermekei és az 
egész rokonság nevében is mély fájdalom
mal, de az Isten akaratában való csendes 
megnyugvással jelenti, hogy forrón szeretett 
férje, az önfeláldozó édesapa, jó nagyapa 
és szerető rokon Rapos Sámuel m. kir. 
állami ménesintézeti tanító, a mezőhegyesi 
ág. hitv. ev. leányegyház kántora nemes 
hivatását közel négy évtizeden át mindha
lálig hű kötelességtudással betöltő áldásos 
életének 59-ik, megértésteljes második há
zasságának 4-ik évében, rövid szenvedés 
után f. é. december hó 3-án d. u. l/t3  
órakor az Urban csendesen elhunyt. — 
Rapos Viktor, Rapos Margit férjével Szabó 
Dániellel gyermekei. Szabó (ncike, Szabó 
Danika, Szabó Tibiké, Szabó Lórika unokái. 
„Végezetre (. tétetett nékem az isazság ko
ronája, melyet megad nékem az Úr.‘ (II. 
Tim. 4, 8.)

ÚJ D ON S Á GOK.
Protestánsok ifjúsági vasárnapja.

Ifjúsági vasárnapot tartottak december 5-én 
az összes budapesti református és evangé
likus templomokban. A szószéken a két 
egyház ifjúsági munkában legjobban érde
kelt igehirdetői beszéltek az ifjúsági munka 
fontosságáról és szólaltatták meg fiatal
emberek számára a keresztyénség nagy 
üzeneteit.

Gyermekbetegseg grasszál Angliában 
a felnőttek között. A gyermekparalizis, 
amely csak gyermekeket támad meg, jár- 
ványszerűen lépett fel Angliában a felnőttek 
között.

A nagy család. Newyorkban minden 
évben pályadíjat tűznek ki a legnagyobb 
családdal biró családfő részére. Ebben az 
évben a nagy jutalmat Cornelius Bolster 
és felesége nyerték meg, akiknek tizenhat 
élő gyermekük van. A legérdekesebb a do
logban az, hogy a férj negyvenhárom-, a 
feleség negyvenéves.

A magyar anyanyelvű vasutasokat 
elbocsátják Jugoszláviában. A kormány 
rendeletet adott ki, amely szerint a magyar 
anyanyelvű vasutasoknak, bár az állam- 
polgári esküt letették — haladéktalanul fel
mondanak.

Stockholmból P árizsba lóháton. Igazi
modern amazon az a derék svéd kisasszony, 
aki most Párizs sportvilágának eleven szen
zációja. Szeptember 20-án szállott nyeregbe 
Linde Kinkovström s most rugtatott be a 
Porte de Pantinon a francia fővárosba, ahol 
azóta persze állandóan riporterek és foto
gráfusok ostromolják körül.

Szegény Coolldge. Az amerikai elnök 
tudvalevőleg a Fehér Ház-ban lakik. Az 
épület azonban már annyira ósdi, hogy 
sürgős tatarozásra szorul. Az elnöknek 
tehát hamarosan ki kellene költözködnie. 
Coolidge azonban nem tud kiköltözködni,
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mert eddig képtelen volt megfelelő lakást 
kapni.

800,000 automobil közlekedik Francia 
országban. A kereskedelemügyi miniszté
rium közlése szerint Franciaországban 
junius 11-én 800,000 automobil volt for
galomban, szemben az 1913. év június 1-i 
nem egészen 100,000 automobillal.

A HARANQSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

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

Imvász Ilka Rákospalota, Stickel Erzsébet 
Siklós 50—50, Moór Samu Sárvár, Varga

{ános Celldömölk, Menyhár István Vác, 
lorbély József Szombathely, dr Lauringer 

Jánosné Kőszeg, Kovács Imre Rábaszent- 
mihály 10—10, Vörös Samu Nemeskolta, 
özv. Jánossy Ádámné Kemenesmagasi, 
Jánossy József Kemenesmagasi, Qyurkó 
István Kadarkút, Dankó Samu Öcsöd, 
Bagda Jánosné Székesfehérvár, Sárkány 
Ferenc Körmend, Unger Károly Kő
szeg, Németh István Répcelak. Ifj. Egylet 
Szepetnek, Medvegy György Tiszaföldvár, 
Oravetz Mártonné Szécsény, Pongrácz Mi
hály Kőszegdoroszló, Erhard Ferenc Felső
aranyod, Dezső Jolán Pápa, özv. Böröczky 
Sándorné Adásztevel, Németh Béla Zala- 
szentmihály, özv. Lacsny Dezsöné Győr, 
özv. Revaló Jánosné Kiskőrös, Hanzély 
Etelka Mezöberény. Smidelius Béláné 
Szombathely, Nagy Dénesné Boba, Dóm
ján Ferencné Dergecspta, Péczy András 
Győr, Kákay Mihály Pestszentlörinc, Sku- 
tera Ferenc Soroksárpéteri, Horváth Elek 
Kispest, Kerschbaum Kornélia Körmend,

Pálfi Józsefné Kisfalud, Gyura Németh 
István Nagysimonyi, Haász Gézáné Győr, 
özv. Kiss Imréné Pápa, özv. Pivarcsik Já
nosné Rákospalota, Nádassy Kálmán Deb
recen, Halmos Jánosné Gv ula 4—4, Csonka 
Róza Alsónána, Szabó Gyula Szilsárkány, 
Németh Béla Vásárosfalu, Gyugó Lidia 
Tordas. Péterfy Bálintné Terestyénjákfa 
5—5, Farkas János Ibrány, Reich Gusztáv 
Szombathely, Berkes Sándor N.-mórichida, 
Becker Ferenc Sárszentmiklós, Feiler Je- 
nőné Szergény, Leányegyház Nógrád, Keck 
István Packs, Nemecekó Sándorné Duna- 
földvár 20—20 ezer K.

Felelős szerkesztő és k iadó : CZIPOTT O tZA  
•zen tgo tthA rd , VasvArmegye. 

Szerkesztő társ: NÉMETH KÁROLY.
F őm unkatársak  :

NAOY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TŰRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk rlssza.

Piac.
Valuták: Dollár 70 975, Schilling 10034, 

Német márka 16904, Cseh korona 2108, 
Dinár 1252, Lei 380, Lira 2897, Frank 2555, 
Angol font 345 600.

Gabonaárak: Búza 390—395, rozs 305— 
307, árpa 250, köles 190, zab 227, tengeri 
195—200, korpa 167 ezer korona méter- 
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 17000—17200, bika 
11500—14500, ökör 12 000—13.000, tehén 
6000—14.500, növendékmarha 5000—11.000, 
zsir 24.000—30.000 K kilónként.

Jó házból való belső lányt keresek. — 
C im : Pfeifferné Kaposfőpuszta. U. p. 
Szomajom. (Somogy m.) 1—4

Megjelent:
Elbeszélések, rajzok, 
elmélkedések. -  

1—s Irta : GuJ&s T.
Szórakoztat, hitet ébreszt, utat mutat I 
Szép karácsonyi a jándék  1 — Á ra: 
26 000 K. — Kapható minden jobb 
könyvkereskedésben és a Szerzőnél 

Pestszentlörinc Kossuth u. 163. sz.

A kemenesmagasi-! (Vas m.) ág. h. 
ev. egyházközség a II. sorszámú osztály
tanítói állásra pályázatot hirdet. A meg
választott tanító kötelessége: a reábizott 
elemi és ismétlő tanulók tanítása, bel- 
missziói tevékenység, egyházi, illetőleg 
ifjúsági énekkar, jegyzőkönyvek vezetése; 
kántoriakban, adókivetésnél, számadásoknál 
segédkezés. Javadalma : szép, három szo
bás lakás, kert, 662 K készpénz és meg
felelő államsegély. Pályázati határidő a 
megjelenésből 10 nap. Leikéül mtaui.

A bakonyszentlászlói ág. hitv. evang. 
egyházközség a megüresedett kántortanitői 
állásra pályázatot hirdet. A helyi javadalom, 
a megfelelő lakáson kívül 24 egységre van 
értékelve. (9 hold szántó és rét, 11 q rozs, 
14 m. kemény tűzifa, 50 kor. készpénz 
stb.) A többi államsegély. Kellően felsze
relt kérvények a lelkészi hivatal címére 
küldendők. Pályázati határidő a pályázati 
hirdetés megjelenésétől számított 8 nap. 
Kommunizmus alatti magatartás igazolandó.
1—1 Ev. lelkész! hivatal.

Okos magyar ember nem vesz soha
vásárban ráadással kínált selejtes naptárt, 
amikor olcsóért értékeset, jót is kaphat
K is  T i v a d a r n á l  P á p á n

Képes NaptárLuther
Protestáns Árvaházi 
Keresztyén Család 

„Virágos Kert“ Gyermek
Siessen megrendelni kedvelt naptárát, amíg a készlet tart Kis Tivadarnál Pápán.

176 old. 78 kép 1.60 pfill
172 n 35 n 1.60 n
176 n 71 n 1.44 n
94 n 11 n -.6 4 n

Legkedvesebb karácsonyi ajándék egy szép ima- vagy énekeskönyv.
Gyurátz: „Lelki Vezér“ imakönyv; —  Raffay: Imakönyv; —  Czeglédyné: Szoros kapu, —  kes
keny út, imák leányoknak; —  Evangélikus énekeskönyvek különféle kötésben és árban kaphatók.

Hosszú téli estéken olvassunk jó könyveket, árjegyzéket ingyen küld
K is T ivadar könyvkereskedése P áp a . Fő-utca 21.

Nyoma to tt Wel lisch Béla vülamüumfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1010-ban. 

Laptulajdonol:
i  D ia ín iü ll Lotber-SiOvetsfig.
Az Omágon Luther-Szövet 

■ép hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetést dijak 
6a reklámidők a

HARANGSZÓ szerkesztő
kiadóhivatalának 

Szentgotthérdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

T érj be hozzánk s m a ra d j n á lu n k , 

M i ádventi n agy  k irá lyu n k !

SserkeasiO-kladóhlTatal: 
8 Z E N T O O T T H Ä R D .

Vas vármegye.

Fiókkladóhlratal 
.Luther-Társaság* könyv- 

kereskedése Bndapeat,
VIII., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HARANU8ZO“ 
előfizetési ára: a negyedik 
negyedévre 16.000 korona.

Félévre 30.000 korona. 
Csoportos küldéssel 
KP/t-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre Z 
dollár ; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Karácsony előtt.
János ev. 12.46. „Én vilá

gosságul jöttem a világia, hogy 
senki ne maradjon a sötétség
ben, aki én bennem hisz.“

Mint az Istentől küldött örömüze
netet hordozó követ, évről-évre 

betér hozzánk karácsony szent ünnepe. 
Ezidén is már itt áll a küszöbön, az 
ajtó előtt, hisz a négy ádventi vasár
nap tulajdonképpen a karácsony ko
pogtatása. Hiszem, hogy most is vár
juk, éppen úgy, mint valamikor, boldog 
gyermekálmok álmodása közben, a 
karácsony pedig lassan leereszkedik 
a földre,.. De hát miért is jön ez a 
kedves, szent ünnep mihozzánk? ... 
Talán ezt a nyugtalan világot még 
nyugtalanabbá akarja tenni? Talán 
a hiú kívánságokkal teli szíveket még 
több kívánsággal akarja megterhelni ? 
Hát nincs elég irigység, rosszindulat, 
kapzsiság és könnyelműség ezen a 
világon s a szívekben?... Mentsen 
Isten attól, hogy a karácsony szent 
ünnepeivel ilyen gonoszul visszaél
jünk! Az Úr 11. parancsolata azt is 
jelenti, hogy a te Üradnak, Istenednek 
ünnepét hiába ne vegyed, mert nem 
hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki 
az ó ünnepét hiába veszi 1,.. Ez 
pedig azt teszi, hogy mi az Úristent 
téljük és szeressük, karácsony szent 
ünnepét ne arra használjuk, hogy földi 
gondjainkat és kívánságainkat sza
porítsuk, sem arra, hogy pogányos 
nekihevüléssel, izgatott lotás-futással 
bevásárlásokat tegyünk — karácsony 
azért jön, hogy Urunk, Istenünk nevét 
hálaadással dicsérjük, magasztaljuk, 
és hívó lélekkel örüljünk annak a 
szent világosságnak, amely a Jézus 
Krisztusban jelent meg I Karácsony 
azért jön, hogy ennek a világosságnak 
ragyogó fénykörébe vonjon bennünket, 
mint a világosság gyermekeit I. . .

Azután hiú kívánságok helyett há
lával akarja megtölteni szívünket.

Hálával azért a világosságért, mely 
mindenkinek felragyogott a bethlehemi 
jászolbölcsó felett, hogy senki ne ma
radjon a sötétségben, aki a Krisztus
ban hiszen. — A széles, nagy világon 
sehol sincs világosság nélkül élet, 
napsugár nélkül elsárgul, elpusztul 
minden, gondoljuk hát el: micsoda 
élet, micsoda világ lenne az, amelyben 
nem csillogna karácsonyi fény, nem 
ragyogna Isten szeretetének napja? ..

Az adventi esték komoly órái alatt 
sokat foglalkozunk önmagunkkal. 

Szeretünk a lelkünk mélyére letekin
teni, hogy ott rendben van e minden 
a közeledő király számára. Figyel
münk embertársaink felé fordul, kik
nek lelkét a nap nehéz gondja, meg 
próbáltatása sok féle életváltozásba 
sodort. Mindenki keres valamit, mitől 
lelkének nyugalmát, szívének boldog
ságát várja. És ebben a nehéz bol
dogság-keresésben a legnagyobb rész 
jut a nőnek általában; mert míg a 
férfi az élet anyagi oldalát kívánja 
elsősorban rendezettnek, a nő mindig 
nagyobb vágyódással fordul új esz
mények felé, melyekben tlósulni 
látja színes álomképét.

Vizsgáljuk meg ezt a szmény
keresést és világítsuk az' . Evan-
géliom fényével.

Az evangéliom ágával
szembe néztél e már t  leány,
ki oly sokat építesz ismeretlen élet 
ideálokra? Hiú lelkedet megfflrösz- 
tötted e már az evangéliom fényfür
dőjében? Tudod-e, hogy mi hiányzik 
a te leányszobádból, amelyet modern 
Ízlésed szerint rendezel be, tudod e, 
hogy hiányzik abból, a Biblia ? A Bib
lia, amely a te telkednek szeretetet 
ad, amelytől kitartást nyersz és biz-

Qondoljuk el: mi lenne a világ Meg
váltó nélkül, evangéliom nélkül? 

íme, ezért jön karácsony 1 
Az Istennek pedig legyen hála ki- 

beszélhetetlenül nagy, drága ajándé
káért I. . .
„Ragyogj fel csillag, szép hajnali csillag, 
Melynek sugári üdvösségre hívnak;
A nap közelget, osz,;k már az éjjel,
Fény űzi széjjel.k

Ámen.

tatást, amely megnemesft téged és el
indít egy utón, amelyen nem érhet 
semmi bántódás, mert veled lesz a 
vezér, az Úr Jézus.

Milyen nehéz a ma nőjének meg
állni a helyét, mikor az egyenjogúság 
a minden rangot elérő vágy betel
jesült. Azt hiszi a hivatalokban, az 
ügyvédi asztalnál, a parlamentben 
élő nő, hogy amikor a sok vezér által 
kivívott helyet elfoglalta, neki már 
nincs is szüksége nőiességre. Büszke 
arra, hogy egyedül férfiasán élhet, 
nem veszi észre, hogy közben elve
szíti legszebb ékességeit, az igazi 
énjét, a kedves, bájos, meleg nőies
séget, fel sem tűnik neki, hogy a férfi 
számára csak pajtás, akivel szemben 
nem bír semmiféle varázssal. Ez az 
egyedül élő, modern nő szakít az 
édesanya konzervatív gazdálkodásával 
és elindul a maga útjain. — Ennek 
a mai nőnek az életébe nem világít 
az Evangéliom.. Pedig milyen más 
lenne az élete az egyedülléte, egye- 
düldolgozása, ha hivatását az evan
géliom világosságánál rendezné el.

Van-e nagyobb szépség a lélekből 
kisugárzó hit és szeretet szépségénél. 
A kiművelt mai leány sokat olvas, 
tanul és tud, de kevésnek a művelt
sége az a lelki műveltség, amely az

i  nő az ádventi evangéliom világosságában.
Irta: Novák Rezsőné.
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evangéliomből meríti a tudás alapját. 
A modern irodalom minden termé
kére kiráncsian fordítjuk tekintetünket, 
de a Könyvek Könyve olvasatlanul 
hever.

Az ádvent a mi lelkűnknek elő
készítési és várakozási ideje. Igye
kezzünk a mi figyelmünket különös 
dolgok felé irányítani. Foglalkozzunk 
egyházunk bajaival, imádkozzunk egy
házunkért. Az igazán evangélikus nőt 
érdekli egyháza minden ügye. Szereti 
a szegény és beteg gondozást, van 
szekrényében mindig egy kis hely a 
szegény ruhátlanoknak a számára.

Különösen szól a szegények és 
árvák gondozása a gyermektelen asz- 
szonyoknak. Készítsenek ajándékokat 
játékokat karácsonyra és adjanak 
gazdag karácsonyfájukból csak egy 
ágat is csillogó, fényes ajándékkal 
megrakottan és vidítsák föl a nyo
mortól eltorzult szegény csöppségek 
tekintetét csak egy estére is. így töl
tik be hivatásukat, mely a legszebb 
istentisztelet. Jakab apóstól szerint: 
meglátogatni az özvegyeket és ár
vákat az ő nyomorúságukban. . .

Ez az evangélium világosságától 
fényes út, amelyen járnunk kell mind
nyájunknak, kit magunkat keresztyé
neknek nevezzük. Ez az igazi isteni 
élet, amelytől megnemesedik a mi 
életünk, mely arcunkra varázsolja 
az isteni képmás szelíd vonásait, mely 
tekintetünkbe áj élet felfogásoktól át
hatott szépséget ad.

Vigyázzon minden asszony az ő 
házas életére I Nemes asszonyi gon
dolkodásával emelje férjének életét és

Karácsonyi történet.
Irta: Farkas Mihályné. (2)

Már napokkal ezelőtt óriási tevékeny
séget fejtett ki a konyha körül a tanárnő 
asszony és Gizi, Klára vagy Ilon, már 
ahogy épen a család ezidőszerinti fogadott 
leányát hívták. Mert jó szokása volt a te
kintetes asszonynak, hogy családja sze
gényebb ágából egy-egy növendék-leánykát 
pártul fogott, hogy legyen akit szeressen 
és dorgáljon és sokoldalú gazdasszonyi tu
dományának letéteményesévé tegyen. Ez a 
jámbor hajadon azután ki is lett oktatva 
alaposan az összes női tudnivalókban, és 
hallott kora hajnaltól késő éjszakáig bölcs 
tanításokat az iránt, hogy mit szabad és 
mit nem illik tennie, úgy hogy protestáns 
létére már hinni kezdett a purgatóriumban 
— ámde ez csak átmeneti állapotnak bi
zonyult, mert a  Tarczali leányok olyan jó 
hírnévnek örvendtek, hogy mire kikerültek 
a rövid szoknyából, már mindig jelentke
zett a vőlegény, aki csinos hozományon 
kívül egy nagy kincset, egy kipróbált tü
relmű asszonyt kapott.

Nos tehát — „asszonynéni“ és fiatal 
szárnysegéde egyremásra sütötték a sok 
diós-, mákos-, lekváros patkót, hosszú

ezzel az egész házas életét minél 
nemesebb, magasabb színvonalra! 
Az asszonynak legnagyobb szüksége 
van az evangéliomra, mert az ő lelki 
egyensúlyán nyugszik az egész család 
boldogsága. Szeresse az asszony és 
édes anya az evangéliomot, hogy 
megteljék az ó háza ennek békéjével. 
Ebből merítsen magának erőt a gyer
meknevelésben. A leány legtöbbet 
édes anyjával van együtt. S ha az 
édes anya szeretettel figyeli leányá
nak lelki fejlődését, tévedéseket is 
amelyekbe esik és idejekorán helyes 
útra tereli leánya szórakozásait, maga 
is részt vesz azokban, ha végül evan- 
géliomi hitével áll egy tiszta erkölcsi 
magasságban leánya fölött és ebből 
a hitből ad, ezzel táplálja a reábízott 
lelket, akkor minta kép lesz az édes
anya, akkor gyermeke előtt mindig 
glóriás fényben ragyog neve.

Szeretném, ha a mi evangélikus 
egyházunkban sok evangéliom vilá
gosságában járó leányt, egyedül álló 
nőt, asszonyt és családot, édesanyát 
találna a karácsonyi angyal, kit Isten 
elküld a földre, hogy vissza térve az 
ő színe előtt számot adjon majd: 
íme Uram, oda lenn, minden szív és 
minden lélek tiszta és kész az ádventi 
király befogadására.

5000 kor. fűzve
egy könyv a Prot. Család 

és Iskola kiadványaiból.

póznára huzva pirították a kemencében a 
rábaközi módra készült ropogós perecet, 
aminek a receptjét századik asszony se 
tudja, — és fontak nagy komolysággal fe
hér tészfakígyókat, óriási kulcsosokká, ami 
már kész tudomány. Aszalt gyümölcsöt is 
főztek nagy fazekakban, tágas kondérban 
piros húzú sonka kövedt, fűszeres illatával 
inycsiklandoztatóan — bizony mondom, 
mikor karácsony-estén mind e drágalátos 
jókkal meg lett rakva a nagy ebédlő asz
tala, — a diákoknál kevésbbé étien vendég 
is örömét találhatta volna benne.

Pedig hát csak diákok voltak a meghí
vottak, azok is a legszegényebb fajtából, 
akiket a szüleik — költség híjján — nem 
engedhettek hazautazni az ünnepekre, ezek 
sorjáztak föl a lépcsőn az est beálltával, 
miután megelőzőleg kopott gúnyájukat le
kefélték s tintás kezeiket tisztára mosták.

Barátságos háznép fogadta őket 8 men
ten kigyúlt tiszteletükre a sarokban fölál
lított hatalmas fenyő száz apró gyertyája 
a szent-estét jelezve, ők pedig körbe álltak 
és romlatlan szívük mélyéből buzgón csen
dült föl karban az ének: „Krisztus urunk
nak áldott születésén —

Annak, aki lenéz reánk a magasból, bi
zonyára kedve telt e látományban és nem 
vette rovásra azt se, ha egyik-másik gyarló

Karácsonyi üzenetek az 
ó-szövetségböl. (2)

Irta: dr. Kiss Jenő egyet. rk. tanár.
Ott van Ezsaiás. Királyi prófétának 

szokták hívni hangjának ünnepélyes 
komolyságáért, szinte a fenségbe len
dülő stílusáért. Kemény szava, amikor 
a kortársak bűne ellen fordul, vág 
mint az éles penge. Csak egyszer 
lágyul el a hangja, csak akkor, ami
kor az idők teljességében bekövetkező 
nagy időkről szól. Ott ül a jeruzsálemi 
királyi palota márványlépcsőjén és 
nézi az embereket, akik a királyhoz 
jönnek, a királytól mennek Harc hírét 
hordó és vivő követek ezek. Harci 
készülődéssel teljes az egész ország. 
Fegyverzörgés mindenfelé. A keleti 
égbolton sötét felhők gyülekeznek. 
Egy nagy hatalom, az asszyrok népe 
támad fel, hogy leigázza a kis Judát. 
Ezen általános harci zajban emeli fel 
a szavát a próféta, s nem harcra 
lelkesítő őket, hanem békéről beszél. 
Látnok tekintete a felhők közül ki
villanó nap fényét követve a jövendő 
Messiás országának körvonalait látja, 
amelynek királya a békesség fejedelme 
lesz; akinek uralma állandó, aki szi
lárdan tartja a kezében a kormány- 
rudat, s uralma növekedésének és 
békéjének nem lesz vége (9.7). Milyen 
gyönyörű gondolat 1 Milyen felemelő, 
hogy a próféták egyik legkorábbika 
s leghatalmasabbika, aki határozott 
színekkel dolgozik a jövendő Messiás 
alakjának megrajzolásán, a békesség 
királyának festi őt. A békesség kirá-

emberkének szeme a mesék országába való 
látományra, a terített assztalra téved.

Volt aztán lakmározás, kinek/ mit a sze- 
me-szája kívánt, kapott mindenki ami mégis 
megmaradt, papirosba takarva elvitték, ne
hogy álomnak tűnjék fel a mai est.

Vacsora után tombola következett; 
mindegyik fiú kapott egy számokkal beirt 
kemény papirostáblát, hozzá Uvegdarabokat 
A professzor úr maga húzkodta ki egy 
kis zöld vászonzacskóból a számokat, oku- 
láréján keresztül szemmeltartva midegyik 
gyereknek a számlapját és a kisasszony 
osztogatta ki a nyereménytárgyakat, amik 
egy mellék asztalon fölhalmozva állottak.

Volt ottan százféle apróság, aminek 
csak egy kis diák hasznát veheti; jegyző
könyv, tolltartó, papiros, meleg sapka, ha
risnya, zsebkendő, — a quinternó pláne 
egy ezüst óra volt, és a legcsodálatosabb 
az volt a dologban, hogy kivétel nélkül 
mindenki nyert valamitt Az volt az öröm, 
a boldogság! Könnyekkel átitatott szívvel 
mi már nem tudunk így örülni!

Társasjátékok következtek aztán, nagyon 
mulatságos mókák, miket a tanár úr ren
dezett és mikor nagysokára hazabocsátotta 
kis vendégeit, az otthon édes melegét vitte 
magával fűtetlen szobájába mindenik.

Míg „asszonynéni“ fejcsóválva nézegette
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lyának, akinek idejében még a termé
szetvilág nagy ellentétei is megszűn
nek. Amikor lakozik a farkas a bá 
ránnyal és a párduc a kecskefiuval 
fekszik; borjú és oroszlánkölyök és 
kövér barom együtt lesznek, és egy 
kis gyermek őrzi őket. .. amikor nem 
ártanak és nem pusztítanak sehol 
szentségein hegyén, mert teljes lészen 
a föld az Úr ismeretével, mint a vfz 
a tengert beborítják (11.8—9). A 
próféta szerint tehát a Messiás or
szága a békesség országa lesz. A 
jelen felfordult viszonyai, a látszat 
béke 8-ik, valójában a háború 12-ik 
évében milyen csábító, csalogató kép 
ránknézve is. Ne mondjuk atyámfiai, 
hogy csalóka ábránd, mivel emberek 
közt, emberektől békességet nem vár
hatunk. Ami lehetetlen az emberre, 
az lehetséges Isten előtt. Isten előtt 
semmi sem lehetetlen ; különösen, ha 
Ö ígéri valaminek a megvalósítását. 
Igen, béke emberek közt addig nem 
lehetséges, amíg Krisztust igazán meg 
nem ismerik; addig nem, amíg kará
csonyt igazán ünnepelni nem tudunk, 
amíg ádvent komoly, figyelmeztető 
napjai hatás nélkül múlnak el fölöt
tük. De a szívében a már a próféta 
által a békesség fejedelmeként jelzett 
Krisztust váró és fogadó ember szá
mára nem tűnik fel lehetetlennek, 
utópiának az a boldog állapot, amikor 
íme még a természetvilág ellentétei 
is meg fognak szűnni. Kezdjünk azért 
mindenekelőtt belső békességet zavaró 
hatalmak ellen. Szerezzük meg először 
a magunk békességét. Ahol békesség 
ott Isten, ahol Isten, ott szükség nin
csen. írva áll a szent könyvben, a 
próféta látomásaként, hogy ama vesz-
hófeherre^súrolt^padiójának siralmas álla
potát, melyet már majd csak az ünnepek 
elmúltával lehet orvosolni. Tarczali az ab
laknál hallgatta a^mindegyre távolodó vfg 
zsibo/jffást és mintha mérhetlen messze
ségekből egy helyeslő hang jutott volna el 
hoz 2á, minőt a szivükkel hallanak, akik na
gyon szeretnek.

Megkérdeztem egyszer tőle, hogy vájjon 
m iért is rendezi házába évről-évre ezt a 
sokadalmat, ami hajlott korát tekintve mé
gis csak terhére lehet.

Feleletül akkor mondta el nekem ezt a 
kis epizódot a saját életéből:

„Nem tudok szomorú fiatal arcot látni 
és végtelenül sajnálok minden gyermeket, 
aki nem töltheti a karácsonyt családja kö
rében, mert még most is élénk emlékeze
temben van az én első karácsonyestém 
idegenek között.

Jómódú földesúr volt az apám, egy a l
földi faluban. Akkortájt jómódúnak tartot
ták már, akinek pár száz holdacskája volt, 
mert az emberek igényei lépést tartottak 
jövedelmeikkel. Olcsó is volt akkor az élet
mód, sok minden kitelt a háztól, volt nagy 
kertünk, szép lakásunk, hintónk, lovaink, 
libériás kocsisunk, külső-belső cselédség

Dr. Ravasz László dunamellékl ref. püspök. A kc- 
resztyén ifjúsági egyesületek nagygyűlésén Buda* 
pesten a Deák-téri ev. templomban hatalmas be
szédet mondott a mai Ifjnságról és az ifjúság 
hivatásáról. Ugyanez alkalommal RafTay Sándor 
dr. ev. püspök a Kálvln-téri ref. templomban hir

dette az Isten igéit nagy ékesszólással.

szőszál, amely Isai törzsökéből szár
mazik, a népek fölötti uralom birto
kosa lesz; békesség fejedelme s bé
kéjének nem lesz vége. Felemeli s 
megerősíti a jogosság s igazság által 
Dávid királyságát, (9 . e—7).

A királyi próféta fiatalabb kortársa 
M ik e á s . Kicsoda olyan, mint Isten, 
fordíthatnák le nevét, — és e név 
jellemzi ót. Az Istenben való rendü
letlen bizalom. Tudja, hogy Istene az 
egyedüli, hatalmas Isten, aki mellett 
más Istenről beszélni nem lehet, aki
nek hatalma porba sújtja a gyarló 
embereket. »Mert ime ó kijön helyé
ről és leszáll és lépdel a föld magas- 
latain s szétmállanak alatta a hegyek,
böviben, szóval mindaz, ami együttvéve a 
jóllét látszatát és érzését kelti.

Az édesapám erélyes, szigorú férfi volt; 
hirtelen haragjától félt az egész háznép, 
az édesanyámat se véve ki, aki példány
képe volt a hosszútűrö szelíd asszonyoknak.

Első gyermeke voltam szüleimnek, sze
gény anyám talán azért ragaszkodott hoz
zám, tudtán és akaratán kivül azzal a meg
különböztetett gyöngédséggel, amelyet az 
asszonyok első szülöttjük iránt éreznek. 
Ennek a szeretetnek tudata sok rossztól 
visszatartott későbbi éveimben!

Hatan voltunk testvérek, mire én tíz 
éves lettem, mert akkoriban még az a föl
fogás járta, hogy gyerekből, pohárból soha 
sincsen elég a háznál — s én voltam az 
anyámnak kis titkára, segítsége apró-cseprő 
házi dolgaiban, afféle igazi anyás-gyerek, 
akinek lelke túlfinomúl és elveszti nyers 
rugékonyságát az élettel szemben.

Nem is szerette az apám, hogy mindig 
az édesanyám szoknyáján ülök, s bár mód
jában állt volna otthon taníttatni, bejáratott 
a falusi iskolába 8 krajcárt adott, ha néha 
a paraszt-gyerekkel tülekedni látott, mert 
ébredő férfiasságom jelének vélte azt.

(Folyt, köv.)

a völgyek pedig szétszakadoznak, mint 
a viasz a tűz előtt, mint a meredek
ről leszakadó vizek. (1 .s). És a pró
féta azt hirdeti, hogy a mindenható 
Isten az idők teljességében, az utolsó 
időben az Úr házának hegyét a többi 
hegy fölé emeli, úgy hogy az felül
emelkedik a halmokon, és népek özön
lenek hozzá és sok nép közt ítéletet 
tészen és megfedd erős nemzeteket, 
íme az ítélet gondolata. Amint az 
agg Simeon mondja a megszületett 
Megváltóról: »íme ez vettetett sokak
nak elestekre és feltámadásokra Izra
elben.* Nem is lehetséges ez másként. 
Mint a vízbe dobott kóütésre támadó 
vizgyűrűk szétfutnak az egész felüle
ten s mozgásba hozzák azt, miként 
a tésztába elrejtett kovász átjárja, 
megkelti az egész tésztát, azonképen 
a dicsőség királya, az Úr felkentje 
felrázza az egész világot s választás- 
tételre hívja fel. Karácsony ünnepe 
ezért a békesség s öröm ünnepe 
mellett a választástétel ünnepe is. 
Minden embernek szól, de a méltat
lanokat megítéli. Amint a királyi 
mennyegzőre csak ünngplő ruhában 
lehet menni, s akin az nincsen, az 
kivettetik onnan, úgy a nagy király 
születése napján sem lehet előkészület 
nélkül megjelenni. Nem külső cifra
ságot s ékességet jelent ez, hanem 
belső előkészületet. Megtérést, törö- 
delmet. Hogy a szívünk olyan legyen, 
mint a mag alá készített szántóföld, 
amely befogadja, termő talajába rejti 
a jövendő élet csiráját. így érthető 
azután az, amit a préféta nagy elő
dének, Ezsaiásnak szavaihoz fűzve 
mond a Messiás uralkodásáról: A 
választástétel megtörténése után az 
igazán hívók közt többé háborúságról 
szó sem lehet. »A fegyvert kapákká 
kovácsolják, a dárdákat pedig sarlók
ká. Nép nép ellen fegyvert nem emel, 
s hadakozást többé nem tanulnak. 
Ki-ki nyugszik az ó szőlője alatt és 
fügefája alatt s senki meg nem ret
tenti őket, mert a seregek Urának 
szája szólott.* (4.8 —1.) Ama békes
ség tehát, amelyről Ezsaiás szól, ítélet 
után következik el. Csak a megválasz
tás tevés után lehet nyugalomról 
szólni. De ekkor azután igen. Hiszen 
az élet fejedelme, a békesség fejedelme 
a kis Efratának Betleheméből szár
mazik, uralkodik Izraelen, akinek 
származása eleitől fogva, öröktől 
fogva van. (5 .1 ) Bethlehemból, ke
nyérházából. Az életnek kenyerét 
hozza magával. A lélek életének éte
lét s italát. Aki belőle iszik, soha 
meg nem szomjuhozik örökké. Aki 
Krisztust igazán megismeri, azt földi
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múlandó gondok nem bántják, emberi 
gyarlóságok erőt nem vesznek rajta. 
És ime az utolsó biztatása a prófé
tának: E messiási királynak eljövetele, 
aki megváltoztatja e világ képét s az 
eredeti boldogság állapotát idézi fel, 
eleitől fogva elhatároztatott. Nem 
csalóka remény az, hanem szikla 
szilárd bizonyság. Amit minden egyes 
újból eljövő karácsony ünnepe meg
erősít bennünk. (Folyt, köv.)

Ádventi könyörgés.
Karácsony készül e nagy világon. 
Szívek az áldott Krisztust várják.
... Öreg Szabóné is készítgeti 

Ünneplő régi jó ruháját,

Nála vagyok most, beszélek véle, 
Dicsérgeti a régi kelmét:
Erősebb a ruha, mint a gazda...
Azért otthon csak énekel még.

hanem a templom messze került már. 
Oda nem bírja már a lába,
Csak, ha karácsonyra hívogatva 
Zeng a harangok harsonája.

Mikor az ember hetvenen túljár,
Új test volna jó s új szív benne, 
Fürgébb tagokkal a szép templomba 
Akár mindennap is elmenne.

Öreg Szabóné kis hajlékában 
Jó Istenem én arra kérlek, 
Templomszerető öregjeinknek 
Tagjait minden bajtól védd meg.

S  kik elkerülik a szent hajlékot, 
Azoknak szívét teremtsd újjá,
Hogy hangozzék telt templomainkban 
A hozsánna és halíeíujáh,

SZLAMCSIK PÁL.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Éjszakák.
Dec. 20. Az ős sötétség éjszakája. I. 

Mózes 1 . 2. Szomorú, vigasztalan állapot. 
Semmi élet; üresség, pusztaság, sötétség. 
A te szived nem ilyen üres, holt tömeg-e 
sűrű sötétségbe burkolva? Volt-e már 
abban reggel ? Be!eragyogolt-e már az Isten 
szeretetének meleg, áldó éltet-adó rucára? 
Megindult-e már benne az élet? Életre 
kelt-e már benne a hit, remény, szeretet ?

Dec. 21. A bűnök éjszakája. I. Mózes 
6 .5 —6. Titkolt bűnök, rejtelt vétkek, un ■ 
dók szenvedélyek, alattomos csalárdságok, 
istentelenségek, pogány bálványozás s e l
vetemült könnyelműségek sötét éjszakája 
az emberi lelkek egész sokaságán. Mily 
nagy lehetett a sötétség, mely még Isten 
jóságos arcára is a szomorúság árnyékát 
borította úgy. hogy megbánta még azt is, 
hogy embert teremtett e földre. A te szi
vedre vájjon nem illik reá az Ur szava,

hogy gondolatának minden alkotása „szün
telen gonosz*? Most is, a szeretet „nagy 
hetében* hányszor okoztál már fájdalmat, 
szomorúságot az Örök Szeretetnek ?

Dec. 22. A vágyak éjszakája. Ésaiás 
21 . íi. A szabadulás utáni sóvárgás jajki
áltása. Vágyakozás a sötétségből a világos
ságra, az éjszakából a reggelre. Lidércek- 
ként ülnek az éjszaka rémei az ébredező 
emberi lelkeken Érzed-e már te is a sö
tétség nyomasztó terhét sziveden? Feléb
redt-e már a te lelkedben is a vágyódás 
egy más világ után ? Felszakadt-e már e 
te szíved mélyéből is a bűnből való sza
badulás utáni sóvárgás kiáltó szava: „Vi
gyázó 1 meddig még az éjszaka, meddig 
még ez é j?“ Tudod-e, hogy már jön feléd, 
már ajtód előtt áll, aki a szabadulást, a reg
gelt hozza el számodra 1

Dec. 23. Az ígéretek éjszakája. Ésaiás 
9 .1 —7. A reménység nem hiábavaló s a 
Szabadi tóba vetett reménység meg nem 
szégvenü1. „Nem lesz mindig sötét,“ közéig 
a hajnal, napkelte jő s a nép, amely sötét
ségben jár vala, lát nagy világosságot; 
akik lakoznak a nalál árnyékának földében, 
fény ragyog fel fölöttük! Jő majd az éj
szaka, a fényes, ragyogó, szent éjszaka, 
amikor kielégülést nyernek a vágyak, be
töltetnek a reménységek, valóra válnak az 
Ígéretek, mert egy gyermek születik nékünk, 
fiú adtik n é k ü n k ...  Érted-e: „nékünk", 
tehát neked is 1 El akarod- e ezt hinni ? 
Tudsz-e ennek szíved teljességéből örven
dezni? Meg tudod-e érteni és fel tudod-e 
értékelni, hogy: a seregek Urának búzgó 
szerelme művelendi ezt 1 ?*

Dec. 24. A beteljesülés éjszakája. Lu
kács 2 . 1—20. Az „idők teljességében“, 
csillagragyogásos, szent éjszakán, Bethle
hem mezején angyali ajk adja hirül „az 
egész nép örömé“- t :, született néktek ma 
a Megváltó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában. E mai estén megtapasztalod-e 
végre önmagadon is mennyei Atyád föl- 
mérhetetlen szeretetét (János 3 . íe) ? En- 
geded-e, hogy felolvadjon szived jégkérge 
annak meilegére, meghajlik-e dacos nyakad 
8 oda omlasz-e végre már alázattal a ma 
született kisded elé, a te Megtartód elé. 
Élni akarsz? Szüless vele ma te is újjál 
Vetkezd le az Ó Ádám ruháit s légy új 
emberré! Járj, miként Ő, szeretetben 1 Le
gyen élted, miként Övé, örök bizonyság- 
tétel ! Szünetlenül áldjad az Urat ezért az 
éjszakáért, amikor Benne és Általa mindent 
beteliesített, mindent megadott néked 1 

Dec 25. Elmúlt az éjszaka. Róma 1 3 .12. 
Felvirradt végre reggelünk! Nappal van; 
világosság, fény, napsütés! Csupa öröm, 
szeretet, boldogság 1 A Szeretet nagy ünnepe. 
A Krisztus jelenlétének örömnapja 1 Ne 
gondold, hogy csak a mai nap kell ünne
pelned 1 Krisztus mindig jelen van az övéi 
között úgy, ahogy Ígérte (Máté 2 8 . 20) 
Örvendj tehát mindenkor annak, hogy nem 
vagy magadra hagyatva, mindig veled a 
Krisztus 1 De élj is úgy, mint, aki tudja, 
hogy mindig vele az Úr 1 Vessd el tehát 
a sötétségnek cselekedeteit és öltözzd fel 
a világosság fegyvereit 1

Dec. 26 Lesz örök nappalunk. Ésaiás 
60.19—20. Nem kell többé sötétségben jár
nunk, Krisztus megtanított az Isten igaz 
ismeretére. Nem vagyunk a sötétség fiai, 
a mennyei Atya gyermekeivé lettünk a 
Krisztusban. Nem kell a haláltól és az 
ördögtől rettegnünk, Krisztus legyőzte őket. 
Nem kell bűneink miatt gyötrődvve üdvös
ségünk miatt kétségbeesnünk, Krisztus el
törölte bűneinket s váltsághalálával meg

szerezte számunkra az örökélet koronáját.
Csak hinnünk kell! Hiszel te is?  Hiszed-e 
te ezt ? Ha igen. néked is „az Úr lesz örök 
világosságod. . s ez a le napod soha le 
nem alkonyul. Egész életed szent kará
csonyi örömmel lesz tele. Abbaffy Gyula.

KORKÉPEK.
K arcolatok a hétről.

Hogy Németországban a konszo
lidáció mily szépen halad előre s a 
tiszta evangéliomi világnézet mennyire 
kezd újból a szó legnemesebb értel
mében úrrá lenni a telkeken ennek 
igazodására szolgáljon ez alábbi két 
eset:

Berlinben Advent I.-sö vasárnap
jára az egyik politikai pártszervezet, 
több politikai egyesülettel karöltve 
népgyülést hirdetett. A berlini evang. 
sajtó iroda jelentése szerint Advent 
1-ső vasárnapjának, de meg általá
ban a vasárnapoknak s a keresztyén 
ünnepnapoknak i l y n e m ű  ű n n e p -  
sze n tsé g te le n íté se  erős felháboro
dást és megbotránkozást váltott k i a 
német népnél.

A danzigi lap jelentése szerint 
Szentháromság utolsó vasárnapján, 
mely vasárnapon - köztudomású dolog 
a német nép gyászistentisztelet kere
tében elhunyt kedves halottai emlé
kének áldoz, futball mérkőzést ter
veztek. A futball mérkőzést azonban 
tekintettel a város lakosságának erős 
tiltakozására más napon tartották 
meg.

Németország feltámad, sőt már 
feltámadt halottaiból. De hol tartunk 
mi még ?

EGYRŐL-MÁSRÓL.
A m in den n api életből.

H e ly te le n  s z o k á s o k .
Káromkodás. Általánosan elter

jedt rossz szokása ez is mi jó ma
gyar népünknek. Ezzel a rossz szo
kással híresek voltunk már évszá
zadok óta a külföld előtt is, Idegen, 
aki közénk vetődött, ezt tanulta meg 
legelőször, jeléül annak, hogy szép 
nyelvünkből ezt hallotta legtöbbet. 
A káromkodás tisztán a megszokás 
dolga. Amely gyermek kicsi korától 
fogva azt hallja, úgy megszokja, hogy 
nem is veszi észre annak bűnös, le- 
alázó voltát. Hogy ez így van, ast 
bizonyítja az a közismert «rosseb» 
káromkodás, mellyel egyik legiszo
nyúbb nyavalyát kívánja egyik ember 
a másiknak, anélkül, hogy kimon
dásakor még csak gondolna is kíván-



A budapesti egyetemes nagygyűlés kiküldöttel.

Évforduló.

sága borzalmas voltára. Erről a na
gyon elterjedt csúnya szokásról ne
hezen szokik le még az is, aki aka
rattal küzd ellene. A legjobb volna, 
ha rá sem szoknának az emberek. 
Ez pedig csak ügy volna elérhető, 
ha a gyermek sem otthon, sem künn 
soha nem hallana mást csak tisztes
séges beszédet. Azonban ettől még 
nagyon — nagyon messze van az 
emberiség. Régen súlyos testi fenyí
téssel büntették a káromkodót. A 
legtöbb országban büntetés tárgyát 
képezi most is ez a csúnya szokás. 
Csak az a baj, hogy kevés károm
kodót jelentenek fel. A védekezésnek 
az is egy módja, ha kerüljük azok 
társaságát, akik mindig csúnyát be
szélnek. Hisz aki ilyen körben jól 
érzi magát az már úgyis megmutatja 
lelkivilágát, mert igaz ám az a köz
mondás: madarat a tolláról, embert 
barátjáról ismerheted meg. Csői.

Tárnokréti.
A gyülekezet dec.. 5-én tartotta hősi 

halottai emléktáblájának leleplezési ünne
pélyét. Az ünnepélyen résztvettek a szom
szédos községek is valláskülönbség nélkül, 
képviseltették magukat az egyes testületek 
is. A községi képviselőtestületek nevében 
megjelent Borbély Béla jegyző s Borbély 
Zoltán a. ü. jegyző; a győrmegyei vitézi 
szék képviseletében Kokas Ferenc száza
dos. Az ünnepélyen a bevezető imát Nagy 
Gyula mondotta s gyönyörű gondolatokkal 
vezette be az ünnepi hangulatot. Kováca 
Zs Jós. 22. 26—27. v. alapján szólt az em
léktábla jelentőségéről a hazaszeretet ápo
lásában s ez életnek az Ur szolgálatában 
való megdicsőüléséről. Király Ilona Györik 
Gy. ünnepi költeményének gyönyörű sza
valatával emelte a lelkeket Istenhez. Az 
énekkar Thék Lajos tanító vezetésével tol
mácsolta a gyászolóknak fájdalmát. Kapi 
Gy. Leteszem koszorúm...  dicséretes, meg
ható előadásában. A Nőegylet nevében Ta
kács Róza helyezett koszorút az emléktáb
lára megható szavak kíséretében. A gyüle
kezeti Ünnepély után volt a község által 
emeltetett s a templom falában elhelyezett 
emléktábla leleplezése. Az emléktáblát Bor
bély Béla vette át a község nevében ha- 
zafiságra, békés egyetértésre buzdító szavak 
kíséretében. Imádságos lélekkel szavalt 
Győrik Mari. Hazafias beszéd kíséretében 
tette le Kokas Ferenc a vitézi szék koszo
rúját. A koszorúk özöne borította el a 17 
hősi halott emléktábláit a gyászoló szülök, 
testvérek, gyermekek s a gyászban osz- 
tozkodók részéről. Az ünnepély a Himnusz 
eléneklésével s Takács Pál ünnepi hozsán
nájával végződött.

H E T I  KRÓNIKA.
A m agyarországi képviselőválasztások 

lezajlottak. Az egységes párt döntő diadalt 
aratott mindenfelé a kerületekben. Vácrátó- 
ton a képviselőválasztás izgalmainak áldo
zatul esett két ember. A képviselőválasztás

alkalmából kibukott Andrássy Gyula, Palla- 
viczini György, Lendvai István stb.

Bécsben egy bolgár táncmester revol- 
veres merényletet követett el két macedón 
emigráns ellen.

Szerbiának úgyszólván eddig legnagyobb 
államférfiuja, Pasics volt miniszterelnök 
hirtelen elhalt. Pasics halála a Balkánon 
újabb súlyos válságot fog előidézni.

Németország döntő bíróság elé viszi a 
katonai ellenőrzés kérdését. — A munka- 
nélküliség még mindig óriási itt is. Az állam 
hetenként munkanélkü'isegélyképen 20 mil
lió aranymárkát folyósít.

A svéd birodalmi szövetség tagjai sorába 
az ismert svéd barátokat, Marchis György 
műfordítót és Zaiubay Lórántot tagjai közé 
választotta.

Rómában az Apolló színház égésénél 
4 színésznő fulladt meg.

Albániát olasz protektorátus alá he
lyezik.

A román király bukaresti palotája le
égett.

Francia hajók portyáznak állandóan az 
Olaszországgal határos tengerpart vidékén.

Olaszországban a vallásos nevelés és 
az egyházi művészet propagálása céljából 
kinematográfiái intézetet állítanak fel, hogy 
a mozikat vallásos filmekkel ellássák.

Lengyelországban újból orosz kém
szervezetet lepleztek le. A kémszervezet 
élén egy rendőrkapitány állott.

Angliában az alsóház ülésén harmad
szori olvasásban elfogadták az új sajtóno
vellát, amelynek értelmében az angol lapok 
a válópörökkel a jövőben csupán a vádiratot 
és az ítéletet közölhetik, mig a válópörök 
botrányos tanúkihallgatásairól egy szót sem 
írhatnak.

Az amerikai elnök évi üzenetében töb
bek közt kifejti, hogy az amerikai nép nincs 
eléggé tudatában fényes nemzetközi hely
zetének.

A P rotestáns Család és I s 
kola könyvei Welliscli B élánál 
SzentQOtthárdon (Vas m egye) 
rendelhetők meg.

A haldokló természet utolsó virágát 
Szedjük szép csokorba Kedveseim értek! 
Találunk még táján néhány üde szálat, 
Habár le is vannak tarolva a kertek, 
Helyezzük azokat egy kicsi fejfára:
Régen porladozó jó  Apám sírjára!

Három éve annak, hogy messze ment tölünk, 
Közel amikor már a Messiást vártuk.
Úgy fájt, sajgóit érte a szívünk a lelkünk, 
Szomorú, mély gyászba öltözött a házunk, 
De megjött a nagy nap: Jézus eljött hozzánk, 
Letörölte akkor bánatkönnyes orcánk.

Készen van a csokor. Kedvesim'. csak jertekl 
Egy korhadó fejfán beszélnek e szálak, 
Majd az éjszakának néma, bús csendjében 
Mindent elsuttognak az én jó Apámnak, 
Elmondják még azt is : Egy özvegy, két árva 
Áldott jó emlékét a szivébe zárta.

CSAJ BÓK LYDIA.

HARANGSZÓ.

Advent IV. vasárnap.
Ev. János 1 . 19-2& 

A megváltás minden emberre nézve élet
kérdés. Oh vajha azért Keresztelő János 
bizonyságtétele mai evangéliomunkban, min
ket is rávezetne az üdvözölhetés egyetlen 
forrására, a Megváltó Jézus Krisztusra.

Kapi püspök könyve.
Kapi Béla püspök: Bizonyságtevés 

című legújabb müve megjelent. A 
szép kiállítású, 304 oldalt kitevő 
könyv a kiváló írónak és egyházi 
szónoknak egyik legjelesebb alkotása. 
Akik a karácsonyi ünnepek alkalmá
ból valóban a karácsonyi ünnepekhez 
méltó és emellett maradandó aján
dékkal igaz örömöt akarnak szerezni 
kedveseiknek, siessenek megrendelni
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Kapi püspök könyvét s helyezzék azt 
a karácsonyfa alá. Megszerezhető a 
Harangszó kiadóhivatalnál Szentgott- 
hárdon. A könyv bolti ára portóval 
együtt 130.000 korona.

Ugyanitt megrendelhető Kapi püs
pök: Az Úr oltalmában című gyö
nyörű történeti elbeszélése. Ára por
tóval együtt 30.000 korona.

Dr. Sztranyavszky Sándor államtitkár 
salgótarjáni képviselővé választatván tisz
telgő látogatásokat tett a salgótarjáni kul
turális egyesületeknél és ennek során elő
ször a salgótarjáni evarg. nőegyletet és 
leányegyletet látogatta meg december 4-én, 
amikor is kedves és fesztelen együttlét 
keretében érdeklődött az egyesületek mun
kássága iránt.

Győr. Az evang. belmisszió egyesület 
ádvenii vallásos estélyén Isó Vince imája 
és szép irásmagyarázata után Fodor Kálmán 
játszotta G. B. Martini: Ária Variazioni 
című müvét. Az ünnepély középpontjában 
Kiss Samu nagybarátfalui lelkész értékes 
előadása állt, aki előadásával az élet nagy 
kérdéseit állította az örökkévalóság szem
szögéből nézve, a hallgatóság elé. Az érté
kes előadás után a vegyeskar J. H. Hatton- 
Hozsanna cimü müvét énekelte, orgona: 
kísérettel. Ágoston Eszter kedvesen, át
érezve, szavalta Szaboicska M. egyik ádventi 
költeményét.

Ugyancsak a Győri Evang. Ifjúsági Egye
sület nagysikerű előadást rendezett a sze- 
retetházban. Előadták a Dorothea című 
kétfelvonásos színmüvet, mely tárgyánál 
fogva alkalmas, hogy ádventi hangulatba 
vigye a nézőközönséget. Az előadást de
cember 5-én megismételték.

A péceli ev. nőegylet — megalakulása 
alkalmából — egy nagyszabású és nagy
szerűen sikerült vallásos estélyt rendezett. 
Gregerzén Lujza, az országos Protestáns 
Nöszövetség főtitkára ismertette a protes
táns nő és anya magasztos hivatását, egy
házával és hazájával szembeu követendő 
kötelességeit. A tőle megszokott nagyszerű 
előadásában. Dr. Kircbknopf Gusztáv ki
tűnő szónoklatával a Jézus táborába hívta 
hallgatóit. Windt Ilonka Rákoscsabáról 
szavalta el nagy hatással, Ábrányi Emittől 
„Keresem az Istent“ című költeményt. 
Chugyik Pál aszódi lelkész a „Gályarabok*1 
énekével emelte az est fényét. A helybeliek 
is kivették részüket a nagyszerűen sikerült 
ünnepélyből. Mittelmann Jánosné, Sebes
tyén Milike és az egyházfelügyelő leány
kája Bertalan Edith, szép művészi énekük
kel vitték közelebb lelkeinket az Úrhoz. 
A nőegylet életre hívásáért a kitűnő meg
rendezésért Peer P. Sándor hitoktató lel
készt és nejét illeti az elismerés. A nőegylet 
elnöknöjéve, özv. Révész Sándornét válasz
tották meg.

A nemescsói gyülekezet ádvent 3 va
sárnapján vallásos estély keretében emlé
kezett meg a mohácsi vész 400 éves év
fordulójáról. Gerencsér Zsigmond lelkész 
alkalmi beszédet mondott Németh Iionka, 
Bernáth Erzsébet, Sztrokay Gyula alkalmi 
költeményeket szavaltak szépen, hatásosan. 
Badics Ádám tanító a mohácsi vészről fel
olvasást tartott. Az iskolás gyermekek és 
a dalárda pedig szépen előadott énekekkel 
emelték a hangulatot.

Salgótarjánban a hívek szép érdek
lődése melleit folyt le a második ádventi 
est december 5-én este a templomban,

amikor is dr. Czirbusz Endre főgimn. tanár 
tartott, mélyen szántó felolvasást Kulturális 
életünk sebeiről, amelyben találóan mutatott 
rá azokra a hiányokra egész magyar kul
túránk életének területén, amiket kultúránk 
irányítói is kezdenek észrevenni már és 
orvoslásukról lassan bár, de mégis meg
indul a gondoskodás. Mellette az esten 
közreműködtek Vilezsál Richárd, Kovács 
Géza, Zelenka Pinny, Zatron Nellv, Tuaa 
Ilonka, a Prot. Énekkar és dr. Csengődy 
L. lelkész,

A nemeskéri gyülekezet advent I. va
sárnapján tartotta meg a templomban az 
új egyházi év első vallásosestélyét. Közre
működtek az estélyen: Nagy Ilona, Pratser 
Irma, Mészáros Jenő, Szedenits Lajos sikerült 
szavalataikkal s a vegyeskar szép énekekkel. 
Előadást „Az ádventi prófétáról“ a helybeli 
lelkész tartotta, markáns vonásokkal emelve 
ki Keresztelő János egyéniségét és Isten
től nyert magasztos hivatását, A lelkész 
előadása után az elemi iskolások kétszó- 
[amú énekkara éneket, Mészáros Jenő VI. 
o. tan. pedig Lampért G éza: „Vasárnap 
déletőtt* c. szép versét szavalta el sikerrel. 
Ezt követte a vegyeskarnak még egy ha
tásos éneke és Szedenits Lajos mélyen 
átérzett szavalata s a lelkész befejező 
imája, áldása, a gyülekezet közének fejez
ték be a szépen sikerült estélyt. A vallásos 
estély után tartott offertórium 143.000 K-t 
eredményezett az orgonaalap javára. — 
Ugyanezen orgonaalap javára özv. Bakk 
Lászlóné nőtestvérünk elhunyt férje emlé
kére 1.000.000 koronát adományozott.

Orosháza. Az Orosházi Evang. Ifjúsági 
Egylet, amely nem régen alakult meg Kál
mán Rezső lelkész vezetésével, ádventi 
estélyt rendezett december 5-én az Alföld 
szálló nagytermében. A műsor számait a 
Szegedi Egyetemi Luther Szövetség tagjai 
szolgáltatták. Paulovits Tibor Liszt-rapszo- 
diát játszott zongorán. Pazár Dénes, az 
E L. Sz. alelnöke megnyitóját követte 
Darvas Andor szavalata. Kuglis Zsuzska 
hegedűn játszott, majd Tátrai Károly 
szegedi h. lelkész „Az erkölcsről“ tartott 
szabad előadást. Szántóné Ladányi Mária 
énekművészné énekei, Dr. Weisz Tivadar 
irredenta dalai és Patay Mária szavalata 
alkották még a műsort. A termet zsúfo
lásig megtöltő közönség élvezettel hallgatta 
a szegedieket. Az elszállosolást adó oros
házai családok mindent elkövettek, hogy a 
vendégek jól érezzék magukat.

A barlahidai leánygyülekezet a 41 évi 
működés után, melyből Barlahidára 26 év 
esik, Németh Vilmos nyugalomba vonult 
tanítója helyébe egyhangúlag fiát, Németh 
Istvánt, a soproni tanitóképzőintézet egy
kori növendékét választotta meg tanítójá
nak. Hivatalába Schwartz Zoltán puszta- 
szentlászlói lelkész november 7-én ünnepi 
istentisztelet kerete ben iktatta be.

Barcs. A kis hitbuzgó leánygyülekezet
ben ádvent minden vasárnapján délután 
vallásosestélyt tartottak. Énekek, szavalatok, 
gyermekkarok tették igazán bensőségessé 
és ünnepélyessé az estéket. Hitmélyftö, 
hiterösítő előadásokat, irásmagyarázatokat 
három alkalommal Fuchs Pál helyi tanító, 
egy alkalommal Berger Lajos nagyatádi 
segédlelkész tartottak. Ugyancsak az ádventi 
idő alatt mindenhéten kétszer könyörgés 
is tartat ik. Ádja meg az Úr e kis gyüle
kezetét !

B udapest Szuchovszky Gyula vallás
tanár vezetése alatt álló ifjúság december 
10. sikerült vallásos estélyt rendezett. Köz
reműködtek: Novomeczky S., Bartos Ma

riska, Gyula Erzsébet, Hajnal Istvánné, 
Kirnbauer Béla, Behol Annus, Bárány Klári. 
Előadásokat tartottak: dr. Varsányi Mátyás 
és dr. Szuchovszky Lajos.

Nagyfontosságu esemény a  Bethánia- 
Egylet életeben. A Bethánia-Egylet abból 
a célból, hogy ref. tagjait és evang. tagjait 
külön-kü ön saját egyházuk hitvallásának 
szellemében nevelhesse s őket egyházuk 
munkájának jobban felajánlhassa, ref. tagjai 
részére Szikszay György-Szövetség cimen, 
ev. tagjai részére Bárány György-Szövet
ség címen országos ref., illetőleg ev. al
osztályt szervezett. Ez alosztályokban az 
egyesület rendszeres munkát óhajt kifejteni 
a tekintetben hogy tagjainak ismereteit, 
egyházunk hitigazságai, történelme, szer
vezete, jelen helyzete és feladai terén ki
szélesítse és kimélyitse bennük egyházuk 
iránt az imádkozó felelősségérzetet s a 
szolgálatkész szeretetet, felébressze. Az 
egyesület végcélül azt tűzi ki, hogy egyes 
helyi csoportjai felekezetűk szerint küiön- 
külön csoportokat képezzenek s az orszá
gos kötelék, valamint a helyi federációk 
csak összefoglaló szervként szolgáljanak. 
A tervezett részletes intézkedések valóban 
alkalmasak arra, hogy a kitűzött cél minél 
alaposabban elérhető legyen s úgy az egye
sület, mint annak országszerte fennálló 
keresztyén (C. E.) szövetségei egyházaik 
számára, mind több áldást jelenthessenek.

A kismányoki ev. gyülekezet ok. 31-én 
rendezte reformációi emlékünnepélyét, Már 
a délelőtti istenitisztelet alkalmával Lang 
János, a gyülekezet újonnan megválasztott 
lelkésze méltatta a nap jelentőségét.

Délután Nagymányok-bányatelepi isko
lájában közös protestáns magyar istenitisz
telet tartatott. Az itt befolyt offertórium 53 
ezer koronát eredményezett, mely a „Ha
rangszó“ terjesztésére küldetett be.

Az anyagyülekezetben este 6 órakor folyt 
le az ünnepség gazdag műsor keretében, 
melynek kiemelkedő részét a lelkész elő
adása s Lang lánosné szólóéneke képezte.

Szentgotthárd. Az Ev. Diákszövetség 
legutóbbi összejövetelén Káply László gimn. 
tanuló Vértanuk a kereszténység első szá
zadaiból címmel tartott sikerült felolvasást. 
Czipott Ákos, Hegedűs Istvánnak Nemzetek 
vágyódása c. szép ádventi költeményét sza
valta el. A Diákszövetséget ez alkalommal 
jelenlétével megtisztelte László Miklós püs
pöki titkár Szombathelyről.

Felépítik a debreceni evangélikus 
templomot. A debreceni evangélikus egy
háznak régi terve, hogy templomot építtet 
Debrecenben. A terv most a megvalósulás 
felé közeledik. Az evangélikus egyház ve
zetősége most azzal a kéréssel fordult a 
városi tanácshoz, hogy engedje át neki a 
templom céljára a pénzügyigazgatóság épü
lete mögötti üres telket. A kérdés felett a 
jog- és pénzügyi bizottság fog határozni.

Az ország minden részében nő az 
érdeklődés az ifjúsági egyesületi munka 
iránt. Az ev. vezetők a napokban tanács
koztak evangélikus ifjúsági titkár beál
lításáról és a jelek szerint január elsején 
már állását el is foglalhatja. A reformátu
soknál a Hit és Szolgálat mozgalom válalta 
magára egy külön református országos 
titkár beállítását.

Alsósági képeink. Lapunk f. évi dec. 
5. számában két képet közöltünk az alsó
sági gyülekezetből. Az első kép tévesen 
volt jelezve. Az alsósági gyülekezet t. i. 
október 31-én egy meghatóan szép és 
hatalmas menetben vonult fel a nemesdö- 
mölki templomba a reformáció emlékűn-
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íiepére. Első képUnk ezt a templomba vo
nuló menetet örökíti meg. A második ké
pünk pedig az alsósági hősi emlékünnepről
való. Mindkét képet Szakály Dezső az alsó- 
sági gyülekezet buzgó és tevékeny kántor- 
tanítója küldötte be szerkesztőségünkbe.

Ú J D O N S Á G O K .
Őrizetbe vett grófné. Keglevich Pálné 

grófnét született Kohner Alisz bárónőt 
váltóhamisítás miatt őrizetbehelyezték.

Pedlow kapitány ismét B udapesten. 
Pedlow amerikai kapitány, a magyar gyer
mekek jószivü barátja, visszaérkezett Buda
pestre és tízezer amerikai szeretetcsomagot 
hozott magával. Ezek a csomagok azonban 
részint határozott elmekre szólnak, részint 
pedig amerikai jótékony egyesületek küld
ték budapesti hasonló célú egyesületeknek, 
mint például a Gyermekvédő Ligának és 
a csecsemövédő otthonoknak.

Pacséron Marton Bálint presbiter 30 
millió dináros alapítványt tett az egyház
nál ref. szegény gyermekek segélyezésere.

Félszázados ügyvédi jubileum. Héring 
Zsigmond dr. kormanyfőtanácsos, a soproni 
ügyvédi kamara elnöke, most töltötte be 
ügyvédi tevékenységének ötvenedik évét.

Letartóztatták a mezőcsáti leány
kereskedőket. A mezőcsáti leánykereske
dők elleni bűnügyben a vizsgálat igazolta, 
hogy Groszmann Kálmán, Eisen Dezső és 
Weiszberger Menyhért munkanélküli cse
lédlányokat csaltak a mezőcsáti éjjeli mu
latóba. Mindhármukat vizsgálati fogságba 
helyezték.

Konyakos üvegek a bibliás ládában . 
A newyorki vámhatóságok letartóztattak 
egy newyorki könyvkereskedőt, aki 24 láda 
bibliát hozatott Európából. A bibliák bel
seje azonban a szentírás helyett konyakos 
üvegeket tartalmazott és a vámhatóságok 
az egész küldeményt 454 bibliát lefoglalták:

Erkölcstelen Írók büntetése. A mad
ridi bíróság Juan Caballero és Alfredo Re- 
bana Írókat börtönre és polgári jogaiknak 
11 évi elvesztésére Ítélte erkölcstelen ira
tok kiadása miatt.

Zsidó te lep  lesz a Krim félszigeten* 
Moszkvában a nemzeti zsidó kongresszuson 
a Krim félszigeten létesítendő zsidó gyar
mat kérdését tárgyalták. A megnyitó be
szédet Kalimin mondotta, hangsúlyozva, 
hogy a keleti zsidók tulajdonképpeni ha
zája, nem Palesztina, hanem Oroszország.

Öngyilkossági járvány. Ez a szomorú 
járvány nemcsak hazánkban, hanem kül
földön is dúl, s szedi áldozatát. Lengyel- 
országnak egy városában 19 diák közül 
17 megbukott az érettségi vizsgán. Elke
seredésükben elhatározták, hogy öngyil
kosok lesznek. Mind a tizenheten kimen
tek a közeli hegyre és összefogózva be
ugrottak a hegy alatt levő vízbe.

A rom ániai magyar felekezeti tan ítók  
nyomora. Hiába tettek a szerencséden 
egyházai hatóságaik utasításai szerint hű
ségesküt, államsegétyt nem kapnak, a köz
ségeket eltiltották a patronusi jobbtól is, 
Így az iskolák segélyezésétől, tehát ma 
2000 lei havi fizetésből kell nyomorogniok. 
Megélésre és meghalásra egyaránt kevés 1

Meghalt egy százéves pasa. Ozmán 
Digna pasa, mahdista vezér, állítólag több 
mint száz éves korában elhunyt.

Huszonegyedik gyermek. Hovl de 
Ben hollandiai kereskedő felesége a közel
múltban huszonegyedik gyermekének adott 
életet A házaspárnak most kilenc fia és

tizenkét leánya van. A gyermekek mind 
egészségesek. A legidősebb fiú már egye
temi hallgató, a legidősebb leány már férj
hez ment és gyermeke is van.

Az északam erikai methodisták hires 
egyházi lapja, a Christian Advocate, az 
idén volt százesztendős. Ezt a nevezetes 
jubileumot azzal ünnepelte, hogy 20.000 
új előfizetést szerzett.

A mozik látogatottsága. Carl Milikin 
Newyorkban előadást tartott és ennek 
során azt állította, hogy a szövetség mozi
jait hetenként 90 millió ember látogatja. 
Az Egyesült-Államok lakossága pedig 
110—120 millióra becsülhető.

Evang. ifjúsági, tűzoltó- és levente- 
egyesületek, ha sikeres színielőadást óhaj
tanak rendezni, válasszanak Csite Károly- 
nak az alább felsorolt, páratlan hatású, 
vidám s hazafias népszínműveiből és népies 
népszínműveiből és népies mesejátékaiből: 
„A piros jegykendő“, »Királykisasszony 
éneklő babái“ 4 felvonásos; „Hej, de szép 
a lakodalom“, „Katica“ „A bíró leányai“, 
„Leánycsel“, „Legény furfang“, „Piros 
alma“ 3 felvonásos, továbbá „Isten veled, 
kedves rózsám 1“ hosszú 1 felvonásos; 
„A levente rózsája“, „Tóth Lidi“, „Ez a 
kislány megy a kútra*, „Szent bokréta“ 1 
felvonásos népszínművek. A két utóbbi, 
valamint a „Királykisasszony éneklő babái“ 
iskolás gyermekek részére is igen alkalmas. 
Áraik, előadási joggal : 30, 35, 20, 20, 20, 
20, 20, 20, 20, 20, 15. 10, 15 ezer korona. 
Kaphatók szerzőnél Körmenden.

Az Uj B arázda Lapkiadó r.-t. kiadá
sában az 1927. évre ötféle naptár jelent 
meg. Az ötszinnyomatú borítékba fűzött 
naptárak gazdag tartalmát színes művészi 
képek diszitik. A naptárak szövegrészét 
régény, elbeszélés, tréfák, hasznos tudni
valók, gazdasági cikkek, s sok érdekes 
apróbb közlemény teszik érdekessé. Min
den naptárban pengő átszám ítási táb
lázat van.

Az Uj Idők Herceg Ferenc képes szép- 
irodalmi hetilapjának 50. száma Csathó 
Kálmán, Krúdy Gyula, Szép Ernő, Perényi 
Jenő, Erdélyi József, dr. Török Frigyes, 
Rudolph Stratz írásait közli, továbbá a 
lap rendkívül népszerű rovatait: a szer
kesztői, kertészeti, gasztronómiai és szép- 
sépápolási üzeneteket, valamint a művészi 
és időszerű képek gazdag sorát. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 6. pengő 40. 
feliér. Kivánatra díjmentesen küld mutat
ványszámot a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
Andrássy-út 16. sz.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. 
Szebbnél-szebb novellák, versek, társadal
mi és ismeretterjeszsö cikkeken kivül, ké
pek és a szerkesztői üzenetek tarkítják a 
lapot. A Magyar Lányok előfizetői 20.000 
korona kedvezményes áron szerezhetik meg 
a Százszorszép Könyvek című regényso
rozatot. A Magyar Lányok negyedévi elő
fizetési ára 30.000 korona. Mutatványszá
mot kivánatra ingyen küld a kiadóhivatal: 
Bpest VI. Andrássy-út 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A H arangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— Á számok ezreket értékelnek. — 

Kasper József Ruszt, Rőder Blanka Csát- 
alja 30—30 ezer korona, Kocsis Sándorné 
Veszprém 7, Hlavács Sándor Herend 40,

Ádám Antalné Keczel 16, Háry János Kör
mend, Berke Gézáné Sárvár, Menyhárt 
Sándorné Sopron Dorner Lajos Töltés
tava, Kovács Antalné Budmér, Takács 
József Hegyfalu, Schwarz Károlyné Mis
kolc, Nagy Jenöné Vác, Huszár Gyula 
Alszopor, ifj. Markó János Ipolyvecse, 
Molnár Vilm« Zalaszentgrót, Király Elek 
Nagyköcsk, Farkas Béla Remetevároskert, 
özv. Rózsa Lajosné Alsószakony, Baráth 
Sándor Alsószakony, Gftmöry Árpád Mis
kolc, vitéz Kálmán Béla Rákospalota, Ta
más Károly Sárvár, Remete Ida Sárvár, 
Horváth Ilo iá Bpest, dr. Wölfel Gyula 
Somogydöröcske, Szakács József Bpest, 
Büki Mihály Beled, Bertók Károly Szom
bathely, Mészáros Kálmán Veszprém, Zin
ger Henrik Paks, Mikó János Farád, Mód 
Lénárd Nagvsimonyi, Szegletes Sándor 
Kistengelic. Sipiczky Istvánné Fót, Hudy 
Kálmánná Nemeskolta, vitéz Berkényi Ede 
Ecsény, Handler Samu Bpest, Hollós Ida 
Bpest 4—4, Bethlen Gábor Kör Somogy- 
csurgó, Fülöp Ferenc Izsákfa, Mőd József 
Gutorfölde, Gáspár Endréné Kiskőrös, 
Gyurátz István Vízvár 20—20, Schreiner 
Teréz Körmend, 34, Farkas Józsefné Va- 
dasd, Balázs Sámuel Rábaszentandrás, 
Nagy Kálmán Nagyacsád 5—5, dr. Zauner 
Róbert Veszprém, imbusz Józsefné Len
gyeltóti, Kiss Imre Tiszaföldvár 14—14, 
Bartesch Jánosna Palóznak, Torda Lajosné 
Paks, dr Polonyi Káro'v Várpalota, Tóth 
Kálmán Alsószakony, Weiczl János Egy
házbér 10—10, Finta Ferenc Koppányme- 
gyer, Kalma Pál Bpest 8—8, Soguly Ká
roly Bpest, Egressy Ferenc Jánosháza, 
Felczán József Gyömrő 15—15, Gyülekezet 
Felsőszakony 18, Hollósy József Szombat
hely 9, Kiss István Pápa 40, Petrovits

Íános Gór, Kovács István Hegyhathódász, 
Lrtmeyer Jenő Szombathely 2—2, Czin- 

kóczky Ede Mezőtúr 1. Szabó Róza Ráb- 
czakapi 9, özv. Kiss Sámuelné Nagysitke, 
Matkovich Nővérek Kispéc, Karáth Lajos 
Felsőmester, Fraucsek Kálmánná Szötliget 
50—50, özv. Dávid Sándorné Nagydém, 
Csőváry Dezső Gyúró, Szentes Sándor 
Körmend, Pali Lajos Boba, Brenner Ceci
lia Bpest, Ambrus József Karakószörcsök, 
Kiss Iván Vaskapu, Kiss Istvánné Magyar
boly Ujvárv Sándorné Tét, Blickle Sándor 
Körmend, Mátis József Beled, Hankó Má
tyás Békés, Nagy György Nádasd, Kovács 
Mihály Győr, Korontos Miklós Légrád, 
Lukács Mátyás Kispest, Geszty Sándor 
Rábakovácsi, Prachár Vilmos Bácsalmás, 
Németh István Moha, Rosta Sándor Szom
bathely, Csicsel János Mezőtúr, Borsódy 
Kálmán Makó, Bozzay Ferenc Bpest, dr. 
Molnár Gyula Bpest, Lauff Géza Sopron, 
özv. Z8Ítkovszky Istvánné Sopron, Barcza 
Zsigmond Zalaegerszeg, Illés Lajos Farád, 
Dúler Pál Sorkiujfalu, Takács Jánosné 
Miskolc, dr. Neun János Dombóvár, Kál
mán Lajos Beled 4—4, Takács Kálmán 
Pusztaszentlászló, Gergál B. Ferenc Puszta- 
szentlászló, Korcsmáros György Pusztaszt- 
lászló, Hetyésy Lajos Mesterháza, Móritz 
Gyula Boba, Busznyák István Sopron, 
Molnár Istvánné Rákospalota, Sarkady 
Károly Szombathely, Schuhanszky Pál 
Csornád, Bélák Lajos Somogyhatvan, Róth 
János Sárvár 10—10, Szentiványi Géza 
Győr 30, Staner, Jánosné Kaposvár 18, ifj. 
Brecska Samu Ózd, Gilincsek Péterné Ta
polca Edvy Jánosné Porládony 5—5, Ko
lossá István Kőszeg, Bagics János Ostfy- 
asszonyfa 8—8, Huszár János Répcejánosfa, 
Asbóth János Pestszentlőrincz 20—20, ifj. 
Györik Sándor 35, Tárnokréti gyülekezet
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offert. 19, Bogdán Mátyásné Csatári, Né
meth Sándor Bana 25—25, Vadosfai gyü
lekezet 223, Kemenesmihályfa vall. est. 
offert. 90 ezer K.

Felelős szerkesztő és k iad ó : CZIPOTT QÉZA 
•ze n tg o tth á rd , V asvárm egye. 

Szerkeaztó társ: NÉMETH KAROLY.
Főmunkatársak :

NAQY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNÓ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk rlssza.

Piac.
Valuták: Dollár 70 975, Schilling 10034, 

Német márka 16904, Cseh korona 2108, 
Dinár 1252. Lei 380, Lira 2897, Frank 2555. 
Angol font 345 600.

Gabonaárak: Búza 390—395 rozs 305— 
307, árpa 250, köles 190, zab 227, tengeri 
195—200, korpa 167 ezer korona méter
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 17000—17200, bika 
11500-14500, ökör 12 000—13.000, tehén 
6000—14.500. növendákmarhi 5000—11.000, 
zsir 24,000—30.000 K kilónként.

Megjelent:
0 inni/Ír A Elbeszélések, rajzok,
O llU JU vU »  elmélkedések. :------ :
2—3 Irta : Gujás T.
Szórakoztat, hitet ébreszt, utat mutat! 
Szép karácsonyi ajándék  I — Ára: 
26 000 K. — Kapható minden jobb 
könyvkereskedésben és a Szerzőnél 

Pest8zent!örinc Kossuth u. 163. sz.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.)

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Kem énying, g a llé r, 
ío—io kézelő tisztítás.

Horváth Lajos Beled
is Fő-ucca 12.
Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

M egjelent a „Dunántúli Szakácskönyv* 
III-ik bővített kiadása. Á ra: 6 pengő 80 
fillér (85.000 kor.) A pénz előleges bekül
dése ellenében bérmentve szállítja a szerző: 

Alsószorosi Nagy Ferenczné. 
Sárvár, Vasmegye. 1—3

Földbirtokos neje özv. elmenne időseb 
magános úrhoz „házvezetőnőnek.“ Azösz- 
szes házi teendőket, baromfi kezelést érti. 
Cím a kiadóhivatalban. 1 - 3

Jó házból való belső lányt keresek. — 
C ím : Pfeifferné Kaposfőpuszta. U. p. 
Szomajom. (Somogy m.) 2—4

„Intelligens leány gyermekek mellé el
menne, háztartásban is segédkezik. Cim a 
kiadóhivatalban.“

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika őrlem ények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim : Gxpaprlka.

Gyüjtslink előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó‘ fentartására.

Okos magyar ember nem vesz soha
vásárban ráadással kínált selejtes naptárt, 
amikor olcsóért értékeset, jót is kaphat

K is  T i v a d a r n á l  P á p á n

L uther T T r  TkT k l
P ro tes tán s  Á rvaházi 1/

M Vm
176 old. 78 kép 1.60 pfill.
172 99 35 99 1.60 99

176 99 71 99 1.44 99

94 99 11 99 -.64 99

Siessen megrendelni kedvelt naptárát, amíg a készlet tart Kis Tivadarnál Pápán.

Legkedvesebb karácsonyi ajándék egy szép ima- vagy énekeskönyv.
Gyurátz: „Lelki Vezér“ imakönyv; —  Raffay: Imakönyv; —  Czeglédyné: Szoros kapu, —  kes
keny út, imák leányoknak; —  Evangélikus énekeskönyvek különféle kötésben és árban kaphatók-

Hosszú téli estéken olvassunk jó könyveket, árjegyzéket ingyen küld

K is T ivadar könyvkereskedése P á p a . Fő-utca 21.

Nyomatott Wallisch Béla yillamüzamü kény,. vomdájában Sxentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

lSlfr-baa. 

Laptulajdonoa:
I D lliA ttll LltH8r-Sl0f6tit|.
As Otuágot LmUier-8*öret- 

tég hivatal«* lapja.

Kéziratok, előfizetőst dijak 
6* reklamációk a

HARANG SZÓ aaerkaaatd- 
kladóhivatalának 

SrentgotthArdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
MeoJfllenlk minden vasárnap.

9

Jézus K risztu s, dicsértessél, 
H ogy érettünk m egszülettél!

Sasrkaastő-UadóhlTatal:
8ZENTOOTTHÁRD.

Vas vármegye.

FI ókkladóhl ratal 
»Luther-T Arses ág* kőnyr- 

kereskedése Badapeet,
Vm., Sientkirályl-u. 51/a.

A „HAEANG8ZO“ 
előfizetéel Ara: a negyedik 
negyedévre 10.000 korona. 

Félévre 90.000 korona. 
Csoportoa küldéssel 
lOVt-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
do llár; ss utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

i  legszebb karácsonyfa.
Titushoz írt levél 2 .11—12. 

„Megjelent az Isten üdvözítő 
kegyelme minden embernek, 
amely arra tanít minket, hogy 
magtagadván a hitetlenséget 
és a világi kívánságokat, mér- 
téklétesen, igazán és szentül 
éljünk a jelenvaló világon.“

December ködös éjszakájába bele
világítottak újra a karácsonyfák 

apró gyertyalángjai. Olyanok vol
tak, mint valami földre hullott pa
rányi csillagok. Szomorú, küzdelmes 
világunk hirtelen elváltozott boldog 
örömök csendes országává. Annyi 
mosolygó vidám arcot egy este sem 
láthat, mint karáásony sejtelmes, 
szent éjszakája I Igazán angyal- 
járás van a földön Krisztus Urunk
nak áldott születésén!. . .

Megértem a gyermekek örömét. 
Ott csillog előttük a világ legszebb 
csodafája, amelynek levelét nem 
söpörte le az őszi szél, édes gyü
mölcsökkel megrakott örökzöld ágai 
alatt meghúzódik egy-egy apró 
ajándék; melengető ruha, a tün
dérvilág mesekönyve, vagy a meg
óhajtott játékszer, az angyalkezek 
mesterműve, szegények otthonába 
megérkezik egy-egy jó szív adomá
nya, könyörülő megemlékezése . . .  
A gyermekek arcán ezért ragyog 
az örömök piros rózsája!

De hát a felnőttek s a fáradt 
öregek, akiknek gyermekkorát már 
régen leforgatta az élet-ekéje, tud- 
tak-e, tudnak-e örülni, érezték-e, 
hogy ma mindenkinek örvendező 
gyermekké kell lenni, örvendező 
gyermekévé az Istennek!... Miért? 
. . .  „Mert megjelent az Isten üdvö
zítő kegyelme minden embernek!“ 
Ez az ige a legszebb karácsonyfa! 
Pusztuló lelkű tékozló fiák — jöj
jetek kezdjünk sZent hálaadás bol
dog öröménekébe, hisz itt van a

nagy karácsonyi ajándék, „megje
lent az Isten üdvözítő kegyelme!“ 
Kegyelem . . . megérted-e, hogy ez 
az ajándék több, nagyobb minden 
drágaságnál, több egy egész világ
nál!?. . .

És mégis milyen kevesen kö
nyörögnek ezért a karácsonyi áldás
ért! Ha megjelennék egyszer az 
ajándékok angyala, s felhangzanék 
a bűvös szó: Kérj, amit akarsz — 
megadom neked! — oh, tudom, 
röpködnének a kívánságok s a le
vegő betelnék forró kérésekkel! 
Egészségért kiáltana a beteg; ép
ségért a rokkantak szomorú serege; 
adj nekem édesanyát, könyörögne 
az árva könnyes tekintete; küldd 
vissza a férjemet, sóhajtaná az öz
vegy; adj még egy darab földet, 
kívánná a telhetetlen . . .

Úgy gondoljuk, ezek volnának 
igazán karácsonyi ajándékok, meny- 
nyei rózsák fagyos, hideg világunk
ban . . . Pedig kegyelem nélkül 
minden lehetetlen. Gondoljuk el, 
hojv a betegágyon ez az üdvözítő 
kegyelem ad gyógyító reménységet, 
a csonka életnek ez ad megtartó, 
hősies bizodalmát, árvák szeme előtt 
ez a kegyelem megnyugtató atyai 
tekintetté lesz, özvegyek otthonában 
vigasztalássá válik, nyugtalan szí
vekbe békés megelégedést visz, 
bűnbánók seregének bocsánatot 
hirdet, s elfogyó vándorutunkra 
ráhinti az örökélet fényes sugarait! 
íme ez a csodatevő hatalom, ez az 
üdvözítő kegyelem jelent meg a 
Jézus Krisztusban, kell-e ennél na
gyobb karácsonyi ajándék! ? Kell-e 
még több ok arra, hogy az egekig 
csapjon karácsonyi öröménekünk! ?

Azután nem gondolod, hogy 
meg kellnne valahogyan hálálni, 
köszönni ezt az üdvözítő kegyelmet,

Isten legszebb karácsonyfáját ? . . .  
Nézd, meg van ennek is a módja, 
ki van adva az ünnepi parancs: 
„Megtagadván a hitetlenséget és a 
világi kívánságokat, mértékletesen, 
igazán és szentül éljünk a jelenvaló 
világon“. .. Az énekmondás elfogy 
ajakadról, boldog örömnapunkra 
hamar ráhajol az éjszaka, de éle
tednek tovább kell hirdetni, mindig 
kell hirdetni, hogy igazán ünnepel
tél, s reádhullott karácsonyi fény 
gyanánt Isten tisztító kegyelme ! .. .  
Amikor az egyik hires német lel
készhez a karácsonyi istentisztelet 
után odalépett egyik híve és ára
dozva köszönte a szívreható prédi
kációt, a lelkész így felelt: „Majd 
a hétköznapok mutatják meg, meny
nyire ünnepeltél ma igazán és meny
nyire szívtad lelkedbe a karácsonyi 
üzenetet!“. . .  Mi is ezt mondjuk: 
A jövendő tesz bizonyságot arról: 
miként fogadjuk el Isten legszebb 
karácsonyfáját! . . .

„Áldjad Istent s hajts előtte térdet,
Aki küldé egyszülöttjét érted,
Bűnös halandó!
Élsz örökké, nem vagy már múlandó. 
Oh Istennek drága egyszülöttje,
Nagy hálámat ajkam mint rebegje 
Méltóan hozzád,
Aki által megnyílt a mennyország!
Hála néked, mert te vagy az élet,
Bűnt elhagyva, benned, néked élek. 
Uram, így íészen 
Születésed újjászületésem!“

Ámen.
Nagy Miklós.

Békesség a földön.
Csendes betlehemi éjszakán nyu

godtan pihenő nyáj mellett béké
sen szendergő pásztoroknak, de az 
egész, fegyvertől csörgő, vérlázító 
elnyomásokkal, háborúk híreivel, 
sóvárgó, nyugtalan, aggodalmas
kodó, zúgolódó emberi lelkekkel 
teli világnak címezve hirdették ki
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az angyalok az új király programm- 
já t: „Békesség a földön!*

De hát hol van a programm 
valórá váltása?

Végigfutok gondolatban az azóta 
eltelt két ezredéven s látom, amint 
jeruzsálemi kaszárnyák ölén kar
dokat köszörülnek marcona harco
sok . . .  hallom a betlehemi anyák 
észvesztő sikoltását az új királyért 
s az új király helyett megölt drága 
kicsinyeik véres teteme fe le tt. . . 
Nézem, amint az új király ott him
bálódzik anyja ölén a számkivetés 
egyiptomi partjai felé . . .  Látom a 
töviskoronás főt a kereszten . . .  a 
keresztyének jajától hangos római 
cirkuszok borzalmait . . .  a keresz
tes háborúk vérben megtorpant 
seregeit. . . hátborzongva állok 
meg vallásháborúk tűzvészének 
ijesztő kormos romjainál . . . nyug
talankodva figyelem új valláshá
borúk fel-felvillanó parazsát. . .  és 
felkiáltok: Uram te nem hoztál 
olajat a háborgó tengerre, hanem 
olajat hoztál a tűzre! Nem tudtad 
megszüntetni a harc átkát. Nemze
tek s egyének harca ma is az élet, 
nyugtalan, gyötrődő az emberi lé
lek . . . Csak új viharok magját 
vetetted el |

Nincs békesség a földön.
Gúnyos mosoly ül az ajkam 

szélére s eszembe jut Bismark mon
dása : „Sohsem hazudnak többet 
az emberek, mint választás előtt, 
háború alatt, és vadászat után.u

Hát az angyali üzenet is csak 
hangos programm, vagy csak áb

Karácsonyi történet.
Irta: Farkas Mihályné. (3)

Gálos Péternek hívták a tanítónkat, ta
kácslegény volt különben foglalkozásra 
nézve, de mikor vándorlásból hazatért, nem 
volt pénze szövőszéket csináltatni, az öreg 
mester meg éppen ekkor halt meg, egy
szerűen átvette annak hivatalát és közmeg
elégedésre folytatta ezt. Abban az időben 
a tanítóság nem volt még semmiféle ké
pesítéshez kötve, — azért megtanultunk 
írni-olvasni, becsületesen számot vetni is. 
Fonómimikát, fali-táblákat, számológépet 
és mindenféle modern csodát, amelynek 
segítségével manapság a gyerek fejébe a 
tudományt belelopják — sikeresen pótolt 
Gálos uramnál egy hajlós fűzfavessző.

Nagyra volt német tudományával, mivel 
állítólag több évig dolgozott Sziléziában, 
— az apám ennélfogva szerződtette is, 
hogy engemet németül tanítson, mert Ő 
maga csak igen hiányosan törte ezt a 
nyelvet, s ennek életében egynémely kárát 
vallotta.

Lehetséges, hogy Gálos uram tudott is 
a germánok nyelvén beszélni, de bizonyos, 
hogy mást megtanítani nem volt képes 
arra, — mert noha ezen a címen vagy 4

rándos pásztortilinkó csendes éjsza
kából egy  alvó világnak?

N e m . . .  és ezerszer nem ! A 
bethlehemi angyalok igazat mondot
tak! Jézusnak van hatalma békes
séget teremteni e földön, csak két 
feltételt szab elénk: adjunk dicső
séget , Istennek s legyünk jóakarattal 
egymás iránt.

Nézd: szent karácsony este van. 
Kiürülnek a kávéházak, vendéglők, 
korcsmák, csendesek az öröm- 
tanyák, elnémúlnak a káromkodó 
ajkak, ének hangja csendül gyer
mek ajkakon. Dicsősége van az 
Istennek.

Szeretethullám zúg végig a lel
keken. Kicsiny gyermekszívek úgy 
dobognak az ajándék várás izgatott 
örömében s a nagyok szívei is oly 
boldogok az ajándékkészítés izgatott 
titkolódzásában! Munkaadó lehajol 
a munkásához, a családi kör az 
étkezők magános vándorához. Jó 
akarat van az emberek között.

S milyen boldog az ember ilyen
kor! Békesség van a földön.

Oh szent karácsony este, miért 
tartasz csak egy pár óráig! Milyen 
más lenne ez a világ, ha minden 
nap karácsony este békéje volna 
a földön! S olyan lehetetlen volna 
ez?

Rajta hát I Dicsőség magasságban 
az Istennek, békesség a földön és az 
emberekhez jóakarat! ly n .

A d a t a i t  a H a r a p ó  M á r tá sá r a !
évig nálunk vacsoráit, az én tudományom 
akkor se terjedt túl a leghasználatosabb 
néhány kifejezésen.

Ezt látva apám el is határozta, hogy 
mivel elemi tanulmányaimmal már úgyis 
végeztem, egyik szepességi városba visz 
és ott írat be a gimnázium első osztályába, 
ahol mellesleg kényszerítve leszek a német 
nyelv alapos elsajátítására.

Az apám akarata törvény volt nálunk s 
anyám is csak titkon hullatta könnyeit, 
amiért kis kedvence olyan messzire elsza
kadt szerető szívétől, a tanév kezdetén 
pedig előállott a kis szekér, arra fölrakták 
zöldre festett ládámat, mely összes fölsze
relésemet tartalmazta, fölibe kötözték zsák
vászonba varrott ágyneműmet, s miután 
apám hamarosan véget vetett a búcsúzko
dásnak, fölszálltunk mi magunk is.

He] 1 micsoda utazás volt a z ! Ti, akik 
e vasúti sínekkel össze-vissza hálózott vi
lágban hipp! hopp! ott vagytok, ahol 
akartok, el se tudjátok azt képzelni mi
csoda töredelemmel járt olyan messzefőldre 
eljutni, hozzá még olyan érzékeny lelkű 
kis fiúnak, aki tudta, hogy minden kerék
fordulással messzebbre távozik a szülői 
háztól, édes anyjától, kis testvéreitől, a 
megszokott kedves környezettől, s keserves

Karácsony.
— 1926.' —

Karácsony ünnepén 
Csendül a hozsánna:
„Leszáll a szeretet 
E bűnös világra!"

f\ cslllagfény ismét 
Felragyog az éjbe:
Jertek, hívő szívvel 
Induljunk feléje!

Jertek a szeretet 
Fényes jászolához I 
Benne a kis gyermek 
Aki megváltást hoz.

Aki hozzá s ie t:
Enyhülést nyer nála . . ,
Csak nyiíjon szívében 
Szeretet virága.

„Megtartó született I"
Száíí az angyaíének:
„Aki Őt követi,
Uj életre ébred."

Fényesszárnyú angyal,
Szállj le mihozzánk is ! 
Fényedbőí eqy sugárt 
Hints ma miránk is!

Hirdesd, hogy egünkön 
Fényes hajnal támad :
Lesz még víg ünnepe 
E tépett hazának!

Lesz még víg karácsony 
Lesz még víg esztendő:
Ha befogadjuk Ő t:
Aki Eljövendő I

Horváth Imre-

tiz hónapnak kell addig elmúlni, míg újra 
viszontláthatja őket.

Fázósan húzódtem meg az édes apám 
mellett, pedig még melegen sütött le ránk 
az őszi nap, mikor jobbról-balról föltűnni 
láttam útunk mentén a havasfejű hegylán
colatot s úgy tetszett, mintha egyenesen a 
tél országába mennénk.

Végre megérkeztünk. Az ódon felvidéki 
város, komor emeletes épületeivel sehogyse 
nyerte meg tetszésemet, még kevés bbé a 
városi írnok özvegye, akinek egy szemölcs 
volt az orrán és veszedelmesen ütköző ba- 
júsza, s akinél én kosztra és szállásra el
helyezve lettem.

Addig még csak megjárta míg az apám 
ott volt és sorra járta velem a professzo
rokat, hogy figyelmükbe ajánljon, nemkü
lönben a boltokat, ahol mindenfélét vásá
rolt számomra, — de mikor harmadnapra 
nála szokatlan elérzékenyüléssel megcsókolt 
és a lelkemre kötötte hogy csak jól visel
jem magamat és megtanúljak alaposan né
metül, akkor majd jövőre a közeibe, Pá
pára visz iskolába, aztán hirtelen elhajtott 
azt gondoltam földönfutóvá leszek, olyan 
nagy búbánat szakadt le reám.

A ,Fra'-Mám’“ így kellett szóllítanom 
az öreg asszonyt, aki számomra egyelőre 
a földi gondviselést személyesítette — jó-
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Karácsonyi üzenet.
Ne féljetek, mert imé hirdetek néktek 

nagy örömet, mely az egész nép* 
nek öröme lészen I Mert ma szBletett 
néktek a Megváltó, az Ür Jézus 
Krisztus I

Boldogságodat kereső asszonytest
vérem, te bánatos, kesergő, te fáradt 
és közönyös, te földi javakban dds- 
lakodó, s te eltévelyedett, bűnös úton 
járó, imé haljad a karácsonyi üzenetet 
melyet az angyal hozott az égből 1 
S ha az örömhír hallatára megcsen
dül ajkadon a hálaének. >A magas
ságban dicsőség Istennek, békeség 
legyen földön embereknek és jóakarat 
mindenféle népnek és nemzetségnek !< 
óh megnyitod e ajkaddal együtt a 
szívedet is, hogy a ma született, a 
Megváltó beköltö zön oda ?

Te szomorú, kétségbeesett, kedve
sedet sirató, elárvult, s csak könnye
ket hullató, bánatos asszonytestvé
rem, milyen más is lesz a te életed 
ezután, ha meghallod az üzenetet, s 
kitárod szívedet az ajtaján kopogtató 
Jézus előtt, s beengeded öt. Ha ezt 
teszed csak akkor tudod meg igazán, 
milyen öröm, mennyi béke költözött 
a te zaklatott szívedbe!

Te munkában, az élet robotjában 
elfáradt, a kenyéren kívül minden 
egyéb iránt köiömbös, az élet ezer 
apró gondjaival bajlódó, azokon ag
gódó, s kicsinyeskedő asszonytest
vérem, hiszed-e, hogy te erős, vidám 
s gondtalan leszel, ha meghallod a 
karácsonyi üzenetet ? I Ha megisme
red és megszereted a Názáreti Jézust,

lelkűén hátbaütögetett, s mert egyelőre 
inkább ciak jelekkel érintkez'ünk, — be
integetett a szóbába s ott mindenféle régi 
képeket mutogatott, hogy szórakoztasson.

Egészben véve jószívű asszony volt, — 
rendesen varrt, mosott reám, cifra bögrék
ben kávét adott, nagy pampuskákkat kinált 
és nem sajnálta volna tőlem szokatlan Ízű 
kotyvalékait se, amelyeket egyelőre sehogy 
se vett be a természetem, s csak annál 
kívánatosabbnak tűnt föl előttem az édes 
anyám finom, Ízletes főztje.

Nem tudtam megszokni az arcát se, 
mely mindig a mesék vasorrú-bábájára 
emlékeztetett, esténkint mikor együtt ültünk 
az asztal mellett egy fagg\ú-gyertya fé
nyénél, ő valami durva harisnyát kötött én 
a leckémet tanultam, felve piilantgattam 
reá, — ejjel pedig minduntalan fölriadoz- 
tam álmomból éktelen horkolására, mert 
csak egy szobája volt, attól én a dívánon 
aludtam.

Az iskolai élet némileg szórakoztatott; 
tanáraim megszerettek, mert jámbor köte
lességtudó fiúcska voltam, de a honvá
gyammal csak nem bírtam megküzdeni, és 
senkit se irigveltem annyira, mint azokat a 
fiúkat, akiknek a szülei közelben laktak és 
egyik vagy másik csak fölrándult néhá-néha

Zlormann Lajos soproni lelkész, az eayetomoí gyám- 
Intézet egyházi elnöke.

aki előbb ismert, előbb szeretett té
ged, mint te Öt Most újra eljött hoz
zád testvérem, s attól függ, hogy be
fogadod e Őt a szívedbe, hogy ezu
tán boldog, vidám s reménykedő 
lélek légy 1

Te fényben, gazdagságban fürdő, 
az életnek csak a napsugaras oldalát 
ismerő asszonytestvórem vájjon való
ban boldog vagy-e te? Igen, ha meg
hallottad a karácsonyi üzenetet, mert 
akkor te is meghallod a jajszót, le
törlőd a könnyet, felemeled az eleset-

utána nézni kis kamasz fianak. Hí más 
nem, a vásárra jött falusiak hoztak re<ik 
hirt hazulról, egyiknek másiknak kis zsákba 
kötve még elemózsiát is. Hűségesen el- 
ácsorogtam én is hetivásárok alkalmával 
a vásárálláson, mintha nekem is hozhatott 
volna hirt valaki olyan nagy messziségből.

írogattam haza a keserves leveleket, 
hogy jöjjenek értem, mert én itt ki nem 
állom, egyszer aztán válasz is érkezett az 
édesanyámtól, — nem voliak ám az akkori 
asszonyok olyan jártasak a betűvetésben 
mint a mostaniak. Nyilván az apam su
galmazta a levelet, mert a leghatározottabb 
tagadást tartalmazta a hazamenetelt ille
tőleg és váltig biztatott, hogy csak kemé
nyítsem meg a szívemet, nem illik férfi
emberhez e sopánkodás. Azt is megírta, 
hogy Pista öcsémnek már kibújt a két első 
fogacskája, a kis zsebkésemet, amit még a 
tavasszal elvesztettem és annyira sajnáltam 
most, hogy a csalitot gereblyélte a kertben 
megtalálta az öreg mii denes, meg hogy a 
Szellő lovunknak gyönyörű kis csikója lett, 
csi lag van a homlokán, azon fogok én 
majd lovagolni tanulni, majd ha kissé 
megnövönk, ez is, én is.

A zöld ládámon ülve, hej 1 de sokszor 
elolvastam ezt a levelet, — meg is embe
réltem magamat amennyire tőlem tellett,

tét, s tudsz vigasztalni. Ha minden 
órának, napnak, évnek ezer és ezer 
feléd kínálkozó alkalmából megérzed 
a te külön isteni küldetésed, s öröm
mel teljesíted hivatásodat, akkor való
ban boldog vagy, mert megszületett 
a te szívedben is a Názáreti Jézus!

És te ledér, az életet csak köny- 
nyelmü játéknak tekintő asszonytest- 
verem, vájjon meghallod e a kará
csonyi üzenetet? E jössz-e legalább 
szent karácsony napján az Istenházá
ba ? Bizonyára el I Hiszen gyermek
korod legelső emlékezetes szent ka
rácsonyának, Jézuska várásának a 
csodás, varázsos, áhitatos emléke ott 
van, ott szunyadoz a szívedben, s az 
elhoz téged legalább ma az Istenhá
zába. És te szegény, eltévelyedett 
úton járó asszonyiestvérem, te talán 
nem akarnál boldog lenni már itt a 
földön? Ne mondd, kihívóan, hogy: 
annak érzed magad. Hiszen megvo- 
naglik az ajkad, s szemedből alágör
dül a nehéz, forró könnycsepp ami
kor énekled te is az ájtatos hívekkel 
együtt, »ha a bűn terhes keresztje 
nyom, óh térj be hozzám JézusomI« 
Szeretnéd úgye, ha könnyeid zápora 
neme ak az arcod hamis pirosságát 
mosná le, de megfürdetné a szíved 
is minden szennytől, rá tapadt salak
tól ? Tudod jól, hogy a Jézus tiszta, 
s ha csak arra a pár percre is, míg 
bűnbánó könnyeid hullanak, elfog a 
vágy téged is úgye, hogy hozzá me
nekülj ? Megérzed a közelségét, érzed, 
hogy nálad is zörget. Tisztítsd meg 
hát magad testvérem a durvaságok
tól a ledérség, s a bűnös indulatok-

mígnem a karácsonyi s ü n d o  elerkeztéve1 
újúlt erővel rohant meg a honvágy.

A vidéki fiuk — jobbára közelből valók 
— majnem kivétel nélkül megszéledtek. 
Csengős szánokon jöttek értük, — nevető 
arcok integettek búcsút az apjuk prémes 
bundájákól. Csak én értem nem jött senki, 
csak én nem kaptam semmit karácsony 
estéjén 1

Pedig néhány nappal később az én 
számomra is hozott ám egy ládikát telve 
karácsonyi meglepetésekkel azédes anyám
tól a hóban fönnakadt postakocsi — mi
csoda összeköttetés volt az akkor!

Azon a estén azonban nem hatott el 
hozzám az enyéim részéről a szeretetnek 
semmi jele és kimondhatatlan ethagyatott- 
ság érzete vett erőt raitam, amint egyedül 
gubbasztottam a szegényes szobában.

A „Fra-Mám* teat főzött, aszalt körté
vel és máko-kalác a 1 kínait, sőt egy na
ranccsal is megajand kozott, de én nem 
nyútain semmihez, úgy fojtogatta a torko
mat valami.

Aztán lefeküdt az öregasszony, mert 
még aludni akart eevet minekelötte az éj
féli misére menne. (Papista volt az isten
adta I) az asztalra kikészítette imádságos 
könyvét és viasztekercsét, és pár perc alatt
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nak hozzád tapadó folyondárjaitól, s 
fogadd szívedbe a ma szflletett Meg
váltót I óh meglátod milyen más lesz 
a kacagásod, az ólelésed, s minden 
órómód, ha így fogadod, s tartod 
magadnál a Názáreti Jézus Krisztust 1 

Boldogságodat kereső asssonytest- 
vérem I Halljad hát az angyali üze- 
netet, s érezd meg, hogy miért öröm
hír az Úr Jézus születése, s miért 
örömünnep e karácsony ? Azért, mert 
az 0 születése jelenti néked a béké
nek, a szeretetnek, a végtelen nagy 
nyugalomnak, tehát a boldogságnak 
a szivedben való megszületését 1 Miért 
futkozól hát össze vissza, miért kap
kodsz fűhöz-fához, miért ontod hasz
talan könnyeid záporát, hiába keresve 
így azt az igazi örömet, melyet Isten 
végtelen irgalma a karácsonyi üze
netben meg ad néked, óh tárd ki a 
szíved testvérem e gazdag vendég 
előtt, hogy lerakhassa nálad az ó 
ajándékait, mert csak akkor, hidd el 
csak akkor mondhatod igazán, — én 
már megtaláltam a boldogságomat 1 

Irányi Kamiliné.

Karácsonyi álom.
Karácsonyi álom! Betlehemi emlékI 
Jászolböfcsős kisded. Isteni ajándék. 
Gfóriás anyának szent gyönyörűsége. 
Vajúdó emberi világ üdvössége.

Csilfagrózsás mennyboít zengő angyaf-
ser’ge.

Virághímes mezők Jámbor pásztornépe... 
Csillag fényjelére, akik útra kelnek.

Csodás, varázslatos, szent karácsony este I 
Legyen áldott, aki nekünk ezt szerzettel 
Hirdesd fennen mély, nagy szentséges

szerelmét,
Karácsony 1 Te bűvös,,. Örökéltű emlékl

Ihász Sándor.

fütyülő, trombitáló, harsogó horkolása vál
totta föl a szoba csendjét..

Ez végkép elkeserített. Összehasonlítot
tam elmúlt karácsonyaimat a jelennel, ked
ves igazi otthonomat és a mostanit. Láttam 
a szép tágas ebédlő szobánkat, benne a 
tündöklő karácsonyfát, körülötte ugrán
dozva kis testvéreimet. Édesanyám szelíd 
mosollyal jár-kel közöttük s kiosztja min
denkinek ajándékait, az utolsó kis konyha
szolgáló is kap valamit, csak én rólam nem 
emlékezik meg senki, csak nekem nincsen 
karácsonyfám I

Hirtelen elhatározással elővettem a fe
nyőágacskát, amit még napközben törtem 
magamnak, — az udvaron fölhalmozott 
tüzelőfa egy nyers hajtását — s a párnám 
alá rejtettem akkor. Óvatosan levágtam két 
kicsi gyertyának valót a Fra’Mám viaszte
kercséből s az ágon megerősítettem. Volt 
már karácsonyfa, csak ajándék nem volt 
még rajta. Keresgéltem a ládámban, de 
bizony a sok jó pogácsa, perec, dió, alma,

Jézus születése.
Irta: Dr. Schlitt Gyula.

Egy boldog gyermekálom, mely Is
ten kegyelméből e világ számára 

valóra vált.
Évezredeken át vándorolt ez álom 

a vágyakozó emberek szenvedő lelkén 
keresztül, míg nem az Istennek kö- 
nyörtiletessége Jézus megjelenésében 
kitárta számára a megvalósulás ke
gyelem kapuit. S  az álom valóra vált I 

Mennyi könny hullott addig remény 
nélkül — a boldogtalanság kínzó tfi- 
zét gerjesztve a szívekben — a ked
ves halottak hideg sírjaira ? A bűnök 
békjói között vergődő, hány szív tört 
meg a bűntudat suhogó ostorcsapásai 
alatt? Hány fohász szállt addig vi
gaszt keresve a setét bizonytalanság
ban az önnönmagában meghasonlott 
lélek segítség után kiáltó mélységei
ből?

Minden nemesebb gondolatra a 
szeretetlenség verte rá bilincseit, min
den szebb vágy elé a reménytelen
ség dobta sorompóját. Az akkori vi
lág a tört remények, a megkötött 
vágyak temetője volt, hol minden 
eszmére, minden tettre a halál írta 
rá jellegét.

Boldogtalan nép I s mégis élni 
akart! a megvígasztalhatatlanság pok
lában szenvedni, de élni I miért ? A 
bánat setét láthatárának végtelensége 
felől egy boldog álomnak enyhe, me
leg fénye játszadozott árva szívükkel. 
A megváltásnak ösztönszerű sejtelme 
biztatta a népeket a célnélküli élet- 
teher vonszolására s a végtelenség ■ 
határinál feltetsző álomban csillant 
meg számukra először a nagy jövő 
boldogságának égi Iáagoszlopa.

Az isteni kinyilatkoztatás kegyelem 
útjain egyesek lelkében e sejtelem

miket az édes anyám a ruháim közé ra
kosgatott, elfogyott már lassankint s én 
semmit sem találtam. Mégis I a legfenekéry 
a papiros alá elbújva, ott húzódott me$, 
két szem aszalt szilva. Fölkötőztem ezt iát 
cérnaszállal, meggyújtottam a gyertyákat^ 
s nagy búbánattal a szivemben, ott sírdo- 
gáltam a karácsonyfám mellett, szegény, 
gyámoltalan, magányos kis gyerek 1

Megöregedtem, sok csapás ért, ezt a 
keserves órát mégse feledtem el, — ha- 
sonnló emlékektől szeretnék megkímélni 
másokat, mig hatalmamban áll.

Ezt a történetet mesélte el nekem az 
öreg úr, Isten nyugosztalja a haló porá
ban. Nagyon megtetszett ez akkor nekem, 
gondoltam elmondom, hátha más is örömét 
leli benne.

Hátha eszébe jut valakinek az Üdvözítő 
mondása: „Valaki közületek jót cselekszik 
az én kicsinyeimmel, énvelem teszi azt!"

(Vége.)

tudattá izmosodik, meglátják, kiről az 
álom szól, kiről a sejtelem beszél; 
róla álmodik minden gondolatuk, róla 
beszél minden szavuk s cselekvéseik
ben testet öltő lényét, mint egyedüli 
szabadítót ragsdja meg a népekben 
életre keltett remény: A Messiást, 
Isten szolgáját, a Krisztust.

És vakító fényességbe bomlik az 
éjszaka; a megnyílt mennyekből nem 
látott fény árad szerte s varázsere
jével megtölti a paloták termeit, a 
a kunyhók fullasztó zugát. Angyal 
h^gok szállnak fent, mint sírból kelt 
remények édes zenéje, mindenütt egy 
— a megbékültség mámorába ringató 
édes zűrzavar zsong, majd égi har
sona kiáltásává olvad: >Ne féljetek I 
mert imé hirdetek néktek nagy örö
met, mely az égész népnek öröme 
lészen, mert született néktek ma a 
Megváltó, ki az Úr Krisztus... €

S  lent a búnak eresztett fő égnek 
péz, a szív másként dobban, Isten 
kezét érzi, megtanult hinni, erősnek 
lenni, a kétségbeesésben bénává vert 
kezek összekulcsolódnak, megtanultak 
imádkozni s többé nem a halál, de 
az élet írja betűit az emberek arcába.

Karácsonyi versek.
— Karácsonyi ének. —

Megfáradt szív ma felejtse terhét, 
Beteg ha szenved, törölje könnyét, 
Kétkedő lélek tekintsen égre:
— Aía született meg az áldás, béke — 
Zengjen dalt érte.

Leljen testvérre ma minden árva 
S ki segít rajta legyen megáldva. 
Hontalan vándor tanyára leljen, 
Minden ajakon háladal keljen,
Égbe emeljen.

Szeljen kenyerei dús a szegénynek 
Hadd felejtse, hogy terhes az élet. 
Ragyogjon mosoly ma minden arcon 
Ne legyen senki az áldott napon,
Ki panaszkodjon.

Vidám tűz égjen minden szobában, 
Gyermekszív álma valóra váljon
— Kicsi fenyőfa, bábu, kard, puska,
A kis hívőknek hirdesse újra:
Eljött Jézuska.

Patyolatfehér karácsonyeste 
Legyen eljöttöd uj élet kelte.
Betlehem legyen minden falucska, 
Hitcsillag fényjlen új reményt gyújtva 
Sötét ulunkra.

Óh áldott Jézus, jöjj el a földre, 
Szivünk kéréséi, imáját töltsd be. 
Tanítsd meg arra a magyar népet 
Hogy szeretetböl fakad oly élet 
Mely nem ér véget.

BUTI SÁNDOR.
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Anyai szeretet.

Karácsonyi üzenetek az 
ó-szövetségböl. (3,

Irta: dr. Kiss Jenő egyet. rk. tanár.

Múlt az idő. Másfél évszázad 
telt el az dta, hogy a két próféta 
egymást kiegészítő színekkel festette 
meg a jövendő Messiás képét. Küz
delem-teljes, hányatott életében a kis 
Juda az utolsó nagy forduló pont
hoz ért el. A keleti veszély, amely 
már Ezsaiás idejében megsemmisí
téssel fenyegetett, most újult erővel 
közeledett. És a sötéten kavargó 
felhők mélyén cikázó villámok, tompa, 
átható dörrenések mind a vég kez
detét jelentették. Veszve látszott min • 
den. E kor prófétája is látta ezt és 
hirdette. Annyival inkább, mert a 
veszni indult nép közt épen az hiány
zott, ami a nehéz időben még fenn
tarthatta volna, az igazság. Az Úr
nak igazsága. Ha ez meg volna, 
megállhatna, mivel ez hiányzik, tehát 
elveszik. De vájjon egészen ? Hová 
lesz akkor az Úrnak a korábbi prő- 
féták által tett ígérete. Mi lesz a

jövendő békesség királyával és or
szágával? És amig e felett töpreng 
önlelkét marcangolva Jeremiás pró
féta, lelki szemei a menyilatkozott 
eget látják, s az örökké való Isten 
bíztató kijelentését hallja, mire szíve 
megnyugszik. Ha e méltatlan nép 
nem is éri meg, hanem elpusztul 
Isten büntető Ítélete következtében, 
a megtért maradék közt valósul meg, 
amit az Úr az elmúlt próféták által 
hirdetett és amit ime Ö is hirdet az 
Úr megbízásából. »íme napok jönnek, 
azt mondja az Úr, és támasztok 
Dávidnak igaz magvat és uralkodik 
mint király és bölcsen cselekszik és 
méltányosságot és igazságot cselek
szik e földön, s lesz az ö  neve, 
amellyel nevezik öt, az Űr ami igaz
ságunk?« (23, 5—6.)

Bz hiányzik a földön. Erre van 
szüksége az embernek. És ezt hozza 
meg a Messiás. Igazságot, amely 
nélkül a rajzolt békesség el nem 
következhet. Mert nem az a békesség, 
amelyben az erősebb kicsavarja a 
gyöngébb kezéből a fegyvert s akkor 
kalapálja kapává. Az elnyomott nép

nek szabadulásra irányul minden 
törekvése. Nem a békesség állapota 
ez, hanem a gyengét letartó erőszaké. 
A messiási király idején nem fgy 
lesz. Mondja a próféta. Az ó uralma 
igazán a békesség uralma lesz az 
igazság alapján. Az Úr a mi igaz
ságunk. Az az igazság, amelyet ö  
hoz, megnyugtató lesz a nyugtalan 
telkekre nézve, az igazi igazság. 
Maga az Úr, a Megváltó lesz a mi 
igazságunk. Bgyre telik a kép. Bgyre 
több és színesebb vonás látható rajta. 
De még mindig tovább dolgoznak 
rajta a próféták.

Amaz igaz s másokat megigazító 
Messiás körül a megtért népek egész 
serege sorakozik. A görög hitregék 
közt van egy mély értelmű, amely 
szerint volt egyszer egy király, — 
Midas névvel — aki amihez csak 
hozzányúlt, az arannyá változott a 
kezében. Bz a király tulajdonképen 
a Messiás. Ami ott, a pogányságnál 
puszta óhaj, az itt valóság, A Messiás 
az, aki megváltoztatja, gyökeresen 
megújítja maga körül az egész vi
lágot. Megtisztítja, megnemesiti, azt
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szinarannyá teszi. Erről szól prófétai 
ihletéssel Zophonids. »Akkor változ
tatom majd a népek ajkát tisztává, 
hogy mindig segítségül hívják ez 
Úr nevét hogy egy akarattal szol
gálják Őt«, (d.g) íme a szent nép 
a Messiás körül. Milyen felemeló 
karácsonyi prófécia! Addig nem is 
lehet arról beszélni, hogy igazán 
karácsonyt ünnepelünk, amig ez raj
tunk is be nem következik. Addig 
nem találtuk meg a Messiást, ha 
évek során át ültünk is karácsony
kor a templomban, s hallgattuk a 
Megváltó születéséről sióló igéket, 
addig nem hallottuk meg a szívünk 
ajtaján való kopogását, amig ezt a 
magunk részéről is elő nem készí
tettük, amig lehetővé nem tettük, 
hogy szívünk jégkérgét megtörve az 
elevenhez férjen az ide szánt ige, az 
evangéliom.

Egyre határozottabbá válik a pró
fécia. Egyre tisztább körvonalakban 
bontakozik ki az Isten kegyelméből 
a jövőbelátó s azt értékelő próféták 
előtt a Messiás alakja s jelentősége.

Haggeus már arról is tud, hogy 
ezt a népeket megszentelő Messiást 
forró szeretettel, égő vággyal várják. 
»Egy kevés idő van még s én meg
indítom az eget s földet, a tengert 
és szárazt és megindítok minden 
népet, s eljön, akit minden népek 
óhajtanak, s megtöltöm a házat di
csőséggel, ezt mondja a seregek Ura. 
(2 . 6 — 7 )  Nem is lehet ez másképén. 
A nyáj követi a pásztort; az apró 
madárfiókák anyjuk hívó szavát. íme 
a próféta előtt a Messiás jövendő 
országa oly formában jelenik meg, 
mint azt nagy festőnk Zichy Mihály 
világhírű festményén (rajzán) láthat
juk : a fénysugarakat sugárzó Messiás
hoz tódulnak minden rendű és rangú, 
szinfi és fajú emberek, öregek, ifjak, 
férfiak, nők. Arcukon boldog mosoly. 
Előttük kitárt karokkal a Megváltó. 
Igen, karácsony a népek ünnepe, 
széles e földön.

És lehetne e szebben befejezni az 
adventi próféták jövendölését Za- 
chariásnál, aki már kapúnyítás előtt 
áll s látja a bevonuló Messiást. 
Advent 1. vasárnapjának és virág- 
vasárnapjának evangélioma az, amit 
ó  mond: »örülj nagyon Sionnak 
leánya ; örvendezz Jeruzsálem leánya, 
íme jön néked a te királyod. Igaz 
és szabadító Ó, szegény és szamár
háton ülő. Nóstényszamárnak vem- 
hén» (9 9 ) Hogyne örülne a világ 
hiszen királya jó; nem ítéletre, ha
nem szabadftásra, nem büszkén, ha
nem alázatosan. S ezen hangnemben,

prófétai elődeivel megegyezően éne
kel a zoltárköltő is. A készülő Isten 
dicsőségéről, ember boldogságáról 
szóló chorál ezzel lesz teljessé. Éa 
kentem fel — mondja az egekben 
lakozó — az én királyomat a Sionon, 
az én szent helyemen. Törvénvül 
hirdetem az Úr mondá nékem: Éa 
fiam vagy, ma nemzettelek téged. 
(2 . 6 —7 .) íme a Messiás a Úr kül
dötte ; Isten fia az, akiről a zsoltár 
záró szavai mondják: »Boldogok mind
azok. akik ő benne bíznak« (12. v.) 
Isten fia, akit ma nemzett, azaz kül
dött hozzánk. Ma azaz karácsonykor.

íme teljes a kép. Minden votiás 
a maga helyén. Minden egyes szin 
felrakva, kellő fény s kellő árnyé
kolás. A bizonyságtevók sorában 
ezzel végez. Még Keresztelő ánosról 
szólhatnánk, de ó már nem a jövő
ről szól. ő már szemtől szembe áll 
a Megváltóval.

íme amiről az adventi próféták 
szólnak, az rájuk nézve távoljövő, 
reménység tárgya. Mégis azon csüng 
nek szívük egész teljességével. Rdnk- 
nézve ez mult, ill. jelen. Nagy örök
ség, szent örökség, végtelen érték. 
S le mondhatnánk eróla önként ?oda- 
adhatnók e, ezt a szent örökséget, 
pótolhatatlan kincset, ami hitünket, 
annak erejét s tisztaságát?

Atyámfiái, férfiak, vigyázzunk! 
Ébredjünk 1 Immár nem csak a tetőt 
szedik fejünk fölül, hanem a szívet, 
lelket lopjak keblünkből. Ébredjünk, 
s ne engedjük legszentebb, legdrágább, 
apáinktól átvett örökséget 1 Azt ép 
oly tisztán, csorbítatlanul, sőt gya
rapítva kell fiainknak átszármaztat
nunk, amint mi kaptuk. Hallgassunk 
az ó-szövetségi karácsonyi üzenetekre, 
az adventi próféták szavára s úgy 
készüljünk karácsony ünnepének igazi 
megünneplésére, az Úr Jézus befo
gadására, általa életünk boldoggá 
tevésére, megszentelésére I

Hallelujah! Az Úr megszületett. 
Nagy örömet hirdetek, amely az egész 
népnek öröme lészen . . . Dicsőség 
a magasságos mennyben Istennek, 
a földön békesség és az emberekhez 
jó akarat. vége.

OLVAS S UK A B I B L I Á T !
Dec 27. Szeress! Ef. 5 . 2. így mondjuk: 

A karácsony a szeretet ünnepe. Az volt-e ez 
az elmúlt karácsony a Te számodra ?Sze- 
retetben bővölködtek-e az áldott napok, 
szeretetben jártál-e, áldozatos, önzetlen 
szeretetben ? És abban jársz-e ma is és 
fogsz-e a jövőben is annak élni, abban 
járni a megbocsájló üdvre vezérlő, min
denekkel jöttevő szeretetben ? Szeress!

Dec. 28. Hogyan szeres ? János 13.34-35.

Úgy szeress, amint a Megváltó szeret Téged. 
Teged, akiért kereszt halált szenvedett, 
hogy üdvöd megszerezze. Amint én sze
rettelek titeket, úgy szeressétek ti is egy
mást

D ’c. 29 így szerettél-e a múló esz
tendőben ? R >m 7, is 19. Ha őszinte, ob 
jektív szemmel nézed e múló évnek napjait, 
ha a Krisztus keresztje előtt állva vizsgálod 
a múltad, el kell jutnod az apostol meg
állapításához : ,nem lakik én bennem. . .  
jó.* Nem lakik én bennem Jézusi szeretet, 
nem járok a szeretetben

Dec 30 Mit ad ajkadra a múlt vizs
gálata?  Lukács 18-13. M.ist nem mond
hatsz, mint a váms edő, más szó, más be
széd nem is lehet Istennek tetsző. Legyen 
ez a mai nap a töredelem napja.

D c 31 Mit kérsz ez esztendő utolsó 
napján az Úrtól? Zsoltár 51, 8-12. Hidd 
testvérem ez a legigazabb befejezése ez 
esztendőnek.

Jan. 1. Mi legyen az új évben első fo 
hászod tartalma ? Qaiata 2 20 Hogy az 
Isten kegye me engedje határozott lelki 
ismerettel mondani ez esztendőben azt a 
mondhatatlán diadalmas jelentős igét: „él 
bennem a Krisztus.“ Ha erre törekszel, ha 
ez lesz a cdod ebben az esztendőben oh 
akkor boldog, ezerszer boldog, megáldott 
esztendőd lesz.

Jan 2. Úgy lesz ha akarod, mert János 
ev. 3 . is. Az Úr keres, var. Boldogságot és 
üdvöt kínál. Ennek bizonysága az ő egy
szülött Fiának kereszthalála. Üd-re vagy 
elhfva, boldogság életed ré«ze — ha aka
rod ! . . .  Ha hiszel, ha az Ür J zus nyom
dokain h óadsz. Gulyás Tirádái-

Ápolnunk kell a felekezeti békét minden 
felekezet között egyformán A felekezeti béke 
attól függ, hogy az egyházak egyenjogúsá
gát ne csak papíron, hanem az életben is 
megvalósítsuk. Gr. Bethlen István.

Krisztusvárás.
0  éleioerle csüggedi emberek,
Názáreti^ felel a fény közeleg! . . .

§  a Bölcse, mini egy erek fogalom 
ring a cégfelen idö-felyam en. . .

A  bölcse, melynél sehse rendülhe! meg. 
kenyeredre hite a szegényeknek.

§  a gazdag, ki aranyál mellé rakja: 
széni jegel szerez mennyei kamalra.

A  bölcse ring, hel könnyek és mesely, 
minden cél és minden sers esszefely . . .

fpennan elindul szépség s szeretet 
és oesz uralmai a oilág feleli.

T aoasz ha j e : —  megsejti azl a fö ld ; 
s oirágálmai ezre leslel öli;

Fáradl oerésü bús emberszíoek 
érzílek-e, hegy a fény közeleg ? !

Somboryné, Pohánka Margit.
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I t  HetYényi Lajos 1869-1926.

A soproni evang. líceumnak mély 
gyásza van : Hetvényi Lajos vallás
tanár december 16-án elhunyt. Ebben 
a gyászban osztozik az ó által terem
tett Líceumi Diák-Szövetség, s osz
tozik mindenki, aki a Luther Naptáron 
át érintkezett az ó lobogó leikével. 
Hetvényi egyike volt azoknak a mind 
ritkábbá váló ideális leikeknek, akik 
tiszta, nemes eszmékért fanatikus 
hévvel tudnak lelkesedni s érettük 
egész életen át önzetlenül dolgozni. 
Neki mindig volt valami eszméje, a- 
mely egész valóját hatalmába kerítette, 
amelyben egészen felolvadt. Hivatás
érzete, amely egész lányéból kisugár
zott, adott neki erőt még akkor is, 
ha teste gyenge volt, — ez vitte ra
gadta magával lelkét minden akadá
lyon keresztül. Az utóbbi időben so
kat foglalkozott az »alkotó ember
típus« sál, — önmagában ezt a típust 
igazán megvalósította. Alkotásai be
szélnek idealizmusáról, törhetlen hi
téről, akadályokat nem ismerő munka
szeretetéről, szívós kitartásáról. Al
kotásai között ott van mindenekelőtt 
a Luther Naptár, amelynek most je
lent meg a XV. évfolyama. Akik be
pillantást nyerhettek a naptár szer
kesztésébe, tudják, hogy milyen bámu
latos körültekintéssel, hozzáértéssel 
intézett mindent, s a legkisebb cikkre 
is milyen gondot fordított. Minden 
cikknek bele kellett illeszkedni abba 
a szellembe, mondhatnám alapesz
mébe, amelyet minden egyes Luther 
Naptár hirdet. Munkásságának meg 
is lett az eredménye: a Luther Naptár 
messze kiemelkedik a naptárak sorá
ból, s magas irodalmi színvonalát 
mindenütt elismerték, a szoros érte
lemben vett egyházi körökön kívül 
is. Az evangélikus öntudatnak, a 
mélységes hazaszeretetnek, nemes 
ízlésnek fáklyavivője ez a naptár 
szerte a hazában. Egyéb irodalmi 
alkotásai sorából kiemeljük közép
iskolai tankönyveit. A Luther Naptár 
mellett a Líceumi Diákszövetségnek 
szentelte erejét. K'enielendőnek tart
juk, hogy a soproni ev. líceum volt 
az első az ország középiskolái kö
zött, amely éppen Hetvényi lelkes 
agitálására 1917 ben megalakította a 
volt líceumi tanulók szövetségét. A 
Líceumi Diákszövetség mintájára ala
kultak a többi diákszövetségek Het
vényi ennek a szövetségnek tudott 
eszményi célt kitűzni: diákotthon lé-
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Dr.*Szigethy Lajos, az országos ev. tanár- 
egyesület elnöke,Ineves iró,"m,a Luther lelke 

című jeles munkának a szerzője.

tesítését a líceummal kapcsolatban, 
amely diákotthonban nevelődnének a 
jövő generáció vezéregyéniségei, akik 
elvezetik majd a nemzetet a boldog 
magyar jövőbe. Életének utolsó sza
kát ez a gondolatkör töltötte ki, a 
diákotthon ügye nem haladt olyan 
gyorsan előre, mint szerette volna. 
Ebbe a gondolatkörbe illesztette bele 
a cserkészetet, mint előkészületet a 
diákotthonra. Mindent, amit tett, elvek 
szerint, magas erkölcsi célok érde
kében tette, s ezek szolgálatába illesz
tette be a Luther Naptárt, a Diák- 
szövetséget, a Diákotthont, a cser
készetet.

Árván maradt a Luther Naptár, 
árván maradt a Diákotthon I Helyét 
betölteni nehéz lesz, ha nem lesz le
hetetlen I Egy igaz embert siratunk 
benne, aki »híven tékozolta erejét.»

Hetvényi Lajos 1869-ben született 
Győrött. Theologiai tanulmányait 
Sopronban és Jenában végezte. A 
soproni ev. líceumban kezdte műkö
dését s itt működött 1896 tói halá
láig. Áldott legyen emlékezete I — n.

K OR KÉ P E K.

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Csak a közelmúltban temették el 

Stróbl Alajost, a nagy magyar szob
rászt, kinek kedvenc szavajárása volt, 
amint ezt az illetékesek följegyezték 
róla:
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— Alattomban megalapozzuk ma
gunkat !

Titokzatos arccal szokta ezt mon
dani s a megalapozás a lelki táplá
lékra vonatkozott, mint az alábbiakból 
kitűn ik:

A tanársegéde egyszer reggel fél 
hatkor az Epreskertbe vetődött. Mesz- 
sziről látta, hogy lámpa ég a mű
teremben. Midőn belépett, Strobl fel
ugrott és összecsapott egy könyvet.

— A  b ib lia !  Elolvastam Mát hé 
evangéliomát! Gyönyörű! Ez a leg
nagyobb! Alattomban mára megala
poztam magamat!

*

A Bethlen-kör 25 éves jubileumán 
Hegedűs Lóránt ny. pénzügyminiszter 
tartott ünnepi előadást. Előadásában, 
mely óriási hatást ért el, a jelenvolt 
ünneplő közönség körében, többek kö
zött a következőket mondotta:

— Olvassátok a bibliát, ha azt 
akarjátok, hogy megteljék Jézus sze- 
retetével, ha meg akarjátok érni Ma
gyarország feltámadását. Jézus hatal
ma addig nem volt teljes énrajtam, 
amig át nem_ estem súlyos lelki szen
vedéseken. Őszintén bevallom, amig 
be nem töltöttem ötvenedik életévemet, 
csak a kereszttevéi szerint voltam 
protestáns. Elkezdtem olvasni a bib
liát és ma nem tudok el lenni biblia 
nélkül. Hogyan van az, hogy reggel, 
mikor a munkás, a hivatalnok napi 
munkájára indul, bepillant először 
újságjába; kiváncsi arra, mit beszél
tek előző napon a politikusok, — 
ugyanakkor az emberek nagyrésze 
nem kiváncsi arra, milyen újságot, 
milyen csodálatos élményeket beszél 
nekünk napról-napra Jézus. A  bib
l iá t  m in d e n k in e k  e l k e l l  o lva s
n ia .  N e m  p r o te s tá n s  a z , a k i  
n e m  o lv a s s a  s z ü n te le n ü l  a  b ib 
l iá t ,  m e r t  b e n n ü k  él a  J é zu s ,  
v a g y  se h o lse m , és J é z u s  e ljön  
m in d e n k ih e z ,  a k i  a  b ib liá t  ol- 
V C 1 8 S C L  • • •

— Jézus a legnagyobb lángelme, 
- -  nemcsak lángész, hanem ugyan
akkor lángsziv, de eszméinek magas
ságába csak akkor érhetünk el, ha 
átmentünk az élet gyötrelmes szaka
szain. E z a szenvedés gyümölcsöző 
ránk nézve, mert a biblia elvisz ben
nünket Istenhez. . .

Idézte ezután Bállá könyvéből Mil
ton szavait: E r e tn e k  a z , k i  sa já t  
l e lk i i s m e r e te  és a z í r á s b ó l  m e 
r í te t t  m e g g y ő ző d é se  e lle n ére  
k ö v e ti  a z  eg y h á za t. Ha valaki 
hisz dolgokat azért, mert lelkipászto
rai úgy mondják, vagy egy gyülekezet 
úgy határozta, anélkül, hogy hite
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számára más okok volnának, az ő 
hite lehet igaz, de az igazság az ö 
eretneksége. Hangsúlyozta ezután, 
hogy a világ igazi nagyhatalmasságai 
— Anglia, Amerika, Németország — 
melyek protestáns országok, csak ak
kor érdeklődhetnek őszintén a magyar 
sors iránt, h a  M a g y a r o r s z á </ a 
p r o te s tá n s  h a g y o m á n y o k h o z  h ű  
m a r a d . N in c s  n a g y o b b  d ic ső 
ség , m i n t  v é g ig k ü z d e n i  a  p r o 
te s ta n t i z m u s  é r v é n y e s ü lé s é é r t  
va ló  h a rc o t. Kétezer év óta hív ben
nünket a Megváltó szava, csak meg 
kell hallanunk... O lv a ssá to k  teh á t  
a  b ib l iá t ! . .  .

Gyóni Géza emlékezete.
A gyóni papiak nagy szülöttjét 

1927-ben országszerte ünnepelni fog
ják halála tízéves évfordulója alkal
mából. Megkezdte az Uránia-film- 
szfnház a műit héten egy alkalmi 
betéttel. Folytatják középiskoláink s 
a társadalom. A tavasszal Qyónon, 
az évfordulón, jűn. 25-én Szarvason 
lesz emléktábíaleleplezés. A nyomta
tott megemlékezések közOtt már eddig 
láttuk dr. Szolár Ferenc ünnepi meg
emlékezéseit a Luther- és Prot. Csa
ládi Naptárban s most jelentjük olva
sóinknak két nagyobb mű közeli meg
jelenését. 1. Balogh István: Gyóni 
Géza szibériai életrajza. (Megrendel
hető szerzőnél 50.00* K ért; Buda
pest, VII, Peterdi-u. 29.) 2. Dr. Boross 
István: »Gyóni Géza« irodalomtört. 
tanulmány. (Kapható: Dr. B. I. ref. 
gimn. tanár, szerzőnél Mezőtúron,
25.000 K-ért)

Mostan.
Oly csodaterhes furcsa a Minden 
Valaki benne titkosan libben.
Megejtő zenét hangol a járta,
Ahogy rálép sok ezer virágra.
Glóriájától pirul az alkony.
Füzek bókolnak neki a parton.
Az ég szeplői mind tova tűnnek 
Mindent a jóság harmata ül meg. 
Némaságba full a nesz is mostan, 
Hallani a mély szive, hogy dobban. . .  
Mig ős igézet leng a táj felett,
Bennem a Sátán úgy vacog, remeg,
Mert ahol a sok hangulat-patak 
Az örök harmóniába szakad 
Kilép belőle a nagy Valaki 
És benyit szivem szent csarnokába,
Hol perzselő léptei zajára 
Felszöknek a bűnök bús rabjai,
A romlatlan gyermeki imádságok. 
Szemükből újra friss tüzek dobnak. 
Aranyszirmú, boldog fény — virágot 
Holt bűnökre — akik letiportak.

BAKÓ JÓZSEF.

R fák regevilága.
az emberi élet viszonyaihoz legin-

kább az élőfa hasonlítható.
A földből sarjadó hajtás a kisded, 

a nemesítésre váró csemete a gyer
mek, a kifejlődött fa a férfikor s e 
korhadó fa a megélemedett kor jel
képe. Viszont a tavasszal rügyet fa
kasztó iá egy űj élet születését, a 
virággal borított fa az ifjú élet örö
meit, a gyümölccsel megrakott fa a 
szorgalom áldásait, a tél zuzmarás 
fája pedig a lemondást jelképezi. A 
fa épúgy küzd az élettel, mint az. A 
vihar tomboló ereje ott zúg el mind
egyik feje fölött Sok derékben ketté 
törve, sok gyökerestől kitépve terül 
el, sok küzd bajjal, betegséggel s idő 
előtt elhal, akárcsak az ember.

Az ember már az ősrégi idők óta 
szeretettel viseltetett a fa iránt s ép 
ez az oka, hogy az emberi érzelmek 
egész láncolata fűződik hozzájuk. 
Már maga a természet is más és 
más jelképet öntött mindegyik fába, 
mást mond mindegyik s már a külse
jéről is más és más érzelem tükrö
ződik vissza s eme tulajdonságok je
lentősége mélyen belevésődött az em
beri köztudatba. így pl. a pálma a 
győzelem, a babér az elismerés, az 
olajfa a béke, a tölgy az erő, a céd
rus a hatalom, a fenyő a szeretet, a 
mirtusz az ártatlanság diadalát je
lenti.

A pálma a szépnek, a győzelem
nek, a diadalmak jelképe. Egyike a 
legáldásosabb növényeknek, mert e 
fa ád az ott lakóknak kenyeret, italt, 
ruházatot, lakóházat. Az arab köz
mondás azt mondja ró la: szeresd a 
pálmát, mint a szüléidét. A rómaiak 
is igen nagyra becsülték. De maguk 
a zsidók is, hiszen ezzel hódoltak a 
Jeruzsálembe vonuló Jézusnak. S a 
mérsékelt égőv alatti lakosok a pálma 
helyett, mivel ez itt nem díszük, a 
fűz barkáit, ágait használják helyette.

A babérfa az értelem és az elis
merés fája, nagy becsben állott a régi 
népeknél, épúgy a borostyán is, mely 
az elragadtatás, de egyben a múlandó 
dicsőséget is jelképezte. A hősöket, 
a nagy tetteket véghez vitt egyének 
homlokát a régi görögök és rómaiak 
babér és borostyánból font koszorúval 
övezték körül. S az elismerés és hála 
koszorúja mai nap is a két örökzöld, 
mert a mi népünk is szeretettel ülteti 
kedveseik sirhalmára s tényleg, a te
mető legszebb dísze e két növény.

Az olajfa a jólétnek, a békének a 
fája.

Olajággal Noé galambja hirdette 
először a békét s a kereszteken a 
régi keresztyének gyakran alkalmaz
ták az olajágat tartó galambot De 
már a régi pogány népek életében is 
fontos szerepet játszott e fa. Az olym- 
piai játékok győztesére a legnagyobb 
kitüntetés az olajfagalyakból font ko
szorú volt. A legyőzött nép olajfaág- 
gal kért békét, az elitéit olajfaággal 
kért kegyelmet, a győztes hadvezér 
előtt a heroid olajfaágot hordott.

Majdnem minden népnek, nemzet
nek megvan a maga kedvelt fája. 
így pl. a görögöké az olajfa, a rómaiké 
a tölgy volt; szláv fajé a hárs, a 
dáné a bükk, az északi népeké a 
fenyőfa, a magyaré a tölgy és a diófa.

A tölgy az erő és a dicsőség fája. 
A magyar nép kivált szered e fát s 
katonáink előszeretettel tűzdelik a 
levelét a sapkájukra.

A hárs a határ jele, kivált nálunk. 
Régente kizárólag hársfát ültettek a 
határ mentére. A szláv népeknél meg 
a szeretet és a hitvesi hűséget jelké
pezte. mert ott telték a leány fejére 
a menyasszonyi koszorút, e fa alatt 
ünnepelték a gyermekek születését, 
ott lépett fegyverbe az ifjú, a fa alatt 
ültek tort, tehát sok örömöt, sok 
könnyet látott a fa. Talán azért is 
olyan a hárs virága, mintha csupa 
könnycseppekből volna összetéve.

A nyárfa az aggodalom, a bizony
talanság fája s ha látjuk azok leve
leinek apró rezgését, önkéntelenül is 
az emberi szív aggodalmait látjuk 
benne kifejezésre jutni. Szép legenda 
fűződik a levelek rezgéséhez.

Ugyanis, amikoz a Megváltót ha
lálra Ítélték, elmentek, hogy alkalmas 
fát keressenek a kereszt elkészíté
séhez. Először a tölgyhöz mentek, 
de az erősen tartotta magát, a fűzfa 
jobbra balra hajladozott, a fenyő sza
rával védekezett, tehát egyiket sem 
tudták kivágni. Ekkor a nyárfához 
mentek, az nem tudott védekezni, 
csak remegett, hát kivágták azt, abból 
készítették az Üdvözítő keresztjét és 
azóta rezeg minden levele, mert azt 
hiszi, megint keresztet csinálnak be
lőle.

A mirtus a szerelem és az ártat
lanság jele.

A legenda szerint Ádám akkor, 
amikor kiűzték a keltből, egy mirtus 
ágat tört le emlékül arról a lugasról, 
ahol Évának szerelmet vallott. A mir- 
tust menyasszonyi koszorúba fonják.

A nyárfát maguk a fák is lenézték. 
Sokat bánkódott ezért a fa, mígnem 
egy költő megszánta és hárfát készí
tett belőle, a pásztorfiú meg furulyát.
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Azért is szól oly mélabűsan a hárfái 
és oly szomorúan a tilinkó.

A bánkódó ember fája a szomoró \ 
fűz; él, zöldéi az is, akárcsak a többi, 
de azért mégis csak szomorú mindég. 
A legenda szerint Judás fűzfán vé
gezte be életét

Hogy a régi népek, de meg a ke
resztények is mily nagy tisztelettel 
és szeretettel viseltettek a fák iránt, 
jellemzi ezt az a sok legenda, ami 
majdnem minden egyes fához fűződik. 
Ezek közül kiemelem az alábbiakat.

Mikor Gábor angyal megjöven
dölte Máriának az üdvözítő születé
sét, a Dávid nemzetségben ifjak egy- 
egy almafa ágat vittek a templomba, 
hogy a kinek kivirágzik a vesszője, 
annak jegyese legyen Mária. És Jó
zsef vesszője virágzott ki. E hagyo
mány alapján festik Józsefet ki virág- 
vesszővel a kezében.

Mikor József Máriával Egyiptomba 
menekült, egy jegenyefa alatt akartak 
megpihenni. A fa azonban semmi 
árnyékot nem adott. Fáradtan mentek 
hát tovább s végre egy terebélyes 
almafa árnyékában pihentek meg. 
Ezért van aztán, hogy a jegenyefa 
gyümölcsöt nem terem, viszont az 
almafa elvesztette az átkot, amely az 
első emberpár bűnbeesése folytán 
ránehezedett s azóta ismét bőven 
termi a gyümölcsét.

Jézus szüleit Herődes katonái ül-

wdőzték s ők egy fügefa sűrűjében 
ĥúzódtak meg Annak nyílását egy 
pók hálóval vonta be s az üldözök 
tovább mentek. A póknak a hátán 
kereszt támadt a fügefa gyümölcse 
pedig a legédesebb lett.

Mikor Jézust halálra keresték egy 
nyárfa alatt vonta meg magát. Ám 
a fa folyton suttogott, zizegett, mintha 
csak figyelmeztetni akarta volna az 
üldözőket. Jézus megátkozta a fát s 
azóta nincs nyugta a fának, zúg-búg 
szomorúan még szélcsendben is.

Innen egy fenyőfa alá ment Jézus. 
Az eltakarta beárnyékolta s az Üd
vözítő édes álomba merült. Mikor 
aztán felébredt, megáldotta a fát. 
Azóta télen-nyáron zöld és keresztben 
nő minden ága és pompás fenyő 
illattal árasztja el tavasszal a levegőt. 
Azóta lett a fenyőfa a szeretet, a 
reménység és a halhatatlanság fája. 
Kivált a keresztyénség későbbi szá
zadaiban nyert jelentőséget, midőn a 
hívek annak emlékére, hogy Krisztus 
születésekor a fák kizöldeltek s virágba 
borultak a karácsonyi szent estén, 
ez egyedüli zöldelő fa lombjaival dí
szítették fel szobáikat s azóta is, 
meg a jövőben is jelenteni fogja zöld 
színe a reményt s a szeretet estéjén 
ráhalmozott szeretet visszattükrözi 
örökkétig a Krisztus szent életével 
járó halhatatlanságot. Homo.

Karácsony.
Régmúlt karácsonyok fehérlő tájain, 

bolyong képzeletem.
Kicsi tanltóház gyermek szobájában, 

pihen meg a lelkem.
Pici karácsonyfa, sok-sok aranydió,
, sok-sok apró gyertya,

És a cipőcskékbe telt-e ajándékot 
az a jó, angyalka ?

Sohasem csalódtunk . . .  Áldott szülőkezek 
vezetgették léptünk.

Krisztus szeretete mint napsugár csókja, 
melengette lelkünk.

Eltűnt az álomkép . .  . Benned való hittel 
én édes Jézusom, áhítattal várlak

Karácsonyi öröm szelíd boldogságát, 
meleg otthonomat Tenéked köszönöm s 

mindörökké áldlakl 
STOLLNÉ HUDY ILONA.

Pista karácsonya.
Irta: Novák Rezsőné.

Már lehullt a hő. Nagy fehér ta
karója alatt szunnyadt az egész vidék. 
A gyermekek vígan készítették hő- 
gólyóikat. Repültek a szánok és az 
egész falut kimondhatatlan, tiszta, 
örömteljes karácsonyvárás töltötte el.

Pista és Feri apró szánkókon, 
iskolából hazafelé menő gyermekeket 
egy hid alatt húzódó árok innnenső 
partjáról a túlsóra röpítettek át. Min
den gyermekajk kacagott, sikoltott a 
fölséges örömtől, a nagy élvezettől, 
amelyet az átrepülés váltott ki be-
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lőlflk. Már hatodszor rohantak át a 
befagyott folyón, amikor éles, ijedt, 
fájdalmas sikoltás hasított át a gyer
mekek jó kedvén. Minden tekintet 
egy irányba terelődött, a Pista kis 
szánkójára, amely fölborulva, össze
törve hevert a jégen és az össze- 
zúzodt, vérzó kezű Pistára, akit min
denki nagyon szeretett s most nagyon 
sajnált. Egyszerre körülvették a paj
tások a szerencsétlenül járt Pistát. 
Különösön Peri, az ő mindig hű 
barátja lépett hozzá és próbálta fel
emelni szegény játszótársát. Az pedig 
csak sfrt, vigasztaihatatlanul, míg 
oda nem érkezett édesanyja, aki fáj
dalmas jajveszékeléssel emelte föl 
gyermekét s vitte alacsony kis házába, 
hogy lefektesse, gyógyftgassa. Peri is 
utána ballagott.,Sírt, hogy most talán 
örökre elveszíti jó pajtását.

A gyermekek pedig szétoszlottak; 
mindenki sietett haza, hogy elmond
hassa, hogy a szegény Kovács Pistá
nak a szánkója hogyan borult föl 
s hogyan törte el a karját a Pista.

Pistához pedig eljött a doktor úr 
és vékony deszkalapok közé igazította 
törött karját, bekötötte s megparan
csolta, hogy mozdulnia sem szabad 
3 hétig.

így aztán Pista lemaradt a kará
csonyfa-ünnepélyről, melyet a temp
lomban minden évben annyira sze
retett látni. Nem vehetett részt a 
szeretet vendégségen és nem láthatta 
az örülő gyermekeket, akik a kis 
Jézus hozta ajándékokat mutogatják 
egymásnak. De most Pista szerette 
Jézust s mert várta az angyali üze
netet, mert minden este imádkozott, 
kérve Jézust, hogy gyógyítsa meg 
őt; nem maradt a karácsony este 
sivár, rideg, ahogy elképzelte.

Édesanyja özvegy asszony volt, 
aki mindig másoknak dolgozott, hogy 
keresetéért minden napi kenyerüket 
megszerezze. Szegény volt, de gaz
dag Istenbe vetett hitében. Minden 
este elővette bibliáját s abból merí
tett vigaszt, erőt a további küzdel
mekre. A közeledő karácsonyra fiá
nak örömöt akart szerezni, meleg 
ruháról, cipőről gondoskodni, jó 

•kalácsot sütni, — de a pénz orvosra 
kellett. S amikor este szomorodott 
szívvel tért ágyába, csak a Pista 
föl-föl hangzó imádkozására telt el 
szíve örömmel, hogy ilyen jó lelkű 
gyermekkel áldotta meg őt Isten

Telt, múlt az idő, még csak egyet 
kellett aludni s itt volt a szent este.

A szülők és gyermekek csapata 
elindult a kivilágított templom felé. 
A templom megtelt. Az oltár előtt

pedig ott állt a karácsonyfa sok-sok 
ajándékkal, cukkorral, dióval, almá
val és körülötte az angyalkák serege 
énekelte: »Dicsőség a mennyben
Istennek és békesség földön az em
bereknek*. Milyen szép volt az an
gyalok éneke . . . milyen szépen vá
laszoltak rá a hívek és gyermekek: 
»Krisztus urunknak áldott születé
sén . . .« — Mindenki ott lehetett, 
mindenki ott volt, csak Pista nem. 
Ott feküdt lázasan ágyában, melyet 
úgy állítatott anyjával, hogy láthassa 
a kivilágított templomot. Az ablakot 
is kinyitotta édes anyja, hogy az 
ének is behallassék — és Pista hall
gatta az éneket, de ő is énekelt, 
mindent úgy, ahogy a templomban 
az ő társai tették. Azután ágyába 
kérte a kis Bibliáját mit a vasárnapi 
iskolában tanult meg forgatni, elol
vasta újra és újra Jézus születésé
nek történetét, aztán megint énekelt, 
imádkozott — s végre elaludt. El
aludt, de nem volt egyedül. Olt ült 
az ágya mellett két angyal és maga 
az Úr Jézus, aki meghallgatta Pista 
kérését, lejött hogy fájdalmán eny
hítsen. És Pista álmodott. Látta Őt, 
amint leveszi karjáról a kötést, meg
simogatja a sebet és az gyógyul — 
meggyógyul. Azután a vállára teszi 
a kezét és azt mondja: »Te is egy 
vagy amaz én kicsinyeim közül» — 
Jer és kövess engem.« Az angyalok 
pedig soha nem látott trombitákon 
csudálatos szép zenét játszottak . . . 
Olyan szép volt, oly fölségesen szép 
ez az álom, hogy Pista azt hitte 
ebből nem szabad egy fájdalmas 
valóra ébrednie.

De fölébredt. S ime ott álltak 
ágya körül vasárnapi iskolás társai 
és énekeltek:

Az áldott orvos közeleg 
A drága főpap Jézus,
Szava-szívünk enyhiti meg 
Egyetlen üdvünk Jézus.
Halld mint zeng az égi kar,
Édes visszhangjaira 
S/ívemben is zeng e dal 
Jézus, Jézus, Jézus.

A szoba közepén az asztalon pedig 
ott állt egy gyönyörű kis karácsonyfa, 
apró gyertyákkal, ragyogó csillag
szórókkal, cukorral, dióval. És alatta 
a meleg ruha, cipó és édes anyjá
nak is karácsonyi ajándék I

Minden olyan szépen elrendezve. 
Pista pedig még mást is látott. Az 
Úr Jézust, aki meghallgatja a betegek 
imádságát, beköti a sebeket és örö
met, fényt hint mindenüvé, ahova őt 
tiszta szívvel, örömmel, igaz hittel 
várják.

Gyermekeknél.
— Karácsonyfa alatt. —

Megálljotok, ártatlan gyermekek! 
Tanulni én hozzátok elmegyek.
Hol annyi szív magát vlgasztalá :
A ragyogó karácsonfa alá,
Ahol kicsi lábatok tipeget, —
S előveszlek sorjába titeket,
Hogy megtanúljam, ami legnagyobb,
Mi nélkül én koldus-szegény vagyok: 
Hogyan kell hinni — s hinni, ah, mi jó, 
Mily édes-angyali s boldogító ?
De nem kérdek egy szót se tőletek, 
Hagylak: örömetekben nőjjetek 
Nagyokká, jókká, mint az angyalok 
S rajtatok lelkem így elandalog —
S csak nézlek, eszlek, — óh ki hiszi el? — 
Lelkem elámuló szemeivel I . . .

Megálljotok, ártatlan gyermekek,
Tanulni én hozzátok elmegyek I 
Ti teljesteli szívvel hiszitek,
— Mert oly kitárt, oly tiszta szivetek: 
Ahogy születtetek, nyitva maradt,
Nem csapdosá be szenvedély, harag, 
Hiszitek, Jézus vétetek beszél 
A színes csecsebecse fényinél;
S  látjátok, — ott van szemetek előtt — 
Rátok mosolygani szelíden Őt ;
Látjátok aztán, amint elhalad,
Ragyogva a karácsonyfa a la tt. . .
S ki volna vakmerő, sivár, hamis,
Ki azt állitná, hogy valóban is 
Nem látnátok olyannak, amilyen :
Hogy él ma is és mindenütt jelen,
Hogy tenni sem kell mást, csak szólnia — 
Arcán mosoly, fején meg glória ? ! . . .

*  *
*

Van-e hivő szív, mely vitáz, tagad : 
Gyermeki látás tisztább, igazabb?

PETROVICS PÁL

Zsidó-keresztény szekta.
Ezen a címen Budapesten egy uj 

szekta van alakulóban, melynek tagjai 
ama zsidók, akik mindennemű vonat
kozásban ragaszkodnak a zsidóság 
hittételeihez, csupán abban a hatal
mas kérdésben üzennek hadat Izrael 
közösségének, hogy Krisztust vallják 
Messiásuknak.

Földes Dezső dr. a Krisztust hívó 
zsidók vezetője egy fővárosi lap 
munkatársa előtt a következőket 
mondotta:

»A mi hitünknek lényege benne 
van abban a határozatban, amelyet 
a Nemzetközi Zsidó Keresztény Szö
vetség 1925. szeptember 8 iki kon
ferenciáján Londonban kimondott, 
hogy erőteljesen valljuk az Úr Jézus 
Krisztusban, mint a mi Messiásunk
ban való élő hitünket és az Ö benne 
való egységünket. Minket az választ 
el leginkább a zsidóságtól, hogy 
amíg azok várják a Messiást, mi azt 
valljuk, hogy a Messiás, akit az 
0 -szövetségi írások prófétái jöven
döltek, Krisztus születésével már el 
is érkezett.«
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E GYRÖL- MÁS RÓL.
A  m i n d e n n a p i  é l e t b ő l .

H elytelen  szokások .
„ T e  jó  Isten!“. . .  — Hányszor 

halljuk ezt a pár szót kiejteni, nagy 
elcsodálkozásnál, ijedtségnél, sőt ma 
már lépten-nyomon, vonaton sétate
reken, szalonban, korcsmában, építő, 
nemes beszélgetésnél s a legtrágárabb, 
legerkölcstelenebb dolgok tárgyalásá
nál. Az első hallásra nem is tűnik 
fel a rövidke mondat komolysága, 
épen azért mind általánosabban terjed 
s az emberek kiejtik anélkül, hogy 
megremegne a lelkűk, vádolná őket 
a lelkiismeret. Pedig ez sem más, 
mint az Isten nevének hiábavétele, 
mit maga az Úr Isten tiltott meg: 
> A te Uradnak, Istenednek nevét hiába 
ne vegyed. .. < S bizonyára Isten 
komolyan is veszi parancsát, s külö
nösen ezt a másodikat, melyhez hozzá 
is tette: »mert nem hagyja büntetés 
nélkül azt... <

Vegyük azért mi is komoly meg
fontolás alá ezt a pár szót, mely nagy 
erők forrása, ha Istennel való beszél
getésünk — imádságaink — közben 
mondjuk; de Isten Ítéletét vonhatjuk 
magunkra, ha tetszelgésből, helytelen, 
rossz szokásból használjuk a szent 
Isten nevét — hiába. Bis.

I s te n  erőt ad a keresztyén embernek 
minden baja eltűrésére és legyőzésére, 
ami ugyanannyit ér, mintha elvette 
volna bajait és azok nem bántanák, 
szorongatnák többé, mert hiszen le- 
győzettek. LUTHER.

H E T I  KRÓNIKA.
Magyarországon a választások befe- 

jeződteK. A választás eredménye: a nem
zeti alapon álló polgárság öntudatos aka
rata mondotta Vass József miniszter a 
veszprémi küldöttségnek a mandátum át
adása alkalmából. Mi amennyire örülünk 
többek között Jánossy Gábor megválasz
tásának s őt ehelyütt is mint a Harangszó 
melegszívű barátját, jelestollú munkatársát, 
a legjobb szerencsekivánatokkalköszöntjük, 
ép annyira fájlaljuk egy báró Kaas Albert 
kimaradását az országházából, aki tagad
hatatlanul egyik legérlékesebb s legtiszte
letreméltóbb tagja volt az élmult nemzet- 
gyűlésnek.

Bécsben a rendőrség karddal verte 
szét legu'óbb a kommunista tüntetőket.

Madeira szigetén pusztító forgószél 
dühöngött. Úgyszólván teljesen elsöpörte 
a föld színéről a sziget fővárosát Funkhát.

A francia katholikusok erősen szer
vezkednek. A katholikusok védelmi szö
vetségének, melynek élén egy tábornok áll, 
már 2 millió ötszázezer tagja van. — A 
marokkói háború az államnak 1167 frank
jába került

Az olasz-francia határon kolostorokat 
sarcainak az üldözött olasz rablóbandák.

Firenzében a kommunisták puccsot 
terveztek.

Litvániában fa«cista forradalom volt.
Dél Portugáliában lázadás volt kitö

rőben, amelyet a vasutas szervezetek kez
deményeztek.

A jugoszláv kormány képviselőinek 
jelenlétében szentelték föl a Belgrád körül 
elesett magyar hősök temetőjét. Azev.egyház 
részéről Vass Antal lelkész megható ma
gyar beszédben áldotta meg az elesettek 
hamvait.

A német birodalmi gyűlés többsége 
magáévá tette a szociáldemokraták bizal
matlansági indítványát, minek következté
ben a kormány lemondott.

Anglia konferenciát indítványoz zz al
bán konfiik us elintézésére.

A spanyol kiráy ellen irányuló merény
letet fedeztek fel újból.

Japánban óriási petróleum földeket fe
deztek fel.

Vilnában a hatóságok kommunista zen
dülést fojtottak el.

Belmisszió Körmenden.
A körmendi ág hitv. ev. egyházközség 

be'életéntk kiemelkedőbb mozzanatait a 
reformáció ünnepe vezette be, amikor az 
isteniiisztelet keretében Zongor Béla esperes 
előadást tartott; az egyházközség vegyes- 
kara Somogyi B igazgató tanító vezetésével 
két karénekkel, Pirka József ifj. egyl. tag 
szavalattal működlek közre Az ádventi va
sárnapokon az istenitisztelet keretében Zon
gor Béla esperes az ev. istenitiszteletről 
tartott sorozatos előadásokat, a leánykör 
és ifj. egyesület tagjai szavaltak Advent 
első vasárnapján az , iskola vetítőgépjén 
bemutatásra került az ü  szövetség 120 kép
ben Dóré Gusztáv művészi képeiben, a 
kfsérőe'őadást Szabó Józsei s. lelkész tar
totta. Advent 4 vasárnapján foiv!=»táskép 
az Új-szövetség került bemutatásra. Kiemel
kedő mozzanat volt kü önösen a Nőégylet 
dec. 4 és 5-ik előadása, amikor a Lukáts 
Arpádné kitűnő vezetése alatt nagyarányú 
működést kifejtő egyesület Laschober Ödön
né alelnök nagyszerű rendezésében előadta 
az , Olasz asszony* c. vígjátékot. Ez alka
lommal a jövedelem belépődíjakból, tom
bolából, buffetből és felülfizetésekböl 12 
millió koronára emelkedett, aminek nagy 
részét a szegény iskolás gyermekek felsegé
lyezésére fordi ják. A Nőegylet és leánykör 
heti: szerdai összejövetelein tartott biblia
magyarázatokon, felolvasásokon kívül állan
dóan folyik a belmissziói munka az ifj. 
egyesületben is, ahol Zongor B. esperes 
korunk szociális kérdéseitől, Sárkány Ferenc 
ifj. egyl. elnök irodalmi kérdésekről, So
mogyi B. igazgató-tanító vetített képekkel 
illusztrálva közismereti tárgyakról tartottak 
eddig előadásokat. A mohácsi gyásznap 
emlékét dec 12-én vallásos est keretében 
ülte meg az egyházközség, ahol a vegyeskar 
Somogyi B. ig.-tan. vezetésével dr. László 
K.: „Véreim magyarok* c. müvét ad'a elő, 
Zongor B. esperes megnyitó- és záróimát 
mondott, Heintz Fülöp tanító művészileg 
interpretálta orgonán Boelmann : „Gótikus 
suit“-jét, Beer Ottó hegedűn Mendelsohn 
hegegüversenyének Andante-ját adta elő 
Heintz F. orgonakíséretével, Kerschbautn 
Kornélia és Pirka J. hatásos szavalatokkal 
működtek közre A nagyhatású emlékbeszé
det Szabó József s. lelkész mondotta.

A szegedi ev. templom.

Ember.
Miker az diet gúnyéi, játszik oelem, 
Basszus éklemet felemelem,
Ipegy megátkozzam a magas eget,
Mely játékszernek adott engemet.
De ha a napra feltekint szemem,
A  káromlásról megfeledkezem, 
Megoáltozem és meghunyászkodom: 
Beberulek és imádkozom!

Polster Gyula József.

A pénzügyminiszter 
három adórendelete

Az adómérséklésről siólő törvény
javaslatot tudvalévőén csak az új 
országgyűlés fogja tárgyalni. Mivel 
azonban a pengőben való kötelező 
számítás már január elsején életbe
lép, másrészt, hogy az adófizetési 
teendőkben fennakadás ne álljon be, 
a pénzügyminiszter a tOrvényhozás 
utólagos jóváhagyása reményében 
három rendeletet bocsátott ki. Az első 
rendelet az alkalmazottak kereseti és 
rokkantellátási adójának pengőérték- 
ben megállapított tételeit tartalmazza. 
Legfontosabb rendelkezése, hogy az 
adómentes jövedelmet az eddigi évi 
480 aranykorona értéknek megfelelő 
576 pengőről évi 720 pengőre emeli 
fel. A második rendelet a házadó
kivetési munkálatokat ssabályozza
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Mivel a törvényjavaslat városokban 
és fürdőhelyeken a házadókivetési 
kulcsot leszállítja, intézkedik a rende
let, hogy ezeken a helyeken a kive
tési munkálatokét egyelőre csak a 
házadőalapok megállapításáig készít
sék el. A harmadik rendelet szerint 
azoknak a kereseti-, illetve jövedelcni- 
és vagyonadó alapja, akinek 1926. 
évi adóalapját ötezer aranykoronánál 
kisebb összegben állapították meg, 
vagy akiknek vagyona 125 000 arany
koronát meg nem halad, már az 
1927-ik évre megrögzitendő. Ezek 
tehát már az 1927. évre sem köte
lesek adóbevallást adni. Aki az 1926, 
évre megállapított adóalapot sérelmes
nek tartja, január végéig kérhet újabb 
megállapítást. Ez esetben azonban 
szabályszem adóvallomást köteles 
adni. Intézkedés van a rendeletben 
arról is, hogy a hatóságok milyen 
esetben kötelesek a külön megrögzi
tendő adóalapokat fölemelni. Az adó
alap felmondása csak tényleg indo
kolt esetekben történhetik meg.

Kapj Béla: Bizonyságtevés c. műve 
megrendelhető a Harangszó kiadó- 
hivatalában Szentgotthárdon (Vas m.). 
Ára fűzve portóval 130.000 K.

Az arany, ezüst és bronz p i p p z e k  
forgalmának szabályozása.

A pénzügyminiszter most adta ki 
5715. számú rendeletét, amely a 
pengőértékek érméinek pénztári keze
lése tárgyában rendelkezik. E rende
let szerint a pengőérték aranyérmék 
(húsz és tíz pengősök) minden fizetés
nél névértékben elfogadandók. A husz- 
pengős aranyérme forgalmi súlya 5.82, 
a tíz pengősé 2.91 gramban van 
megállapítva.

Az ezüstérmék tekintetében követ
kezőkép intézkedik a rendelet: az 
egypengősöket az állami és egyéb 
készpénztárak korlátlan mennyiségben 
tartoznak elfogadni. Magánfelek egy- 
pengös ezüstérméből 50 pengőnél 
nagyobb összeget fizetésként elfogadni 
nem kötelesek.

A nikkelérmék (50, 20 és 10 fillé
resek) ugyancsak névértékben foga- 
dandók el. A közpénztárak egy ügy
féltől 50 filléresekből 20 pengőnél, 
20 és 10 filléresekből pedig együtt
véve tíz pengőnél nagyobb összeget 
nem tartoznak elfogadni. Ugyanígy a 
magánfelek sem kötelesek ennél na
gyobb arányban nikkelérméket fize
tésül elfogadni.

A bronzérmék (2 és 1 filléres) két 
pengő erejéig fogadandók el úgy a 
közpénztárak, mint a magánfelek által.

Intézkedik még a rendelet az ezüst, 
nikkel és bronzérmék elfogadási kö
telezettségéről az aranyban való fize
téseknél a súlyban csökkent, vagy 
sérült érmék elfogadásáról, azok osz
tályozásáról, valamint a hamisítások
ról és végül részletes utasítást tartal
maz azok csomagolásáról

HARANGSZÓ.
Karácsony ünnepén.

Ev. L uk. 2 .1 -14 .
Született néktek ma a  M egtartó, ki 

az  Ür Krisztus. Ezzel a karácsonyi öröm
hírrel szemben nem maradhat ma néma 
senkisem, hanem igenis kelt, hogy az ün
neplő ruhával felöttvén végre magára az 
ünnepi lelket az angyalok karával együtt 
zengjen hála s öröméneket a kegyelem 
Istenének, ki úgy szerété e világot, hogy az 
Ö egyszülött fiát adá érette, hogy mindenki 
oki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.

Tildy Zoltán szerkesztésében meg
jelenő, nagy népszerűségnek örvendő 
Virágoskert című gyermeklapra külö
nösen is felhívjuk olvasóközönségünk 
figyelmét. Ki gyermekeit szereti, ne
velésükre gondot fordít, igaz lelki 
örömöt kíván szerezni nekik, az siet 
megrendelni a Virágoskertet, melynek 
főmunkatársa különben is Magassy 
Sándor csöngei lelkész.

Lapunk mai számához csekklapot 
mellékeltünk s szeretettel kérjük egy
részt az előfizetések megújítását, 
másrészt a hátralékok sürgős bekül
dését.

A Harangszó előfizetési ára egy 
negyedre I P 28 fillér,

Előfizetőinknek, m u n katár
sa in kn ak  és lapunk olvasóinak  
Isten tő l m egáldott boldog ka
rá cso n y i ünnepeket kívánunk.

Dr. Antal Géza püspök Szombathe
lyen . Dr. Antal Géza ref. püspök dec. 19. 
és 20-én Szombathelyen meglátogatta a 
református egyháztagokat. A püspök ez 
alkalommal Kapi Béla püspök vendége volt.
19-én este a Sabáaia nagytermében elő
adást tartott Széchenyi István grófról, aki
nek követésére hívta fel a magyar társa
dalmat. Másnap istenitisztelet keretében 
szólott az ifjúsághoz, majd 10 órakor szent 
beszédet mondott a templomban.

Szerkesztő változás. A budai gyüle
kezet lapjának Hegyen épített városnak a 
felelős szerkesztését dr. Szelényi Ödön 
egyetemi tanár vette át.

A Kelenföldi Evagélikus Nőegyesület 
és a Kelenföldi Evangélikus Leányegyesület 
Advent IV. vasárnapján, lelketemelő val
lásos estélyt rendezett, amelyen dr. Pröhle 
Károly egyetemi tanár, a pécsi theol. fa

cultas dékánja tartott előadást, Bancsóné 
Kovach Mária operaénekesnő énekelt, Le- 
vius Ferenc és Levius Ernő zeneszámokat 
adtak elő. A műsor még alkalmi számokkal 
bővült.

Nemes lelkek. Néhai Perlaky Gizellának 
03tffyasszonyfan történt halálesetével kap
csolatban, koszorúmegváltás címén a Ke- 
nessey-család 500.000 K-t adományozott a 
Betbesda-kórháznak.

Ádventi est Szentgotthárdon A szent
gotthárdi missziói egyház ádventi nagy 
estélyét dec. 19 én tartotta a nő- és leány
egylet rendezésében. Az est középpontjában 
dr Deák János egyetemi tanár hatalmas 
előadása állott, — ki már a délelőtti isten- 
tisztelet alkalmával is az ádventi igéket 
hirdette nagv ékesszólás3al — az ádventi 
prófétáról, Kereszte ő Jánosról, ki ítéletet 
hirdet, megtérésre hív fel, martyr halált hal 
s Jézussal egyesül. A művészi keretet szol
gálta Lang Mid gyönyörű szóló éneke, a 
vegyeskar hatásos karéneke Ravasz Endre 
tanár vezetésében. Lang Ilonka Sz.abolcska
M. Ádventi esték c szép költeményét sza
valta el bájosán. Az o'tári szolgálatot Ber
ger Lajos nagyatádi s. lelkész végezte. — 
A leányegylet Advent 3 dik vasárnapján 
teadélutánt tartott, mely alkalommal lapunk 
szerkesztője Az ev. nő hivatásáról tartott 
előadást. — A teadélutánon a háziasszonyi 
teendőket Decker Jozefa és Sokoray Vilma 
látták el.

Pécs. Az evang. Társaság kulturestélyén 
dr. Pálka Lajos tartott előadást „A Röntgen- 
sugár jelentősége az orvosi gyakorlatban* 
cimen. — Gyermekek karácsonyfa-ünnepé
lyét 22-én tartották meg. — A Diakonia 
febr. 5-én műsoros vigalmi estélyt rendez.

Szombathely Értékes műsor keretében 
áldozott a mohácsi vész emlékének. A mo
hácsi vészt megelőző időkről Suhajda 
kőszegi tanár tartott lebilincselő előadást. 
László Miklósné gyönyörű szóló-énekével 
emelte az áhítatot.

A Győri Ev. Ifj. Egyesület sikerült 
ádventi estét rendezatt. Előadták Pair Vil
mosnak „Dorothea“ c. 2 felvonásos szín
müvét, mely tárgyánál fogva alkalmas, hogy 
ádventi hangulatba vigye a nézőközönséget. 
Idő K. u. II. század, hely Dezarea.

Dorothea, aki titkon már régebben tagja 
egy keresztyén közösségnek, Rómából ha
zatérő barátnőjétől egy keresztet kap aján
dékba s ennek, valamint a nemes hölgyek
nél oltalmat kereső keresztyén leány kö
nyörgésének hatása alatt nyíltan bevallja, 
hogy ő is keresztyén. — E vallomásáért 
mártírhalállal lakói, de halála előtt még 
egyszer megjelenik legjobb barátnője, a 
helytartó leánya: Callista előtt és egy gyö
nyörű párbeszédben annyira megvilágositja 
az ő Krisztusban való élő, erős hitét, hogy 
végül Callista is elhagyja pogány ősei val
lását és térdre-roskadva vallja be: „Hiszek 
a Jé/uB Krisztusban!“

Callista magánjelenete a halhatatlanság 
dicshimnusza. — A szereplők jól felfogott 
előadása és az az áldozatkészség, mellyel 
a római kornak megfelelő ruhákat úgy 
állították ki. hogy, mig az tartalmánál fogva 
a lelket, külső megjelenésükkel pedig sze
met gyönyörködtette. Az előadást Kuszák 
Istyán művészi szavalata vezette be. (Ítélet 
Gvőri I.-töl.) A színmű szereplői: Posch 
Mädi, Simon Ili, Chalupka Katinka és Má
ria, Ritter Ilonka, Kuttllk Ida, Bruder Eta, 
Kovács Mariska, Mici és Lenke. Emelte az 
előadás értékét és szépségét a megfelelően 
dekorált színpad és a reflektorral való 
színes megvilágítás.
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Sorozatos ádventi Igehirdetés Ózdon. 
Az ádventi alkalomból minden szerdán és 
szombaton este prédikációs istentisztelet
sorozat volt az ózdi evang. templomban e 
tárgyról: .Emberek a »Gyermek“ körül.“

A budapesti fasori ev. Szövetség leg
utóbbi szerdai összejövetelén dr. Bogsch 
Sándor tanár tartott előadást a Kémia ele
mei cimen; a Deák-téri Luther szövetség 
összejövetelén Kemény Lajos fasori lelkész 
Simeonról; a tisztviselőtelepi vallásos esten 
Okolicsányi Gyula tartott felolvasást.

Az uraiujfalui evang egyázközség dec. 
hó 12-én ünnepelte vallásos estély kere
tében — a mohácsi vész négyszázados év
fordulóját a következő programmal: 1. 
Közének. 2. Ima. 3 „Advent* szavalta: 
Horváth Jolán. 4. Karének Rózsa L. tanító 
vezetésével (Várjad oh én lelkem I) 5. Ta
vasz a télben, szavalta: Mód Pál tanító.
6. Rónai B. Gyula lelkész előadása „Mo
hács“ -ról. 7. .Mohácsnál“ szavalta Rózsa 
Sarolta. 8 Karének. „Térj magadhoz.“ 9. 
„Istenért, hazáért“ szavalta: Balogh János. 
10. Ima. 11. Közének.

Makó. Az Evangélikus Nőegylet dec.
12-én a templomban adventi délutánt ren
dezett. Közének után Draskóczy Ede lelkész 
bibliát olvasott és imádkozott. Ezrek ajkán 
c. egyházi éneket duettben előadták óéra 
Böske és Ács Juliska. Sajó Sándor: Ma
gyar ének 1919-ből c. versét nagy hatás
sal szavalta el Patay Mária egyetemi hall
gató, a szegedi Egyetemi Luther Szelség 
tagja. Tátrai Károly szegedi h. lelkész A 
nő és a Kereszfvénség cimén előadást tar
tott, majd az Év. Vegyeskar Beethoven: 
Isten dicsőségét énekelte Borsódi Kálmán 

•kántortanitó vezetésével, ima és közének 
fejezte be a jólsikerült templomi ünnep
séget.

Karácsonyfa ünnepély. Szuchovszky 
Gyula vallástanár vezetése alatt álló ifjúság 
Budapesten karácsonyfa ünnepélyét dec.
22-én tartotta, mely alkalommal gazdag 
műsor keretében Szegények a szegények
nek címmel maga Szuchovszky Gyula val
lástanár tartott előadást.

Karácsonyi vásárt rendezett a salgótar
jáni Ev. Leány- és Nőegylet dec. 12— 14-ig 
a helybeli Vadász-száiló nagytermében, 
amelyen a Leányegylet által hosszú hóna
pok alatt készített karácsonyi cikkek, játé
kok stb. kerültek eladásra. Minden tárgy 
talált vevőt a három napig tartó nagy ér
deklődéssel kisért vásáron, amelyen lelkes 
hölgyek és leányok gárdája fogadta a helyi 
társadalom minden rendű és rangú közön
ségéből megjelent vásárlóközönséget. A 
rendezés oroszlánrésze dr. Kovács Józsefné 
alelnöknő, dr. Förster Kálmánné, Köntzey 
Ferencné, Zelenka Panny, Csengödy Etelka, 
Markó Emma, Zorkoczy Erzsiké és még 
számos áldózatkész és fáradtságot nem 
kimélő hölgy érdeme. A tiszta jövedelem 
8 millió volt, ami nagyrészt az egyház ösz- 
szes árvái, özvegyei és nyugdíjasainak a 
megajándékozása céljára fog fordíttatni. A 
vásár művészi értékét nagyban emelték 
Mogánné, Szászné iparművészek, dr. Ko- 
vácsné, Fayl Frigyes festőművészek kiállított 
és nagy érdeklődést keltett tárgyai és a 
vásár tartamára bevezetett hangszóros rádió 
és vonószene.

A vönöcki Evang. Nőegylet f. hó 5-é.i 
közgyűlést tartott, amelyen a választmányba 
a következő tagok választattak meg: Deés 
Elekné, Volner Sándorné, Takács Jánosné, 
Dezső Kálmánné, Papp Jánosné, Kiss 
Lászlóné, Bokányi Istvánné, Balog Istvánná, 
Kiss Sándorné, ifj. Szabó Sándorné, Takács

Istvánné, Németh Lajosné. Segédlelkész 
örömmai jelenthette a közgyűlésnek, hogy 
az egyházközség minden nőtagja kész öröm
mel lépett be a jelen egyesületi évben is 
a Nőegyletbe, amely egylet néhány év múlva 
ünnepelni fogja megalakulásának félszáza
dos évfordulóját. A közel félszázados múlt
tal biró egyletére büszke lehet minden egyes 
tag, annál is inkább, mivel a kemenesaljai 
ev. egyházmegyében a vönöcki Ev. Nőegylet 
volt az első, amely megalakulásával az 
egyházközségek épitószolgálatába áilott A 
tagoknak nagy számmal való belépése bi
zonysága annak, hogy a lelkesedés az egy
házi célt szolgáló egylet irányában nem 
halt el, a dolgozni akarás és a nemesszivű- 
ség fénylő szikrái még nem hültek ki a 
szivekben. Az áldozatkészség is meg-meg- 
nyilatkozik, mint ahogy megnyilatkozott 
most legutóbb, amikor önkéntes adakozás 
útján lehetővé tették egy iskolai fali-térkép
nek a beszerzését. A tárgysorozat pontjai
nak letárgyalása után felhívta a tagokat a 
Harangszó mielőbbi megrendelésére. A fel
hívást megszívlelték 8 Ígérték, hogy az 
újesztendőben eszközölni fogják a lap meg
rendelését.

Advent 3. vasárnapján vallásos estély 
volt a helyi leányegylet és ifjúsági egylet 
tagjainak közreműködésével. Az ádventi 
ánekekkel bővített estélyen Pintér Manci, 
Szőke Ida, Molnár Károly és Takács Lajos 
szavaltak alkalmi költeményeket, Bödecs 
Károly celldömölki segédletkész Ádventi 
próféta címen beszélt Keresztelő Jánosról 
szép, tartalmas előadás keretében. Az oltári 
szo'gálatot Szlovák Pál s. lelkész látta el. 
A vallásos estély végeztével a helybeli 
esperes-lelkésznek kedves meglepetése volt 
45 évi lelkészkedése alkalmából. Az egy
házközség, a nöegylet, a leányegylet, az 
ifjáságy egylet tisztelgett nála s fejezte ki 
meleg jókívánságait. Esperes lelkész m«g- 
hatva, könnyező szemekkel köszönte meg 
a jókfvánatokat s közvetlen szavakkal buz
dította az egyleteket és ez egyházközség 
tagjait a további egyházépitő munkálko
dásra.

A csikvóndi ifjúsági egyesület a mohácsi 
vész négyszázados évfordulója alkalmából, 
ádvent 3-ik vasárnapján, szépen sikerült 
emlékünnepélyt rendezett a következő mű
sorral ; Közének és oltári ima után orgona
kísérettel alkalmi ének, énekelte Csörköly 
Karolina, Kalmár Lidia, Kulcsár Irén és 
Szabó Erzsi. Mohács. Irta Eötvös József. 
Szavalta Polgár Lidia. Alkalmi beszéd. Tar
totta a gyülekezeti lelkész. Erős vár a mi 
Istenünk. Énekelte az ifjúsági vegyeskar. 
Tömöri. Irta és szavalta Rácz Sándor köz
ségi iskolai tanító. Himnusz. Énekelte az 
ifjúsági vegyeskar. Oltári ima. Közének. A 
vegyeskart a gyülekezet újonnan választott 
tanítója Kristóf Kálmán vezette, kinek hiva
talába való ünnepélyes beiktatása ádvent 
első vasárnapján volt.

Hatalmas protestáns konferencia Bu
dapesten. Mint a Mustármag c. lap no
vemberi számából értesülünk 1927. augusz
tus 8—14-ig a keresztyén szövetségi (C. B.) 
mozgalom európai kongresszusát Budapes
ten tartja. A főváros tegnagyobb termeiben 
tartandó gyűléseken nemcsak a megszállott 
területek protestánsai fognak nagy számmal 
megjelenni, hanem az összes európai nem
zetek is képviselve lesznek. Különösen a 
német és angol keresztyénség, valamint a 
finn és észt testvérnépek fogják nagyobb 
számmal képviselőiket elküldeni. Ugyan
ebben a lapszámban több, mint 40 oldalon 
át 24 képpel illusztrált rendkívül érdekes

és gazdag ismertetést találunk a folyó év 
júliusában Londonban lezajlott óriási mé
retű C. E. világkonferenciáról, melyen a 
rendező angol nép meleg rokonszenve a 
magyar kiküldötteknek igen kiváló szerepet 
juttatott. A Mustármag e száma 6000 ko
ronáért bárki által megrendelhető a lap 
kiadóhivatalában (Budapest, Vili., Gyulai 
Pál-ucca 9).

Salgótarjánban a harmadik ádventi 
estén dr. Clementis Kálmán városi tiszti 
főorvos tartott mélyenszántó és tartalmas 
előadást Közerkölcsünk sebei címen, az 
általános erkölcsi sűlyedésből kivezető u- 
takra mutatott rá és ezek során hangsúlyo
zottan kiemelte az emberi jóakarat pótol
hatatlan szerepét világunk sorsának alakí
tásában. Mellette Röder Alfréd orgonaszó
lóval, Verlieh Antal és Déman Gusztáv 
hegedűszámmal, Jese Vilma énekszólóval, 
Kovács Géza és a helyi lelkész szolgálták 
az Urat.

Bük. A gyülekezet december 16-án este 
ádventi vallásos estélyt tartott a templom
ban Az est középpontja a helyi lelkész 
tartalmas és értékes felolvasása volt. Emelte 
az est ünnepélyességet a gyülekezet ve
gyeskarának két szép karéneke, melyet 
Kisfaludi Károly tanitó vezetése mellett 
adott elő. Szavalataikkal közreműködtek: 
Fekete Emmi, Bedi István és Szabó Ernő. 
Megható és örökemlékü ünnepe volt a 
büki gyülekezetnek november 7-én. Ezen 
a napon leplezte le a gyülekezet a temp
lom falába elhelyezett hősök emléktábláját 
A leleplezést Farkas Elemér helyi lelkész 
végezte. A kegyeletes ünnepséget rendes 
istenitisztelet előzte meg. Istentisztelet 
után közénekkel vette kezdetét a szép ün
nepség, majd oltári szolgálat után 5 percig 
szólották a harangok a hősök emlékére 
kik között elsírták a büki gyülekezet és 
fiainak evangélikus hőseit is. Ezek után a 
vegyeskar énekelte el Kisfaludy Károly ta
nítóvezetésével „Jaj de fájón, búsan hangzó* 
c karénekét, melyben méltóképen juttatta 
kifejezésre bánatát, a harangok bús hangja 
után a hívek nagy sokasága. Megható gon
dolatokban gazdag beszédét a helyi lelkész 
Ján. 15. 13 versére alapítva mondotta el 
és áldotta meg a márvány táblákat. Nagy 
hatással előadott szavalataikkal egészítették 
ki az ünnepi keretet Gyurrátz Róza, Fekete 
Róza hadiárva, Szabó Jenő, Ztenics István, 
Mesterházy István. Az emléktáblát megko
szorúzták a gyülekezet nevében dr. Takács 
József gyűl. felügyelő, a nőegylet nevében 
dr. Takács Józsefné elnök, az ifjúsági egye
sület nevében Mesterházy Lajos, az iskolás 
gyermekek nevében pedig Balogh Lina. 
A kegyeletes ünnepség, amelyen az anya
gyülekezet és fiainak minden evangélikusa 
részvett a Himnusz akkordjaival nyert be
fejezést. A gyönyörű fekete márványemlék 
táblát a gyülekezet nőegylete állította, meg
örökítve rajta a büki anyagyülekezet és 
fiainak 63 evangélikus hősének nevét az 
utókor számára, mely emléktábla felírá
sával örökidőkig hirdeti a hősök nagy 
tettét és buzdjtja az utódokat: „Nincsen 
senkiben nagyobb szeretet annál, mintha 
valaki az ő életét adja az ő barátiérti*

Egyhózasdengelegen és filiáiban, Er- 
dőtarcsás és Heréden kegyeletes ünnepélyek 
keretében ünnepelték meg a gályarabok 
250 éves emléket. Az Erős vár a mi Iste
nünk elhangzása után Penderi Etelka, vitéz 
Penderi János 100% os rokkant, leánya 
szavalta el „Az esti fohászt* kedvességgel 
és áhítattal. Ezután a helyi lelkész hosszabb 
felolvasása következett, melyben a gálya
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rabok 8 iltalában a gyászévtized nyomorú
ságait vázolta, különös tekintettel a nógrádi 
gdlyarabpapok élettörténetére. Majd,Vatach 
Mariska szavalta el Nagy Lajos , Énekét“ 
igen szépen. A Maradj meg kegyelmeddel 
fejeződött be a szépen sikerült ünnepély.

A kicsiny, csak 65 lelket számláló Érdo- 
tarcsa is illő módon ünnepelte meg a 250 
éves évfordulót. Mint máskor, úgy ez alka
lommal is a hitbuzgó Frajtsák Károiy egy
házgondnok adott hajlékot a gyülekezeti 
összejövetel céljára. Advent I. vasárnapján 
délután folyt le az ünnepély, melyen igen 
szépen szavaltak: Knoska Mariska, Mlado- 
niczki Annuska és Krizsanyik István, a 
helyi lelkész felolvasásával azon fáradozott, 
hogy ebben a szórványban, melynek hivei 
majdnem mind cselédek, a gályarabok em
lékének felidézésével a hitéletet mélyítse, 
fejlessze. Igen fontos tárgyról még soká 
tanácskozott - gyülekezet a adná Isten, 
hogv szép elhatározásait siker koronázná 1 
A Szentirás olvasása és magyarázata 8 
több ének eléneklése után ért véget az 
összejövetel.

A kemenesaljai ev. esperes» égben 
működd nőegyietek felhívást kaptak a* es
perestől arra vonatko ólag, hogy a Prot. 
Család és Iskola c. könyvek elárusítása 
körül minél nagyobb buzgóságot fejtsenek 
ki. A nemes cél érdekében tett felhívás re
mélhetőleg mindenütt megérinti a szív ne
mes húrjait s cselekvésre készteti az áldo
zatra és munkálkodásra kész nőtestvére
inket.

A legbőségesebb tartalommal Heréd 
ünnepelte meg a gálvarabok évfordulóját.
— Advent II. vasárnapján délután a temp
lomban folyt le az ünnepély. Ha Krisztus 
maga oltalma közének után Galáth Gusztáv 
heredi kántortanitó szavalta e< nagy hatással 
az új te8támentomi szeretetzsoltárt (I Kor. 
13). rilcsik Mariska Nagy Lajos „Énekével* 
aratott tetszést. Ezután következett a helyi 
lelkész hosszabb felolvasása, odaállítván 
a gályarablelkészek hitét a hivek szemei elé,
— követendő például A helyi vegyeskar 
elénekelte a »Térj magadhoz drága Siont.* 
A szép, tiszta ének mindenkit meglepett s 
általános örömöt váltott ki a hivek szivében. 
A betanítás a helyi kántortanito fáradozását 
dicséri. Az ünnepi áhítatot még emelte 
Urbán Nellike mély érzéssel előadott »Gá
lyarab* szavalata. A szép ünnepély az 51. 
ének elénekiéséve] ért véget.

Az al8zopori evang. leányegyházközség 
f. hó 12-én mohácsi-emléi ünnepélyt ren
dezett, amely alkalommal Gócze G .u’a ne
meskéri lelkész mondott építő hatású ünnepi 
beszédet a 400 év előtti és a mai Mohács
ról : Trianonról 8 ezek gyászos tanulságai
ról. Az ünnepély közénekkel és a lelkész 
imájával kezdődött Közreműködtek Joó 
Ferenc és Mesterházy Sarolta, Mestenázy 
Irma és Fiiszár Ferenc szépen sikerült 
szavalataikkal; az iskolai gyermekkar és a 
leánzegyházközségi férfikar, melyek Nagy 
Lajos tanító vezetésével énekeltek szép 
készültségről tanúskodó előadással 2—2 
ádventi, illetve hazafias kart Lelkész be
fejező imája után az ünnepély a magyar 
Hiszekeggyel végződött; utána offertórium 
volt a nemeskéri orgonaalap javára.

Kis Harang címmel a jövő évtől fogva 
új, ezidöszerint egyetlen evangélikus gyer
meklap jelenik meg a „Febé“ Evangélikus 
Diakonissza Nőegylet kiadásában. A havon
ként kétszer, l én és 15 én megjelenő 4 
oldalas, képekkel illusztrált gyermeklap 
szerkesztője Trauscbenfels E za diakonisz- 
sza-főtestvér, az egyesület alelnöke. A kis

lap lelkészeknek, hitoktatóknak, tanítóknak 
és tanítónőknek, vasárnapi iskolai munkát 
végzőknek, valamint a gyermekeik lelKi éle
tét szivén hordozó szülőknek óhajt segítő
társ lenni 6—14 éves gyermekek nevelésé
ben. Előfizetési ára a nyári hónapokban is 
megjelenő lapnak külön címszalaggal egész 
évre 1 pengő 20 fillér, azaz 15 000 kor. 
Csoportos küldéssel 1 pengő, azaz 12 500 
korona. Egyes s?ám ára 4 fillér, azaz 500 
korona. Megrende'hető a Kis Harang ki- 
adóhivatalában : Piliskiotildiiget Bethel. U. 
p. Piiiscsaba, Pest megye.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Az oroszországi katholikus egyház 

helyzete és a  Vatikán. Ropp hercegersek 
már régóta azon fáradozik, hogy a szovjet
kormánytól Oroszországba való beutazásra 
engedélyt kapjon a katholikus egyház ottani 
helyzetének tanulmányozásara. A szovjet 
a kérést mindeddig elutasította és varsói 
képvise ete utján arról értesítette a püspö
köt, hogy Oroszországba való utazása ez 
idő szerint nem volna kívánatos

Lélekhalászat Erdélyben. A mostfki- 
adott 61200—1926. sz. közoktatásügyi mi
niszteri rendelet tudatja a tankerti et veze
tőivel, hogy a kisebbségi felekezetekhez 
tartozó növendékek vallásoktatását csak 
olyan hitoktatók végezhetik, akik a közok
tatásügyi minisztertől személyre szóló külön 
enged lyt kapnak erre. Fizetést azonban 
nem kapnak az államtól, mert az csak a 
görögkeleti vallásoktatásról gondoskodik.

Lengyelország uj hv rcegprimása. A 
Dalbor dr., bíboros érsek haiaia folytán 
elárvul gnézen-bózeni föegyházmegye élére, 
Hlond Aporon dr. kattrw ci püspök kerü't.

Harminckét év alatt egyedül épített 
fel egy templomot. Olaszországban nem
rég szenteltek fel egy temp omot melyet 
egy ember épített, egy egyszerű kőműves. A 
derék ember 1894-ben kezdte *pí eni mű
vét és egés^ életet ennek a célnak szentelte.

Az egyházi nyomdának vezetője meg
halt. Ro' iaesen ezüst juoneuma u an, kinos 
szenvedi s mán halt meg a »Christlicher 
Zeitechrifiveran“ érdemes igazgatója, a 
nyugalmazott Brandm berlini superinten- 
dens A boldogult 1902 január 1 óta állt 
ezen egyesület élén és az utóbbi évtized
ben jelentős s z é p e t  játszo't.

Templomépités az Aequatornál. A 
lipc ei misszió hatáskörebe tartozó és 
Keletafrikában lévő Dschagga gyülekezet 
tagjainak száma csaknem megkétszereső- 
dött. E határozták, hogy nagyobb templomo
kat építenek

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás, özv. Hetvényi Lajosné a 

maga és gyermekei Lajos és Erzsiké, va
lamint fivére, dr. Sztanó Sándor és az 
egész rokonság nevében fájdalomtól meg
tört szívvel jelenti, hogy a szerető szívű, 
áldott jó férj, apa, sógor és rokon: Hetvé
nyi Lajos soproni evangélikus líceumi tanár 
folyó hó 16 án este fél 8 órakor életének 
58-ik, boldog házasságának 26 ik évében 
rövid szenvedés után, az Úr akaratában 
való békés megnyugvással elhunyt. »Az Úr 
háza iránt való buzgó szerelmed emészte 
meg téged t.* (János ev. 2, 17.) Isten veled 
áldott jó édesapánk.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
soproni líceumának tanárai bánatos szív
vel jelentik, hogy felejthetetlen, jó kanár-

sunk Hetvényi Lajos evang. líceumi vallás
tanár életének 58 ik, buzgú tanári műkö
désének 31 -ik évében, december hó 16*án 
az Úrban csendesen elhunyt. Az intézet 
páratlan buzgalmú tanárát, tanítványai atyai 
jósá&ú lelkipásztorukat, kartársai meleg 
szívű barátiukat gyászolják benne. Lelkes 
alkotó munkálkodása maradandó nyomot 
hagy iskolánk történetében. . 0  égő és 
világos 82övétnek vala.“ (Ján. 5,35.) Áldott 
legyen emlékezete.

ÚJDONSÁGOK.
Eltemették Tóth Lajos állam titkárt

A hivatalos Magyarország és a tudomá
nyos élet osztatlan részvéte mellett temet
ték el dr. Tóth Lajos ál'amtitkért.

Tilos ügynökök u ján gyűjteni. A 
belügyminiszter 'udomására jutott, hogy 
egves intézmények és egyesületek a ré
szükre engedélyezett adománygyűjtést ügy
nökök utján folytatják le, akiknek a gyűj
tés végzéséért a befolyt adományokból 
százalékos részesedést biztosi anak, illetve 
fizetnek ki Ennek az állapotnak gyökeres 
megszüntetése cé'jából a miniszter utasí
totta a másodfokú rendö h »lóságokat a 
gyűjtések legszigorúbb ellenőrzésére.

Koldulási engedélyt kért egy felvi
déki magyar tanító. Labo s József ny. 
tanító, aki a magyar államtól annak idején 
245 aranykorona nyugdijat kapott, a cseh 
államtól ma mindössze 51 korona 30 fillér 
nyngdíjat élvez. Laboss a felvidéki magyar 
lapodban nyílt leze.'et intézett a pozsonyi 
cseh minisztérium iskolaügvi referatusáboz 
amelytől azt kéri, eszközöljön ki a szá
mára egy aiamizsnagyüitéki engedélyt.

Bécsből kiűzik az fidvhadsereget 
A béC”i hatóságok aj egyesület szabályait 
nem hagytak jóvá. És pedig a következő 
megokoiassal: „ \z  alapszabályokból nem 
tűnik ki a Hadsereg tulajdonkép mi célja.* 
Ez annyit jelent, bogy a b esi Odv Had
seregnek az osztrák fővárost ki kell ürí
tenie

Egy apa a maga vérével mentette 
meg gyermeke életét. Megható eset tör
tem a minap egy francia klirikán. Egy 
mérnök egyetlen fiacskáját gyorsan meg 
kellett operálni, mert az élete forgott ve
szedelemben. Az operációt maga Marga- 
rucci tanár végezte. Egy tanársegéd á lan- 
dóan figyelte az elaltatott fiúcska érverését, 
mely pillanatrói-pillanatra gyem ült és már 
alig volt észrevehető Jelentést tett erről 
a tanárnak, aki azonban már nem hagy
hatta abba az operációt. Azonnal értesí
tették a veszedelemről a fiúcska szüleit, 
akik lent, a földszint egvik nemiségében 
szívszorongva várták az operáció eredmé
nyét Tudatták velük, hogy vérátömlesz
téssel még talán meg lehetne menteni gyer
mekük életét. Az apa azonnal vállalkozott 
arra, hogy az ö vérével erődítsék meg a 
gyermeket. Felrohant a műtőszobába és 
nagy gyorsasággal megtörtént a vérátöm
lesztés és ezalatt a tanár sikeresen fejezte 
be az operációt. A gyermek megmenekült 
a haláltól és rövid idő múlva egészségesen 
hagyta el a klinikát.

Harminckét zer tonna viz a Vezúv 
kráterében. A Vezúv kráterébe a legutóbbi 
hetes nagy esőzései közel 32,000 tonna 
vizet zúdítottak. Az eddigi tapasztalatok 
alapján ennek következteben azzal kell 
számolni, hogy a Vezúv működése meg
élénkül, amint az nagy esőzések után ren
desen történni szokott.
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Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap Szerkeszti Qaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25 000 kor Megrendelhetők
VI., Andrássy u. 16. Budapest.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 80 ezer korona.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. 
Szebbnél-szebb novellák, versek, társadal
mi és ismeretterjeszső cikkeken kivül, ké
pek és a szerkesztői üzenetek tarkítják a 
lapot. A Magyar Lányok előfizetői 20.000 
korona kedvezményes áron szerezhetik meg 
a Százszorszép Könyvek cimü regényso
rozatot. A Magyar Lányok negyedévi elő
fizetési ára 30.000 korona. Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: 
Bpest VI Andrássy-út 16.

Meghalt a legöregebb skót paraszt. 
A skóciai Dromove falucskában 125 éves 
korában, meghalt Anglia legöregebb em
bere, egy William Smith nevű paraszt, 
aki 1801-ben született.

Vaddisznók szétmarcangoltak két 
kisgyermeket. Undenberg közelében vad
disznók megtámadtak két kisgyermeket s 
szétmarcangolták őket.

Törökországban tilos a régi divatú 
bugyogó és a hosszúorrú cipő viselése. 
A belügyminiszter rendeletére a rendőrha
tóságok országszerte megtiltották a sza
bóknak és cipészeknek, hogy fehér vászon 
régi divatú török bugyogót, illetőleg fel- 
kunkorodó hegyesorrú cipőket készítsenek.

Tűzvész pusztított el egy japán várost. 
Tűzvész pusztította a Yokohamától délre 
100 kilóméternyire fekvő Numa6U város 
nagy részét. A városháza, a vasúti állomás, 
a kereskedelmi kamara, a fogház, néhány 
kórház és 1500 ház elpusztult. Tízezer em
ber vált hajléktalanná.

Erzsébet királyné szálló Budapest,
IV., Egyetem-u 5. Régi jó hírnevű családi 
szálló a belváros központjában, 100 szoba 
modern kényelemmel berendezve. Az ösz- 
szes helyiségekben melegvízfűtés mosdók 
részben vízvezetékkel. 1 ágyas szoba 55—
110,000 K-ig, 2 ágyas 70-150.000 K ig. 
A szálló közkedvelt éttermében esténkint 
elsőrendű cigányzene játszik. Az Erzsébet 
pince a főváros legszebb sörözője, mérsé
kelt árak, revier-rendszer.

Szabó Imre tulajdonos.
Elkoboztuk negyedfélmillió dollár 

értékű tiszta alkoholt. Mac Kenna Károly 
hírneves amerikai vegyészeti gyáros tele
pén a prohibíciós rendőrség névtelen fel- 
jentés alapján 65.000 gallon tiszta alkoholt, 
kobozott el. A lefoglalt alkohol negyedfél- 
félmillió dollár értékű s be van bizonyítva 
hogy ebből a gyárban a karácsonyi ünne
pekre likőröket akartak kásziteni.

Százezer dolláros díj a rák kóroko
zójának felfedezésére. Amerikában Saun
ders 100,000 dolláros dijat tűzött ki a rák
betegség kórokozójának felfedezésére, vagy 
a betegség eredményes kezelési módjának 
megállapitasára.

Konstantinápoly uj neve. Konstanti
nápolyi jelentés szerint a tőrök nemzet
gyűlés elé törvényjavaslatot terjesztenek, 
amelynek értelmében Konstantinápoly neve 
a jövőben Mustafa Kemal lesz.

Agyonlőtte feleségét a betörő helyett. 
Egy megyei hivatalnok Németországban az 
éjjel abban a hiszemben, hogy lakásán 
betörök járnak, saját feleségét agyonlőtte.

Az első német ember, akit angol 
klubba felvettek. Blücher herceget a nagy 
tábornagy egyik leszármazottját, ismét meg
választották a Wellington-klub tagjává. 
Blücher herceg az első német ember, akit 
a háború óta felvettek a legelőkelőbb angol 
klubpk egyikébe.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be: 
— A számok ezreket értékelnek. — 
Mesterházy Sándor Mesterháza, Szabó 

József Kosdomb, őzv. Nagv Sámuelné Rá
kospalota, Kápolnay János Balassagyarmat, 
Bencsik Lidia Sopron, Mesterházy Károly 
Sopronnémeti, Somogyi Gábor Ceíldömölk, 
Vági Istvánné Dev- cser, Bircza Gyula Ne- 
meskócs, Horváth Lajos Nemeskócs 4—4, 
Seregély József Székesfehérvár, Molnár 
Erzsébet Rtkospalota, Horváth János Pápa, 
Kadlieskó György Tab, Mogyorósy János 
Budapest, Altzíebler Andrásné Rákoske
resztúr, Fiiipszkv Erszébet Rákoskeresztúr, 
Honétzv Margit Tokaj 10—10, Király Jó- 
zstfné Farád 6, Paulik Jánosné Kiskőrös 
5, Pintér Mihályné Gvöngyfalu 50, Téti 
gyülekezet 120, Ev. Nőegylet Kanos vár, 
dr. Bernáth Imre Hegyfalu 100—100, Ne- 
mescsói gv ü ekezet offert. 80, Kismányoki 
gyülekezet 53, Filipszki Jánosné Rákoske
resztúr, Altzíebler Andrásné Rákoskeresztúr, 
Hagemann Mártonná Rákosteresztur20 20, 
özv. dukai Takásch Sámuelné Repcelak 
44. Horváth István Pápa, Horváth Róza 
Acsád 5—5 özv. Csajbok Mártonná Vásá- 
rosmiske, Hoffer Ferenc Székesfehérvár, 
Hetyési István Sopron 40—40, Mesterházy 
Imre Nemeshollós, Szula Józsefné, Szekeres 
Jánosné, Juhász Lajosné, Zoltán Emil Nagy
szénásról. AsbóUi Nővérek Sopron, Varga 
Sámuel Nárai. Pálfi Dénes Beled, Pfandl 
János Kisfalud, Kovács József Sikátor, dr. 
Zimánji Dániel Budapest, Füiöp Sámuel 
Boba, Komjáthy Gyma Kiskamond. To- 
mann Minály Tordas, Ludván János Nagy- 
simonyi 10—10, id. Göndös Mátyasné, 
özv. Magna Istvánné Nagyszénásról, özv. 
Ráth Arno'dné Budapest, Torma János 
Beled 20—20, Bagala Jánosné Székesfe
hérvár 16, Balogh János, Fuhrmann János 
Székesfehérvár 6—6, Ev. Nőegylet Szé
kesfehérvár, Ev. gyülekezet Uraiujfalu 100- 
100, Daenolel Vilmos egyet, tanár Debre
cen 30 özv. Matúz Istvánné Rákospalota, 
Varga Rebeka Tordas, Szép Sándor Tét, 
özy. Edvy Sándorné Edve, Rácz István 
Söpte, Hujber |anos Győr, Artner Lajos 
Répcelak, Pónya Sándor Komárom, Pető 
Imre Ceíldömölk, Fodor József Vinár, Si- 
monyi István Sárvár, Szekeres János Lo- 
vászpatona, Tóth József Győr, Tóth Mi
hály Beled, Csapó István Ujmalomsok, 
Berke János Körmend, Bán Dénes Farád
4—4, Kovács Pálné Diósgyőr, Pohánka 
Ödön Csővár, Harsányi Gvuia Kőszeg 2-2, 
Kovács Hona Bánszállás 18, felső Nagy 
Károly Vőnöck 1, Tárnokréti gyülekezet 
19, Bsubach Edéné Újpest 104 ezer kor.

„Testvérem! Isten csak egyszer 
engedi megtenned az utat a jöldi 
életen át. Ha fö ld i utad végére jutottál, 
nem fordulhatsz többé vissza, hogy 
jóvá tedd azt, amit elmulasztottál. “

Felelős szerkesztő is  kiadó: CZIPOTT OÍZA 
•ze n tg o tth á rd , Vasvárm egy«. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
Főmunkatársak:

NAQY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Köziratokat nem adunk vissza.

Úri családhoz önállóan főzni tudó, ta
karítást és egyéb házimunkát vállaló ügyes 
mindenest keresek jó fizetéssel azonnalra, 
esetleg január 15 vagy feoruár 1-re. Hosszú 
és jó bizonyítvánnyal rendelkezők ajánl
kozhatnak dr. Kesserü orvos-ezredesnél, 
Budapest, I., Horthy Miklós-ut 15/a. Ili. 9.

1 -3

Pályázati hirdetés.
Segédielkészt keres az ózdi evang. egy

házközség. javadalma: készpénzben havi
2,200.000 K, természetben lakás, fűtés, vi
lágítás. Az állás januárban elfoglalandó. 
Jelentkezések a lelkészi hivatalhoz intézen- 
dők Ózd (Borsod megye) 1-3

Helyettes ev. tanítót keresek a 
tanév végéig. Feltételeket levélben 
megadom. — vitéz Egyed Lajos ev. 
tanító Győr-Szabadhegy. j_2

Megjelent a „Dunántúli Szakácskönyv*
lll-ik hr viteti kiadasa. Ára: 6 pengő 80 
fillér (85.000 kor.) A pénz előleges bekül
dése ellenében bérmentve szállítja a szerző: 

Alsószopori Nagy Ferenczné.
Sárvár, Vasmegye. 2 — 3

Földbirtokos neje özv. elmenne időseb 
magános úrhoz „házvezetőnőnek.* Azösz- 
szes házi teendőket, baromfi kezelést érti. 
Cim a kiadóhivatalban. 2 — 3

Jó házból való belső lányt keresek. — 
Cím: Pfeifferné Kaposfőpuszta. U. p. 
Szomajom. (Somogy m.) 3—4

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.

Piac.
V alu ták: Dollár 70 975, Schilling 10034, 

Német márka 16904, Cseh korona 2108, 
Dinár 1252, Lei 380, Lira 2897, Frank 2655, 
Angol font 345 600.

Gabonaárak: Búza 390—395, rozs 305— 
307, árpa 250, köles 190, zab 227, tengeri 
195—200, korpa 167 ezer korona méter-
mázsánként.

Állatpiac: Sertés 17000— 17200, bika 
11500-14500, ökör 12 000—13.000, tehén 
6000—14.500, növendékmarha 5000—11.000, 
zsir 24.000—30.000 K kilónként.
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Megjelent:
Q ir f t lr l f  ft Elbeszélések, rajzok, 
Öli U A & U i elmélkedések. = r z :  
3—3 Irta: Gujás T.
Szórakoztat, hitet ébreszt, utat mutat! 
Szép karácsonyi ajándék t — Ára: 
26 (XX) K. — Kapható minden jobb 
könyvkereskedésben és a Szerzőnél 

Pestszentlórinc Kossuth u. 163. sz.

MátiN Sándor
érc- és fakoporsó raktára
---  Beled, Fö utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben és 
sfrkoszorukban, valamint az Összes 

temetkezési cikkekben. 62

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlemények 

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 18—21. — Sürgönyeim: Expaprlka.

Legszebben és 
r leggyorsabban

] fest, tisztít
J  női-, férfi és gyermekruhát, 
E függönyt, bútorszöveteket, 

csipkét és selymeket

I Vitális Károly
müfestö és vegytisztító 

vállalata.
C (Alapítási é v :  1898.) 

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

r  Keménying, gallér,
I ío -io  kézelő tisztítás.

Horváth Lajos Beled
i6 Fö-ucca 12.

Koporsó és az összes temet
kezési cikkek nagy raktára.

5000 kor. fűzre
egy könyv a Prot. Család 

és Iskola kiadványaiból.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁS Z I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

a z  I Ö S V - i k

Á R A  2 0 . 0 0 0  KO R.

A  Protestáns Család és Is
ko la  könyvei Wellisch Bélánál 
Szentgotthárdon ( Vas megye) 
rendelhetők meg.

54 nap a farsang

N épszínm ű vek:

Vidám,wó f' fl/rfMrrTo, régi jó és legújabb műked
velőknek alkalmas színdarabokat bőven ajánl
K IS  T IV R D R R  könyvkereskedése P R P R .

Tépett rózsa, 3 felvonás . 1 80 A tolonc, 3 felvonás . 1 60
A levente rózsája, 1 felv. . 160 Leánykérő, 1 felvonás . 1-60
A piros jegykendő, 4 felv. 2-40 Vereshajú, 3 » . . 1-60
Isten veled kedves, 1 > 1 60 Kis madaram, 3 felvonás . 1.60
Piros bugyelláris, 3 > 1 60 Jó partié, 3 felvonás . 1-60
A tót leány, 3 > 1-60 Nótás Kata, 3 felvonás 1-60
Felhő Kiéri, 3 > 1*60 Ördög párnája, 3 felv.. P60
Gyicnesi vadvirág, 3 > 1 60 Parasztkisasszony, 3 felv. . 1 60
Amit az erdő mesél, 3 > 1 60 Falu rossza, 3 felvonás 

Betyár kendője, 3 felv. 
Piroska, 1 felvonás

1-60
A cigány, 3 > 1 60 1-40
Szökött katona, 3 1 1-60 —•40
Betyár kendője, 4 > 1 60 Sárga csikó, 3 felvonás 1 60

Korcsma, 3 felvonás . 1-76
Az asszony. 1 felvonás — • 4 0
Piros alma, 3 » 112
Leánycsel, 3 felvonás . 1 - 4 0
Katica, 3 felvonás . 1-68
Tóth Lidi, 1 felvons . 1 1 2
Biró leányai, 3 felvonás . 1-12
Ez a kislány megy a kútra,

1 felvonás . — •8 0
Hej de szép a lakodalom,

3 felvonás . . . . 1-68
—  Árak pengőfillérben. —

Háry János kalandozásai Nagyabonytól a burgváráig, 12 kodály, kottával, sok képpel, 4 kalandos, vidám 
felvonásban 3 20 pengő. — Irredenta, ifjúsági, iskolai, tréfás, alkalmi színdarabok jegyzékét ingyen küldi

KIS Tivadar könyvkereskedő Pápa, Fő-ucca 21.
Szin ie lőadásokhoz belépőjegyek I— 3 0 0 - ig  számozva, 10 féle színben 4 8  pengőfillér. 

Pengő— korona átszámítási táblázat zsebalakban 4 8  pengőfillér.

Nyomatott Wellisch Béla villám Üzemű könyvnyomdájában Szeutgotthárdon.
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