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Ne zúgolódjál sorsod ellen . . .

Ne zúgolódjál sorsod ellen,
Akármilyen nehéz utad :
Az Isten megsegít, ha küzdesz,
S ha dolgozol, jutalmat ad.

Gyakran szenvedtek már sokáig 
A jók, szelídek, igazak;
De bíztak, hittek a jövőben 
S tudták, hogy ez mind próba csak.

És gyakran érte már szerencse 
A csalfát, vakmerőt, gonoszt;
Ki mind önérdemének mondta,
Mit néki az Úr jobbja oszt.

De eljött végre az ítélet,
Fordult a kocka egy napon:
A jók a Kánaánt elérték 
És átok ült a rosszakon.

Ne zúgolódj’ hát sorsod ellen, 
Akármilyen nehéz utad:
Az Isten megsegít, ha küzdesz,
S ha dolgozol, jutalmat ad.

Bossdnyi Béla.

Kicsinységek.
(Lukács 16, 10.)'

Az embereket a kicsiny, apró dolgok a legtöbb
ször nem érdeklik. Elmennek mellette, csak futó
lag gondolnak rá, vagy nem is veszik észre. Még 
sokkal inkább így van ez, ha a dolog kissé meg
szokott, gyakran ismétlődő, tehát nem egészen új. 
Valami nagynak, vagy újnak, különösnek kell lenni 
annak, ami az embert megállítja, figyelmét felkölti 
és gondolkozásra készteti, holott a kicsiny dolgok 
sokszor igazán figyelemreméltóbbak, tanulságosab
bak, mint a nagyok.

A kicsiny dolgokat sokkal jobban lehet meg
nézni, sokkal több részletet lehet bennük meg
figyelni, mint egy ugyanolyan nagy dologban, ezért 
azután a kicsiny dolgok sokkal alkalmasabbak arra, 
hogy róluk komolyan, behatóan gondolkozhassunk, 
mint a nagyobbak. Ha még ehhez azt vesszük 
hozzá, hogy minden, ami nagy, tulajdonképen nem 
egyéb, mint sok-sok kicsinek az összehalmozása, 
hogy minden, ami sok, nem egyéb, mint több kevés
nek az összehordása, akkor világos lesz előttünk, 
hogy igenis érdemes a kicsiny dolgokkal foglal
kozni, a keveset jól megnézni.

Egy nagy házat látunk, négy-öt emeletes, mi
ből van az? Tégy mellé egy téglát gondolatban s 
olyan óriási lesz a különbség, hogy meg sem tudod 
mérni. Pedig a külső díszek téglát takarnak, a 
belül elrejtett vasoszlopok és gerendák téglákat 
tartanak és támogatnak, az a nagy ház nem egyéb 
tulajdonképen, mint keskeny téglák, az egészhez 
képest kicsinységek sokasága.

Ha összeteszed a krajcárokat, forint lesz belőle. 
De ha ezerforintnak nevezed is, akkor sem egyéb, 
mint sok-sok krajcár.

És az a rengeteg idő, mely azóta telt el, hogy 
az első emberpár uralkodni kezdett a teremtett 
világon, egészen mostanáig, a palotákat, hidakat, 
alagutakat építő, vizen, szárazföldön és levegőben 
repülő emberig, azok a múlt századok és ezredek 
nem egyebek, mint apró, végtelen apró tized, szá
zad, ezred, sőt még annál is kevesebb másodperc
részek, amelyek jöttek folyton, torlódtak egymásra 
és növekedtek szakadatlanul.

Látod, testvérem, a nagy dolgok tulajdonképen 
apróságokból állanak.

És így van ez a te életedben is. Ha elakarsz 
menni valahová, lépéseket kell tenned, ha ineg- 
akarsz tanulni egy könyvet, sorról sorra kell halad
nod, ha beteg vagy, fájdalmas percekből kerülnek 
ki a nehéz napok. A munkában nem egyszerre 
fáradsz ki, hanem, ha nem is veszed észre, apró- 
donként, minden eredményednek, örömödnek vagy 
szomorkodásodnak előidézői, alapjai, okai apró, 
kicsiny dolgok, amelyek egymásra következtek.

Abból azonban, hogy az életben tulajdonképen 
csak apró dolgok vannak, az következik, hogy 
akkor azok a dolgok, amelyek rendes körülmények 
között döntenek az élet egyes szakaszaiban s nagy 
jelentőséggel bírnak, alapjában véve szintén csak 
apró dolgok. így azután arra kell gondolnunk, hogy 
soha nem lehet tudni, valamely látszólag jelenték
telen dolog nem lesz-e hatásában, következményé
ben nagyjelentőségűvé!?

Ebből a szempontból tekintve a kicsinyt és a 
keveset, egyszerre nagyokká és fontosakká válnak 
előttünk. És csakugyan, azt hiszem, sok ember ál
lítaná azt, hogy csekélységek, apróságok döntötték 
el életét annak idején és ezért sok ember mondaná 
azt, hogy becsüljük meg és kellő óvatossággal, 
komolysággal és lelkiismeretességgel végezzük a 
legapróbb, legcsekélyebbnek látszó dolgunkat is.

És ebből a szempontból is ajánlatos, testvéreim, 
minél előbb, lehetőleg a gyermek, legfeljebb az 
ifjúkorban megszokni az apró, kicsiny dolgokat 
komolyan venni. Ebből a szempontból is, hogy a 
könnyelmű felületesség később meg ne bosszúlja 
magát, de azért is, mert ezeken a kis dolgokon 
tanulja meg a gyermek és az ifjú mindazokat, 
amik azután az életben előforduló nagy dolgokban 
nemcsak tájékoztatni, de határozottá, erőssé is tud
ják tenni.

Az ember gondolkozása, a dolgokról, az élet
ről való felfogása abban az időben még nem meg
állapodott, még nem egyenes, határozott irányú. 
Könnyen fordulhat jobbra vagy balra s eltévedhet. 
Vallástanítómtól hallottam egyszer egy hasonlatot 
s magam is megfigyeltem azt a természetben, Gömör 
és Szepes megye határán, a Királyhegyen, ahol két 
folyó fakad. Élindul az a vékony kis vizerecske a 
kövek közül lefelé, a hegy lejtőjén. Kanyarog 
jobbra-balra, egy véletlenül az útjába került fa
darab, vagy egy tovább lökött kő eltérítheti abból 
az útból, amelyen leért volna a völgybe ezek nél
kül az akadályok nélkül és attól az egy fordulat 
tói függ azután, hogy merre fog elmenni, hogy
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fogják nevezni és milyen vidékeken keresztül fog 
sietni a Dunához vagy a Tiszához, attól függ, hogy 
a Sajó vizével megy-e az Alföld felé szelídebb me
derben, mezőkön és réteken vagy a Garam vizével 
a Tátrák hegyei alatt, kövek között a Dunához ...

így döntheti el ifjú korában az ember életének 
útját az, hogy hogyan indult neki, mint szokott 
meg azokkal a dolgokkal szemben, amelyek akkor 
még csekélyek voltak, de a későbbi időben már 
nagyobb alakban jelentkeztek előtte.

Tanítványainak mondja Jézus azt a hamis sáfár
ról szóló példázatot, amelyaek magyarázatában van 
mai felolvasott alapigénk. Tanítványainak mondja, 
olyanoknak, akik életük munkájához még csak 
akkor készülnek. És igazán azoknak is szól ez 
leginkább, akik még nem kárhoztatást, hanem még 
intelmet látnak, láthatnak benne: Aki hű a keve
sen, hű a sokon is és aki a kévésén hamis, a 
sokon is hamis az.

Oh bizony, akiknek ez már nem intelem, figyel
meztetés, útbaigazítás, hanem kárhoztatás, akik 
ebből már Ítéletet vélnek hallani, azoknak sokkal 
nehezebb megfogadni azt, mint azoknak, akik út
mutatást látnak benne. Ezeknek dolga könnyebb: 
ezeknek azt mondja benne Jézus, hogy tanulják 
meg a kicsinyen, a kévésén a helyes viselkedést, 
hogy ennek azután hasznát lássák később a nagyon, 
a sokon is, az van ebben, hogy meg kell becsülni 
a kicsiny dolgokban azt, hogy ezek a kicsiny dol
gok a nagyoknak a részei. A percet azért-, mert az 
életünk darabja, azt a tégladarabot azért, mert 
annak a nagy háznak, amit magunkban, a mi er
kölcsünk, hitünk és tudásunk épületéül akarunk 
emelni, annak egy darabja, azt a krajcárt azért, 
mert annak a pénznek a darabja, amiért dolgozni 
és fáradni kell. . .

Megbecsülni és komolyan venni a kis köteles
ségeket, az aránylag kevés vagy könnyű munká
kat is, ez Jézus szavainak gondolata. És igaz, 
nagyon igaz, mert fontos, szükséges, kötelesség- 
teljesítő és becsületes nagy dolgokban csak az az 
ember lehet, aki azt megtanulta kicsiny dolgokon.

Egy-egy kis kötelességet, vagy- kevésnek látszó 
munkát elhalasztani, felületesen végezni nem is 
látszik bűnnek, csak kicsiny hibának.

De amit eddig mondottunk, az áll erre is, a 
kis hibák alkotó részei, alapjai nagyobb hibáknak, 
amelyekhez talán csakis úgy juthat az ember, ha 
már előbb építeni kezdte magában apró téglákkal 
azt az embert, akire mai alapigóm azt mondja: aki 
a kévésén hamis, a sokon is hamis az.

Szeressétek a kicsiny, aprónak látszó dolgokat 
is. Ezek az apró dolgok lassanként gyűlnek egy
másra, ritkán kerülnek közéjük igazán nagyon nagy 
dolgok s mégis bennük vannak egész emberéletek. 
Ezek az apró dolgok adnak sokszor fájdalmat, de 
adják a megelégedés örömét is, már pedig annak 
a boldogságnak, amelyet Jézus az ő híveinek szí
vében a földi életben is meg akart honosítani, 
jelentékeny alkotó része a kötelesség jól teljesí
tésének öröme, amelyhez még hozzájárul az az 
ígéret: Jól van, jó és hű szolgám, kevésre is hű 
voltál, többre bízlak ezután! K. L.

18. sz.

A félreismert jóltevő.
Németből fordította : Baldauf Gusztáv.

(Folytatás.)

És most fel gyorsan, vidáman a párnák közül. 
Vedd fel -— nem mint sok helyen szokás, először 
megint a hétköznapi ruhát — ezt csak azok tegyék, 
akiknek az istálló pária lakóit kell még ellátniok, 
nem, — vedd fel azonnal vasárnapi öltöződet, mert 
könnyen megesik, hogy a hétköznapi gúnyával 
felöltöd észrevétlenül, akartalanul is a régi gondokat, 
hétköznapi gondolatokat. Vedd fel az ünneplő ruhát, 
vele felöltesz ünnepi hangulatot, vasárnapi szent 
érzelmeket, főkép ha úgy magad, mint gyermekeid 
is őrizkedtek holmi lim-lom csecsebecsék felraká
sától, mely a hiúságnak hízeleg, de éppen nem 
ékesíti az embert, sőt nem is ízléses dolog. Kövesd 
inkább Péter apostol intését (Pét. 1. lev. 3, —.). 
Szabad egy-egy szál virágot vagy rózsát is kitűz
nöd, hiszen Isten ezeket is az emberek gyönyör
ködtetésére teremté. Ezek bármelyike bizonnyal 
szebben ékesít, mint a hamis hajfonat, mindenféle 
drága ékszer, melyekkel némelyek csak azért ter
helik meg magukat, hogy eltakarják velük benső 
ürességüket, lelkűk pusztaságát.

De ne soká időzz e dolgoknál, ma vasárnap 
van, fontosabb dolgok várnak rád, mint a hajbe- 
fonás, az öltözködés. Édes anya már terített a reg
gelihez, édes apa hív a reggeli ájtatoskodáshoz. 
Gyönyörű szép kép az, mikor az ember látja, amint 
kegyes német családok vasárnap reggelén össze
gyülekeznek könyörgésre, amikor a családfőnek, 
mint a ház papjának s a hű hitvesnek, a család
anyának vezetése mellett a gyermekek, a család 
kedves virágszálai és a cselédek összegyülekezve, 
rázendítenek egy szíwel-lélekkel, közös áhítattal a 
vasárnap reggeli énekre:

„Óh, szent Isten vonj engemet 
E szent napon magadhoz;
Ihlesd meg és hajtsd szivemet 
A mennyei javakhoz ;
Hogy tegyem szent akaratod 

' S úgy töltsem e vasárnapot
Amint igéd kívánja."

Az ének elhangzása után a családfő hitbuzgó 
ősök szokása szerint felolvassa az arra a vasár
napra kijelölt episztolát, evangéliumot, mire egy- 
egy gyermek elrebegi a reggeli verses imát. Közös 
ima, ének és áldás fejezi be ezt a szép házi isten
tiszteletet.

Mire a reggelit elfogyasztják, megcsendülnek a 
templom harangjai, készülődni kell az Isten házába. 
Ne siessünk az úton, hisz nem munkára megyünk. 
Komolyan, móltóságosan menjünk az Úr házába, 
így illik ez. Ne legyen kezünkben bot, nem ellen
ségek közé megyünk, ne lógjon szánkban a pipa, 
ne is szivarozzunk hetykén, szent helyre megyünk. 
S menjen mindenki, kivéve a beteget és aki azt 
ápolja s a kicsinyeket őrzi. A többiek minden 
menjenek ajkukon, szívükön az írás szavával: áldd 
meg az én kimenetelemet és az én bemenete
lemet.

És ilyenkor vasárnap reggel mily lelki élvezet 
haladni Isten szent temploma felé. Sokkal szebb
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ma minden körülöttünk.- Úgy látszik a természet is 
legszebb ünneplő ruhájába öltözött teremtőjének 
dicsőítésére. Arcunkat üde, friss levegő, balzsamos 
illatár legyezgeti. Kis madárkák vidáman csicsereg
nek, ágról ágra szállva, mintha ezt a chorált zen- 
gedeznék: „Tündöklő hajnali c s il la g ../1 Minden 
oldalról búgva szólnak a harangok, üdvözölve mesz-

padjára, vagy meghajtva magad, mondd el ezt a 
szokott szép imát:

Bejöttem szent templomodba 
Uram lelki áldozatra.
Add, hogy neved imádása 
Legyen éltem boldogsága.

Ámen.

A vén halász.

szirőLa templomhoz közelgőket. Sehol semmi lárma, 
zaj. Óh, legyen zavartalan csend a te szívedben 
is. Ne vesződj útközben e világi gondokkal, ne is 
foglalkoztassanak földi gyönyörűségek. Ne is töltsd 
az idődet üres fecsegéssel, hisz hallgatni mégy 
Isten igéjét, ez pedig csak tiszta szívben verhet 
gyökeret. Mikor átléped az Úr házának küszöbét, 
mondd el Sámuellel: „Szólj Uram, mert jól hallja 
a te szolgád. Magasztalja az én lelkem az Urat és 
örvendez az én lelkem az én megtartó Istenem
ben". (Luk. 1., 4. 6) Majd. leborulva a templom

Az orgona megszólal, a kántor előjátékot já t
szik, mivel mintegy azt akarja elérni, hogy az a 
por, szenny, ami útközben ruhádra, lelkedre szállt, 
letöröltessék és még az istentisztelet megkezdése 
előtt serkentsen: fel, fel Istenhez a szívet. A gyülekezet 
elkezd énekelni Ne bámészkodj esetlenül és ügyet
lenül énekeskönyvedbe anélkül, hogy énekelnél, 
amint főkép a városi hívek elég rosszul teszik, 
akik azt tartják, hogy ez pórias és nem elég elő
kelő dolog. Énekelj a hívek seregével buzgón, lel
kesen, tudva, hogy az ily ének imádság. A lelkész
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imáját mondd halkan, magadban utána, hisz nem 
helyetted imádkozik <3, hanem azért mondja han
gosan, hogy szavait kísérve a közös imában össze
olvadjon a hívek serege. A prédikációra úgy figyelj, 
mintha azt csak neked tartanák és ne csak arra 
hallgass, ami vígasztalólag, felemelőleg hat rád, 
hanem arra is, amely oktat vagy dorgál. Ne jöjj 
későn, mikor már egy-két éneket elzengedeztek, 
ne is távozzál, míg az áldást nem vetted; sokat 
veszítesz így abból, ami neked is szánva van. Mi
előtt elhagyod székedet, borulj megint le jó evan
gélikus szokás szerint. Adj hálát az Úrnak, hogy 
ma megint részeltetett lelki eledelben. Mondd el 
búcsúzásul ez imát:

Halld meg Uram fohászomat,
Mely szívem mélyéből fakad,
Kegyelmednek nagy kincséért 
Krisztus drága érdeméért.

Ámen.

Amikor pedig távozol, ne hagyd el a templomot, 
hogy jót ne tettél, áldozatot ne hoztál volna. Nyisd 
meg erszényedet örömmel a szegények segélyezé
sére, jótékony intézmények támogatására.

Az úton hazafelé vigyázz, hogy a jó magot, 
amit szívedbe hintettek, az ég madarai el ne kap- 
dossák; azt se feledd, hogy e ragadozó madarak 
másnap is körülötted rajzanak, leselkedve rád, hogy 
lelkedet meglopkodják.

Hazatérve hamarosan int a terített asztal és a 
feltálalt étel, hiszen amennyire lehetett, minden 
előre el volt készítve. Az áldással vett ebéd után, 
hív a délutáni isteni tisztelet, a gyermeket a vasár
napi iskola. Ez után kedves szórakozásra vár a 
kert, mező, erdő. Egy-egy kis sétát teszünk, majd 
meglátogatjuk a rokonokat, betegeket, özvegyeket 
és árvákat. A szabadban játszunk, dalolunk, viga
dunk. Részt vesz ebben a szülő is. Az apa, ki 
egész héten el van szakítva övéitől, örvend felesége 
s gyermekei körében Ha zord az időjárás, a ba
rátságos otthonban találjuk fel ez ártatlan öröme
ket. A játékok is ma vasárnapon mások, mint hét
köznap : ünnepi mezben öltözöttek ezek is. Szokat
lanul kedvesek e nap a játékok azért, mert most 
eljátszadozik gyermekeivel az apa is, az anya i s ; 
ma ráérnek, örömmel vegyülnek gyermekeik közé. 
Elbeszélnek valami tanulságos történetet, rá-rázen- 
dítenek egy-egy szép éneket és mind ebben részt vesz 
a hű cseléd is, aki különben is a családhoz tartozik.

Előbb semhogy észrevenné az ember, máris be
alkonyul és mindenki csodálkozik, hogy mily gyorsan 
múlott el megint ez az áldott vasárnap. Láttam gyer
mekeket, akik sírtak, hogy megint elmúlt a vasárnap.

Amint megkezdettük a napot, úgy is fejezzük 
azt b e : hálaáldozattal. Hálatelt szívvel és dicsére
tet zengve az Úrnak az e napon elvett jókért, 
térünk pihenőre az álom karjaiba.

Az ilykepen megünnepelt vasárnap élő,tanúbi
zonyság az Istennel való közösségünkről; az ily 
vasárnap valóban az Úrnak napja közöttünk, egy- 
egy darab az elveszett Édenbőí és előíze a soha 
el nem múló örök szombatnak. Adja a jóságos 
Isten, hogy azon lehessünk, hogy magunknak és 
egész házunk népének mindig legyen szent és 
békességes vasárnapunk. (Folytatása következik.)

A kék madár,
(Folytatás.)

A Gyermek Azt mondják nekünk, hogy az 
anyák várnak ránk ott a kapuban . . .  Azok jók,
úgy-e ?

Tyltyl Meghiszem az t! . . . Azoknál jobb nincs 
semmi a földön ! . . . A nagyanyák is jók, de azok 
nagyon hamar meghalnak . . .

A Gyermek. Meghalnak ? . . . Mi az ? . . ,
Tyltyl. Egy szép napon elmennek és nem jön

nek vissza többet . . .
A Gyermek. Miért?
Tyltyl. Mit tudom én ? . . . Talán azérti mert 

szomorúak . . .
A Gyermek. A tied elment ?
Tyltyl. A nagyanyám ? . . .
A Gyermek. Az anyád vagy a nagyanyád, tudom 

is én ? . . .
Tyltyl. Csakhogy az nem mindegy ám ! . . . 

Először a nagyanyák mennek el; az is elég szo
morú dolog . . .  Az enyém nagyon jó volt . . .

A Gyermek. Mit csinál a szemed? . . . Talán 
bizony gyöngyök teremnek benne? . . .

Tyltyl. Dehogy, nem gyöngy a z . . .
A Gyermek. Hát micsoda ? . . .
Tyltyl. Semmi, csak ez a sok kékség kábított 

el egy kicsit . . .
A Gyermek. Hogy hívják azt? . . .
Tyltyl. Mit? . . .
A Gyermek. Azt, ami úgy legurul . . .
Tyltyl. Sehogy, az csak egy kis viz . . .
A Gyermek. A szeméből jön az embernek ? . .
Tyltyl. Igen, néha, mikor sír . . .
A Gyermek. Mi az, hogy sír? .
Tyltyl. Én nem sírtam ám, csak emiatt a kék

ség miatt volt . . .  De ha sírtam volna, az éppen 
ilyen lett volna . . .

A Gyermek. Gyakran szoktak sírni? . . .
Tyltyl. A fiúk nem, de a kislányok nagyon 

gyakran . . .  Itt nem sír senki? . . .
A Gyermek. Nem, nem tudom . . .
Tyltyl. No, majd megtanulod, mi az . . .  Mi az, 

amivel játszol, az a két nagy kék szárny ? . . .
A Gyermek. Ez ? . . . Ahhoz tartozik, amit majd 

a földön fel fogok találni. . .
Tyltyl. Feltalálni ? . . .  Hát te feltaláltál valamit?
A Gyermek. Hát persze, nem tudtad ? . . .  Mikor 

a földön leszek, fel fogom találni a Boldoggátevő 
Valamit . . .

Tyltyl. Ennivaló az ? . . . Csinál-e lármát ? . . .
A Gyermek. Dehogy, neszét sem lehet hallani.
Tyltyl. Kár . . .
A Gyermek. Mindennap dolgozom rajta ... Már 

majdnem készen van . . . Akarod látni? . . .
Tyltyl. Hát persze . . . Hol van ? . . .
A Gyermek. Ott ni, idelátszik, két oszlop között.
Egy másik Kékgyermek (közeledik Tyltylhez 

és kabátja ujjúnál fogva húzza). Mondd, akarod 
látni az enyémet? . . .

Tyltyl. Hát persze. Mi az ? . . .
A második Gyermek. Harminchárom orvosság 

az élet meghosszabbítására . . . Ott ni, azokban a 
kék palackokban . . .
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Harmadik Gyermek (kilépve a tömegből). Én 
egy olyanfajta világosságot viszek magammal, amit 
még senki se ismer! (Egész testét megvilágítja 
valami különös lánggal) Úgy-e furcsa ? . . .

Negyedik Gyermek (karjánálfogva húzza Tyltylt). 
Nézd meg az én masinámat, az úgy repül a leve
gőben, mint valami szárnyatlan madár! . . .

Ötödik Gyermek. Nem, nem, előbb az enyémet, 
az megtalálja a holdban elrejtett kincseket!. . .

A Kékgyermekek (Tyltyl és Mytyl köré tolakod
nak és mind egyszerre kiabálják): Nem, nem, 
nézd az enyémet! . . . Nem, az enyém szebb! ..  . 
Az enyém csudálatos! . . .  Az enyém csupa cukor
ból van! . . . Az övé nem érdekes . ■ . Tőlem lopta 
a gondolatát.. . (stb. stb. Efajta össze-vissza kiál
tozások közt elvonszolják a kis Élőket a kék mű
helyek felé ; s ott mindegyik feltaláló megindítja a 
maga ideális gépjét. Tengerkék kerekek, korongok, 
szabályozók, fogaskerekek, csigák, szíjak, különös, 
egyelőre még nevetlen tárgyak forognak a való
szerűtlenség kék gőzeibe burkolva. Egy sereg külö
nös és rejtelmes készülék felszáll és lebeg a bol
tozatok alatt vagy mászik az oszlopok tövénél, 
miközben a gyermekek térképeket, tervrajzokat 
göngyölítenek ki, könyveket nyitnak fel, azúrkék 
szobrokat lepleznek le, óriási virágokat és hatal
mas gyümölcsöket hoznak elő, melyek mintha zafír
ból és türkizből volnának).

Egy kis Kékgyermek (meggörnyedve rengeteg 
nagyságú százszorszépek súlya alatt). Nézzétek hát 
meg a virágaimat! . . .

Tyltyl. Miféle virág ez ? . . . Nem ismerem .. .
A kis Kékgyermek. Százszorszép ! . . .
Tyltyl. Az nem lehet! . . . Hiszen mind akkora, 

mint egy taligakerék . . .
A kis Kékgyermek. És milyen jószagúak! . . .
Tyltyl (megszagolja). Csudálatos ! . . .
A kis Kékgyermek. Ilyenek lesznek majd. mikor 

én a Földre jutok! . . .
Tyltyl. De mikor lesz az? . . .
A kis Kékgyermek. Ötvenhárom év, négy hónap 

és kilenc nap múlva . . . (Folytatása következik.!

VEGYES.
Kitüntetés. Örömmel értesülünk, hogy a király 

Eaab Károly körmöcbányai ev. lelkésznek és barsi 
főesperesnek a királyi tanácsosi címet adományozta. 
Szívből örülünk e szép kitüntetésnek.

Papszentelés. Tizennégy fiatal Timoteust szen
telt pappá Gyurátz Ferenc, a dunántúli ev. egyház- 
kerület püspöke. A rendes istentisztelet után, me
lyen Zábrák Dénes mondott szép beszédet, Meny- 
hárd Frigyes mondotta el papavató beszédét, mire 
a püspöki áldás következett. Az új papok azután 
letették az esküt, melynek mintáját Bancsó Antal 
theol. igazgató olvasta fel. A felszentelt papok: 
Bojtos László, Feiler Ernő, Fiedler Károly, Fodor 
Miklós, Halasa Péter, Kiss József, Kutas Kálmán, 
Luthar Ádám, Nagy Gyula, Nagy István, Pöttscha- 
cher István, Somogyi Károly, Stiegler S. Ernő és 
Wagner József. Az ünnepség után bankett volt, 
melyen a felköszöntők sorát Brunner János esperes

nyitotta meg, aki Gyurátz Ferencet üdvözölte leg
magasabb kitüntetése alkalmából. A püspök a sop
roni ev. egyházra, mint a protestantizmus védő
várára, Nagy Sándor celldömölki lelkész, akinek a 
fiát felszentelték, a boldog szülők nevében a püspökre 
emelt poharat. Luthár Ádám, a volt tanítványok 
nevében elbúcsúzott a theol. tanároktól, akiknek 
nevében Pröhle Károly válaszolt szép beszédben. 
Az Úr áldása kísérje az ifjú lelkészeket.

Esküvő. Locsmándon augusztus 26-án esküdött 
örök hűséget Szovják Dénes nyugalm. locsmándi 
jegyző kedves leánya, Izabella, Takáts József kő
szegi takarékpénztári könyvelőnek. Anyakönyvveze
tőjük a menyasszony egyik bátyja, Szovják Rezső 
locsmándi jegyző volt, az egyház nevében pedig a 
menyasszony második bátyja, Szovják Géza veperdi 
lelkész áldotta meg frigyüket és testvéri szeretet
től áthatott beszédben fejtegette az ifjú pár jö
vendő boldogságát. Három testvért így együtt látni 
nem mindennapi eset és a díszes vendégseregre és 
a jelenlevő közönségre is megindító hatást gyako
rolt. A templomi ünnepség után a falubeli fiatalság 
üdvözölte az új párt, majd kezdetét vette az ünnepi 
ebéd, melyen szívből fakadó és szívhez szóló fel
köszöntők hangzottak el, utána pedig folyt a tánc 
reggelig. Tartós boldogságot kívánunk.

Halálozások. Maróthy Emil vanyarci ág. hitv. 
ev. lelkész, a nógrádi ev egyházmegye volt főjegy
zője életének 62-ik, lelkészi hivataloskodásának 
36-ik évében hosszú szenvedés után csendesen el- 
húnyt. Az Úr adjon neki csendes pihenést, szeret
teinek megvígasztalódást. — Hrk János málnapataki 
lelkész, kiérdemült nógrádi főesperes, 44 évi lel
készkedés után életének 67. évében elhúnyt Pol- 
táron. Nyugodjék békében, az Úr kegyelme őrköd
jék porai felett.

Aranylakodalom. Borbély János nyugalmazott 
tanító, ki a nagybarátfalui ev. gyülekezetnek egy 
félszázadon át volt lelkes és fáradhatatlan tanítója, 
augusztus 29 én ünnepelte nejével házasságköté
sének ötvenedik évfordulóját. Az ünnepelt, akit a 
környékbeli intelligencia közül is számosán keres
tek fel ez alkalommal jókívánataikkal, régi ároni 
háznak a sarja, akinek elődei visszamenőleg több 
emberöltőn át szolgáltak az evangélikus egyházat. 
Jelenleg szintén két fia, mint hivatásának élő buzgó 
pap, működik az egyháznak szolgálatában. Érde
mes megemlíteni, hogy keze alól a dunántúli egy
házkerületnek hat hivatásos papja került ki. Mi is 
szívből csatlakozunk a jókívánók ős üdvözlők cso
portjához : ad multos annos!

Egy régi ipartelepről. Hazánk centralizációra 
törekvő vasúti politikája folytán a nagyobb ipar- 
vállalatok, melyek nincsenek helyhez kötve, a vi
déki gyáripar rovására nagyobbára a fővárosba 
vagy annak közelébe települtek s így szinte csoda
számba megy, ha egy vidéki városban, nevezetesen 
felvidék fővárosában, Kassán már több, mint 100 
év óta virágzik és gyarapodik egy gyártelep egy 
és ugyanazon család birtokában, firól fira szállva. 
A Haltenberger-féle ruhafestő s vegytisztító gyár
ról van szó, mely a múlt évben ülte 100 éves 
fennállásának évfordulóját. Ezen gyár már gőzzel
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működött, amikor még igen kevesen ismerték a 
gőz munkateljesítő képességét s azóta is folyton 
vezeti be e szakban az összes újításokat s ennek, 
valamint az ismert lelkiismeretes és szakszerű mun
kavezetésnek köszönheti ezen vállalat ily hosszú 
időn át való fennmaradását és fejlődését. Kívánatos 
volna, hogy ezen példán buzdulva, hazánkban, fő
kép a vidéken számos ipartelep fejlődjék és pros
peráljon s nem csupán e téren, de más iparágak
ban se legyünk a külföldre vagy Ausztriára utalva.

Kérelem a vidéki tanító urak tisztelt fele
ségeihez. Tisztelt Hölgyeim! A Magyar Erinök 
Egyesülete f. évi augusztus hó 1-én nyitotta meg 
az általa létesített és vezetett Magános Urinők első 
Otthonát. Az egyesület célja otthonában azon ma
gános úrinőknek biztos, nyugodt, olcsó és kellemes 
s az ő műveltségüknek megfelelő körben otthont 
létesíteni, akiknek csekély évi jövedelmük vagy 
nyugdíjuk van, vagy akik a mai rossz és drága 
lakviszonyok miatt és kellemetlen cselédviszonyok 
miatt önálló háztartást nem vihetnek. Ezen ott
honok részére óhajtja Egyesületünk a vidéki tanító 
urak t. nejeinek figyelmét felhívni, hogy akiknek 
bárminő élelmezési produktuma, például baromfi, 
tojás, malac, sertés, vad vagy zöldség-, krumpli-, 
bab-, lencse , továbbá gyümölcs-, méztermése, vagy 
vaj, sajt stb. volna értékesítendő, azt a Magyar 
Urinők Otthonai számára szívesen veszik meg, mert 
először direkt kézből kapván, olcsóbban jutnak

hozzá, mint a fővárosban, ahol hatod kézből kell 
megvásárolni (s az mind nyer rajta), másodszor 
friss és jó anyagot kap az egylet, jó mértékben, 
mert intelligens egyénekkel lévén dolga, az már 
jmaga nagy garanciát nyújt. Hogy Egyesületünk 
még az erkölcsi elismerésről sem fog megfeled
kezni, azt már eleve is jelezhetem, mert a legki
válóbb gazdasszonyokat, akik az év végéig leg
tökéletesebben teljesítik a szállítást, kitüntetés 
céljából az Országos Gazdasági Egyesülethez be
terjesztjük. E szép és nemes verseny nagy jelen
tőségű mozzanatot fog megindítani. Kérjük tehát a 
szíves bejelentését a tárgy minősége és ára meg
jelölésével a Magyar Urinők Otthona igazgatósága 
címére, Budapest, VIII., Mária-utca 56. szám alá 
küldeni. Amidőn a t. Hölgyek szíves jóindulatú 
támogatását kérjük, Egyesületünk nemes céljának 
minél tökéletesebben leendő megfelelhetése céljá
ból egyúttal bátor vQgyok jelenteni, hogy a szál
lítási és a vámköltség az egyesületet terheli. De 
egyúttal azt is bátor vagyok jelezni, hogy ez mind 
egyszerre, utólagosan a következő hónap 1-én lesz 
posta útján beszolgáltatva. Utánvétellel semmi sem 
küldendő. Ezek után szíves értesítésüket kérve, 

maradok honleányi üdvözlettel
kapuvári Vargyas Endréné 

kir. tan., tanfelügyelő neje, 
a Magyar Úrinők Egyesületének 

főtitkára.

Haltenberger, Kassa

éflfapftási év 1810.
‘Test, tisztit, mos — gyorsan, szépen.
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Az ország összes elemi, polgári fíú- 
és leány-, felsőbb leány-, gimnázium, 
reál-, tanítóképezde, és felső keres

kedelmi iskoláiban használatos

tankönyvek
a legújabb kiadásokban, továbbá

ima- és ^ekeskönyvek,
ifjúsági iratok, nemkülönben az irodalom 
összes termékei, \ ,v»int tanszerek a

Luther-Társas. könyvkereskedésében,
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

kaphatók. Könyvjegyzékkel készséggel 
szolgálunk. Felkéretnek hitsorsosaink, 
hogy mindennemű könyvszükségletüket 
kizárólag a L u th e r-T ársaság  könyv- 

kereskedésébő l fedezzék.
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