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~Vala petlig kdriit bcldl tiz 6ra.v 
Jinos evang. I. rbsz 39. vcis. 

Egy magasabh rangii katonatisztn4l ilssze- 
gyiillek er~nek baritai, felestgeikkel, I ~ o g y  
sziilctbnapjiif i'rnnepcljtk. A saok3sos ebdd 
utan clcisziir is az iinnepett beszelre el n6- 
hany Crdekes klnrfnyet. Ezutjn a holdngsrig 
volt a sz<ibeszCd tllrgya. Ekkor az cgyik azt 
javasolta, hogy valamennyi nondja el, mc- 
Iyik volt Cle!e legboltiogahb c5r;ija. 

Erre egy magasabb rangil hivatalnok, kit 
s t~ .nv t~dCly~s  vadasznak ismertek, kczdett 
beszdni, 0 igy sztilt: ,kle!ern legszehb 6rai 
a wadiszattai fiiggnek tisszc. Kinn az crdd- 
hen, a vad nyornan, mintlent el turlok fe- 
ledni. Sok,iig tartott, mig c ~ i n t  ifjitnak szn- 
bad Ictt vaddszntra j h i .  Az elsd kisirl~tcirn, 
melyeket ~ad6szIegyyerernmel tetten~, mind 
ei voltak hihdzva. Es rnikor az elsii nyulat 
leliittern, annyira liriiltern, nhogy 11lCg soha 
adtlig, sc kPsbbb. Ez volt 6letcm Icgholdo- 
qahh 6tdja." 

Most egy fintal kapitiny keriilt sorra, k i  
~rlellcft fiatal fclcstgc t*r!t, akivel h i r t ~ n  1161- 
tel azclritt k e l ~  cgybe. Az i i j i  pbr egyrtiisra 
nkzett Cs meg mieldtl a szrizndos bcszclni 
kezdett volna, rninderlki tllcltn rrii kiivetkczik. 
A boldog f&rj rnegfogta rreje kczc: e s  igy  
szblt: ,Netntie, sittvern, rnikor cl5sziir tn131- 
koztunk, 6s egym3st megtal,ilt~r k, nz volt 
elctlink Icg-holc!o,nabb ilrijtl-. 

Egy hires irb, kinck milvei tObb nytIvre  
le lcttek forrlitva, beszelt nrna nchizsPgckrd1, 
mplyekerr clcinte kcrcsztfil kellett mcnt~is .  
Egyik ktzirat a mdsik z ~ t j n  j l l t t  visszn n 

kiadbkt61, kiknek iromrinyait bekiildtitte. Scnki 
sc akarta munkdit kinyornatni. KUzel all t  a 
kbtskgbeeskshez. De vegrc akadt cgy kiad6, 
a k i  cyyik ki4nyvCt hajland6 volt kiadni. 
.EsU - igy folytat5 - ,miutin most oly 
sok csala t kozis tl t a t r  kijnyvern else pddfi- 
n y i t  megkaptnn~, saj6t nevemnle! rajta, 6s 
egyuttal egy rlagyobb Itisztetetdljjal, mint 
azt vrirtam volna, ez volt dlcternnck legbol- 
ilogabb ci.r6iaA'. 

A jelenlevd hiiIgyek kiiziil  a Isgidiiscbb, 
ki nCIliny jB gyermek boldog anyja volt, 
jelcrrte!:~, hog); ~ t k h s n y  i v  eI6tt si~lyos betcg 
volt. Keves kil6tds volt javulisra, es maga 
is ~ i g y  6rezte mintha a halil  kozeledne. Egy 
napon f2rje 6s gycrmekei fs lve  61ltak koriil 
6 s  v i r t i k  ax orvos velerndnyCt a vdlsAg 
Icfolyisit illet6leg. VPgte igy sz6lt az orvos : 
,A vils ignak vege, nleg van mcntve." ,Es 
amitll nrost'" igy fcjcrte be az iirnij elbe- 
szeltsCl - .a hi la-  b tirfimkiinnyckct lattam 
ferjern fs gycrrnckeim szemeiben, ez volt 
Cletemnek legbaldogabb rjrija." 

A sarokbnn iilt cgv Greg generalis. aki 
volt tbbb Iidborirban. Cser~desetl h3l tgatta a 
trirsargbknt, ugyatlis azok kijzd tartozott, nkik  
n kbzmondris szerint t lnck  : Bcszklni eziist, 
hallgntni asany. De ha e-gyszer rd Zudtik 
: :mr~i  a hesztdrc, akkor rnzuclig valarni kii- 
Etiliiisen alapos dolog volt t~rtllhatb. Most 
mcgostromoltiik, hogy beszklje el 6 is Cle- 
tCr~ek iegbotdogabb brjjht, 6s nrindenki valami 
szep cse!lleny el beszetes6t varta, rnelyct 
habt~rlihari el! i t .  Vegrc a kfivctketbket 
mrlndta : 

, ,Eletcm Icgboldogabh br5j;it nem az 
i g y u k  dbrcjCben, sen1 ama dicsiisegben, 
n~r lyct  fordi siker eredrnCnycz, hanem csen- 



des kis szobitilban tiilii\tfenr el. Mint fiaial 
hadnagy teljesen !litellen voltam. I\ rossz 
tarsasagban feltevezettek Cs veszedelemben 
voltam teslifeg is ltllkileg tiinkremenni. 
Egyszerre befeg lettern, mi iDSSZ Clcsern ko- 
vetkezrntnye volt 6s agyarnban Istcn Cs ern- 
1,er el!en elegedetlenkedicm. Egy napon 
rfgi jskolathrsam 15togatott meg. aki Jezust 
szcsettc 2s a b~bIiit ~sinerlc. Sokiig hall- 
gatagon ill! dgyanl sztlkn. Azutdn nlegktr- 
de!t, szabad-e ncki valamil ~ibliAjAh61 el& 
olvasnia. Nem volt etlenvetksem. Erre bib- 
liajabih Lukics cvangctiumAnali 15. rtszkbdl 
a tekozk fiit tiirt@netPt olvastrr fel nekem. 
Kiiiiiniis, mint hatott ream rninden sz6. Ugy 
tetsz~tf, mintha  Jezus sajdt t3rtCnetem bc- 
szelte volna el. BdnGs elctcnr a maga egesz 
sdyaval 911t eliitZem is cgyilttal Creztern, 
hogy a rnennyd n i g h  az en bazaleresemre 
is r6r. Baritorn igyani st&lCn IctCrdcit Ps 
imhdkozott Crettem. Ekkor mir neln Allhat- 
tam tov5bb ellcnc, agyarnr61 lesz,'llltan~, le- 
!Crdcl tein barl!om tnellk Cs i~nad  koztaql, 
tnint n tCkazlG f i b ,  bilncirn bocsanathert. Es 
mtg uganazon- 6rdban tiszraba jaticrn 
azzal, hogy az v r  jCztns rtz e n  vtlkcimet 
rnegbocsatotta. Alrtydtan~ irgy Itlagam. mint 
egbsz Pletem ;lz Lr JCzus Ktisztusnak. N a g  
hekesdg kf i l t i .~zOtr  szfvemt~c. ,,Litjik kcrern 
- igy iejette be llesziliiit n generalis - 
,ct volt e?eteln leghnldogabb ;)raja. A teg- 
jobb pcdig az, hogy cr11c l,Ckess&gern meg- 
rnaradt @letem sok valtosntossigaia~ kercsz- 
t i i i ,  6s twdon~, h o g  nacg fog ~tlnradni ia~irid- 
iirbkke.' 

5Iclv cscntl kt'lvetb c szavakal. hlirzdenki 
Prczte, hogy i t1 igazi boldogsdgr6I volt szb. 

Hasonld boldr,~ 6rirhl he~zbl janos evan- 
gelista is e czikk fclclt ~tlizctt helycn : ,Vala 
pcdig kfiriilbetiil t i z  bra." Arnlkor JGnos e 
szavaka! wta, 111,ir Greg emhcr volt. Etrtize- 
dek mtrltak cl nzhta, hogy nlitlt ifjli  tnl5I- 
kozott lsten i i ival  6s  e l i i s / i i r  116zctt enriek 
s~emeibe AEeg egCstc:i pontosnn crnldksz~k 
ama szavakra, tri~'1ycke1 J ~ Z I I S  mondott, a 
helyre mclyen cz t i i r tc~~t,  n napra, sfit 32 
itratn is. ,Val3 ptldig kliriilbeliil tiz bra." 
a rlli beosztisonk $zurint kiiriilbcliil d4lutan 
4 dra. El i  ~ n i n d c n  t :~el~t te t t  vdgbe akkor 
Janas sziveben! Ci aznk kozC a lclkek ki',z& 
lartozott, akik l f racl  v i ~ a s z i r a  vhtnk, lelkc- 
scd@ssc! csatlakoznit kcresztein Jdnoshoz, 
ak i  a ~~Iegfnrttillilk u t j i t  egycngette, es most 
talilkozl~atolt vcle, fc l tdrt~atta eldttc szivtt 
Ps hallhatla tt"1llc a,. i;rijk ilct ight. Ez volt 
Etetc dt-jntb, rlc cgyirttal leghotdogabb 
draia is. 

Ibdsz-e le is, keclvcs olvasbm, klctednek 
ilycm hoEdag 6rAjir63 bcszCini 7 

Blr j6zus nem jar kdzlitliink tiihbC mint 
cmber, de fi ilt CI Cs rnunkhlkad~k, n~Pg 
namohb errivel mint annak idejPn, keres 

clve~zett biinasiiket, Cs_ny~~galrnaf ad a kin- 
zott ~rlkiiismcretnek. 0 mindeniift talalhatb, 
ah01 bfinas lblck vagyakozik utat~a. Inriban 
keresheted Cs meg is talalhatod fit. Nyomo- 
rilsiganknak, kescrilsegnek 6s boldogtalnn- 
sagnak oka a bin, rrlely 111int egy slilyos 
tcher nlellezedik szivfinhrc. Jf7 .u~ es csakis 
egycdiil il. vchcti el e terhet Cs ajindikoz- 
liat sziviinknek bikcsseget, rnely nlindcn 
Crtelernnek felette Itan. r\ ki ezt megelre, 
so'sc felciti el 6s szivesen fogja clmondani, 
azt, a m ~ t  lstcn Ic1kS.n cselckcrictt. M. 

Ahol a rnennyei Atya lakik. 
Egy nCptanit6 ecSyszer Zanul6inak bihliai 

dolgokr~l besrClt Cs a tiihbi kiizatl a kiivet- 
kezo kPrdest intcz te hozzdjuk : ,,%, jiyerc- 
kek, tegnap beszdtem ncktek lsZenl tulajdon- 
s;igairbl; Vili, todsz-t! te nPWnyat ki'rziiliik 
ismctelni ?" 

Vlli figpclme azol~hzn Cpcn ekkor cgy csacsi 
kCpCrc iranyrslt, ~nclyet ma@ el$ a psdra 
rajzoll; zavnrtan lekinteft jobbra-balm Cs 
ncta turfta rnit lelcfjcn, mi4rt a~t l t511 a ta- 
nit6 parancsira az utols6 helyre s6t,illtalot!. 

,HenrikU lolytati a tnni!O, ,felclj t c  it 
ktrd@src !" 

,lstcn EriikkCvalb, mindenludb 6s minden- 
hatrj." 

,, lgcn, de elfclejtett6l rneg egy tulajdon- 
srigot - rnitlden - minden - ki t ~ l d j a  ?* 

,Iz egCsz iskola n6ma maradt, scrlki 1 ; ~  

tud ta. 
,Nos  hit ,  ki tudjn nckeril nlcgrnc~~iciani. 

1101 lakik a rtti rnennyci Atyink?" 
A leghitt1lsi3 padban tg kis fiii ielcnleltc 

kezdt. 
,A nteslllyci Atya - a mennyci Atya la- 

kik - 113 a lrral~llon t i l l  tntgyiitlk, oct varr 
cgy p6r borhkahokor Cpcn a kiiystg crticlo 
rrll>giitE, Cs olt egy kis hizik6bnn lakik a 
ti~erlnyci i l lva." 

Az egesz tsknla hnngasnr~ ncvetct! P s  n 
tm~ittj n r q n  sen1 iudott ~Enyomni  ugy gyenzc 
r~~osolyt. ~lilikor arutrin csctrdct paratlcsol! 
n~indnyiitlknak. folylatri: ,Nos, Janikn, rniCrt 
gundrrlod, l~ofiy a j6 lsteri ott Fakik?" 

Janika, hir tirsai nevetCsc ilia1 igcn zn- 
varba j%tt, a tnnitb haralsrigns arcza altal Icl- 
hitarltva, n kovetkezfiket rnonrirllia : ,h\ult 
lltifcn clvitl nrla Cdes ap6ru, burgonyit vi- 
siralni ; nhb611 a I ~ i z b a t l  laklk egy ernbcr 
felcsegevei Cs kEt letlnyiival, es a kPt Iclitly 
ft!r]hcz r r~cr l t  &s van nckik lGbb apr6 Eyer- 
nlckijk. Alindny;ijatl egyiltt lakttak lrdro1rl kis 
szobisban 4s rr~irit!nyijan igen szegCttyek, dc 
fnindig j6k @s iSlcdelmtrsek. So'sc n~o!~dnnak 
valarn~!, an11 nun1 illik, Cs so'se haz~~dnak.  
Igy hcszblte ct nckci~l apa, ds nlonrl6: ,Li- 
tod Tiam, otl lakik a rnennyei APya!"' 



A kis fiit bitorsjga egCsze11 jndba szrillt, 
mi;? ezt elmonrfta, clkezdk diirzsiilni sze- 
meit Q sist. 

A tanit6 iiagyon rncg volt halva. ,Ne sirj 
j an ik im ; apadnak igaza van ; ahban a Ilk!- 
ban biztosan lakik a j6 Istcn! O rnindct~[ilt 
lakik - mint egy szeretA Isten, ah01 jb ern- 
berek laknak; de ahol gonosz emberek van- 
nak egyiitf, azokra n k v e  6 biintetB Islen. 
Ennck folytjln a t~rennyei Afpa minden - 
rrtinden -" 

,Mindenii!l jelenvn!6 !* harsngta az egksz 
i skola. 

1 1  A te  atydd so'se iszik f~bbi ."  
Csaknem fehbrebh volt Gers!en Rdzsika, 

32 dgyacsk6jdra hlntctt sok viragndl, lionnan 
nijr h6napok 6ta fcl nern kelt. Hosszil fekete 
pillaszBrei gycngc ArnyPkot velcitek beesett 
arczara Cs gysngc ujjacskai fell6 r otgona~gacs- 
k i t  tartottak, nrelynek virdgai alig iitfittek cl a 
csal&nsz6vet ru h,icskdt61, rriely tic 0ltiiztet:ek. 

Xz igy IibvCger~CI i i l t  cgy fbrliil giirrlycd- 
ten 6 nrczaf kezeivell cltakarva. itt-ot! egtsz 
1esti.t fetrdzta zokoglsa, ni is  hang rletii za- 
vrrrta a nyomasztb cscndet, amclty n szobii- 
ban ural kodott. 

hIfbta iiIt m i r  ez nz c n ~ b c r  i l l ?  6 maga 
sc mondhatta volrla m e g ;  rnintha clvcsztette 
volna as id6 fogalrnit, rniirtn az ri kedvencz 
gyermeke, ax fi kis Iibzsikajo rlerrl bcszClhc- 
tett vele 6s nem tnosolyo~I~atott IeICjc. 

Vegrc rnegnyilt a s  ajtb ks egy asszorly 
Itpet! be, ki ilgy larszntt rr~intha annyit sirt 
volna, !logy nem rrtaradt tiibb kfinnye. Nesz- 
kleniil,, rnent a ierfiis felk 6s kezkt v6llisa 
trttc. O p.cdi_~ fclcrnelk fejit, de ntcg nern 
mozdult. 

,Jdr~os". 111ondi-i flrsdt hangon, ,csnk ncnl 
111arndtratst dtel nClkiil egbsz 11ap." 

.flagyj elu, v;ilaszolsi ij, gyors nrozdulnt- 
Inl kezkt cl taszitvn, ,szeretncm, ha  rnezI~al- 
tan1 volnn Cn is." 

,cs engclll n ~ e g  a t i i l~b i  gycrekeket cgye- 
diil Itagyndl ?" 

..Mintha tettem volna valaha valnlni jcil 
velettk ; semmit, csak Atkot hoztarn re5tok !- 

,,Oh, Janos, ktrlek [re bcszclj iry !*" 
Hirtelcn felfillvdn, clCbe all t kcrcsztbe Font 

karjaival Cs klil la, mtgzavart ttkirrtct@t rcj 
ir6nyitva: ,,Ne tagadd, tc Cpen oly j0 l  1 1 1 -  

dod, rnir;! 611. Ncln n~ot~di i  az orvos hat;irli- 
zottan, t~agy Rrizsi kn bet egskge kijve tkczmk- 
nye volt apim iszdkossigiinak, n~irtt . . . " 
Egy pillanatig fClbeszn k i  tri beszPtICt 4s az- 
utdn sziuetttpr'3 I~angorl fotytatri: ,,lszdkos 
volt, tnint Pn. Az dri ikbl t , l~aj la~~~,  nionda 6 ;  
ldtni. iszakcls ~:ycrrnckc. Es akker cgyszerrc 
nlc$&rleltem annak a borzasztfi lenynek i p z -  
sigat, hcjgy Istell, nrnaz lstcn, akirct t i  allit- 

. * 
ptok,  hogy 6 jb Ps Egaz, az apak vetkeit 
mcgbosszr~lja a gycrmekeken Ilarrnad- Ps ne- - - 
gy cYdizig!en-;' 

At  asszony rnegnyitii ajkait, rnintha client 
akart volna hondani, de nern tudotl szbhoz 
jutrli ; ii nern csifolhatta rncg azt, amit az fi 
lanosa. az az ember, nkit 6 annyira szcretett 
zs akii rnCg mindig 'szeret, epen mondott. 

Ama megbeszl.!ds az orvos renrfeldszo- 
bijahan, akihez JAnos legifjabb IeAnykdjSt, 
Rbzsikdt, a kcdvenczkt vczette, telejthetet len 
maradt sbnCzvc. Alayns vizsgalat u!~n, 6s 
miutan bizonyossagut sterrett, hogy a baj 
mar regi kcletfi, !logy mas ezekkcl, a bar 
j61 +:It vekony Cs gyenge tagokkal jdtt 3 
vildgra. as orvos szornori~afi kPrdtj pi!!antast 
vetezt Genten Janosra, "€2 atSsijklPstGE szar- 
mazik", rncnd* v4gre lassan, ,,ii ezt mar  
nragaval hozta a vilagta." 

,Soliasem, doktor dr, ttved, csa lddu~k-  
ban rCg6ta rnindcnki erds es egkszs6ges." 

,,Taliin a tnai napig ilyentk, de az iszi- 
kassig kiivetkezmtnyeinek nem kell sok idfi, 
]logy C@:elrnetcsen &eztessCk magukat.'" 

Fel1i;ibcroriva e vridurl, Gersten J3nos fei- 
egyenesedik 6s igy kiAEt: ,En nern vagyok 
~stakos, ilrani !U 

Kctkedd rnesoly volt l6that6 az orvos ar- 
csin,  aki bar ezt az embert nern isrnerte, 
n1i.g a nev@t se tudta, de az@rt cnnck indu- 
latoslilfakoz6sa 61tal nlag6t tnegncrn t?gesztete. 
hl ir  261suk Jyet haltott, semhogjj fellr~gc- 
rcliig6tt vslnn, de az@rt hozz6lcvk : 

,Es az Ej r l  atyja ?" 
,Az en atydtn, igen, n t m  fagadhatom, t61- 

snkat ivott ; de 611 mertkkletes, szolid ember 
vagyok, tlrgyjcn nckem, doktor irr !" 

il dooktor kCtkcdve r,izta rejet ; .vigyazzon 
magira ,  haratom," v,ilaszola 6, ,ha meg 
~bcrrr olynn iszikos mint az atyja, azert 
mPgis a -  legjobb fiton van, hogy olyanrli 
legyen. Es 111 indencsetre egPszer~ bizonyos, 
hogy et a gycrn~ek nz isz3kossag S[dozata." 

E kijckntbs i l tal  hensfijeben taldlva, 
Jinos egy p~llanatig gijrnyedve 611: ott, Azon- 
ban, csa kharnar vigasztalva 6s clterelvc az 
orvos utasitisa~ dltai, 6s a feszfilt flgyelenl 
i l ta l ,  :neIylyel mindcri teenddt t2s a kezclkst 
illctblcg nicqisrnCtel tetett, az i i t  egy pilla- 
natig lesujt6 sznvnkai elfelejtctte. 

Dt. se orvossi~,  se Apolds nem segitettck, 
6s i t t  a kis fchCr alak elirtt, mclyeket ncm- 
sokiirr? a tcrr~ctGbe s:lSllitottnk, i t t  hallottn ii 
IeIekben n z  orvos arria vcszedelnrcs szavait 
qly erilvcl, bogy azt l i i t te,  meg kell 6riilnie. 
Es hogy a borznszt6 lelkifunlalasok elGI, 
nielyuk annyira kinoztiik, menekiilhessen, 
I i o ~ y  ;I lelkiismeretnek hangjrit: ,te vagy az 
oka" el t~nllgattassn, vad hanghnrcioz6ssal 
islllbte!te : ,,0 as ap5k ~Ctkeit rlicgbosszul jn 

,qcrrnekcken harmad- t s  negyediziglerl, 
PS 6 igm 6s jjri volna!" 



.oh Jirios, ne kirornolj !" szbEt Maria ha12 
l~angon ,nem emlPkszel m6r arra, mint imid- 
kozpit Rbzsika Crctted, mint egyszer , . .* 

Eltnktln szakiti fdlbe: ,J6I tudom, mit 
gondo:sz . . . tc amaz estr81 bestClsz, mikor 
majdnern ttsxegen jiitiem haza . . . mikor 
volt? hMir nem tml6kssem . . , visarkqr, 
nemde? . . . JIikor mond6 nekern: ,Oh 
Atyirn. kgrlek, ne igyd1 Idbbe?" 

Maria csak fejbblint5sml vataszolt, 6s hall- 
gatva Allfak rnindketten egy piltanatig Kozsika 
agya ldbv&g$n@l. Mi rnent vkgbe a z  apa 
szivCben ? O sol;ase besz;lrte e l  vatakinek. 
meg felesegkrsek se ; csak halkan llnlli  ez 
6t snttogni : ,Igazs6gos : emit at cmbcr vet, 
nzt fogjo arairti." Ekkor nehlny lCpCst tctt 
clcre, szCles kezet gyermeke issszekulcsol t 
kezeire tevk k s  lassan. iinnepi hanqon 
rnond6: .A te atyid so'se jszik tbbbC, kis 
Rhzsikam." Erre elhagyi a szobht anelkid, 
hogy visszapillantott uolna meg egyszer. 

- ---- - - . T 

A remenyt a meg nem 1Crt ember is ajin- 
dekul kapfa, De anla nagy kiiEirnbsfg A l l  
fenn a termiszetfinkben fekvd rerr~kny 6s a 
kegydern adta rerneny klSzGft, bogy amaz 
csak azon alapszik, amit sziviink jbnak gon- 
do], mi61 Abrhndozunk, amit kivrinunk; 
cmez azonban azen. amit az el0 Isten, az 6 
igPjeben a SzentlCFtk altal mint igszat $s 
ijriSk j6t kinyilatkoztatott 6s igtrt. Az Ur 
szemmel lartja az bt fkldket, az B kegyelrnt- 
ben biz6kat. (Zsoltir 33, 18. vers.) Azert 
j6 varni 6s megadassal Icnni az Ur szaba- 
ditiisaig. (Jeremias siralmai 3. rksz, 26. vers,) 
Igy a rcmtny, a jijvdbe irdtryitott, .a v5rb hit." --- ----- - . - -- - -- - 

Csak a biin szerencsCtlenskg. 
Konstantindpoly csAszara nagy gy li IUlettel 

volt eltelve Chrysostomus ellen. Egy nap 
igy szblt udvari emberei jctenlfte'ben : ,Szc- 
retnek ezen az ernbercn bosszirt Allni." -- 
Erre nthanyan ernbcrci kElziil kczdtnek 

A vimszedii im5ja. 
Egy neger ember steretett volna imid- 

kozni, de nern tudta hogyan. Ofvasni neni 
tudott 4s igy konyvbdl neni tanull~atta meg, 
hogyan kell imidkotni. Ziogy gazdijitbl meg- 
ktrdezze, kisse rner6sz dolngnak tetszdt neki, 
irnbar az kereszttny volt. Igy jart-kclt, foly- 
ton avval tepelddven, vajha tudna, hogy kell 
imddkozni ! Vdgiil egjszer uranak rcggeli 
rijtatclssaga kbzben hal l i  a farizeusrijl s vant- 
szeddrril szdr16 tiirtenetet felolvasni. ,Most 
mar  t:~dak irnidkozni !" igy kidltott fel han- 
gosan s egy  tivolesd helyre trivozvln, csfin- 
desen hajtogstta: ,urarn, kfinyilrriilj rajtam, 
szegCn y biiniis vagyok." 
..-- -7- - .. . -- - - .:7:-----. . -> 

Egy engedetlen fifi clllagyta edes anylit. 
SokAig nern tudta hov6 left gyermekc, de az 
anyai szeretet vegrc i s  ritaldlt, KCrl~ lb .  hogy 
jhjjsn lrnra, de h~llba. Ekkor megbetcgedett 
az anya. Megiizcnfe fiinak, de 6 nern jlbtt. 
A betegseg sitlyosbodott. ilz anya kcreti fiit, 
hogy jrjjjon llaza, lrliclhit .;cgllalna. Dc n1i.g 
rnindig kkslckedik. Vegre azonban iissze- 
szedi rr.agit Cs elindul hazafulC. Kopgtat a 
sziiIdi hziz ajtajdn, mire egy feketthc UtU- 
zbtt idegen ny i l e t t  ajt6t. ,Hot van t5des 
anyam ?" ,A temetiibctl", Elangzott a v,ilnsz. 
Mint a nyil, irgy filr6dtak c szavak szivebe. 
Kirnegy a temctdbe 6s leborr~l a frissen hnn- 
tolt sirra 6s ki5lt: ,Anyitti, bocsiss meg!*' 
De as anya szijn Urijkre bcz6rridott. Kesd 
volt. Elhagyottan t5vozik a f i i l  hnnrih61, leski- 
furdaldsokkal szivthen, 
- - - - - -. - - - - - .  -" - 

tartatnak: 
Budapesten, VII., ErzsPbct- kiirz~t 45. I. 

Vasirnap d. e .  10 drakor, d. u .  5 bra- 
kor t s  

neki tsnacsbkaf atlni. Ax elsB igy sz6lt: Kcddcn estc S 6rakor (nbmetiil), 
.Kllldje sdmiizet6sbe, akkor nem fogjd Cs[jtfirtakfin este 8 drakor (magyaml)- Idtni." Egy masik: .Foszsza mcg jbszigai- 
tbl." A harmadik : ,Vesse mely tlln~lbczbc." Kjspesten, Fii-trtcza 5 .  
A negyedik : .O!esse ineg." AZ Oli)dik, ki a H(,lfBn este brakor (mafiyarul), tabbinel bblcscbb volt, igy szblt : ,Ttvcdtek 
valarncnnyicn. Botor doIog volna, ha aria Csiitijrtijkijn cste 8 cjrakor (nernetiil). 
gondolnink~ hogy i l ~  m6don megbuntetjlet* Pa] otac jf a] u n, Dugon its- ~1 lcza 25. jrik 61. Kiildje a szArniizettsbe s az egCsz 
fUIdkcreksege hazija Icsz: ha clveszi a ja- Kcdderl estc 7 6rakor fs 
vait, a szegtnycket Fosztja meg, akiket azok- VasStnap d. 11. 4 hrakor (rnagyaricl). 
ban bBven rtszcsitett. Ila bUrtOnre vcti, ott 
is bnldog lcsz; ha rnegdlcti, n~cgnyi lnak 
e1d:te az 6g kapui. Cla igazin bossztit akar Szivesen 18tjuk ! 

- 7.- -- - .-.. - - - - . --. -.. : - -  illni ezcn az embercn, kknyszeritse 6t a 
binre: e viligon serilrni rnhstbl nent f61 ez Kiadb: Mellc F. H. Ott6. 
az ember." SzerkcszZB: Jakob janos. ! -- -- -.- I 
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