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A lányka alszik.
Máté ev. 0, 24.

A  lányka a ls z ik ; gyászoló szü lők  
Vigasztalódjatok!

H allgassátok m eg az elköltözőt  —  

így  szó l Halottatok:
« i{/os Helyen lett az én sorsom,
B ékét s nyugalm at á d  koporsóm » ;

A  lányka alszik.

A  lányka a ls z ik ;  eljátszotta már 
G yerm ekjá téka it;
A  k is  HaBa reá HiáBa vár , . . . 

i t t  Hagyta társait,

E lcsendesült mosolygós kedve , 

fjönyve, ruliája m in d  feledve ;
A  lányka alszik.

A  lányka a ls z ik ; élei Hajóját 
N em  Hányták viHarok,
Gondos szü lő i Híven megóvták,
Ha zúgtak a liaBok;
A z ivét Bú, g o n d  m ég nem  gyötörte,
A  zo rd  Halál gyorsan letörte ;
A  lányka a lszik

A  lányka a ls z ik ; m in t a liliom  
Oly ártatlan maradt,

B ennünket a véteknek súlya nyom, 
Hozzá Bűn nem  tapadt;
N em  vádolta Belső Bírája,
N em  rettentő a sír  H om álya;
A  lányka alszik.

“  • "•**-

A  lányka  a ls z ik ; Béke s esend  Honol 
A  sír  sötét ötén,
A  m i szem iinkB ől gyakran kÖuy omol 
A  m egcsal a szép rem ény;
VüHöngHét már, a sors Haragja,
Őt a sír  védőn ' eltakarja !
A  lányka alszik.

A  lányka a lszik  ; a sír éjjele 
jSzétoszlik egykoron,
M ajd jön  a feltámadás reggele 
A  életre k é l porom  ;
Ijedves Halottatok feltámad,
E nyküljön  Hát a gyász és B ánat;
A  lányka alszik.

A  lányka a lszik ; A tyánk, Istenünk, 
l \ i  k iild ted  e csapást,
A  Bús szülőknek,  —  Hőn esedezünk, - 

Te nyújts vigasztalást,
Hogy a jku k  m egnyugvással va llja :
• Legyen meg az Ú r akaratja /»
A  lányka alszik.

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
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A  lányka a ls z ik ; im m ár Búcsúzunk, 
f{is lány isten veled !
L elkének adj megváltó J é zu su n k ,
A  mén nyekken Helyet! 
jSírfíalmán virág illatozzon ,
A  szellő itt Halkan susogjon !
A  lányka alszik.

Gerolc után L a d á tiy i.

H iú álmok.
— Elbeszélés. —

VII. (Vége.)

Mióta Minka és Gyula elmentek hazulról, Göm
bösök házában mindennapos volt a pör-patvar, s 
indulatos szóváltás.

Mikor aztán Mihály mester megírta azt a dör
gedelmes levelét, a hangos szóváltások még gyako
ribbak lettek. Klára asszony keserű szemrehányásokat 
tett urának szívtelenségéért, hogy a szegény fiút, 
egyetlen gyermeküket éhezni, nyomorogni hagyja, 
kitagadja a házból, pedig az bizonyosan megtett 
mindent, hogy azt a háladatlan teremtést megtalálja 
s a mi rosszat róla mondanak, az mind csak mese- 
beszéd, ráfogás.

— No persze — szokta mondani — a mit itt 
hallasz, ott hallasz, az mind szentírás, fiadnak pe
dig minden szava csalás, hazugság. Az egész világ 
csak úgy úszik az őszinteségben és becsületességben, 
csak tulajdon édes véred naplopó, csaló, himpellér!

Mihály mester mindannyiszor csak tűrte egy 
ideig, de végre mégis csak kifakadt ő is s hatha
tósan magyarázgatta élete párjának, hogy biz az 
nem mende-monda, a mit Gyuláról beszélnek. Sőt 
valóságos csoda volna, ha szabadságát nem hasz
nálná föl mindenféle haszontalanságok elkövetésére, 
hisz édesanyjának elég gondja volt arra, hogy a hival
kodást és úri tempót megkedveltesse vele.

Az ilyen beszédek aztán Klára asszonyt még 
inkább kihozták sodrából; ajkain csak úgy pattog
tak a vádló és ócsárló szavak, mint a nedves fa, 
ha alája gyújtanak. Vége pedig rendszerint az volt, 
hogy hangos zokogásba és jajgatásba tört ki, váltig 
csak azt mondogatva, hogy ő a legboldogtalanabb 
feleség és anya a világon.

Egy este is épen javában folyt a szóváltás, mi
dőn az ajtó egyszerre kinyílt s Gyula állott előttük.

— Jézus Mária! — sikoltott Klára asszony s 
egyszeriben úgy magához szorította fiát, hogy majd 
a lélekzete is elállóit. — Gyula, Gyula! csakhogy 
itt vagy megint!

Gyula a mint kibontakozhatott anyja karjai közül, 
kezet csókolt atyjának, ki komolyan nézett rá, végre 
megszólalt:

— Hát Minka hol van? mégis csak magad jöt
tél el?

— Nem édes atyám — felelt Gyula, — itt van 
Minka is, Isten segítségével megtaláltam ; de kinn 
maradt, nagyon szégyenli magát, egy kissé magá
hoz akar még térni.

— No látod! — fakadt ki most Klára asszony 
diadalmas tekintetet vetve urára. Hát nem mondtam,

hogy megkeresi Minkát? nem mondtam, hogy ha
zugság minden, a mit róla fecsegnek? Gondold el 
csak, — fordult most Gyulához — miféle hireket 
terjesztgettek felőled! Hogy egy énekes nőbe voltál 
szerelmes.

— Már abban van is valami.
— Hogy tömérdek pénzt dobtál ki érte.
— Biz olyan formán van az.
— Hogy egész bolondja voltál.
— Az voltam biz én egy ideig.
— Hogy egy mulató helyen illetlenül viselted 

magad iránta.
— Már aligha teszi is rámába a szép czímeket, 

melyeket fejéhez vágtam!
Most már Mihály mester fordult diadalmas tekin

tettel Klára asszonyhoz.
— Itt van ni, kinek van hát igaza ? Mered még 

egy szóval is tagadni, ha mondom, hogy fiad csaló, 
naplopó ? Töri magát, hogy följuthasson Budapestre, 
három, négy levelet tele ír hazugságokkal, hogy az 
öregeket minél jobban megkopaszthassa s a kicsalt 
pénzen tivornyázik, korhelykedik, gyalázatba keveri 
szüleit.

Klára asszonyban forrott a méreg, sehogy sem 
akarta, hogy urának legyen igaza.

— Nem vájnád ki tán a szemét azért a pár 
százasért — szól gúnyosan. Mit fukarkodó], mért 
nem adsz neki annyi pénzt, a mennyire ilyen korú, 
ilyen állású módos fiatal embernek szüksége van ? 
Jól tette, hogy élte világát, a hol s a míg tehette. 
Ne hidd, hogy itt is napestig a műhelyben fog tes- 
pedni, sohse lesz belőle asztalos, nem annak született.

— De bizony az leszek, az maradok, édes anyám, 
— erősíté Gyula,— szívvel, lélekkel és erős akarattal. 
Bocsássanak meg édes szüleim, hogy annyi bánatot 
szereztem könnyelműségemmel, már ezentúl más 
ember leszek. Megutáltam a bitang életet és a bitang 
embereket; itthon maradok, dolgozom, mint a többi 
legény s ha mesterré leszek, elveszem Minkát s bol
dogul élünk, mint az angyalok a mennyországban.

Mihály mester arcza mindinkább földerült, de 
Klára asszony lelke még háborgott, nem tudta, örül
jön-e a változásnak, vagy bosszankodjék. Még tán 
meg kell érnie, hogy az a bolondos gyerek is apja 
példáját követi s még a nagy örökséggel a zsebé
ben is meghúzza magát a helyett, hogy úri módon 
élne, mint a hogy tehetné.

Mihály mester jókedve s Gyula nyájas kérlelései 
megtették hatásukat. Hisz a fődolog mégis csak az, 
hogy Gyula megint itthon van, az a szeles lány is 
megkerült s így megint minden visszazökkent a régi 
kerékvágásba.

Gyula hosszasan elbeszélt mindent, a mi magá
val történt, s a mit Minkáról tudott s nem győzte 
eléggé dicsérni a leányt, milyen állhatatosan tudott 
ellenállani mindennemű kisértéseknek, hogy meg 
tudta őrizni szivének tisztaságát és becsületességét.

Még csak Minka előtt állott néhány nehéz perez, 
melyek elé dobogó szívvel nézett. De csak túlesett 
azokon is.

Klára asszony egyes csípős szavaira ugyan meg
mozdult benne néha a régi dacz, de csakhamar 
meggyőzte magát s szerény, bűnbánó magaviseleté
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vei végkép elhallgattatott minden, őt fájdalmasan 
érintő észrevételt. Gyula sürgetésére nemsokára, meg
tartották a kézfogót s a szerelmes fiú csak úgy úszott 
a boldogságban.

Mihály mester arcza is sugárzott az örömtől, 
még Klára asszony sem igen talált okot a bosszanko- 
dásra és zsörtölődésre, csak Minka arcza nem tudott 
teljesen földerülni. Mintha valamit rejtegetne szivében, 
a mi nem engedi, hogy az öröm lángja benne tisz
tán fellobogjon.

Néhány hétre rá, hogy Gombosék házába az öröm 
beköltözött, szomorú hír érkezett Bálványosról: Lujza 
néni meghalt.

Mihály mester elutazott a temetésre s kissé hosz- 
szú képpel érkezett haza.

Az öreg néninek fülébe jutott Minka eltűnése s 
Gyula legénykedése a fővárosban és első föllobaná- 
sáhan megsemmisítette végrendeletét. Új végrende
letében mindenét jótékony czélokra hagyta s Minkát 
és Gyulát teljesen kizárta belőle. A szerencsés for
dulat után, mely a fiataloknál beállott, már annyira 
elbetegeskedett, hogy a végrendelet új megváltozta
tására nem is gondolhatott.

— Minka te, — szólt Gyula Minkához, mikor a 
hírt meghallotta — hát ebből az örökségből ugyan 
szépen kicsöppentünk.

Minka aggódó tekintetet vetett Gyulára.
— Sajnálod úgy-e? — Erre nem számítottál.
— Bánja a fránya ! mondá Gyula nevetve. — 

Megszerzem én, a mire nekünk szükségünk lesz aztán 
majd csak marad ránk valami szüleim után is.

Gyula remélte, hogy szavai vigasztalólag fognak 
hatni Minkára, kit a csalódás kellemetlenül érint
hetett, nagyobb hatást azonban nem várt tőlük. 
Annál inkább meglepte, Minka kitörő öröme, mely 
szavait követte.

— Gyula, édes drága Gyulám! — szólt nyakába 
borulva s őt szenvedélyesen átölelve, — nem bánod, 
cseppet sem törődöl a veszteséggel? Óh hogyha 
tudnád, milyen boldoggá tettél e szavaiddal. Már 
nem fekszik szivemen semmi, nem nyomja semmi; 
tudom, hogy szeretsz híven, igazán. Érzem, hogy 
szerettelek már régen, régen, mikor te még rám sem 
gondoltál s talán magam sem tudtam, mi él a szi
vemben.

Most már eltűnt Minka arczárói az az árnyék, 
melyet az a gondolat vetett arczára: hátha mégsem 
csupán magáért akarja őt Gyula nőül venni ?

Egészen más hatása volt a hírnek az öregeknél.
— Jaj, hogy a föld el nem nyel iziben! — jaj

gatott Klára asszony. — Ez hát a vége, a jutalma 
annyi fáradságnak, gondnak bosszúságnak!

Aztán sírni, átkozni kezdte az egész világot a 
szegény halottat sem kiméivé, ki a bolondját járatta 
velők s végül így csúffá tette őket.

Mihály mestert is elkedvetlenítette e csalódás, 
de minél hevesebben mennydörgött Klára asszony, 
annál inkább fölül kerekedett benne a jobb érzés 
és belátás s a legtisztább meggyőződés hangján 
így szólt:

— Hallgass Klára, nincs okunk panaszra! A fő- 
czél, a melyre törekedtünk, el van érve. Gyulából 
becsületes munkaszerető asztalos lett s Minka derék,

dolgos felesége lesz egy becsületes mesterembernek. 
Ezt kívánta Lujza néni s ezt óhajtottam én is. Az 
örökségnek csak eszköznek kellett volna lenni a 
czélhoz. Isten úgy akarta, hogy hathatósabb eszközök 
vezessék a fiatalokat e czélhoz; ne zúgolódjunk hát, 
ha a fölöslegessé vált eszközöktől megfosztanak is. 
Ki tudja, nem eszközölte volna-e az örökség épen 
annak ellenkezőjét, a mit vele el akartunk érni? 
Mert a p é nz ,  a g a z d a g s á g  s o k  r o s s z n a k  
l e h e t  a f o r r á s a  s e g y  k i s  k ö n n y e l m ű s é g 
ge l  h a m a r  t ú l  i s  l e h e t  r a j t a  a dn i ,  mí g  a 
k o mo l y ,  k i t a r t ó  m u n k a k e d v  b e c s ü l e t e s  
j ó z a n  é l e t t e l  p á r o s u l v a ,  k i m e r í t h e t e t 
l en  a r a n y b á n y a  s a b o l d o g s á g n a k  l eg
s z i l á r d a b b  a l a p j a .

S hogy Mihály mesternek igaza volt, az bebizo
nyosodott Gyulán és Minkán.

Mint férj és feleség mindvégig megtartották mind 
a ketten, a mit szomorú csalódásaik után fogadtak, 
nem kergetve hiú álmokat, hívek maradtak a becsü
letes munkás élethez s egyre gyarapodtak is jólétben, 
örömökben és tiszteletben. Klára asszony is belátta 
később, hogy nagy vagyon és úri mód nélkül is 
boldog lehet az ember s maga is nevetett rajta, ha 
néha-néha már csak ellenmondási viszketegből is 
olyat talált mondani, a mit az előtt, mint szent
meggyőződést hirdetett. T , ,,1 orkos László.

Verseny.
B izonv , íiizony sok dolgot á d  
A z  écynek az én jó anyám:
A tim áz ö nappalt-éjjet,
Hogy az Isten vigyázzon vám.

A z t  h is z i:  a jó  Istennek  
N em  is lehet egvéh dolga.
(fsak engem et őriztetni 
Hlinden angyalával sorfía’.

Pedighát az angyaloknak  
E n is elég dolgot adok, 
lA ikor m in denegyjkével 
(fsak ö  reá v igyázta tok!

if j .  P o rk o lá b  G yu la .

Mai képünkhöz.
A kép tárgyát képező szöveg Máté 18, 23—35. 

verseiben olvasható. Értelme nagyon világos. Az Úr 
számot fog vetni egykor adósaival, mi velünk bűnös 
emberekkel. Óh és jaj annak, a kinek vétkeit még 
az ő embertársaival szemben tanúsított kemény
sége _s kérlelhetetlensége is tetézi! Az hallani fogja 
az Úr szavát: «Gonosz szolga! . . . nem kellett 
volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, 
a mint én is könyörültem rajtad*. — Legyünk azért 
türelmesek, engedékenyek, elnézők az emberek gyen
géi, hibái, velünk szemben való sértései iránt, hogy 
a velünk szemben kegyelmes Isten haragját fel ne 
költsük!
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Felhívás
a magyarországi ágh. ev. vallástanárokhoz.
Alulírottak, mint a múlt év július 3-án tartott 

orsz. ev. vallástanári konferenczia megbízottjai, em- 
lékeztetés okáért újra tisztelettel és kartársi szere
tettel felhívjuk s kérjük a középiskolák ev. vallás
tanárait s általában a hitoktatással foglalkozó ev. 
lelkészeket, hogy a folyó év július 2-án, Budapesten, 
a Deák-téri ev. gymnasium II. emeleti tanácstermé
ben d. e. 9 órakor tartandó vallástanári értekezleten 
megjelenni szíveskedjenek.

Az értekezlet legfőbb tárgya : a középiskolai 
vallástanári tanterv végleges megállapítása.

Megjegyezzük, hogy k ü l ö n ,  s z e m é l y r e  szól ó 
m e g h í v ó  s e h o v a  s e m me g y ,  ennélfogva mél- 
tóztassanak ezen meghívónkat h i v a t a l o s  m e g 
h í v ó n a k  tekinteni.

Viszontlátásra!
Budapest, 1900 június 15-én.

Kartársi szeretettel és tisztelettel
Majba Vilmos. Bereczky Sándor.

Paulik János.

Az eperjesi ev. nőegylet.
Alantiakban az eperjesi evang. gyámintézeti nő

egylet működéséről szóló részletes titkári jelentést 
közöljük a czélból, hogy t. olvasóink lássák, mit 
tesznek, hogyan fáradoznak egyes helyeken a buzgó 
lelkek a végből, hogy nemes-czélú intézményeket 
létesítsenek, — s lássák és okuljanak, hogy az igaz 
lelkesedés, kitartó buzgalom és ima miként növel a 
mustár magból édes gyümölcsöket s enyhítő árnyé
kot adó fákat.

De átadjuk a szót az egylet buzgó titkárjának. 
*

Midőn egyletünk 1895 nov. 24-én nt. Sztehlo 
János — most már megérdemelt nyugalomban élő 
— szeretve tisztelt lelkészünk helyettes elnöklete 
alatt megalakult s hosszas előkészület után áldásos 
munkáját megkezdette, bizonyos félelem s aggodalom 
között kerestük az eszközöket, a melyek segítségé
vel czélt érni óhajtottunk s kerestük magát az irányt 
is, a melyben haladni szerettünk volna. Oly nehéz 
volt a helyzetünk, hogy hamarjában még elnöknőt 
sem tudtunk kapni. Egyletünknek 1895. és 1896. 
évről való közgyűlési és választmányi jegyzőkönyvei 
leghitelesebb tanúi annak az élénk s minden irány
ban tapogatózó és működő egyleti életnek, a mely 
özv. Jármay Béláné úrnő alelnökhelyettes elnöki 
és Bergmann Nándorné úrnő alelnöki fáradhatatlan 
és tapintatos vezetése alatt mindnyájunk őszinte 
örömére folyt le ; de meg egyletünk tagjai is élénken 
emlékeznek a kifejtett, úgyszólván, lázas munkára. 
Bizonyos kicsinyléssel, néhol gyanúsítással kellett 
megküzdenünk, sőt még létjogosultságunkat s nevün
ket is megtámadták, mintha másokat támadni, gyen
gíteni és talán harczot kezdeni akartunk volna. Pedig 
semmi más czélunk nem volt, mint egyházunk sebeit

kötözni s orvosolni, holt tagjaiban életet kelteni, nő 
tagjaiban az istenfélelmet, hithüséget és egyházszere- 
tetet ápolni s fejleszteni, hogy a szeretet művét őszinte 
szívvel munkálhassuk.

Nevezetes forduló pontot jelez az 1897. évi márcz. 
21-én tartott közgyűlés, a mennyiben akkor fogad
tattak el a Mayer Endre egyl. titkár által készített 
alapszabályok s választattak meg az egyletnek tiszt
viselői és választmánya.

Az akként elfogadott és egyházunk által meg
erősített alapszabályok értelmében lassan s óvatosan, 
de biztos léptekkel halad azóta az egyesület a maga 
elé tűzött magasztos czélja felé.

Hogy gyarlón felszerelt leányiskolánkat emelje, 
több ízben hathatósan segélyezte s lehetővé tette 
egyes nélkülözhetetlen taneszközök beszerzését; sze
gény ev. iskolás gyermekek segélyezése czéljából 
lehetővé tette, hogy már 3 éven keresztül átlag 15 
gyermek téli ruhával és tanszerekkel elláttassék. Leg
nevezetesebb azonban azon sikeres működése, melyet 
a szegények házának gondozásba átvétele és diako
nissza alkalmazása czéljából fejtett ki.

Hosszas tárgyalás és egyházunk nemes hivatását 
igazán helyesen felfogó jó indulata lehetővé tette, 
hogy a szegények házában elhelyezett szegényeinket 
női gondozásra, vallásos lelkületű s önfeláldozó dia
konissza nevelő vezetésére bízhattuk. Egyházunk 
nemeslelkűen átadja nekünk évenként a rendelke
zésére álló szegényházi tőkének kamatját, körülbelül 
300 frtot, a melylyel hathatósan gyámolílhatjuk sze
gényeinket. Ezen szegényeken kívül vannak más 
szegényeink is elég nagy számmal, a kiket havonta 
részesítünk segélyben. A szegények házában össze
sen 9 nőt gondozunk, kívül lakó szegényeink közül 
6—8 részesül segélyben.

Őszinte szívvel áldom az isteni gondviselést, hogy 
a mit lelkemben régóta titkon ápoltam, azt az 1898. 
évi szept. 22-én megélnem engedte, hogy öröm biza
lom és reménység közepette bevezethettük az első 
diakonisszát Roy Bozsena személyében. Sokat fáradt, 
sokat áldozott egyletünk s egyes buzgó tagjaink az 
önfeláldozásig mentek szeretetökben, de áldozatuknak 
megvan úgy külső, mint belső jutalma : egyletünk 
él, virágzik s mindig előbbre halad alapszabályai 
által megjelölt útján s minden jótevőnek szivét az 
az öntudat tölti el, hogy Isten országa javáért és a 
saját lelki üdvéért cselekedve megtette kötelességét, 
a mint azt tennie lehetséges volt. Szegényeinek gon
gozása azóta helyesebb irányú s nagyobb mérvű, 
hiszen most nemcsak lakással és hetenkénti vagy 
havi segélylyel látjuk el őket, hanem lelki gondo
zásban is részesítjük, arról nem is szólva, hogy 
karácsonykor s egyéb ünnepi alkalmakkor ruhanemű
vel s esetleg élelmi szerekkel is szoktuk őket meg
ajándékozni.

Egyletünk tagjai között mindig akadnak egyes 
jó szivű adakozók, a kik kisebb s nagyobb ado
mánynyal megemlékeznek szegényeinkről s gyarapít
ják tőkénket. így legutóbb is özv. dr. Kuzmik Sámuelné 
örökösei 200 koronával járultak diakonisszaalapunk 
gyarapításához.

A diakonissza-ügy ismertetése és felkarolása sok 
nehézséggel járt, mert mint minden intézménynél,
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úgy ennél is sokan ellen
szenvvel fogadták s nem 
tudtak vele megbarát
kozni. Istennek segítsé
gével s diakonisszánk 
áldásos működésének 
beigazolásával sikerült 
lassanként a fő akadá

lyokat : az elfogultságot és ellenszenvet legyőzni és 
részére a megfelelő működési kört kijelölni.

Sajnos, hogy a diakonissza állandósításában nem 
volt szerencsénk. Első diakonisszánkban, Roy Bozse- 
nában kiváló tehetségű, vallásilag ihteltett és Istentől 
kegyelt nőt volt szerencsénk megismerni; de műkö
désének mélyebb nyomai nem maradhattak, mert 
rövid és közben megszakított működése után itt 
hagyta a gyönyörű munkakört, melyet oly sikerrel 
és mindnyájunk boldogságára betölteni kezdett, hogy

azt több viszontagság után Jarosek Róza jelenlegi 
nővérünknek juttassa, kinek nem kisebb buzgósága 
s önfeláldozó szeretete hivatva van minket kárpó
tolni s a krisztusi szeretet munkáját közöttünk vé
gezni.

Jó Istenünk adjon ehhez neki erőt és koronázza 
sikerrel áldásos munkáját! S hiszem is, ha egyszer 
teljesen otthonossá lesz egyházunk tagjaival, csalá- 
dainkkal és egyházunkra veszedelmes viszonyainkkal 
megismerkedik, úgy működése egyházépítő lesz s ő 
nélkülözhetetlen tagjává válik egyházi és társadalmi 
életünknek.

A diakonisszái működés jellemzésére csak azt 
jegyzem meg, hogy habár a kezdet nehézségeivel 
kellett eddig küzdeniök s az emberekkel és viszo
nyokkal megismerkedniük, azért mégis már nagyban 
folytatták belmissziói munkájokat egyes családoknak 
látogatásával, vallásos tartalmú iratok terjesztésével,

A KIRÁLY ÉS AZ IRGALMATLAN SZOLGA.
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szegény betegeknek gondozásával, imaóráknak tartá
sával és azzal, hogy 14 beteget ápoltak eddig bizo
nyos díjért és csak az imént is súlyos beteg ápolása 
volt nővérünkre bízva s mindannyiszor a közön
ség legnagyobb megelégedésére; pedig a betegek 
legnagyobb része más vallású volt.

Mayer Endre.
(Vége köv.)

Hazai és külföldi hirek.
A Luther-társaságból. A Luther-társaság intéző 

bizottsága május 81-én értekezletet tartott dr. Zsi
linszky Mihály és Horváth Sándor elnöklete alatt. 
Az értekezleten a folyó ügyeket tárgyalták. Szóba 
került, hogy a társaságba újabban belépő 4 koronás 
tagok azon illetménye, a mely szerint «a társaság 
kiadványait féláron kapják*, miképen értendő; mire 
az értekezlet magyarázatul kimondja, hogy csakis 
valakinek a Luther-társaságba való belépése után 
megjelent kiadványok értendők ezalatt s csak egy 
példányban az illető tag részére, hogy így a társa
ság anyagi kárára való netáni üzérkedésnek eleje 
vétessék. A mely új tag (4 koronás) tehát a társa
ságtól ezután könyvet hozat, a megrendelő levélben 
szíveskedjék nevét megjelölve hivatkozni belépési 
idejére is. Elhatároztatik, (hogy a Mayer Endre theol. 
tanár által fordított «Ágostai hitvallás védelme* 
czímű munka kedvező bírálat esetén még az idén 
2000 példányban kinyomassék s a tagoknak szét
küldessék. Majba Vilmos, a tankönyvvállalat vezetője 
jelenti, hogy a tavaly kétezer példányban nyomatott 
«Konfirmácziói emléklapok* mind elkeltek; az ér
tekezlet ezek újbóli — magyar és tót nyelven 
való — kinyomathatásának előkészítését rendeli el. 
Ugyancsak ő jelenti, hogy Szeberényi L. «Luther 
élete* ez. művének második kiadása munkában van; 
továbbá, hogy az ‘Ágostai hitvallás* ez. kiadvány 
első kiadása; elfogyott; mire nézve — miután ez 
utóbbi munka is egyik legkeresettebb kiadványa a 
Luther-társaságnak — az értekezlet újbóli kiadását 
határozza el s a munkát kiadja a szerzőnek, illetve 
fordítónak, hogy rajta az általa jónak látott javítá
sokat megtegye. — Zsilinszky elnök azután rámutat 
arra, hogy mennyire akadálya a nagyobb-fokú iro
dalmi tevékenységnek az, hogy ez egyházunkban 
fennálló irodalmi vállalatok nem együttesen, egymást 
támogatva működnek, azért lelkes szavakkal arra 
buzdítja a Luther-társaság kis bizottságát, hogy a 
többi haszonezélú társaságokkal a közelebbi barát
ságos érintkezést keresni próbálja meg, hogy így azon 
feladatoknál, a melyek mindnyájunkra nézve közösek, 
egyes közérdekű nagyobb munkák kiadásánál (mint 
pl. az Agenda, Chorálkönyv stb.) együtt tanácskoz
zanak, közös erővel munkálkodjanak. Az értekezlet 
örömmel tette magáévá az elnök lelkes indítványát 
s felkéri Bachát esperes urat, hogy a Zpevnik-bizott- 
sághoz s a Tranoscius-egylethez ez ügyben egy 
meleghangú átiratot szerkeszszen. Paulik János a 
fővárosból távozván, lemond az ‘ Evangélikus családi 
lap* szerkesztéséről, mit a bizottság sajnálattal vett 
tudomásul. Paulik szerkesztő indítványt tett arra

nézve, hogy a Luther-társaság az állami vasutaknál 
eszközölje ki tagjai számára a közgyűlés idejére a 
félárú vasúti jegyet, a mint azt a többi társaságok 
teszik ; a bizottság a javaslatot elfogadta s a lépések 
megtételére az elnökséget kérte fel. Sass Béla vallás
tanár indítványt tett a Társaságnak egy állandó 
saját nyomda felállítására nézve, a mely javaslat 
további tanulmányozásra adatott ki. Végül felolvas
ták az újonnan belépő tagok névsorát s a gyűjtők
nek hálás köszönet szavaztak.

Templomszentelés Domonyban. Lélekemelő 
ünnepe volt e hó 10-én a domonyi ev. egyháznak, 
a mikor is Sárkány Sámuel püspök s Török József 
pestmegyei főesperes, számos lelkész és egyéb részt
vevő jelenlétében felszentelte újonnan feldíszített szép 
templomát. A templom feldíszítése Glück Frigyes 
egyházfelügyelőnek az érdeme, ki mintegy 10 ezer 
forintnyi költséggel kívül és belül oly csinossá tette 
a kis templomot, hogy párját ritkítja az ev. templo
mok között. E dolog szép bemutatkozása az újdon
sült egyházfelügyelőnek : Glück Frigyesnek. Jól esik 
látnunk az olyan egyházfelügyelőket, a kik nemcsak 
beszélnek, de tesznek is. Jó helyre tette az áldoza
tot ; Isten áldja meg érette!

Ritka szép ünnepet ült az acsai ev. egyház 
május 27-én, midőn konfirmácziói ünnepélyét tar
totta a Prónayak által épített acsai templomban. Ez 
alkalommal konfirmáltatott egyetemes felügyelőnk 
Prónay Dezső báró kedves leánya Ifigenia baronesz 
is. Az istentiszteleten dr. Melczer Gyula lelkész a 
138. Zsoltár alapján szívhez szólóan ecsetelte a nap 
jelentőségét, kiemelve azt is, hogy a Prónayak ál
dozatkészsége teremtette meg a templomot s hogy 
ebben a templomban tesz fogadást a fiatal bárónő 
az egyház s vallás iránti hűségre, melynek nagynevű 
s dicsőült őseiben oly fényes példányképeit látja. 
Az apostoli hitvallásnak a baronesz által történt 
elmondása után előbb az ifjúság, majd a gyülekezet 
tagjai járultak az Úr asztalához Prónay Dezső báró
val és féleségével élükön. Megható volt látni, a mint 
a nemes báró és családja buzgó áhítattal a néppel 
együtt vette az Úr vacsoráját, követendő példát adva 
urainknak a néppel való együtt érzésre, a mi lel- 
kesítőleg s buzdítólag hat arra s jótékony befolyás
sal van a vallásosság élesztősére. Az úrvacsora osz
tásában Kaczián János bpesti vallástanár segédkezett, 
mint a fiatal bárónő hitoktatója. A mint halljuk, a 
fiatal bárónő a nevezetes nap emlékére egy-egy 
imakönyvet adott minden konfirmandus-társának.

Nyári tanfolyam a cselédek számára. A báró 
Dániel Ernőné vezetése alatt álló magyar háztartási 
iskola a nyári hónapok alatt úgynevezett cselédtan- 
folyamót nyit, alkalmat adván a cselédeknek és más 
szolgálati viszonyban lévő alkalmazottaknak, hogy 
gazdáik távolléte alatt a háztartás minden ágában, 
különösen a főzésben és kézimunkában magukat 
csekély díj lefizetése mellett alaposan és szakszerűen 
kiképeztessék. A tanfolyamra már most is be lehet 
iratkozni az egyesület Rottenbiller-utcza 15. szám 
alatt levő helyiségében.

Néh. áldott emlékű Breznyik János, volt 
selmeczbányai lyceumi igazgatótanár síremlékének 
leleplezési ünnepélye ez évi szept. 19-én lesz s arra
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nézve most küldték szét a meghívókat. Az ünnep
ség sorrendje a következőképen van megállapítva: 
1. Szept. 18-án este 8 órakor ismerkedési estély a
♦ Vigadó* helyiségeiben Selmeczen. 2. Szept. 19-én 
reggel fél 9 órakor gyülekezés az ev, Lyceum épü
letében. Innen 9 órakor kivonulás Breznyik János 
sírjához a Lyceum ifjúságával együtt. 3. A leleple
zés ténye. Ünnepi beszédet mond Breznyik sírjánál 
Hándel Vilmos főesperes, — ez alkalomra írott köl
teményét elszavalja Ivánka István, az egykori tanít
ványok nevében koszorút helyez a síremlékre Okoli- 
csányi Gyula s a selmeczi Lyceum gondozásába 
adja át a síremléket. — Úgy a sírkertben való meg
érkezéskor, mint az ünnepély végeztével a Lyceum 
ifjúságának dalosköre egy-egy dalt énekel. 4. Dél
ben 12 órakor a Lyceumnak egykori tanítványai 
ünnepi ebédet (benificiumot) adnak a Lyceum ifjú
ságának az alumneumban. 5. Közebéd 2 órakor a
♦ Vigadó* éttermében. 6. Kedvező idő esetén délután 
kirándulás a diákköri kedves emlékű mulatóhelyekre. 
Elszállásolásról a rendező bizottság gondoskodik Je
lentkezéseket elfogad Okolicsányi Gyula ügyész (Bpest. 
Delej-ú. 10. sz.)

Chinából. Szörnyű vérengzések hírét hozzák 
Chinából. Ott ugyanis egy magát «egyesült hazafiak 
ligájáénak nevező vad csorda dúl, halált kiáltva 
az idenenekre. S a mi a dologban a legszomorúbb, 
a mint hírlik, ez a liga a kormányzó császárné 
pártfogása alatt áll, a kinek ez által az a szándéka, 
hogy a keresztyén missziókat s a keresztyénséghez 
hajló chinaiakat kipusztítsa s Chinát minden idegen 
elemtől megtisztítsa. Legutóbb sok embert meggyil
koltak, sok falut felégettek. E hó 11-ről olvassuk, 
hogy három nap alatt 75 kikeresztelkedett chinait 
élve elégettek a dühöngök. Chinának fővárosához 
Pekinghez vezető vasúti vonalat elpusztították, hogy 
így az idegen beavatkozást megnehezítsék. Az euró
pai kormányok e kegyetlenkedések láttára közbelé
pésre határozták el magukat s újabban Pekingbe 
2000 európai katona vonult be a forradalom elnyo
mására s 5000 orosz 10 ágyúval útban van oda. 
A chinai rablóbanda gyújtogatásai és kegyetlenkedé
sei egész Európát izgatottságban tartják; az egész 
dolog nem egyéb, mint a barbárság támadása a művelő
dés ellen, a minek, azt hiszszük, China megadja az árát.

A délafrikai háborúra vonatkozólag a lég— 
ellentmondóbb hírek érkeznek. Egyesek azt mondják, 
hogy Transvaal már meghódolt, mások ellenben azt, 
hogy a búrok folytatják a háborút. Az tény, hogy 
az angolok előre haladnak s rohamos gyorsasággal 
szállják meg Transvaalt, mert az óriási angol had
erő elől elvonulnak a búrok kicsiny csapatai. Nem 
régiben Oranje államot már bekebelezték az angol 
birodalomba, most Transvaalon a sor. Boberts gróf 
angol fővezér a múlt hetekben bevonult Pretoriába, 
a búrok fővárosába, a honnan a búrok hivatalos 
közegei elvonultak, mire Krüger elnök Lydenburg 
várost jelölte ki a búr kormány székhelyéül. Krüger 
elnökről is különféle hírek keringenek. Egyesek sze
rint menekülni akar Európába, mások szerint pedig 
csapataival behúzódik a hegyek közé s onnan fog 
folytatni guerilla harczot az angolok ellen. Egy angol 
lap különben Krügernek egy nyilatkozatát közli, a

mely így hangzik: ♦Az ellenség behatolt ugyan or
szágunkba, úgymond, de nem foglalta el. A kormány 
még működik. Nem igaz hogy két millió értékű 
aranyat vittem magammal a magam számára. A mi 
aranynyal itt rendelkezem, kizárólag állami czélokra 
való. Az sem igaz, hogy Lourenco-Marquez előtt 
veszteglő németalföldi hadihajóra szándékozom mene
külni. Az országot nem hagyom el. A harcz tulaj
donképen csak most kezdődött meg s attól tartok, 
hogy még sok vér fog folyni. De ennek csak a brit 
kormány az oka . . .»

Éhínség Indiában. Borzasztó éhínségről adnak 
hírt a lapok. Mint olvassuk, a calcuttai kormányzó- 
sági tanács ülésén az ottani töldmívelésügyi miniszter 
titkára jelentést tett az éhínségről, a mely szerinte 
olyan katasztrófa, a milyen kevés volt a világ fenn
állása óta. Szörnyűbbnél-szörnyűftb részleteket mon
dott el, melyeknek személyesen volt tanúja utazása 
közben. Az emberek úgy hullnak el, mint a legyek 
és eltemetlenül hevernek a földeken; még a sas
keselyük sem igen bántják a holttesteket, mert nincs 
azokon más, mint csont és bőr. Bejelentette, hogy 
Angliának ezen a területén jelenleg körülbelül huszon
hét millió ember szenved az éhség miatt. A kormány 
már több mint 40 millió forintot fordított az éhség 
enyhítésére, de ennek alig van látszata. A nagy éh
ínség okául az ottani nagy szárazságot tartják.

A fegyveres béke költségei. Hogy mennyibe 
kerül évenkint a katonaság, arra nézve közöljük az 
alábbi kimutatást. Egyes országok közt a hadsereg 
költségei a következőképen oszlanak meg. Orosz
ország 712,500.000 korona, Németország 675 millió 
korona, Francziaország 650 millió korona, Angol
ország 450 millió korona, Ausztria-Magyarország 
432,500.000 korona, Olaszország 267,250.000 ko
rona. Az itt felsorolt nagyhatalom évente összesen 
4 milliárd 223 millió koronát költ a hadseregére. 
Az orosz katona föntartása a legolcsóbb. Évenként 
775 koronába kerül, a német katona 1162 koro
nába, az osztrák-magyar katona 1175 koronába, az 
olasz katona 1535 koronába, a franczia katona 
1633 koronába, az angol katona 2045 koronába 
kerül Mennyi emberbaráti intézményt lehetne léte
síteni ezeken a nagy összegeken!

Százhuszonnégy éves orvos. Az orvosok — 
a statisztika szerint — nem örvendenek nagyon 
hosszú életnek. Foglalkozásuk fárasztó és idegrontó 
volta, a fertőzés veszedelme és több más egyéb 
hozzájárul életük megrövidítéséhez. New-Yorkban 
azonban mégis van egy orvos, a ki a napokban ünnepli 
élete 124-ik évét. Charles Smith dr. ez, a ki az 
észak-amerikai szabadságharcz kezdetén, 1776-ban 
született és teljes 75 esztendeig gyógyított New-York- 
ban. Sok ezer ember köszönheti neki egészségét. 
Smith rendkívül egészséges ember, fölötte mérsékle- 
tesen él és tartózkodik mindennemű szeszes italtól. 
A ki látja a derék, bár kissé görnyedten járó öreg 
urat, a mint ismerőseivel víg társalgás közben sétál, 
legföljebb hetven esztendősnek gondolná.

A vetések állása. A földmívelésügyi miniszté
riumhoz beérkezett gazdasági újabbi jelentésekből az 
tűnik ki, hogy a mezőgazdasági állapotban a sze
szélyes időjárás daczára, inkább javulás mutatkozik
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nemcsak az ősziekben, hanem részben a tavasziak
ban is; kivételt képeznek csupán egyes vidékek, 
illetve kisebb területek, a hol úgy az őszi késői 
búza, mint az őszi rozs és főkép a tavaszi árpa és 
zab kedvezőtlen állása miatt panaszkodnak. Legerő
sebb mértékű panasz hallható a rozs ritkasága és 
itt-ott a fagy okozta károsítás miatt; továbbá a ter
jedő rozsda miatt, mely különösen a késői búzák
ban mutatkozik. A korai őszi búzák és néhol a 
rozsok is a sok esőtől megdőltek. Férgek szórvá

nyosan pusztítanak és kárt okoznak az ősziekben 
és tavasziakban is. — A szőlőkben a fagy néhol 
sok kárt okozott, a hol nem szenvedett, vagy leg
alább nem nagyon, ott jól nő ; a fürtképződés is 
elég jó. A lefagyott venyige-hajtások újból kihajtot
tak, de ezeken már csak nagyon kevés fürt mutat
kozik. A peronospora itt-ott már föllépett, permete
zik a szőlőket. — Gyümölcs általában országszerte 
megérezte a kedvezőtlen májusi hideg időjárást s ennek 
folytán a terméskilátások mindenfelé csökkentek.
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P á l y á z a t
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészt vagy pedig gimnáziumi tanári pályára 
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1900 — 1901. tanévre 
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei s
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi 

folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns 
theologiai intézetben.

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi 
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel 
tanult legyen.

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen :

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja 

és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány 
által igazolandó be ;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő

mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a 
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni 
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva 
levő feltételek teljesítése mellett 1900. szeptember 30-ig alól
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló 
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és 
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek 
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1900 -1901. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy 

Kelt Budapesten, 1900. május 29-én.
Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt 
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett 
kérvényeiket f. 1900. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
zolása után a tanév elején, második felerészét pedig a tanév 
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeug- 
niss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről 
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, 
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges, 
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan 
megírják.

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig 
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy 
maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasz taltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta, 
s a második évben is tanulja ; végre ha magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágh. ev. magyar-német 
egyházgyülekezet tanodájában ha kivántatni fog, mérsékelt 
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.

Dr K rálik Lajos, elnök.
Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


