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Önkénytelenül is Sámuelnek mai képünk alá 
jegyzett mély jelentőségű szavai tolulnak lelkem elé, 
mikor most — mint e lap szerkesztője — utoljára 
veszem a tollat kezembe.

♦ Mindeddig segítséggel volt nékünk az Ur!»
Az Úr iránti mélységes hála, jósága előtt való 

alázatos meghajolás, megnyugvás és a jövőbe vetett 
bizalom kifejezése e mondás Sámuel ajakán s mind
ezen érzelmekből van most az én szivemben is, 
mikor működésem egyik határvonalát akarom meg
jelölni vele.

A mai szám az utolsó, a mit t. olvasóink az én 
kezemből kapnak. Az isteni gondviselésnek új mű
ködési tért tetszett kijelölni számomra s így meg 
kell válnom e kis lapocskától, a melyet annyira sze
rettem s oly nagy kedvvel szerkesztettem. Hogy az 
én vezetésem, ápolásom alatt nyert-e valamiben, fej
lődött-e egyházunk ezen csecsemő gyermeke, azt 
önök illetékesek megbírálni; én nyugodt lelkiismeret
tel vagyok, bensőmből kihangzik a megnyugtatás 
szava, hogy mindent megtettem, a mit a nekem adott 
eszközökkel, a mai viszonyok között érdekében meg
tennem lehetett.

Ma, a mikor mint távozó állok még egyszer 
megbízóim : a Luthertársaság mélyen tisztelt tagjai 
s az olvasó közönség elé, hálával telik el szivem; 
bálával a jó Isten iránt, hogy engemet, legigényte- 
tenebb szolgáját e téren való szolgálatára is érdeme

sített s kegyelmével négy éven át támogatott; hálával 
társaságunk vezetői iránt, hogy engemet bizalmukkal 
kitüntetni s tanácsadásukkal munkámban segíteni 
kegyeskedtek; — bálával kedves munkatársaim iránt, 
a kik valahányszor hozzájuk fordultam, mindig le
kötelező készséggel siettek a Luthertársaságnak, il
letve ev. egyházunknak e lapocskában czé]ul kitűzött 
szent ügyét szolgálni; — s hálát érzek mindazok 
iránt, a kik e kis vállalatnak előhaladását erkölcsi 
vagy anyagi támogatásukkal előmozdítani kegyes
kedtek.

♦Mindeddig segítségül volt nékünk az Úr!»
S remélhetjük, hogy a jövőben is segítségül leszen. 

Vannak jelek, a melyek arra mutatnak, hogy több 
helyütt sikerült már a jeget megtörni. Ma több a 
munkatársunk, háromszor annyi az olvasónk, mint 
volt akkor, a mikor a lapot átvettem. A négy év 
is érlelt tehát valamit. A lap terjedése, — részint a 
mai korszellem, részint a tétlen aluvás, részint talán 
a mi gyengeségeink miatt, — ma sem olyan még, 
a minőt szeretnénk, de a jó Isten küld majd mun
kásokat s felnyitja talán szemeit és szivét azoknak 
is, a kiknek érdekében e munka megindult. Vajha 
mielébb megtenné! Mert hogy nekünk, magyarországi, 
sokfelől nyomorgatott evangélikusoknak szükségünk 
van egy olyan népies vallásos lapra, a mely a mi 
ügyeinkkel, a mi esetleges fájdalmainkkal is foglal
kozzék, a melyben a mi nagyjainknak gyújtjuk meg 
a megemlékezés fáklyáját s a melyben a mi igazaink
kal, a mi reményeinket juttatjuk kifejezésre: azt, 
azt hiszem, bizonyítani teljesen fölösleges. Ez a kis
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lap volna hivatva erre a szerepre, ha kellő támoga
tásban részesülne. Óh, támogassák azért, segítsék 
nagyra nőni, t. olvasóink, hogy legyen egy szép, 
tartalmas evangélikus lapunk, melyet nem tőlünk 
idegen, bajainkat, örömeinket nem értő emberek, 
nyereszkedési szempontból, hanem minket szerető 
hitsorsosaink, istenfélő, emberszerelő hitfeleink írnak, 
szerkesztenek a czélból, hogy öreg s ifjú általa oku
láshoz s nemes szórakozáshoz jusson. Teljesül-e 
nékem ez a vágyam, a melylyel hajdan e kis lap 
szerkesztéséhez fogtam, nem tudom. Én, az alapozó 
eltűnöm; vajha azonban munkám, illetve közös mun
kánk, egy jövendő nagy épületnek válnék alapkövévé!

Isten kegyelme legyen mindnyájunkkal!
A szerkesztő.

K ié  a z  ö röké le t?
Ott fönn, abban a jobb hazában,
A boldogok szép otthonában 
ítélő székén ült az Úr.
Jobbján a Krisztus és körülte 
Mosolygó angyal tábor ült le,
Parancsot várva szótlanul.

Jelt ad az Isten: int kezével,
S  a csendet íme hang véré Jel,
Harsona búg az égen át.
S  a mint a kürtszó búgva harson, 
MegnyüV az ajtó s rajta lassan,
Két földi lélek lebben át.

A  mint belépnek tétovázva,
Megszün' a kürtnek harsogása 
— Összeremeg a két alak. —
Sugár se reszket, hang se csendül,
Pemeqve, félve a nagy csendtől 
Az Űr előtt megállónak.

S a mint megállnak félve-fázva,
Ítélkező szót lesve-várva,
Az Ur beszéde fölzeneg:
«Halál és élet van kezemben,
Beszéljétek el mind a kelten,
Hogy’ telt el földi éltetek ?*

Előre lép az egyik erre 
S  a trón előtt a néma csendbe’
Fejét lehajtva térdre hull.
<Ki vagy ? beszéld e l!* — mond az Isten. 
S  a míg beszédét várják minden, 
így kél a szó az ajkirul:

«Hogy ki voltam oda lenn, óh Isten.
Te előtted elrejtve az nincsen.
Életemnek minden áldott percze 
Lankadatlan vezeklésben telt le.
Vezekeltem egyre s imádkoztam,
Éltem így telt; én apácza voltam.

Odahagytam apa-, anya-keblet,
Megtagadtam hírt, hazát, szerelmet;

S  hogy ne hasson rám a világ csábja: 
Hazám lett a kolostor magánya.
Vezekeltem egyre s imádkoztam,
Éltem így telt; én apácza voltam.

Elszakítám magamat a földtől,
Vázzá aszott testem a sok böjttől;
Térden állva lelt a rózsa-hajnal,
S  virrasztók a fényes csillagokkal.
Vezekeltem egyre s imádkoztam,
Éltem így telt; én apácza voltam.

S  míg imázott ajkam nappal-éjjel,
Pörgettem a rózsafüzért kézzel.
Üdvözlégyet, fohászt, miatyánkot 
Lepörgettem minden napon százat.
Vezekeltem egyre s imádkoztam,
Éltem így telt; én apácza voltam». . .

♦ Elég! ne folytasd! — szólt az Isten — 
Előttem immár tudva minden;
Jöjjön a másik s menj te el !*
Amaz előlép s térdre esve,
Reszkető ajkkal szót keresve 
A  nagy Bírónak így felel-.

«Érdemem, mint annak — nekem nincsen 
Bűnös vagyok, — hisz jól tudod Isten.
Nem mondtam le szerelemről, honról,
Nem vonultam el a nagyvilágtól.
Testemet sem sanyargattam böjttel,
Kibékülve éltem én a földdel.
Rózsafüzér sohase’ volt nálam,
Száz imát se mondtam egy folytéiban.
— De tettem mást; ámbár ez sem érdem, 
Azért tettem, mert kötelességem:
Dolgos kezem sohase volt tétlen,
A mit adtál őrző szemmel védtem.
Munkába csak a neveddel fogtam,
S  gyermekim’ is erre tanítottam.
Nem kerülte a szegény el házam,
Özvegy, árva enyhülést lelt nálam.
— Folytassam-e? -— hisz Előtted, Isten, 
Titka még a koporsónak sincsen.
Mint protestáns anya éltem, haltam,
Óh mutasd meg kegyelmedet rajiam! *

«Tied az é le t; jer leányom,
Előtted tárva szép országom,
Bűnöd bocsátva !* — szól az Úr.
< S te másik tudd meg: Én előttem 
Búcsú, vezeklés, böjt nem érdem!*
S  magára hagyja szótlanul.

#
S  a mint az égbolt el-bezárul,
Fölzeng az ég a szép danáiul,
Mi angyal-ajkról szól-zeneg :

«Hithű élet visz az Égbe,
Nem az ajk imája.
Áldott legyen a nagy Biró,
Az egek Királlyá !*

I f  j. P o rk o lá b  G yu la .



Az eperjesi ev. nöegylet.
(Vége.)

Mint minden intézmény létesítésének fő nehézsé
geit az anyagiak hiánya szokta okozni, úgy egyle
tünknek is sokat kellett és kell küzdenie, hogy oly 
alapot teremtsen, mely mindenkorra biztosítsa mü
vünket. Nem elégedhettünk meg azzal, hogy bizonyos 
évi járulékokat, tagsági díjakat rovtunk ki s szedtünk 
be tagjainktól, hanem más czímek alatt is kellett, 
sajnos, mindig saját hitfeleinknek áldozatkészségét 
igénybe vennünk.

Az elmúlt 4%  év alatt rendeztünk 2 templomi 
hangversenyt, 2 gyermek színi előadást, 2 felolvasó 
estélyt, egy majálist és három teaestélyt. Ebbéli 
merészségünket csak az a nagy bizalom múlta felül, 
hogy a mit egyházunk s egyletünk javáért kezde
ményezünk, azt felkarolja egyházunknak minden 
buzgó tagja és nem hagy cserben. Az eredmény vilá
gosan bizonyítja, hogy nem homokra építettünk. 
Részletek mellőzésével hadd szóljanak a pénztári 
eredmények, a melyek szerint az elmúlt 1899. év 
végén nőegyleti pénztárunk 821 frt 71 krral, dia- 
konisszaalap-pénztárunk 1199 frt 25 krral, összesen 
tehát 2020 frt 96 krral zárult.

Kötelességem megemlékezni arról az áldozatkész
ségről is, a melynél fogva pénztárunk megterhelését 
mellőzni óhajtván egyes jótékony családok vállal
koztak a diakonisszának hetenként felváltva történő 
élelmezésére. Szegénységünkben jobb és keresztyé- 
nibb módját az eltartásnak nem tudtuk találni; eddig 
azonban bevált ezen az ős kér. egyházi életre em
lékeztető szokásunk s megtartjuk, míg a nőegylet 
m. t. buzgó tagjainak szives áldozatkészsége ezt 
megengedi.

Mind ezeknél az örvendetes eredményeknél sok
kal nagyobb az erkölcsi haszon, a melyet saját 
magunknak s egyházunknak szereztünk nemcsak az 
eperjesi társadalomban, hanem az egész magyar
honi ev. egyházban is. Nemcsak itt lettünk tár
sadalmilag számot tevő tényezővé, hitéletünknek 
felébresztőjévé komoly s hasznos szeretetmunkánk 
által, hanem másfelé is becsületet szereztünk egyle
tünknek, hogy szinte példaképül állítják más egy
házaknak. Személyes tapasztalatomból kifolyólag 
állíthatom, hogy a mi egyleti életünk már egyes 
távol vidékeken fekvő egyházak életére is jótékony 
hatású volt. íme így fejlődik a bibliai mustármag 
szép fává, melynek ágai között a madarak fészkelnek!

E munkáért Istenünknek kell hálát adnunk, a 
kinek kegyelme mindenkor velünk volt s a maga 
leikével oktatott, buzdított és kitartásra ösztönzött. 
Áldott legyen mind örökké az ő szent neve!

Nem természetem, de meg nem is illő a vallás 
és egyház terén egyeseknek érdemeit és szolgálatait 
magasztalni, mert az őszinte vallásos lélek tetteinek 
jutalmát abban a tudatban keresi és találja, hogy 
kötelességét teljesítette s hűnek találtatott azokban, 
a melyek reá bízattak. Ez okból, midőn a mi egyle
tünk munkájáról és munkásairól szólok, nem akarom 
egyenkint megnevezni azoknak a buzgó hölgyeknek 
s választmányi tagoknak neveit, a kik fáradtsággal

pénz- és idő áldozattal működtek közre szereletmun- 
kánk érdekében. Nemcsak a mindentudó Isten, ha
nem mi is mindnyájan ismerjük azokat az áldott 
jótevőket, kik vallásuk s egyházuk iránti őszinte oda
adással igyekeztek híven sáfárkodni az Ür szőlőjében.

Jóltevöink s alapító tagjaink száma gyarapodik 
s habár nagy hagymányokban nem részesültünk, 
mind az által örvendetes jelenség, hogy egyházunk
nak alig vannak nőtagjai, a kik egyletünk oltárán 
nem áldoznának és hogy más vallásúak is mindig 
akadnak, kik adományaikkal segélyezik egyletünket. 
Egyletünk tagjainak száma 180-ra tehető.

Ezen általános jelentésem befejezésénél eszembe 
jut az ó-szöv. Jákob példája, a ki bátyjának Ezsau- 
nak üldözése elől menekülve üres kézzel távozott 
hazájából, de midőn esztendők múltán meggazdagod
va hazájába visszatért, ekkép imádkozhatott: «Kisebb 
vagyok minden jótéteményeidnél és igazságodnál, 
melyet cselekedtél a te szolgáddal, mert egy pálczá- 
val mentem vala által a Jordán vizén, most pedig 
két seregem van*. így indult útnak a mi egyletünk 
is egy ismeretlen czél felé, de erős elhatározással 
és Istenben vetett bizalommal s most midőn egy 
pillanatra számot vet önmagával, azt látja, hogy 
munkája nem volt meddő, mert oly serege van, a 
melyre mindenkor számíthat s mely a krisztusi sze
retet s az evangyéliomi hűség munkáját mindig 
gondozni fogja. így igazolódik be az ismert mondás : 
<A ki Istenben bízik, az nem csalatkozik*.

Áttérve utolsó közgyűlésünk óta történtekre, egy
letünk működését a következőkben mutathatom b e :

Mint ismeretes, egyletünk különösen az őszi és 
téli hónapokban fejt ki nagyobb működést, a mikor 
a hidegek beálltával a bajok nagyobb mértékben 
mutatkoznak s egyletünk tagjai többet munkálkod
hatnak másokért.

Még mindnyájunk élénk emlékezetében él a decz. 
16-iki felolvasó estély, a mely alkalommal kerületünk 
szeretett püspökét, Zelenka Pál ő méltóságát, volt 
szerencsénk a felolvasó asztalnál tisztelhetni s az ő 
ajkairól hallani szentföldi utazásának benyomásait 
és tapasztalatait. Úgy a ritka szellemi élvezetért, 
mint pedig a szép anyagi sikerért, hálás köszönetün- 
ket s elismerésünket érdemelte ki. Isten áldja meg 
őt azért a szivességeért, hogy soknemű elfoglalt
sága daczára a mi szerény egyletünknek is tudott 
időt szentelni, hogy buzdítson és erősítsen minket 
magasztos czéljaink kivitelében!

Diakonisszánkat illetőleg jelentem, hogy a mint 
már jeleztem is, ez idő szerint Jarosek Róza műkö
dik közöttünk, szolgálva az Urat és az embereket. 
Roy Bozsena nov. végén történt távozása után ideig
lenesen Szemján Ludmilla volt közöttünk kisegítőnek, 
a ki több, mint két hónapi tartózkodása alatt min
dig egy súlyos beteget ápolt nagy önfeláldozással 
előbb egész egyedül, később, jan. 10. óta, felváltva 
jelenlegi diakonisszánkkal. A pozsonyi diakonisszaház 
nagy hálára kötelezett minket, midőn nővérszüke 
daczára a legnagyobb előzékenységgel és áldozattal 
mindig rendelkezésünkre bocsátotta a szükséges 
erőket.

A szokásos karácsonyi felruházás és ajándék
kiosztás decz. 21 és 23-án történt. Első alkalommal
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leányiskolánk termében gyűjtöttük össze szegény
sorsú iskolás gyermekeinket, a hol egy karácsonyfa 
állott feldíszítve s fényével az evangyéliom világossá
gait symbolizálva. Összesen 16 gyermeket ruháztunk 
fel teljesen vagy részben és többeknek tanszereket 
adtunk. Az ünnepélyhez méltó s a gyermekek szivé
hez szóló beszédet ez alkalommal ifj. Draskóczy 
lelkészünk tartotta. A másik alkalommal a szegé
nyek házában tartottuk a karácsony ünnepet az ott 
elhelyezett és a városban lakó szegényeink örömére, 
a mikor is őket téli kendőkkel, ruhaneműekkel és 
lábbelivel vagy ünnepi kalácscsal ajándékozta meg 
egyletünk egy fényben ragyogó karácsonyfa körül. 
Az ünnepi beszédet Liptai Lajos az eperjesi s vidéki 
egyház lelkésze tartotta tótul. Öröm volt látni a 
megajándékozottaknak szemében csillogó örömkönye- 
ket. Egyletünk hálás köszönettel tartozik azoknak a 
nagylelkű adakozóknak, a kik az ünnep megtartását 
lehetővé tették, a két lelkész úrnak ünnepi beszé
deikért, kivált azonban azoknak a szorgalmas nők
nek, a kiknek keze munkája volt a sok megvarrt 
ruhanemű s ünnepi kalács.

Nevezetes és nagy fáradtsággal járó vállalkozá
sunk volt a f. é. jan. 27-én tartott teaestélyünk, a 
mely az erkölcsi s anyagi siker tekintetében méltán 
csatlakozott az előző éviekhez. Összes bevételünk 
volt 635 írt 91 kr., kiadásunk 398 frt 19 kr. s így 
tiszta jövedelmünk 237 frt 72 kr. Bár kétségtelenül 
elismerjük, hogy sokkal illőbb és helyesebb volna 
a teaestélyre ráfordított költségeket jótékony czélra 
fordítani, mind az által kénytelenek vagyunk ezen 
eszközhöz is folyamodni, hogy a szükséges jövedel
met előteremtsük. Hiszem is, hogy idővel sikerül 
jövedelmünket más úton akként biztosítanunk, hogy 
erről lemondhassunk; de addig, a míg a diakonissza 
élelmezése egyes, bár erre szívesen vállalkozó csalá
doknál történik, alig lehetséges azt tennünk.

Munkakörünk is tágul, mert hovatovább jobban 
látjuk, mennyi vallástalanság, erkölcstelenség, sze
génység és egyéb bajok uralkodnak ev. társadal
munknak különösen alsó rétegeiben és mennyi külön
böző kisértéseknek vannak kitéve épen a gyöngék. 
Ezeknek felkeresése s illetőleg megismerése, felvilá
gosítása, olvasmányokkal ellátása és lehető segélyezése, 
a hol azt a szükség parancsolja oly nemes feladat, 
a melyet mielőbb nagy arányokban kell kezdenünk 
s folytatnunk, ha csak azt nem akarjuk, hogy a 
végszázad rontó szelleme elpusztítsa őket. Ezen a 
téren különösen elmondhatjuk, hogy az aratásra való 
gabona sok, de az arató, kevés. Úgy ezen, mint 
a többi munkánkhoz lássunk egész lelkesedéssel és 
kitartással s kérjük az aratás Urát, hogy küldjön 
nekünk munkásokat s hassa át lelkünket az ő szent 
leikével, hogy az ő áldó kegyelmének segítsége mel
lett folytathassuk s végezzük e szent munkát szent
nevének dicsőségére! „  ,

Mayer Endre.

B o ld o g  a  h á z  . , .
Boldog a ház, állandó ott a íj éke, 
tío t nevedet, Jézus, jó l ismerik,
Melynek Te vagy legke db eseti ti vendége 
A  parancsodat megszegni nem merik; 
lío l lelkesült ajkkal Téged dicsérnek, 
tío t mindén szív esak Éretted Révül,
H ol í[ád vigyáznak, igéd szerint élnek 
És Hívek H ozzád rendületlenül.

Boldog a Ráz, Rőt a vallás oltárán 
Együtt áldozik f é r j  s feleség,
Hol a Ritvesíársak Hitének várán 
Nem törRet rést a gonosz ellenség;
A  Hol Halálig Hozzád ragaszkodnak — 
öröm s Bánat 'Tőled el nem szakaszt,
A  szereneséBen el nem Bizakodnak,
A  BajokBan Tőled várnak vigaszt

Boldog a Ráz, Hol Buzgó imádságra 
Ijorén kulcsolja a kisded  kezét,
Hallgat törvényed intő szózatára 
A  ártatlan szívvel közeleg Feléd;
Hot a szü lő  gondosan elvezérti 
Hozzád, Jézus, kedves magzatait; —
A  szülőnek könnyeBB a sírBa térni,
Ha vallásos gyermeket RagyRat itt.

Boldog a Ráz, a mely Ben a cselédek 
Benned vetik reményük Horgonyát,
LegfőBB vágyódásuk: szolgálni Téged 
A  megnyerni m ajd  ott fenn a koronát; 
Hol a szegénységnek súlyát nem érzik 
A  zúgolódás nem gyötri a szivet, 
jSzerény m unkájukat vidáman végzik 
És a kévésén igazán Hívek.

Boldog a ház, a m ely a vett áldásért 
Hálátlansággal nem Rzet soRa,
Boldog a Réz, melyet, Ha Baj s esapás ért, 
Te vagy neki Barátja, orvosa, —
A  Ha a családtagok az élet útját 
Egymásután szépen Bevégezik, — 
Nyugodtan szállnak a sírBa, mert tu d já k ; 
A  mennyekBen ju talm at adsz n e k ik !

Spitta után L a d á n y i.

Apró történetek.
Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem 

szenvednénk-é el ? (Jób 2. 10.) A jót mindenkor 
készek vagyunk elfogadni ügy az Istentől, mint az 
emberektől, de kevés azoknak a száma, a kik az 
esetleg közéje vegyülő keserűt is nyugodtan s zúgo
lódás nélkül fogadnák.

A híres arab meseíró: Lokman — a monda 
szerint — rabszolga volt fiatal korában s egy szép 
feleletének köszönhette azt, hogy ura őt szabadon 
bocsátotta. — Egy napon ugyanis ez utóbbi rossz 
kedvében volt s rabszolgájának éretlen, zöld dinnyét
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vetett oda ebédre. Még a ki nem is kóstolta, elkép
zelheti, hogy milyen kellemetlen ízű lehet az. Lokman 
azonban hozzálátott kiosztott ebédjéhez s a nélkül, 
hogy egy arczizma elárulta volna nem-tetszését, a 
dinnyét a legutolsó darabig nyugodtan elköltötte.

Az úr elcsodálkozott s kérdé: ‘ Hogy tudtál egy 
ilyen keserű, rossz gyümölcsöt olyan nyugodtan meg
enni ?»

«Uram, — volt a felelet — én már annyi jóban

egy gazdag kereskedő, ki tisztességes ember volt 
ugyan, de nem hivő keresztyén. Egy alkalommal 
egyik hitben erős embertársával vitába ereszkedvén 
a Jézus Krisztus által eszközölt megváltásról, annak 
azon meggyőződésével szemben, hogy a megváltás 
leveszi a hivő emberről az adósságok terhét, így 
felelt: «Én egész életemben becsületes ember voltam 
és nem tartozom senkinek egy fillérrel sem*. — És 
ezzel e beszédtárgy elejtetett.

((Mindeddig segítséggel volt nekünk az Úr!»

részesültem a kezedből, hogy egyszer az ilyen keserű 
gyümölcsöt is csak megeheteml*

. . .  Jó és derék embernek tartjuk az olyat, a ki 
nem tör ki, nem morog mindjárt, ha néha tán a 
levesét kissé elsózzák, vagy ételét megkozmásodni 
engedik. Sokkal fontosabb azonban az a kérdés, 
hogy vájjon te is úgy teszel-e, mint az az említett 
rabszolga, ha égi Urad egyszer-másszor tán keserű 
gyümölcsöt tesz eléd? — El ne felejtsd azt, hogy 
ő néked jóakaró Atyád, a kinek adományai, még 
ha keserű is az ízük, mindig a te javadat czélozzák!

Szeretetbeli adósságok. N. városban lakott

Történt, hogy midőn már ez esemény rég fele
désbe ment a kereskedőnél, öreg korában álmot 
látott. Azt álmodta, hogy meghalván a mennyekbe 
ment. A mennyek kapujához érvén, ily feliratot 
látott azon: *Csak az adósságtól mentesek mehetnek 
át e kapun!* Ki akarván nyitni a kaput, egy hal
vány arczú férfiú állott elébe s így szólt hozzája.: 
♦ Azért jöttem ön elé, hogy adósságára figyelmeztes
sem. Húsz esztendeje annak, hogy ön szép fogaton 
az országúton haladt egy verőfényes napon, az 
országút árkából egy súlyos beteg ember könyörgő 
kiáltása hiába hatott önhöz, hogy vinné magával a
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városba, ott hagyta könyörtelenül. Én voltam ama 
beteg ember és ezen kapu előtt most adósomnak 
nyilvánítom önt . . .»

A meghalt fel sem ocsúdott még ijedtségéből, 
már is egy másik férfiú lépett elébe, mondván:
• Szomszédja voltam és szükségbe jutottam. Ön meg
vette tehenemet, de kihasználva nyomorúságomat: 
csak fele áron. A mit visszafogott nyerészkedési indu
latból, azt az összeget adósságául jelentem ki . . .»

Midőn az öreg ember álmából fölébredt, nem 
tartá többé magát adósságmentesnek, sőt inkább a 
megváltás kegyelmi ténvére szoruló szegény bűnös
nek. Eszébe jutott az írás szava: A ki tudna jót 
cselekedni és nem cselelceszi, az olyan ember bűnös. 
(Jak. 4, 17.)

Átvétel megtagadtatott. Évekkel előbb a kö
vetkező érdekes esetet közölték a lapok :

Két testvér ment ki Hollandia (iex nevű váro
sából Amerikába, hol a szerencse kedvezéséből rop
pant vagyonhoz jutottak. Az egyik testvér meghal
ván, a másikra körülbelül 100 milliónyi vagyont 
hagyott. Midőn a hátramaradt testvér is meghalt, 
Amerikából ajánlott hivatalos értesítés jött a Gexben 
élő egyetlen unokaöcshöz, mely ajánlott levélben 
tudtára adatott, hogy nagybátyjai 200 milliónyi örök
séget hagytak reá. Az ajánlott levél azonban csak 
két franknyi postaköltség lefizetése mellett volt á t
vehető. Ezen oknál fogva az unokaöcs a levelet 
nem vette át s így az visszaküldetett oda, hol fel
adatott, azon megjegyzéssel: ‘átvétel megtagadtatott*. 
Az egyetlen örökös elügyetlenkedvén a dolgot, az 
örökség a köztársaság birtokába ment át. Csak 30 év 
múlva jött rá az örökös, hogy mily balgaságot köve
tett el, midőn a hivatalos zártlevélben jött értesítés 
átvételét megtagadta. Birtokába akarta ekkor ugyan 
venni az örökséget, de ezen követelése elévülés czí- 
mén az amerikai hatóságok részéről visszautasíttatott.

Nemde, ha tudta volna az az unokaöcs, mi 
van a levélben, nem tagadta volna meg átvételét ? 
így azonban hányszor kiálthatott fel bosszankodva: 
Hiszen csak tudtam volna!

Minket minden földi vagyonnál drágább örökség 
felöl tudósít Isten amaz égi követe: az Úr Jézus 
Krisztus. A mennyeknek országa ez. Óh, mi gyöt
relem lesz az az örökkévalóságban, ha rájövünk, 
hogy elmulasztottuk azt magunknak élő hit és kegyes 
élet által megszerezni!

Hogy lehet az ember boldoggá? Volt egyszer 
egy király, nagyon gazdag és dicsőségtől környezett; 
de — mint előtte sokan — ő is tapasztalta, hogy 
a világi javak, világi dicsőség nem teszik az embert 
boldoggá. Egy alkalommal egy kegyes és bölcs fér
fiúról beszéltek előtte, a ki — a mint mondották 
— teljesen békében él, s a boldogsághoz vezető 
utat ismeri. A király nagyon szerette volna Iái ni 
ezt az embert s felkeresésére indult. Több napi járó 
út után egy rengeteg erdő szélén találta meg őt, 
egy kicsi kunyhóban.

•Szent Atyám, — szólítá meg — azért keres
telek fel, hogy megtudjam azt a nagy titkot tőled, 
hogy az ember mikép lehet igazán boldoggá ?»

Az ősz ember felemelkedett s kérte a királyt, 
hogy kövesse őt. Hosszú tekervényes utakon a hegy 
tetejére vezette fel őt s megállva egy kiemelkedő 
sziklán, egy oda látszó sasfészekre mutatott s kérdé 
a királyt: «Mit gondolsz, király, miért építette az 
a sas fészkét ide a magasba?*

• Bizonyára azért, — felelt a kérdezett — hogy 
minden veszélytől ment legyen.*

• Helyesen feleltél; — szólt a bölcs. Kövesd íme 
te is a sas példáját, építsd te is a házadat fel a 
magasba, k ö z e l  a z  é g h e z  s akkor kevésbé fogod 
érezni a föld veszélyeit, fájdalmát és jobban fogod 
érezhetni az ég békéjét s gyönyöreit!

Gazdag a nyomorban. Egy napkeleti ember
ről van megírva, hogy a legnagyobb szegénységben 
s nyomorban élt. Midőn egy ízben czipőjét is ellop
ták s mezítláb kellett járnia, egészen levert lett s 
elégedetlen a világgal s az ő Istenével.

így tépelődve magában, lépett be egyszer a tem
plomba. Ott egy koldúst látott az ajtónál, kinek 
nem voltak lábai s ekkor beismerte, hogy ő szegény
ségében és nyomorában mégis gazdag s zúgolódása 
hálára változott Isten iránt.

Gondolkoztál-e már ilyesmiről, kedves olvasóm!?
Egy régi legenda. Egyszer egy királyhoz egy 

szolga szegődött el, abban a reményben, hogy ott 
alkalma lesz meggazdagodni. Roppant kapzsi lévén, 
éjjel-nappal csak azon járt az esze, hogy minél több 
pénzt gyűjtsön. A király észrevette kapzsiságát s 
egyszer így szólt hozzá:

• Te jóravaló szolga vagy, hanem jó lesz vi
gyázni, hogy a kapzsiság el ne hatalmasodjék a 
szivedben, mert az sok bajnak a forrása.*

• Ah, dehogy! — felelte a szolga. — Pénz a fő; 
pénz kormányozza a világot!*

•Tudod mit? — szólt erre a király — én na
gyon gazdaggá teszlek, ha egy kérésemet teljesíted.*

• Parancsoljon Felséged; mi az?» — szólt a 
szolga mohó kíváncsisággal.

A király mondá: «Semmi mást nem kívánok 
tőled, mint hogy egy évig a városunkban előforduló 
minden beteghez s minden haldoklóhoz bemenj és 
hírt hozol nekem a látottakról. S ha ezt egy évig 
végig csináltad, akkor meg kell fogadnod, hogy soha 
többé Bibliát nem olvasol, soha többé nem imád
kozol s nem mégy a templomba. Ha ezt megteszed, 
egy nagy uradalmat ajándékozok neked.*

A szolga örömmel ráállott s mindent megígért. 
Még feléig sem volt azonban az évnek, oda megy 
urához s azt mondja: «Uram, királyom! mentsen 
fel engemet a szolgálat alól; a jelzett feltételek mel
lett nem akarok gazdag lenni, inkább csak maradok 
szegénynek*.

S miért nem akart azzá lenni ? Mert azalatt a 
rövid idő alatt is a dolgokat az örökkévalóság fényé
nél tanulta megismerni s látta, hogy «mit használ 
az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lel
kében azonban kárt vall*.
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Hazai és külföldi hirek.
A Luther-társaságból. Társaságunk buzgó el

nöke Zsilinszky Mihály az ‘Evangélikus Családi Lap» 
további szerkesztésére Torkos László pesti állami 
felsőleányiskolai tanárt nyerte meg, a kit irodalmi 
tevékenységéről eddig is előnyösen ismerünk. A lapra 
vonatkozó minden megkeresések tehát ezentúl ő 
hozzá intézendők, a mennyiben én, az eddig szer
kesztő — a mint az első czikkben is jelzém — e 
térről visszavonultam. Az eddig beküldött kéziratokat 
átadtam a Luther-társaság alelnökének, Horváth 
Sándor pesti, ev. lelkésznek. Kérem kedves volt mun
katársaimat," hogy munkáikkal az űj szerkesztőt is 
támogatni kegyeskedjenek; s neki meg kívánom, 
hogy jó kedvvel és sikerrel szerkeszsze ezen kis 
lapunkat számos éveken á t !

Királyi kitüntetés. A király Raab Károly 
körmöczbányai ág. hitv. ev. lelkésznek és főesperes
nek, az egyház és közügyek terén szerzett érdemei 
elismeréséül a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét 
adományozta. Gratulálunk az érdemlett kitüntetéshez!

A pesti Tabitha jótékony nőegylet újabban 
egy nagyobb alapítványi összeghez ju to tt; ugyanis 
az «állami jótékony sorsjáték* tiszta jövedelmének 
egy tizedrészét kapta oszlalékul, a mi 21,146 koro
nát tett ki. Az összeg jó kezekbe ju to tt; Isten áldása 
nyugodjék rajta!

Választás. A Paulik János távozásával megüre
sedett pesti evang. vallástanári állásra e hó 25-én 
Alyöver Andor pesti magyar segédlelkész választa
tott meg: Isten áldása kisérje működését!

Adomány. Rothermundt Gyula elhunyt neje szül. 
Altver Olga Irén emlékére 400 koronát adományo
zott a pesti ág. hitv. ev. németajkú egyházközség
nek. Az egyház Schranz János lelkész indítványára 
elhatározta, hogy ezen adományt, mint «Rothermundt 
szül. Altwer Olga ír  én- alapítvány t* évi jelentésében 
fogja feltüntetni.

Egyházi énekkar. A pesti evangélikus német
ajkú egyház kebelében egyházi énekkar alakult, mely 
jelenleg 24 alapító, 150 pártoló és 24 működő tag
ból áll. Az énekkar most pünkösd első ünnepén és 
Szent Háromság ünnepén mutatkozott be, mely al
kalomkor Mikolik Kálmán orgonistahelyettes buzgó 
vezetése alatt igen megható khorált adott elő.

Tudós kisasszonyok. Hogy a nőknek a tudo
mányos pályára való tódulása mennyire halad, mu
tatja az is, hogy ez évben 39 kisasszony tette le az 
érettségi vizsgálatot itt Budapesten. Lesz hát ezután 
tudor kisasszonyunk is elég, a mint már van is. Elég 
baja. az a mi társadalmunknak, hogy a szülők leá
nyaikat legszebb korukban iskolai padok mellett 
kénytelenek hagyni görnyedni s száradni; de hát 
azon már semmi sopánkodás nem segit. Sokat ok- 
vetetlenkednek manapság holmi fontosaknak mon
dott «nő-kérdésekkel», pedig inkább azzal kellene 
törődni, hogy a fiatal emberek idejekorán olyan 
viszonyok közé kerüljenek, hogy nősülhessenek s a 
nők inkább a főzőkanálnál s a bölcsőnél maradhas
sanak, a hol ők sokkal kedvesebbek és hasznosabbak. 
A maturált kisasszonyok közül — a mint olvassuk

— 17 orvosnak készül, 13 meg tanárnak ; a többiek 
más pályára mennek. Szép dolog; de jobb szeretnők, 
ha orvosnék tanárnő; lennének inkább mihamar.

A könyvnyomtatás feltalálója, Guttenberg 
születésének e hó 23-án volt ötszáz éves évfordu
lója, mely alkalommal születési helyén, Mainzban, 
nemzetközi nagy ünnepélyt rendeztek. Az ünnepélyen
— a minek nagyon örülünk — képviselve voltak 
a magyarországi nyomdászok is. Guttenberg tényleg 
megérdemli, hogy minden ember kegyelettel őrizze 
emlékét, mert a könyvnyomtatás feltalálása által az 
emberiség művelődésének egyik hatalmas eszközét 
adta kezünkbe.

A kolera Indiában ijesztő mérvben terjed. 
Egyes területeken a halandóság elrettentő mérveket 
ölt. Egész embercsoportok hevernek a fák alatt, egy- 
részük holtan, másik haldokolva. A halottak elte
metéséről senki sem gondoskodik.

Hajdan és most. Nem volt a reformácziónak 
és a bibliának nagyobb ellensége, mint Álba spanyol 
herczeg, ki Németalföldön az evangyeliomnak vallóit 
annyira üldözte. Azzal a dicsőséggel, hogy 18000 
embert megöletett és egy 68 évig tartó háborút ins- 
cenált, visszatért Madridba, hol nagyban ünnepelték 
és egekig magasztalták. A pápa őt, mint a hitnek 
buzgó és hatalmas védőjét egy felszentelt süveggel 
és egy karddal ajándékozta meg, a mit azelőtt csak 
királyok kaptak. Ez történt 3 századdal ez előtt. 
Jelenleg Jameson a brit és külföldi biblia terjesztő 
társulat ügynöke lakik Álba herczeg palotájában, 
melynek termei Spanyolország bibliai főraktárát ké
pezik. Sok evang. lelkész talál vendégszerető hajlékra 
ama férfiúnak a palotájában, ki az evangyéliom hir
detőit vagy börtönbe vetette vagy felakasztotta vagy 
máglyára vitte. így szégyeníti meg Isten az ő szent 
ügyéneit ellenségeit.

A világ pénze. Az egész földön összesen 25 
ezer millió értékű bankjegy és nemes fém van for
galomban. A múlt év végén az összes európai jegy
bankok bankjegyforgalma 14,992 milliót ért el, az 
arany-inkasszó 7859 milliót, az ezüst-inkasszó 2585 
milliót, a mi összesen 25.436.000,000 koronának 
felel meg. Amerika felfedezésétől napjainkig vagyis 
négyszáz év alatt a föld gyomrából 50 milliárd ér
tékű ezüstöt bányásztak ki.

Mennyi termés várható az idén ? Be van 
vetve búzával a Duna bal partján 364 ezer 400 
kataszteri hold, várható róla 2 millió 604 ezer 300
mmázsa. A Duna jobb partján 975 ezer 600 kát.
holdról várható 6 millió 451 ezer 200 métermázsa. 
A Duna—Tisza közén 1 millió 178 ezer 400 kát. 
holdról 8 millió 485 ezer 500 mmázsa. A Tisza 
jobb partján 366 ezer 800-ról 2 millió 301 ezer 
900. A Tisza bal partján 774 ezer kát. holdról vár
ható 4 millió 937 ezer 900 mmázsa. A Tisza —Maros 
szögén 1 millió 309 ezerről 8 millió 669 ezer 900
mmázsa. Az erdélyi részeken 547 ezer 600 kát.
holdról várható 3 millió 603 ezer 700 métermázsa. 
Tehát az egész hazában el van vetve összesen 5 
millió 515 ezer 800 kataszteri hold tiszta búza s 
várható ebből 37 millió 54 ezer 400 mmázsa ter
més. Tavaly összesen 38 millió 451 ezer 600 méter
mázsa termett. — Rozs el van vetve a Duna bal
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partján 277 ezer 100 kát. hold, várható belőle 1 
millió 545 ezer 200 mmázsa. A Duna jobb partján 
526 ezer 500 kát. holdon 2 millió 414 ezer 500 
mmázsa. A Duna—Tisza közén 368 ezer 800 kát. 
hóidról várható 1 millió 945 ezer 8b0 mmázsa. 
A Tisza jobb partján 203 ezer 900 kát. holdról 
1 millió 55 ezer 800 mmázsa. A Tisza bal partján 
276 ezer 300 holdról 1 millió 321 ezer 100 méter
mázsa. A Tisza—Maros szögén 43 ezerről 252 ezer 
900 mmázsa. Az erdélyi megyékben 145 ezer 600 
kát. holdról várható 877 ezer 600 mmázsa. Tehát 
az egész hazában el van vetve 1 millió 841 ezer 
200 kát. hold rozs, várható belőle 9 millió 512 ezer 
900 mmázsa termés. Tavaly termelt összesen 11 
millió 990 ezer 400 mmázsa. Kenyérnek való gabona 
e számítás szerint tavaly 3 millió 774 ezer 700 
métermázsával termett több, mint a mennyi az idén 
várható.

Képes levelező lapok bibliai mondásokkal.
Most újabban nagyon divatba jöttek a képes leve
lező-lapok s nem tagadhatjuk, hogy különösen uta
zásainkból küldött egy-egy ilyen, bizonyos vidék 
sajátos vonásait feltüntető kis lap kedves meglepetés 
az otthoniakra nézve. De fájdalom, e téren is sok az 
ízetlen, sőt az egyenesen kárhoztatandó produktum. 
Most újabban az «Angol vallásos iratokat terjesztő 
társaság* is kiadott ktpes levelező-lapokat és pedig 
bibliai mondásokkal. Ezen lapok igen csinosak, szép 
virágkoszorúba van foglalva, rajtuk egy-egy bibliai

szép mondás s a legmelegebben ajánlhatjuk mind 
azoknak, a kiknek kedvük telik az ilyenekben. Min
denesetre szebb és hasznosabb az ilyen bibliai 
szép mondást tartalmazó lap, mint az olyan, a melyre 
ízetlen, vagy semmitmondó képek vannak rajzolva. 
A lapok ára (négyféle szövegű van) egyenként 3 kr. 
Tömeges megrendeléseknél bérmentes szállítással. 
Kaphatók «az angol vallásos iratokat terjesztő tár
saság* ügynökségénél, Budapest (V kér., Alkotmány- 
utcza 15.)

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
június 30-án.

G a b o n a f a j
E gy h ek to lite r 

sú ly a  k iló k b an
Á ra 100 k g rn ak

legkis. á r legn. á r

B ánság i búza  . . . . 74—81 14.45 15.85
T iszav id ék i b úza  . . 74—81 14.65 16.2 ;
Pestv idék i „ . . 74-81 14.05 15.30
Feli é rm egyei „ . . 74-81 14.05 16.30
B ácskai „ . . 74-81 14.20 15.80
Rozs. I. ren d ű  . . . 70—72 13 50 13.60

„ I I .  „ . . . _ 13.10 13.40
Á rp a , ta k a rm á n y  . . 60—62 11.70 12.10

» égetn i való . . 6 2 -64 11.20 11.50
„ serfözésre  . . 64—16 —.— —.—

Zab, ó ............................ 39—41 10 10 11.—
„ ú j ........................... 39—41 10.10 10.50

Tengeri, bánság i, ó — 11.— 11.30
„ m ásnem ű , új . — —.— —.—

Repcze, k áp o sz ta  . . — —.— —.—
„ b án ság i . . . — —.— —•—

K öles, ó ........................... — — •— —•—

Tojás (a vásárcsarnokban) 100 darab 4 kor. 20 fitt.

Pályázat
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.

A Giosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy a föntírt alapítványból kiilhoni_egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára 
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint~2fű~német-birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1900—1901. tanévre 
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei :
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 Tnegírt 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.

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir.

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 tapasztáitatott; 
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 Ki’álik Lajos, elnök.
udvari könyvnyomdájában Budapesten.


