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A mennybemenetel.
(B.) A mennyből szállt le hozzánk Üdvö
zítőnk, hogy ismét oda szálljon. Míg a föl
dön járt az Igazság: rágalmazták, megköpdösték, keresztre feszítették; de mikor vissza
tért a mennybe, az Atya jobbjára: óhajtva
óhajtották ismét látni, hallani és csodálni.
Á keresztfa után megnyílt a koporsó s a
nyílt koporsó a mennyországba vezetett.
Az igazságszeretetnek mindenha keresztfa
volt a bére. De az igazság útjáról mégsem
szabad letérnünk. Ha van erény, a mely tisz
teletet és becsületet szerez; ha van erény,
mely emberi méltóságunkhoz legillőbb: az
igazságszeretet az.
Az igaz embert hasztalan kerüli meg a
kisértő csengő aranyával, gyöngyöző borával,
súlyos gabonájával és minden földi jószágá
val: meg nem tántorodik, erős lélekkel elűzi
magától a sátánt s elkergeti a kufárokat.
Szeressük az igazságot, mint Krisztus;
kövessük az egyenes utat, mint 0. S ha
mindjárt a Golgotha nehéz keresztjét is el
kellene hordoznunk, ha a Golgothán is kellene
végeznünk életünket idő előtt, keserves kínok

9. szám.

között: mindez ne félemlítsen meg minket.
Golgothához oly közel a menny !
Nézzétek, mily fény, mily dicsőség, mily
pompa veszi körül az Olajfák hegyét! Az
Igazság onnét száll fel az égbe.
Az imént még erről a helyről bánatos sóhaj,
kesergő panasz tört fel az égbe; kevéssel
ezelőtt csiiggedés és aggodalom táborozott itt
s mint a fenevadak által megriasztott nyáj
futottak szerteszét a megijedt tanítványok.
Ma teljes méltósággal és dicsőséggel áll az
Igazság tanítványai körében. A csiiggedést
felváltotta a bizalom s a rendíthetetlen hit
és teljes megnyugvás. A hol ezelőtt az el
múlás gondolata, a halál félelme rémített:
most a győzelmi babér, a borostyánkoszorú
örökzöld lombozata fakad.
Kinek egész élete áldás volt, ki a bénákat,
vakokat, siketeket meggyógyította, a szenve
dőket megvigasztalta, az éhezőkről és szomja
sokról gondoskodott, s kiben soha senki bűnt
nem talált: jóságáért a világtól jutalmul mit
kapott ? A golgothai keresztet és töviskoronát.
S a megfeszített Igazság mint bosszulta
meg ez égbekiáltó sérelmeket? Áldást kért
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azok fejére, kik káromolták s szívből meg
bocsátott azoknak, kik megfeszítették.
Az igazság felszállt a mennybe, a honnét
e földre jött. Nem volt állandó helye ez a
siralom völgye.
Az Igazságot azóta is, azelőtt is hányszor
megfeszítették! De a mint a koporsó zárja
felpattant, mikor belé fektették a felfeszített
Krisztust, a ki az út, az élet, az Igazság:
azonképpen ma sem temethetik el végképpen
az igazságot.
A Krisztus mennybemenetele, az ő dicső
sége buzdítson minket rendíthetetlen igazságszeretetre. Ha nyomdokit követjük: jutalmunk
lesz a menny. Megleljük Mesterünket, Urunkat,
hogy soha tőle el ne váljunk, hanem vele együtt
éljünk örökkétartó boldogságban.
Golgothához oly közel a menny, mégis mily
kevésnek nyílik meg!

F ö lszá llt a m e n n y b e ...
Irta : S z a b o lc s b a M ih á ly .

F ölszállt a m e n n yke ,
A honnan eredt:
A m egfeszített
ö r ö k szeretet!
Jö ttél, hogy elo szd
A z eget k ö z tü n k . . .
A m i lett a véged?
ffo g y m eg kö veztü n k !
N em , nem a vég az !

—■ M ennyka szállása :
JSzent p éld á já n a k
(fsak folytatása.
O nnan m osoíyg ránk,
A napsugárkan ;
jSzeretö sziv e k
D okogásákan.
F ölszállt a m ennyke,
ffo g y utat tárjon ;
ffo g y ige, e s z m e :
Ff i n d arra szálljon !
A diadalíve
L egyen ez a nap ;
A z örök szépnek,
Ő rök ig a zn a k !

------- -----------

A galgóczi husvét.
Történeti elbeszélés az ellenreformáczió korából.

Irta :

H o r v á th L a jo s .

(Folytatás.)

A lelkész, jó pásztor módjára Pali bácsit akarta
meglátogatni. Arról értesült, hogy betege rosszab
bul van, rögtön útnak indult, a rövidebb, kertalatti
ösvényt választotta s így véletlenül hallotta csak
a jezsuita indulatos kitörésének a végét. Nagyot
nézett, de mielőtt megszólalhatna; komája, a mol
nár nyugodtan mondja el beszédüket.
— Lám, lám elárulta a kötnivaló, miért lett
esküdt ellensége hitünknek, miért akar mindenáron
belém kötni. Istenben boldogult testvérem, Aranka,
körülbelül tíz évvel ezelőtt kosarat adott neki.
Sohasem kérdeztem tőle miért. E dolgot azután
annyira szivére vette, hogy protestáns létére eldobta
vallását, mint egy hitvány rongydarabot, jezsuita
szerzetbe lépett s azóta, úgy látszik, boszúval fe
küdt le, evvel ébredt. Boszúját rajtam s velem
együtt hitsorsosaimon akarja kitölteni. Felettünk
azonban igazságos biró lakik.
A rendelet.
Galgócz nemrégiben változtatott földesurat. Az
elhalt földesúr, a jó Bokody Balázs, erős protes
táns ember, örökösök nélkül hagyta itt ez árnyék
világot. Iparkodott is a királyné, Mária Terézia,
birtokaira tenni kezét, melyet aztán királyához,
vallásához hfí szolgálataiért gróf Erdődy György
kamarai elnök kapott részben ingyen, részben na
gyon csekély áron. Homlokegyenest ellentéte vala
Bokodynak. Túlbuzgó katholikus ember, még pedig
a javából, ki protestáns cselédeit elkergette, jobbá
gyait meg mindenáron az igazhivők aklába akarta
terelni. Hű segítsége volt mindenben tiszttartója:
Nemes Imre, no meg a jezsuiták, kiknek helyet,
ellátást ajánlott fel. Együtt szőtték pokoli tervüket
s nem átallották még a királyné tanácsosát is meg
nyerni ügyüknek. A többi aztán könnyen ment.
A XVIII-ik századbeli vallásos állapotokat ille
tőleg semmi sem jellemzőbb ez időre, mint a katho
likus klérusnak (papság) az 1721-iki pesti commissióra beterjesztett nyilatkozata. íme annak első
pontja: „A birodalom nyugalma és a lakosok egyet
értése nem áll másban, mint a vallás egységében.
Ezért és e czélból ki kell küszöbölni az evan
gélikusokat. Felséged ezért rendelte a comissiót,
hogy az ország békéje és nyugalma, a lakosok
egyetértése megőriztessék. Ez a nyugalom és a
belső béke és a lelkek egyetértése nem tartható
fenn másként, mint az igaz Isten egyféle tisztele
tével, a hívek egységében. Semmi más nem köti
annyira a fejedelemhez a népek lelkét, mintha egy
szívvel, lélekkel azt a vallást követik, melyet a
fejedelem vall. A vallás egysége az ország ereje,
a vallás különbözősége az ország veszte."
Nemes Imre s a jezsuita főnök a királyi tanácsos
tól egy rendeletet eszközölt ki, melynek értelmében
az eretnekek Galgóczon adják át rövid idő alatt
templomukat, térjenek át, az egyedül üdvözítő kath.
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egyház kebelébe. Ha papjuk ez áttérés rendes lefo hoz akarnak jutni, de minden kísérletük hiábavaló
lyását megakasztaná, börtönre és jószágvesztésre maradt, míg az isteni tiszteletnek vége nem lett,
Ítélendő valamint az is, ki a népet az áttérés ellen mert a hívek serege élő falat alkotott, melyen nem
juthattak keresztül.
izgatja.
Ennek végeztével azonban kettéválik az élőfal, az
Kezükben volt tehát a hurok, csak össze kellett
rántani, hogy a jezsuita boszúja kielégítést nyerjen. egyháztanácsosok élén papi öltözetben, méltóságoS éppen abban látszik a gyűlölet nagysága, hogy san jön ki a lelkész, kezében a leghatalmasabb
e rendeletet husvét napján szándékoztak végre fegyver, a biblia.
— Tiszteletes ú r ! Ő felsége a császárné e
hajtani s tervüket a legnagyobb titokban tartották
mindent meghányva-vetve. A galgóczi protestánsok templomot nekünk adományozta, ez órától a mienk
gondolkozását eléggé hiven kijelentette lelkészük katholikusoké, de nyugodtan használhatják, ha
amaz esteli látogatásnál. Szó sem lehetett arról, a gyülekezet saját jól felfogott érdekében áttér
abba az egyházba,
hogy szép szerével
melyből egy istenta
czélt érjenek, ezért
gadó férfiú elvezette,
néhány század katona
hogy a kárhozatba
ságot kérlek, mely
döntse. Itt a rendelet.
husvét napján délelőtt
— A felséges ki
9 órára volt megérke
rályné kérjen bármit,
zendő, hogy előbb fel
a másik pillanatban
tűnést ne keltsen, s a
lába elé teszem a leg
terv valahogy ki ne
mélyebb hódolattal, de
pattanjon.
hitem nem eladó. E
Még pedig lopva
templomot apáink épí
akarták a faluba csem
tették, minden kövé
pészni kerülő úton s
hez protestáns áldozatezért a vezetést a ba
készség tapad ezernyi
rátok szolgájára bíz
veszélylyel,
hű alatt
ták. Miskának sem
valóitól a királyné
kellett több, értesítette
ilyent nem követel.
a molnárt a történenA templom a mienk.
dőkről, ki meg a lel
— Ez utolsó szava.
készszel s néhány elő
— Ez.
kelőbb evangélikussal
— ügy ön fogoly
beszélte meg a teen
a királyné nevében,
dőket. Elhatározták,
kinek parancsát meg
hogy erőszakhoz csak
szegte.
a legvégső esetben
— Vele élünk, nem
nyúlnak, de hitüket
engedjük! — zúgnak
semmi körülmények
hitsorsosi. Int a barát
közt el nem hagyják.
s a katonaság közre
Eljött a feltámadás
akarja fogni, de az
magasztos ünnepe, s
első, a ki hozzá nyúl
néhány meghittebb
a halál fia. Egy go
kafb. ember titko]ózva,
lyó süvített közelró'I,
sunyi módon tett meg
a katona lerogyott.
jegyzést arra, hogy
Jézus mennybemenetele.
Elképedt az összegoaz eretnekek mily
molyodott tömeg, szól
nagy számban men
nek ma templomba, pedig ha tudnák, mi vár a második dörrenés, a barát pedig szederjes ajak
rájuk, inkább búcsút mondanának még idején Gal- kal bukik a homokba.
(Folytatjuk.)
gócznak örökre.
Az evangélikus templom annyira megtelt, hogy
a hívek egy.része a nyitott ajtón kívül hallgatta
lelkészük felemelő magas szárnyalású beszédét az
Az esküvő előtt való este.
igazság diadaláról, mely „kitör a koporsóból és
— Elbeszélés. —
eget kér“. A jézusi türelem, a jézusi szeretetnek
Irta : Z s o h o k k e H e n r ik .
koronája a feltámadás. Ne a földön keressétek
(Folytatás.)
igazatokat, hanem a mennyben, hol eltétetett szá
„A legfiatalabról azonban elfelejtkezett, kedves
motokra.
Még alig végezte be beszédét a lelkész, hirtelen barátom".
„A legfiatalabbról? Távolról sem. Az egyházi
körülveszi a katonaság a templomot, velük a je
zsuita főnök, kezében feszület s egy írás, mellette pályára fog lépni, kanonok lesz belőle. Megvan
a tiszttartó. A lelkészhez s a gyülekezet elöljárói hozzá az egyházi alapítvány is.“
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„Micsoda? Kanonok? Az én fiam pap? No abból
ugyan semmi sem lesz.!*
„Semmi sem lesz?! És miért, ha szabad kérde
nem? Apát, püspök lehet belőle!"
„Soha! Én nem akarok anyja lenni egy szerze
tesnek s nem akarom fiamat kopaszra borotvált
fejjel s barátcsuhában látni. Pfuj, még mi nem jut
az eszedbe! S ha száz fiam volna, ezt még sem
engedném."
„Te, kedves feleség, különös hangulatban vagy.
A mi nekünk és neki javára fog szolgálni, abba
— daczára a lelkészi pálya iránt való minden elő
ítéletednek — bele fogsz nyugodni."
„És én kinyilatkoztatom s erősen hangsúlyozom:
soha! Nevezd ezt szeszélynek bár. Én tudom, hogy
neked kedved volna parancsolgatni, de el ne felejtsd,
hogy egy anyának is vannak jogai."
„Semmifélék sem. Az apának belátása van."
„És ha az nem mindig elég mély?"
„Ha az enyém, grófnő, nem volna elég mély,
úgy az önéhez csak a legvégső esetben folyamod
nám. Biztosítom, hogy ha arra kerül a sor, aka
ratomnak érvényt is fogok tudni szerezni".
„Az égre, én azt, hogy ön férjem és parancso
lom, igen jól tudom, de nekem nincs szerencsém
az ön cselédjének lenni!"
„Én nekem meg, kedves grófnő, nincs szeren
csém az ön udvari bolondjának lenni. Én ön irá
nyában mindenkor elnéző voltam, talán túlzott
mértékben is; de a mily szívesen elnézem önnek
az ön bogarait, engedjen meg, vannak esetek, a
mikor ez tőlem oktalanság számba mehetne..."
„Nagyon le vagyok kötelezve a tanításért, a
melynek ön itt mindjárt durva, gyakorlati bizonyí
tékát adja. S ki volt köztünk tulajdonképpen min
dig a lehető legengedékenyebb? Évek óta hallga
tagon tűröm s nagylelkűen megbocsátva önnek az
ö d udvariatlanságait,
inkább hiányos elméjének s
neveltetésének, mint szivének, róva fel azokat. De
végre a legmennyeibb türelem is kifárad!"
„Önnek utóbbi tekintetben teljesen igaza van. Az
én türelmem is az ön szeszélyei s bogarai által
már régóta a legnagyobb próbára van kitéve és
ön szerencséjének tekintheti, hogy az igát már
évekkel előbb magamról le nem ráztam. Mert való
ban, semmi sem kedvesebb, minthogy valaki az ön
bolondságainak szolgája legyen. Egyszer már nyíl
tan kell ezt kimondanom."
„Ha én nyíltan akartam volna beszélni, úgy
régen megtudta volna, hogy ön gőgös, önhitt
önző, a kivel nehéz kijönni; egy szívtelen figura,
ki mindig érzelmekről beszél, mivel sok ember leg
jobban azzal szeret dicsekedni, a mije nincs."
„Igazán? Azért dicsekszik hát ön oly szívesen
az ön belátásával, az ön gyöngéd érzésével. De hát
mást vezessen félre, nekem — hála Istennek! —
már régen megnyíltak a szemeim. Végtére is önnél
az erény csak afféle álarcz. Ön külső mázával előt
tem annál kiállhatatlanabb, minél jobban ismerem
bensejét. Ha nem sajnáltam volna, már évekkel
azelőtt visszaküldöttem volna önt családjához, hogy
nyugtom legyen."
„Ön megelőzi kívánságomat. Egy rideg, unal

mas önző, a minő ön, nincs arra teremtve, hogy
egy művelt nő benne örömét lelje. Az ilyen nyi
latkozatok után be fogja látni, reám nézve semmi
sem lehet örvendetesebb, mint bogy öntől rögtön
szabaduljak."
„Nagyon kedves lesz! így hull le a lepel min
denről. Szaván fogom önt s magam sem kivánok
egyebet. Isten önnel! Álmodjék szépet! Holnap az
ügyet tisztába hozom!"
„Minél előbb, annál jobb, gróf úr!"
...Erre elváltak. Másnap elhívták a jegyzőt; jöt
tek a tanúk; a válóper aktái megirattak s mindkét
részről aláírattak, tekintet nélkül arra, hogy a bará
tok, barátnők, vagy a legelőkelőbb személyek mit
fognak mondani, kérni, tanácsolni. A válás meg
történt.
így szakadt szét egy hosszú, látszólag boldog
családi kötelék. Három, még a világon sem lévő
gyermek jövendő sorsa feletti nevetséges vita szét
szakította azt a fonalat, a melyről azt hitték, hogy
örökké fog tartani. S a mi a személyeket illeti, a
gróf és neje tényleg a legkellemesebb emberek közé
tartoztak. Semmi rosszat nem lehetett róluk mon
dani, mint csak hogy bizonyos gyengéik voltak, a
milyenek különben mindnyájunkban vannak.
III.
„Ön nevetségesnek mondotta e történetet? —
szólt nénjéhez Lujza, elborult tekintettel. — Rám
egészen leverőleg hatott. Most már értem, hogy a
házasság az egyébként jó embereknél is miként
válhatik boldogtalanná. Vigasztaljon meg újra, mert
valóban megszomorított. Jövendő férjemre sohase
tudnék tekinteni a nélkül, hogy a jövő miatti aggo
dalom ne marczangolja szivemet. Képzelje, micsoda
kilátások!"
„Mire gondolsz?" — kérdi nénje.
„Ah, kedves néném, csak soha meg ne öreged
ném! ügy biztos lennék affelől, hogy férjemet állan
dóan magamhoz tudnám lánezolni."
„Nagyon tévedsz, édes gyermekem! Ha mindig
oly üde és szép maradnál is, mint a milyen most
vagy, férjed szeme a hosszú megszokás után végre
mégis közömbössé válnék szépséged iránt. A meg
szokás a legnagyobb bűvész a világon s egyike a
legjótékonyabb tündéreknek a családban; ő a leg
szebbet úgy, mint a legcsúnyábbat is köznapivá
teszi. Hogy fiatal-e az ember, vagy megöregszik:
a megszokás megakadályozza, hogy a férj azt észre
vegye. Sőt ellenkezőleg, ha mi fiatalok maradnánk
s ő megöregednék, annak rossz következményei
lennének s a megöregedett férfit féltékenynyé tenné.
Úgy van az jól, a hogy a jó Isten elrendelte. Kép
zeld csak el, hogy te öreg anyókává vénülnél, fér
jed pedig viruló ifjú maradna: mi lenne abból?"
Lujza megvakarta orrocskáját s feleié: „Nem
tudom*'.
(Vége köv.)
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lépni, csak ha egész kint volt a szabad mezőn,
vagy az erdőkben, a városokon elkerülte, csak
Elbeszélés.
messziről kisérte, hogy valahogy szem elől ne ve
I r t a : M o r a v c s ik G y u lá n é .
szítse az egyedüli útmutatóját.
(Folytatás.)
Már két nap volt úton és még mindig nem ért
oda, kérdezősködni nem mert, hogy messze van-e
V.
még a város, csak ment előre. Az éjszakát ott töl
Ősz felé hajlott az idő, a fák alja terítve volt tötte valamely fa alatt az erdőben vagy a szabad
már sárga levéllel, s reggelenként nagyon csillogott mezőn, de az izgatottságtól sokszor aludni nem
a harmat a gyepen. Még a nap nem is kelt fel, birt. Harmatos fű volt a párnája, a csillagos ég a
az is későbben indult már útjára, az egész falu takarója, pedig így ősz felé hűvösek voltak az éjek,
csendes volt még, alighogy pirkadt, mikor a kis de a fiú nem fázott, nem félt, melegítette, bátorí
Hantos Andris már is ott baktatott végig az utczán, totta őt a czél, a melyért fáradt, küzdött, annyi
egy görcsös bottal a kezében, oldalán tarisznya, kitartással és annyi bizalommal. Többen jutnának
abban egy darab kenyér és szivében az a nagy czélhoz, ha annyi kitartással, annyi bizalommal jár
elhatározás, hogy elmegy az anyja után és vissza nák az élet útjait, mint a szegény Andris, a ki
nem fáradt el, ha lába a járásban kisebesedett, ha
hozza.
Más útmutatója nincs, mint a vasúti sínek, a észrevette, hogy kenyérkéje fogytán van s még
merre a gőzkocsi jár. Azt jó előre megkérdezte, mindig nem tudta messze-e a czél, csak ment to
felfelé vagy lefelé kell-e menni, ha valaki Pestre vább, kitartással, bizalommal és törhetetlen hittel,
akar jutni. Most hát csak előre, már biztos volt hogy megtalálja az anyját, az ő megtévedt anyját
a dolgában, el nem vétheti az utat, a többit a jó és visszahozza őt.
Egy este — már akkor nagyon fáradt volt, midőn
Istenre bízta.
a
távolból nagyon nagy világosságot látott, mintha
Csendesen ballagott a reggeli szürkületben, szo
száz
meg száz lámpa csillogna, a vasúti sínek egy
rosan ott lépegetve a vasúti sínek mellett, még nem
szerre
megtízszereződtek, keresztbe, hosszába, min
dolgozott senki a pályán, az őrházaknál is sikerült
denfelé
voltak. Látott zöld, piros lámpákat, már
észrevétlenül áthaladnia, bár neki arról fogalma
nem
is
kellett fejét letenni a földre, hogy a dü
sem volt, hogy most tiltott dolgot cselekszik, hogy
börgést
hallgassa,
mert mindenünnen száguldoztak
a merre ő megy, arra nem szabad másnak járni,
a
vonatok
föl
és
le,
üres gépek jöttek magukba,
csak a gőzkocsinak.
lárma, kiabálás hallatszott mindenfelől.
Már jó darabot haladt, mikor egyszerre kezdte
A fiú megijedt, önkénytelenül érezte, hogy czél
érezni, hogy reszket a föld a lábai alatt s távoli hoz jutott, az a sok lámpa, az a sok ház, lárma,
dübörgést-zakatolást hallott, de alig volt ideje ki- sürgés-forgás nem lehet más, mint a keresett nagy
ugrani a sínek közül, már is nagy füstöt fújva a város... Megijedt, ki akart menni a sínekről, de
kéményből, zúgva, dübörögve, rohant el mellette akárhová lépett, mindenütt csak sínek voltak, azt
az a vas szörnyeteg s egy pillanat alatt már el is hitte, ha itt meglátja valaki, bizton elfogják, s hogy
tűnt a messzeségben.
találja meg akkor az anyját. Ilyen nagynak, ilyen
Mikor magához tért az ijedségből, utána olyan ijesztőnek nem képzelte még sem a nagyvárost.
levertséget érzett, a mint látta a távozó vonat mi
Egyszer úgy látszott neki, hogy egy lámpásos
lyen sebesen megy. Ilyen gyorsan ment hát el az ember rákiáltott, ettől megijedt és futni kezdett,
ő anyja is a messzeségbe, mikor ér ő oda, csak keresztül bugdácsolt a síneken, egy csomó szén
így gyalogszerrel? Leült az útszélre, elővette kenye rakáson keresztül ugrott, de csak futott tovább,
rét és enni kezdett, evéssel a bátorsága is vissza maga sem tudta hová. Végre csendesebb helyre
tért és újra neki indult a hosszú nehéz útnak.
jutott, hosszú nagy épületek álltak egymás mellett
De ezután óvatosabb lett és időnként le-letette s itt senki sem járkált, a fiú a futásban elbotlott
fejét a földre: nem hallja-e még a távoli dübörgést, s leesett az egyik épület mellett, estében szinte
hogy idejekorán meneküljön előle. Mikor az első elvesztette pár perezre az eszméletét.
Mikor magához tért, látta, hogy senki sem ker
nagyobb állomáshoz ért, feltartóztatták, a miért
a sínek között járkált és megmondták neki, hogy geti, csend van körülötte, csak a távolból hallat
szik valami zsibongás, hasonló a méhek dongásáoda nem szabad senki idegennek lépni.
— De akkor nem találom meg az édes anyámat? hoz, a fiú nem tudta mi az, nem tudta, hogy a
nagyváros lármája ilyenné vált, mire ő hozzá ért,
— mondta szinte sírva.
A váltóőr, a ki a fiúval beszélt, elnevette magát. ki volt teljesen merülve a fáradtságtól, izgalomtól,
— Aztán hol keresed te a sínek közt az anyá ijedtségtől, jól esett nyugodtan feküdnie a földön.
— Nem mozdulok innen, — gondolta magában
dat? — kérdezte.
— Erre vitte a gőzkocsi, — magyarázta a fiú — akármi történik is, — és néhány perez múlva
mélyen elaludt, fejét egy szénrakásra hajtva.
— és én utána megyek.
— Miért nem szaladtál mindjárt a gőzkocsi után,
(Vége köv.)
a melyik vitte, — csufolkodott az őr — talán utol
érted volna. Még egyszer mondom, hogy a pályán
nem szabad járni, most pedig czoki, mert becsuknak.
Andris elment, most már nem mert a pályára

A gyermek keze.
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Apró történetek.
Boldogok a békességre igyekezők! Egy fiatal,
különben büszke nemesi családból származó katona
tiszt, egyszer valami csekélység miatt azt vette a
fejébe, hogy őt Turenne, a híres franczia marsall,
megsértette, a miért is elégtételt követelt tőle. A
marsall azonban a kihívást nem akarta tudomásul
venni. Az önhitt fiatal ember erre még jobban meg
haragudott s bosszút forralt az öreg generális ellen
s kihívó magaviseleté által többször megkísértette
őt elégtételadásra bírni; de mindannyiszor sikerte
lenül. Végre, hogy bosszúját rajta kitölthesse, a
fiatal tiszt két tiszttársa jelenlétében az utczán
várta meg Turennet s a mikor az közelébe jutott,
szemtelenül szembe köpte. El lehet képzelni, hogy
micsoda óriás megbotránkozást keltett ez az ala
csony eljárás, a mely Turennet, nemcsak Francziaországnak, de úgyszólván az egész világnak egyik
legnagyobb tábornokát, Párisnak egyik nagyfor
galmú utczáján, nyilvánosan, oly durván megsér
tette !. . . Az öreg generális szivében fellángolt a
harag e durva sértésre, kardjához kapott s azt
félig ki is húzta hüvelyéből; de csakhamar magá
hoz tért, legyőzte haragját s a bámulók nagy cso
dálkozására félig kihúzott kardját újra hüvelyébe
tolta s a fiatal tisztnek nagylelkűen csak ennyit
mondott:
„Fiatal ember! Ha én az ön vérét olyan könynyen s olyan nyugodtan moshatnám le lelkiismere
temről, mint a hogy az ön nyálát arczomról letöröl
hetem : úgy azonnal keresztül szúrnám 1 De nem
bántom, — távozzék!*
S ezzel sarkon fordult s ott hagyta a támadót.
A tisztet a tábornoknak ez a fenséges önuralma
egészen zavarba hozta s megszégyenülve távozott.
Ez felköltötte benne a lelkiismeretet is, úgy anynyira, hogy addig nem nyugodott, a míg bűnbánó
magaviseletével a megsértett öreg tábornokot ki
nem engesztelte. A keresztyéni gondolkodású tábor
nok meg is bocsátott ne^i, sőt pártfogásába vette
a szilaj fiatal embert, ki is vezetése alatt a fran
czia hadseregnek egyik kiváló hadvezérévé nőtte
ki magát.
„Ne győzettessél le a gonosztól, hanem inkább
a gonoszt jóval győzd le !“ — mondá a Szentírás
(Róni. 12, 21.). S ezen szép erkölcsi elvnek meg
ható s tiszteletre méltó példája az öreg tábornok.
♦
A ki úgy ism erte a S zentírást. Lawson angol
tanárról jegyezték fel kortársai, hogy olyan ala
posan ismerte a Szentírást, hogy az emberiségen
semmi kár nem esett volna, ha életében a Bibliá
nak összes könyvei elvesztek volna, mert ő azt
emlékezetből szóról-szóra újra leírni s a világnak
újra visszaadni tudta volna.
Vájjon manapság, ha nem is ennyire, de csak a
szükséges s keresztyénhez illő mértékben hányán
ismerik „az örökéletnek beszédét* ? !
*
A ki a házi állatoktól ta n u lt. „Én csak azt
szeretném tudni, — szólt egy alkalommal egy em
ber a szomszédjához — hogy mit csinál kend,

szomszéduram, hogy dolgai olyan jól folynak, holott
semmi különös boszorkányságot nem űz. Hiszen
mi is csak dolgozunk s küzködünk s még se tudunk
semmire se menni.*
„Én nem tudom, hogy kendtek mit csinálnak,
— válaszolt a kérdezett — de én az én három
házi állatomnak köszönhetek sokat.*
„A három házi állatjának? — szólt csudálkozva
az első szomszéd. — Es melyek azok
„A kakas, a macska, meg a kutya.*
„Ugyan ne tréfáljon!*
„De igazán mondom! Hajnalban, mikor virradni
kezd, kiáll a kakas és azt kiáltja: Kelj fel! . . .
Azután előjön a macska s a kemencze párkányán
el kezd mosakodni s azt kiáltja : Tisztogass !. . .
Aztán előjön a kutya s a mint valami idegent lát
az udvarba közeledni, ugatásával azt kiáltja: Vi
gyázz ! S ennek a három házi állatnak tulajdon
ságaira : a szorgalomra, a rendre és tisztaságra és
az éberségre építem én az én házamat — s azért
boldogulok.*
Közli: Paulik János.

Aranykönyv.
I. Az erzsébetfalvi ev. templom és papilak-alap javára ada
kozott : Libertiny Gusztáv, kir. tanácsos, tanfelügyelő (Galgócz) 2 kor., múltkori számunkban kimutatott 5333 kor. 50
fill.-rel együtt az alap : 5335 kor. 50 fill. Isten áldása a ke
gyes adakozón!
II. A Luther-szoborm begyült: Libertiny Gusztáv, kir.
tanácsos, tanfelügyelő (Galgócz) 4 korona, Egy névtelen
(budapesti úrnő) 2 kor., a békéscsabai ág. hitv. ev. egyház
adománya: 1000 kor., nt. Csepreyi György esperes úr ívén :
107 kor., Ledzinyi Pál ívén 63 kor. 18 fill., Zahoran János
ívén 3 kor. 40 fill., Szeberényi Lajosné ívén 35 kor., össze
sen : 1214 kor. 58 fill. Legutóbbi számunkban kimutatott 18
koronával együtt 1232 kor. 58 fill. Kegyes adományok
nagyi Szeberényi Lajos békéscsabai ev. lelkész úrhoz
küldendők. Az Ur áldja meg áldozatra kész híveinket!
<3? OS?O ?

i5? «3ff<3?

O ? »3ff O ?

Különféle.
A halál hatalm a. A föld összes népességét
1500 millió lélekre becsülik. Tegyük fel, hogy egy
nemzetség 30 évet él, úgy ezen időszak alatt 1500
millió emberi lény születik és ugyanannyi hal el.
így tehát naponta 136,986 ember költözik el az
örökkévalóság honába, minden órában pedig 5708
és perczenként 95 lélek hagyja el a földi létet.
Kedves keresztyén társam, a halálnak ez az
aratása nem ösztönöz-e téged magadbaszállásra?
Óh, vedd fontolóra és tartsd mindig szemed előtt,
hogy e föld nem a te hazád, Készülj, a te hazád
ott fenn van! Vigyázz és imádkozzál!
Hitéhez hű vértanú. Köztudomású, hogy a
múlt század végén a törökök több, mint százezer
arméniai keresztyént kegyetlenül lemészároltak.
Mélyen elszomorító, hogy egyetlen európai nagy
hatalom sem lépett közbe e kegyetlenkedések meg
akadályozására. A gyászos üldözések idején egye
sek lélekemelő magatartást tanúsítottak. Diarbekirben, a Tigris folyó jobb partján fekvő 40,000
lakost számláló városban, kezdődött a mészárlás,
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még pedig hatósági engedélylyel. Ánschalian lelkészt
elfogták és Musztafa bey kurdiai főnök elé hurczolták. Itt pénzt, magas állást és nagy czímeket Ígértek neki, ha hitét elhagyja. Anschaliannak
csak egy felete volt:
„Az én Megváltómmal élek, az én Megváltómmal
meg is halok.“ Izzó parázst raktak csupasz mellére
és úgy kínozták. Majd megújították az ígéreteket, de
a lelkész állhatatos maradt esküjéhez, hitéhez, Meg
váltójához. Nyugodtan halt meg e szókkal:
„Megváltómmal halok meg,
Megváltómmal élek.'

Az evangélium a csehek között. Nem régeu
halt meg a königratzi kath. püspök, Brynych, ki
a „Cesky Wychod" nevű lapot segélyezte. Érdekes,
miként ír e lap arról a protestáns 'mozgalomról,
mely majdnem egész Csehországra kiterjed.
„Nem titok már, hogy a megindult protestáns
mozgalom, melynek czélja a Róma igájából való
megszabadulás, támadólag készül fellépni s hálóját
titokban vetette ki a cseh falvakra és városokra.
Egyes városokban gyűlést tartanak, ezek czélja
könnyen felismerhető. A sajtót egyszerűen a moz
galom szolgálatára kötelezik. A protestánsok Cseh
országban felette közlékenyek, szívesen tüntetnek
hazafiasságukkal, urak valamennyi egyesületben,
községben. E mozgalomnak a középső Elbavidék
szolgál központul, hol legtöbb a protestáns s köz
vetlenül érintkezhetnek azokkal a porosz-néme
tekkel, kik már búcsút mondtak Rómának. Most
a középpontot Prágába akarják helyezni. Eddig a
mozgalmat vezető lapjuknak „Cas“ mindegy volt,
hogy kinek szolgál, a kálvinistáknak-e vagy a
lutheránusoknak, csak a katholikusokat támadja s
őket gyalázza, mert a protestáns előfizetőkre volt
utalva; mostantól fogva egyenesen a protestáns
mozgalmi alapból kap segélyt, melyet bőven ellát
a Gusztáv Adolf-egyesület. Ilyen módon a szaba
dabban gondolkozó katholikusoknak nagyobb köre
megy lépre. Ugyanaz a férfiú egyengeti előttük az
utat Csehországban, ki elősegítette a németeknek
a csehek közül való kiválását, t. i. Húsz János.
1915-ben, Húsz halálának 500-ados emlékünnepén
Prágában az evangélikus egyesület házát akarják
megnyitani. E ház czélját úgy tüntetik fel ilyen
mozgalmakkor, hogy ez a protestánsok „újjászüle
tésének alapköve1' Csehországban. Álljanak résen
a katholikusok/'
így ír a „Cesky Wychod". Örülünk, hogy az
ős huszita vér nem pusztult még el, hogy a lelkiismereti szabadság bajnokai nem tűntek el végkép
a szép cseh földről. A ki az evangélium igazsá
gával indul a harczba, ne féljen, mert legyőzhetetlen.
A nyíregyházi ev. egyház múlt hó 20-án tar
tott képviselőtestületi gyűlésében elhunyt másod
felügyelője: Fess László helyébe Dr. Trajtler Soma
városi főorvost választotta meg. A pénzügyi bizott
ság elnökéül pedig Somogyi Gyula kir. közjegyzőt.
Ugyanakkor az iskolaszéki elnöki tisztségre Dr. Proh
Gyula ügyvédet választották meg. Ezen a gyűlésen
a lelkészeket illetőleg is korszerű s dicséretre méltó
határozatot hoztak. Az ottani lelkészek jövedelmé

nek egy része ugyanis a részükre kiosztott papi
földek terményeiből állott. Az egyház azonban fel
menteni óhajtván nagyon elfoglalt lelkészeit a földmívelés gondjai alól, hogy így erőiket az egyház
körül annál inkább összpontosíthassák: a papi föl
deket magához váltotta s a lelkészeknek kárpót
lásul ezért évenként két-kétezer koronát biztosított,
érintetlenül hagyván a két lelkészi állásnak egyéb
jövedelmeit. Mi részünkről a mai korban, mikor
a lelkészek összes erőit a fokozódó egyházi szellemi
szükségletek oly annyira igénybe veszik, csak di
csérni tudjuk a nyiregyházi ev. egyháznak ezt az
intézkedését s más egyházaknak is követésre ajánl
juk. A fent említett új egyházi tisztviselőket pedig
e helyütt is szívből üdvözöljük.
Érdekes könyv jelent meg mostanában az Athenaeum kiadásában. Czíine: Babylonia és Biblia,
írta Delitzsch Frigj es híres berlini tanár, a ki a
múlt év január havában tartott e tárgyról fölol
vasást a német Keleti-Társaság ülésén. Fölolvasá
sát a német császár kívánságára megismételte a
berlini királyi palotában. Tanulmánya nyomtatás
ban is megjelent s rövid idő alatt pusztán a német
kiadásból 45,000 példány kelt el. Magyar fordí
tása sikerült. A kinek kellő történelmi tanulmá
nyai vannak, olvassa el.
Hangverseny. A budavári ág. hitv. evang.
templomban f. hó 3-án a vasárnapi istentisztelettel
kapcsolatban a Mária Dorottya jótékonyczélú nő
egyesület javára a főváros előkelő hölgyeiből ala
kult énekkar Ebner Edéné vezetése alatt Mendelsohn és Haydn zeneműveiből előadást tartóit, me
lyen résztvettek Balassa Istvánná, Gerbeaud nővérek,
Schulek Ines, Glatz Elza, Neuhoffer úrnők.és töb
ben. A gyönyörű ének a jelenlévőkre lélekemelő
hatással volt. Az istentisztelet után Sztehlo Margit
és Mentsik Margit úrhölgyek adakozásokat gyűj
töttek a Mária Dorottya-Egyesület javára, a mely
gyűjtés eredménye 122 korona és 50 fillért tett ki.
Á nőegyesület, a melynek egyik alapító tagja
József főherczeg, a budai evang. egyház egykori
buzgó hívének és alapítójának, a boldogult Mária
Dorottya főkerczegnő emlékére alakult.
A budai Lukácsfürdőt nyugodt lélekkel ajánl
hatjuk olvasóink szives figyelmébe. Az a bizalmas
viszony, mely olvasóinkhoz fűz, kötelességünkké
teszi, hogy e fürdőről röviden megemlékezzünk.
Olvasóink közül ugyanis többen fordultak hozzánk
azzal a kérdéssel, hogy melyik budai fürdőt ajánl
hatjuk leginkább csúzos, köszvényes betegek ré
szére ? Meggyőződésünk alapján erre a ezélra annál
inkább ajánlhatjuk a Lukács-fürdőt, mert minta
szerű berendezése lehetővé teszi, hogy a betegek
az év bármely részében, még a leghidegebb téli
napokon is a meghűlés veszélye nélkül használ
hatják iszapos fürdőit. A fürdő főorvosa: Dr. Bossányi Béla, kir. tanácsos, kiváló szakerő e téren, a
ki lekötelező, szives bánásmódjával meghódítja
betegeit.
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Postai küldemények czímzése. Az állami és
helyhatósági hivataloknak s a közönségnek — ta
pasztalat szerint •— az a bevett szokásuk, hogy a
levelek és más postai küldemények czímzésénél a
rendeltetési hely nevét nem a hivatalosan meg
állapított eredeti alakjában írják ki, hanem -n,
•on, -en, -ön raggal látják ei. — Ez a postaküldemények továbbítása körül sok zavart okoz.
így például: Bágy, Bát, Bőd, Hornya, Rőd, To
polya, Túra, Vaja, stb : községnevek ragozása foly
tán, Bágyon, Báton, Bődön, Hornyán, Rődön, To
polyán, Túrán, Vaján, stb. helynevek keletkeznek,
melyek ily alakban egyenként egy-egy más község
nevének felelnek meg. A postai szolgálat biztos
sága és fontossága érdekében kívánatos, hogy a
közönség a postai küldemények czímzésénél a hely
nevet mindenkor pusztán eredeti hivatalos alakjá
ban írja a czímlapra.
A pesti magyar evang. egyház gyűlése. A
pesti ágostai hitvallású evangélikus magyar egyházközség f. hó 3-án délelőtt tartotta ez évi közgyű
lését dr. Wagner Géza világi és Horváth Sándor
lelkész egyházi elnöklete alatt. Dr. Wagner elnöki
megnyitójában röviden hivatkozott az elmúlt év
fontosabb eseményeire és felhívta a híveket az
egyház iránt való kötelességeinek szorgosabb telje
sítésére. Horváth Sándor lelkész terjesztette ezután
elő jelentését a lefolyt évről. A magyar és német
egyház költségelőirányzatában összesen 9470 ko
rona hiány mutatkozik. E hiány fedezése nagy
vitára adott alkalmat. A közgyűlés elhatározta,
hogy az egyházi adó behajtását erőteljesen szor
galmazni fogja s ha nem sikerül, úgy a fővárostól
nagyobb segélyt fognak kérni. Az új főgimnázium
és templom építésére a kormány 300,000 korona
segélyt szavazott meg, a melyből a városligeti
fasorban egy 1308 négyszögölnyi területet szerez
tek meg. Az építési költségvetést 800,000 koroná
ban állapították meg s az építési tervpályázaton,
melyeket a mai közgyűlésen bemutattak, az első
dijat Schodits Lajos, a másodikat Meinig Arthur,
míg a harmadikat Schubert és Hübschl építészek
nyerték el.
Egy régi protestáns könyv. A magyar pro
testáns irodalom egy régi, becses emlékére akadt
Kimnach Ödön karczagi gimnáziumi tanár. A régi
ség egy kézirat alakjában készült könyv, a mely
eredetileg be volt kötve, de a kötés idővel elrongyolódott. A mű eleje teljes, a vége azonban hiány
zik. A 168 oldalas könyv czíme a következő:
'„Keresztyén utazása a boldog Örökkévalóságra,
Melyben A megtérő és Isteni, kereső Léleknek min
den állapottya külömb külömb féle szép példában
és ábrázatban lefestetik. íratott Angliai nyelven
Burián János Bethfordi Prédikátor által. Magyarra
fordította T. Szigeti L. Sámuel Vram KardszagUj-Szállási Prédikátor le is irta Anno MDCCLXXIdik Esztendőben maga kezeivel". — A könyv fe
delén a következő bejegyzések olvashatók: Gábriel
Szigeti A0 1780. — Szigeti L. Sámuelné — Nagyemlékezetű T. T. Szigethi Sumuel Uram halála
után maradt Szigeti Gáborra A0 1780. — Boldog

élet örökség. Kis Istváné ez a könyv A(l 1834-dik
észt. — Molnár Albert. — Varó István.
A liszt eltartásáról. A gazdasszonyok rendesen
a molnárt szidják, ha a lisztből jóravaló tésztát,
rétest nem tudnak nyújtani; pedig a hiba nemcsak
az őrlésben lehet, hanem abban is, ha a liszt eltar
tására nines kellő gond. A lisztnek is tiszta, száraz
levegőre van szüksége, hogy sokáig megtartsa
jóságát, erejét. Zárt, nedves helyen a liszt megdohosodik. Sőt elromlik a liszt az állásban is. A
lisztet is forgatni, lapátolni szükséges legalább
minden két hónapban. Ha zsákban tartjuk, azt meg
kell hömpölygetni, hogy meg ne csomósodjék. A
megcsomósodott lisztet is megtörve elhasználhatjuk,
de az ilyen liszt nemcsak dohossá vált, hanem
erejét is elvesztette, a mit azon veszünk észre,
hogy a belőle készített sütemény halványszinű.
Jobb helye van a lisztnek hombárban, szekrényben,
mint zsákban, mert lapátolni lehet. Miután a liszt
az idegen szagot beveszi, arra is ügyeljünk, hogy
olyasmit ne tartsunk közelében, vagy éppen benne,
például gyümölcsöt.
Fejlődő jogakadémia. A tiszai ág. hitv. egyházkerület kollégiumában Eperjesen ősrégi jogaka
démia áll fenn, mely hazai ág. hitv. evangélikus
egyházunknak egyetlen jogakadémiája. Ez az ősi
tanintézet évről-évre a legörvendetesebb fejlődést
mutatja s a 200-at állandóan jóval meghaladó
hallgatóságával egyike az ország legnépesebb jog
akadémiájának. Féltett kincse is ez a tanintézet
az egyházkerületnek és egybázegyetemnek is, de
különösen meleg érdeklődést és áldozatkészséget
tanúsítanak az intézet iránt Sáros vármegye és
Eperjes sz. kir. város, nemkülönben ezeknek külön
féle testületéi is. A jogi oktatásügy terén küszöbön
álló reformok híre nagy újításokat eredményezett
a tanintézet szervezetében s a tanintézetnek anyagi
lag is lelkes támogatóivá lettek az egyházkerület,
az egyházegyetem, Sáros, vármegye és Eperjes sz.
kir. város; nemkülönben az Eperjesi Takarékpénz
tár, a Nagysárosi Műmalom és az Eperjesi Bank
egyesület, a melyek alapítványokkal és illetve évi
járulékokkal siettek biztosítani ez ősi tanintézet
fenmaradását és felvirágoztatását. Ezek a jelen
tékeny alapítványok és évi, járulékok, melyeket
több újabb ösztöndíj-alapítvány egészít ki, oly hely
zetbe hozták a jogakadémiát, hogy az a tanári
székek szaporítása s a tanári fizetések rendezése
tekintetében is egyre jobban megközelíteni igyek
szik a kir. jogakadémiákat.
Tanulmányi kirándulás Bártfára. A hazai
prot. theol. eperjesi konferencziájának ifjúsága e hó
1-én igen sikerült tanulmányi kirándulást tett Bárt
fára. 70 ifjú vett benne részt a haza összes vidé
keiről. A bártfai állomáson a lelkes ifjúságot nagy-
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számú közönség, az evang. egyház presbitériuma,
Topertzer Albert felügyelő, Szlabty Mátyás lel
kész s a városi tanács fogadta. Utóbbinak kép
viseletében Arányi Dezső tanácsos lelkes üdvözlé
sére dr. Szlávik M. tbeol. dékán és Harsányi P.
debreczeni theológus válaszolt, s melegen megkö
szönték a kitüntető fogadtatást. Az állomásról a me
net az ev. templomba indult, a hol Simkó kántorta
nító orgonakisérete mellett az ifjúság az „Erős vár
a mi Istenünk" czímű evang., a „Jövel Szentlélek
Úristen1' ref. éneket s a Himnuszt énekelte el.
A bártfai nagytemplom s a városháza ritka mű
emlékeit s régiségeit Arányi Dezső mutatta be bő
séges magyarázatok kíséretében. Onnan az ifjúság
még az ev. óvodát és az állami gimnázium épüle
tét tekintette meg. A vendégek tiszteletére rendezett
fényes közebéd után még a zborói Rákóczi-kastélyt,
a 100 hársfát s a bártfai fürdőt tekintették meg
az ifjak, a kik kedves emlékekkel távoztak e tör
ténelmi nevezetességű vidékről.
Egyházi felügyelő beiktatása. A medgyesi
ev. gyülekezet új felügyelőjét, Röseh Jenő soproni
gyártulajdonost múlt hó 26-án iktatták hivatalába
fényes ünnepség keretében. Az ünnepélyen Sop
ronból résztvettek Brunner János esperes, Menyhárd Frigyes lelkész, Frühwirth Károly isk. igaz
gató, a Röseh és Lenek család tagjai majdnem
teljes számban. A rusti gyülekezet küldöttsége Franz
Vilmos lelkész, egyházmegyei jegyző vezetése alatt
jelent meg. Az ünnepi istentisztelet után, a melyen
az oltári szertartást Menyhárd Frigyes lelkész tel
jesítette, a beszédet Beyrer Jakab lelkész mondotta,
Brunner János beiktatta az új felügyelőt, szép
beszédet intézve hozzája. Utána Röseh Frigyes le
tette a szokásos esküt, melyet Franz Vilmos lel
kész olvasott fel. Istentisztelet után egyházi ülés
volt. Itt Breyer Jakab, a gyülekezet lelkésze, inté
zett beszédet a felügyelőhöz, a ki arra válaszolva,
megköszönte az egyház bizalmát és Ígéretet tett,
hogy az egyház ügyeit családja hagyományaihoz
híven, mindig lelkesedéssel és teljes odaadással
fogja felkarolni. Ezt mindjárt tettel is bizonyította,
a mennyiben két jómagaviseletű, szorgalmas tanuló
részére 500 K.-ás alapítványt tett beiktatása em
lékére.
A soproni evang. egyháztanács f. hó 5-én
tartotta meg alakuló ülését, melyre az új tagok
mind, a régi tagok is nagy számban jelentek meg.
Démy Lajos dr. felügyelő az egyháztanácsnak 12
új tagját lelkes szavakban üdvözölte; eléjök tárta
azokat a felelősségteljes kötelességeket, melyeket
az egyházba történt belépésükkel a szép és ritka
kitüntetés mellett magukra vállaltak s felkérte őket,

hogy kötelességeiket lelkiismeretesen teljesítsék, mire
az elnökség kezébe letették a fogadalmat. Ezután
az 1903. évi egyházközs. költségelőirányzatot tár
gyalták. Keserű poharat nyújtott a pénzügyi bizott
ság ebbeli tervezetével az egyháztanács tagjainak.
De ezek közül egy sem riadt vissza a keserű íztől,
hanem egyhangúlag elhatározták, hogy az egyházközségi adót az eddigi 16%-rél 20%‘rci felemelik.
Számokban a költségelőirányzat a következő képet
mutatja: kiadások 118,376 kor. 78 fill.; bevétel
76,710 kor. 45 fill.; hiány 41,666 korona 33 fillér,
mely összeget a hívek 221,656 kor. 38 fillért tevő
állami adójára vetik ki.
I Gyászrovat. I Fet*
törvényszéki bírót,
1
1 múlt hó 11-en d.u. 3 orakor temet
ték. Az ev. temetőbe a szélvihar és eső daczára is na
gyon sokan gyűltek egybe az elhunyt biró tisztelői
sorából. A kir. törvényszék bírái és tisztviselői
Geiger Dezső törvényszéki elnök vezetése mellett
majdnem teljes Számban jelentek meg. A ravatalt
borító koszorúk közt voltak a törvényszéki birák,
tisztviselők és az ügyvédi kamara koszorúi is. A
gyászbeszédet a sírnál Zábrák Dénes ev. lelkész
tartotta. A soproni 18. honvédgyalogezred tisztikara,
a törvényszékhez intézett átiratában részvétét fejezte
ki Petz biró elhunyta alkalmából. Áldás emlékére!
Lapunk zártakor értesülünk az érzékeny vesz
teségről, mely budapesti evang. egyházunkat és
Társulatunkat érte Mikolik Gyula ellenőr váratlan
halálával. A megboldogultat, mint lelkiismeretes,
szorgalmas tisztviselőt, mindenki tisztelte és be
csülte. Legyen könnyű neki a Föld!

Pénztári kimutatás.
A Luthertársaság pénztárába 1903. ápril hó 1-töl 30-áig
a következő összegek folytak b e :
1. Alapító tagok tőkefizetése: Osztroluczky Miklós Buda
pesten 200 korona.
1. Adományok: Szombath György Rimaszombat 12 kor.
2. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1903-ra: Somlóvidéki ev. leik. egylet, Wéber Rezső Zólyom, Thirringer
Róza Budapest, Broschko G. Adolf Budapest, Libertiny
Gusztáv Galgóez, dr Kovács Józsefné Salgótarján, Micliaelisz
Izidor Kőszeg, Pröhle Henrik Kőszeg, Terplan Károly Kő
szeg, Izák Mária Kőszeg, Freyler Lajos Kőszeg, Hiiuffel
Lajos Nyíregyháza. 1901—1902-re: Daray Vilmos Kiskőrös,
Ilaudtel Vilmos Debreczen, 1902—1903-ra: Pisehl Samu F.Zsember, Szombath György Rimaszombat.
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1902-re:
Lőcsei ev. olvasó-egylet, Karner Frigyes Kőszeg.
5. A pártolótagoktól évi 1 koronával: 1903-ra: Eitner Já
nos, Biberauer Rezső, Bakos Juliska, Lehotzky Margit,
Trsztyánszky Margit, Gríinberg Margit, Renk Mariska, Mik
lós Berta és Bakó Ilonka kőszegi lakosok.
6. Évang. Családi Lapra: Előfizetőktől 17 kor. 80 fill.
Összesen befolyt 406 kor. 80 fill.
Budapest, 1903, május 1-én.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.
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lét intézkedés végett áttettem Bendl H. pénztároshoz. Ha a
lap egyik-másik száma elmaradna, szíveskedjék a nyomdá
hoz (Budapest, VI., Aradi-uteza 14. sz.) fordulni, a mint a
lap homlokán olvasható. — P. J. N yíregyháza. Pompás
dolgok! Levelének az a része hatott meg legjobban, hogy
az erzsébetfalvi ev. templom-alap javára már 80 koronát
gyűjtött össze az a kegyes, jó asszony. íme, az evangé
lium ereje ! Isten tartsa meg azt a jó asszonyt. Kérem adja
át neki forró üdvözletemet és egyházunk hálás köszönetét.
— B. G. A. B pest. Örömmel soroztam be. Kérem a foly
tatását. A másik dolgot is várom. — J. S. B pest. Törek
vését méltányolom. Csak tanulmányozza a klasszikusokat
A hangot már eltalálja, de a jó vershez sok egyéb kellék kell

A budapesti gabonapiacz jegyzései
május 15.
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Sz. L. B.-Csaba. Legyen szerencsém másszor is. —
P. S. Szentes. A szives figyelmet nagyon köszönöm. A
la]) mindig rendelkezésére áll. — T. Gy. B ozsnyó. Leve
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P á l y á z at
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. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1903—1904. tanévre
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az

e í n

y

e r l i e t é 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 1903. 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 1903 —1904. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van eandidaticumi — vagy
Kelt Budapesten, 1903. május 1-én.

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

f e l t é t e l e i :

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. 1903. 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 íelerészét 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-Zeugniss 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 tapasztaltatott;
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.

Fabiny Gyula, elnök.
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