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— Kéziratokat nem adunk vissza. $<*-

Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1903. október 15. 15. szám.

A szülő kötelessége.
(B.) A szülő legelső, legszentebb, legne

mesebb kötelessége gyermekeinek jólétéről, 
boldogságáról, jövőjéről gondoskodni. A mint 
a zsenge gytimölcsfacsemetét nemesítenünk 
kell, lia azt akarjuk, hogy élvezhető, jó gyü
mölcsöt teremjen: úgy kell gyermekeinket 
hajlítanunk, nevelnünk, minden szép, jó és 
nemes iránt fogékonynyá tennünk.

Gyermekeink jóléte, boldogsága, jövője a 
neveléstől függ. A milyen nevelést adtok mara
dékaitoknak: olyan lesz életük, jövőjük. Jaj 
annak, a ki gyermekeit nem gondozza; a ki 
magzatainak testi-lelki életével nem törődik!

Hányszor ismétlődik meg napjainkban Eli 
főpap és rosszul nevelt fiainak szomorú esete! 
Hány szülő hullat keserves könyeket köny- 
nyelinti, léha, dologtalan s a bűnök fertőjébe 
került gyermekének áldatlan sorsán! Hány 
engedetlen, gonosz sarj fizeti meg korai halá
lával engedetlenségét, gonoszságát!

A zsoltáríróval tartok: „A bölcseségnek feje 
az Úrnak félelme; jó értelmek vagyon mind
azoknak, kik azokat cselekszik: annak dicséreti 
megmarad mindörökké/' (Zsolt. CXI. 10.)

Nincs más igaz kincs, a mit gyermekei
teknek adhattok, mint az Úr félelme, a Krisz
tus vallása, mely Isten és emberszeretetre 
tanít. Ha azt akarjátok, hogy utódaitok boldo
guljanak itt e földön s egykor az örök élet 
boldogságát is elérjék: csepegtessétek mindenek 
előtt az Úr félelmét gyengéd szivökbe. A 
mindenható Isten legyen az az erős kőszikla, 
a melyre életének minden idejében támasz
kodjék gyermeked.

A család azonban manapság általában el
hanyagolja a vallásos nevelést s az iskola 
nem fejleszti, mert gyakran nem fejlesztheti 
kellően a vallásos érzületet.

Mi lesz velünk, ha gyermekeink szivéből 
hiányzik a vallás, az egyház iránt való ragasz
kodás, szeretet, lelkesedés? A közömbösség 
még soha semmiféle intézményt fenn nem tar
tott, ügyszeretet nélkül el kell pusztulnia egy
házunknak.

Egyházunk jövőjének alapja a mai ifjúság. 
Tegye minden szülő, minden tanító kezét a 
szívére s feleljen őszintén: vájjon inegtette-e 
kötelességét gyermekeinek vallásos nevelését 
illetőleg ?

EVANGÉLIKUS CSALÁ DILAP
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A gyermekeket korán kell a templomba- 
járásra fogni. A szokás második természetünkké 
válik. Hadd szokja meg tékát a gyermek a 
templombajárást. Nem baj, hogy nem érti meg 
a lelkész prédikáczióját. Hát a szép festményt, 
a magasztos zenét megérti-e? S nem neme
sedik-e a szív a zene hangjainál, nem fejlő
dik-e az ízlés a szép gyönyörködésében?

Vigyük tehát bátran gyermekeinket a 
templomba. A szent hely magasztos csöndje, 
a gyülekezeti ének megható hangjai, az egy
házi szónok ünnepi szavai kétségtelenül neme
sítő hatással lesznek a zsenge gyermeki szívre.

Értelme — lehet — meg nem érti; de 
szive megérti az istenitisztelet jelentőségét.

Szülők, teljesítsétekkötelességteket! Adja
tok vallásos nevelést gyermekeiteknek s vigyé
tek őket a templomba!

Úgy lesz veletek és házatokkal az Isten.

N e sirassatok engem!*
Spítta után.

Fordította : D r . M o ra vcs ik  Gyula.
cMért szenvedett s halálra vált,

Jézust sose sirassátok;
A  mi megsíratni való,
Csakis saját rosszaságtok.
Benne nincsen semmi vétek,
Értetek viselte sebét,
Értetek halt kínos halált.

Mit ér gyászos zokogással 
Állni a keresztje alatt?
Mit ér újra át-át élni 
A  halálos borzalmakat ?
Mit használ, ha megsíratod,
S  gyászos sorsán szíved reszket,
Ha nem kérded hívő ajkkal:
Mért szenvedett s kiért halt meg?

Ha érzed, hogy nincsen bűne 
S  meghalt mégis ártatlanul,
Szívedben a hitnek lángja 
Olthatatlan tűzzel kígyúl:
Hinned kell, hogy Jézus akkor 
Kínos halált másért tűrt el,
S  másnak bűnét váltotta meg 
Annyi, annyi szeretettel.

Kiért vívta dicsőn azt a 
Harczot, melynek nincsen párja ?

* A költő hagyatékából. Szerk.

Értetek kit testvérekül 
Tekintett mindig jósága, 
így szenved a jó, a tiszta,
Tűrve, bízva, szeretettel.
Most már sírhatsz, ha ezt érted,
Saját bűnödet sirasd el.

És ha akkor igaz szívvel 
Megismered vétkeidet,
S  Jézusod szenvedéseiben 
Vétked büntetésit érzed;
Ha sírni tudsz vétked miatt:
Jézus megtanít majd arra,
Milyen édes megnyugtató 
A z igaz könnyek árja.

A rossz testvér.
— Mai képünkhöz. —

Az atyai házban nagy öröm van. A könnyelmű, 
rossz útra tévedt ifjú, hamút hintve fejére, szánva- 
bánva bűneit, az igaz útra tért, megjött az ősi 
hajlékba. Az öreg, ősz apa felejtett minden keserű
séget, minden fájdalmat, melyet fia meggondolatlan
ságával okozott neki. Örömében nyakába borúit, 
össze-vissza csókolta s nagy lakomát rendezett 
tiszteletére.

De haj, jön az idősebbik-fiú, a bátya, a mezőről. 
Mikor megtudja, hogy öcscsének szól a mulatság, 
a kitüntetés, megharagszik s vonakodik belépni 
a házba.

Aggastyán atyjának kell hozzá lépnieéskérlelnie, 
hogy ne vegye zokon szeretctének megnyilatkozását.

-— Jer, fiam! biztatja az agg, örülj velem együtt, 
hisz a te öcséd, a ki a mi húsunkból való hús, a 
mi vérünkből való vér, érkezett meg hosszú távoliét 
után. A nem remélt viszontlátás öröme nem da
gasztja-e kebledet?

Keserű szemrehányás jutalma a szerető apának:
— íme, hány esztendőn keresztül szolgáltalak 

híven, soha parancsolatodat meg nem szegtem, min
dig engedelmes fiad voltam s vájjon mind ezek 
fejében adtál-e nekem csak egy kecskefiát is, hogy 
azt társaimmal elmulassam ?

Az apa szelíden dorgálja fiát:
— Fiam, hiszen mindpn marhám a tied is, 

mindenemet megosztottam veled; szeretlek téged, 
de öcséd is fiam, szívem mind a kettőtöké.

Hány irigy testvér keseríti meg szüleinek életét, 
napjait még a mi időnkben is! Hány irigy testvér 
teszi tönkre gonosz indulatjával nemcsak saját 
édes testvéreinek boldogságát, de a maga jólétének, 
boldogulásának is sírásója lesz!

Irtsátok ki az irigységet, ezt a sötét foltot, 
szivetekből, s teljék meg helyette szeretettel: világos
sággal, fénynyel és áldó melegséggel.

„Atyafiúi szeretet által egymás szerelmére haj
landók legyetek!" (Róm. XII. 10.).
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Az ördög bibliája.
— Elbeszélés. — 

írta: Paulik János.

Az elválásnál a mama jó tanácsokkal igye
kezett ellátni fiát. „Járj szorgalmasan a templomba 
kedves fiam ! Becsomagoltam az imádságos köny
vedet is ; imádkozzál Istenhez naponként, mert a 
nagy városban sok kisértésnek van kitéve a fiatal 
ember“.

Sándor alig várta, hogy Pestre érjen, a hol 
előzetes megbeszélésük szerint, Cseri Gyula, a szom-

„Te igazán közénk való gyerek vagy, paj
tás ! — szólt az egyik czimbora elismerőleg Sán
dorhoz. — Nem ijedsz meg a magad árnyékától, 
úgy látom !“

„Hát ha még kártyázni látnád, úgy játszik, 
akár csak egy pesti kozák !“ — toldotta meg a di
cséretet Cseri, Sándornak kártyaismeretére czélozva.

„No majd kipróbáljuk ! —- szólt a másik új 
barát. — Mert tudod, itt szabad az élet, itt sza
bad egyetemi polgár az ember s azt csinál, a mit 
akar : s akkor megy az előadásra, a mikor neki 
tetszik."

széd földbirtokos fia, fogja várni az állomáson, 
hogy bevezesse a fővárosi élet titkaiba. Alig állott 
meg a vonat, hangzott a baráti üdvözlet: 

„Szervusz, Sándor !“
„Szervusz !“
Hárman voltak a várakozók, Gyulának a 

barátai. A bemutatkozáson csakhamar átestek. „Jó 
czimborák, — jegyezte meg Cseri Gyula, — együtt 
szoktunk tartani. Ma este is elviszünk egy helyre, 
a hol jól lehet mulatni. Reményiem, hoztál egy 
kis pénzmagot magaddal."

Sándor büszkén ütött az oldalzsebére.
Az első este igen kellemesen telt el. A czim

borák jóravaló fiúknak bizonyultak, kik ki nem 
fáradnak a poháremelésben, akár reggelig sem.

Sándornak jól esett a bevezetés s mélyen szi
vébe véste czimboráinak megjegyzéseit. Csakhamar 
elválhatatlanná lett a három jó barát, járván nem 
annyira az egyetemre, mint inkább mellette. Mind 
a négyen egyetértettek abban, hogy csak a vidám
ság az élet s nincs olyan mulatság, mint a kártya.

„Nincs annál nagyobb élvezet, — jegyezte 
meg egyszer Cseri, a kártyáról való beszélgetés 
közben, — mint ha az ember gusztál s a kívánt 
„blatt" bevág."

„No, az igaz," — helyeselte a másik.
„Elkártyáznék én is egy folytában akár egy 

hétig is," — fejezte ki Sándor a kártya iránt való 
nagy rokonszenvét.

S játszottak is sokat. Először egymástól nyer
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ték el a hazulról hozott pénzt s a nyereséget közö
sen elmulatták. Mikor pedig egymástól nem volt 
már mit elnyerniök, felkeresték a kártya-barlango
kat. A nagy városban akad ilyen elég; s rájok 
talál könnyen, a ki keresi. Sándornak hajlama 
itten aztán kellő kielégítésre talált. Könnyen bele
találta magát az új szabad életbe s élt is „az 
egyetemi polgár" hamisan értelmezett jogaival : 
keveset járt az egyetemre és sokat költött. Alig 
két hétre rá, új pénzküldeményért írt haza. „Tudod, 
édes apám, — írta a levélben — sokba kerül itt 
a könyv, meg a tagsági díjak s nem szeretnék a 
többi úrifiúk mögött hátramaradni." — S az 
öreg Karácsonyi hiúsága előtt ez hatalmas érv 
volt, Isten ments, hogy az ő Sándora valahol hátra
maradjon ! — igy gondolkozott s egy újabb pénz
adagot küldött a fiának, a mely ismét csak könnyen 
elment az előbbeni után. A mit el nem nyelt a 
kártya, elnyelte az utána való muri. Mert a kár
tyának az a különös sajátsága van, hogy nyeli a 
pénzt. Akár nyer rajta az ember, akár veszít, min
dig csak veszít; mert ha veszít, hát veszít, elmegy 
a pénz ! ha pedig nyer, akkor sincs a pénznek 
maradása : a hogy jött, úgy megy.

Sándornak mind szélesebb lett az ismeretköre. 
A rokoulelkek még a nagyvárosok tömkelegében 
is hamar megtalálják egymást. A kártyaasztalok 
jó ismerkedési helyek azok számára, a kik a kár
tyát szeretik. S könnyen megy mellettük az ismer
kedés, Nem jő tekintetbe sem kor, sem rang, sem 
felekezet, sem nemzetiség, csak annyi kvalifikáczió 
kell hozzá, hogy valakinek pénze legyen, a melyet 
hajlandó megreszkirozni.

A jó ismerősök, a kikkel Sándor a kártya- 
asztaloknál megismerkedett, adtak alkalmat a talál
kozásra. A kártyaasztalnak megvan a maga vonzó 
ereje. Sőt megvan a saját illemtana is. Ha nyer 
az ember: illő, hogy viszonzást adjon a vesz
tesnek. Ha pedig veszít: akkor meg a vesztesé
gét akarja visszanyerni. A nyerő még többet akar 
nyerni, a vesztő meg a pénzét nem akarja ott 
hagyni. S így megy az élőiről hátra s hátulról 
előre szüntelenül, s a ki egyszer ezen forgatagba 
kerül, ember legyen, ha ki tud belőle szabadulni!

Sándor is csakhamar bele került e forgatagba. 
Az apja által elvetett mag csakhamar gyönyörűen 
kezdett kihajtani szívében. Lángoló szenvedéllyé 
fejlődött ki nála a kártya iránti vonzalom, mely 
soha sem hagyta nyugodni. Mikor egy-egy átkár
tyázott éjszaka után felkelt úgy délfelé, eszébe 
sem jutott az egyetem, hanem várta az estét, a 
mikor újra leülhet kártyázni. Néha unalmában még 
nappal is, otthon, elővett a zsebéből egy pakli kár
tyát, osztott s egymaga játszott képzelt alakokkal. 
Ez már magasabb,,tanulmány, a lélek rabszolgasága 
a kártyában. Egyebütt nem is igen érezte jól 
magát, csak a kártyaasztalnál. S ha esetleg olyan 
társaságba került, a hol nem lehetett kártyázni, ott 
is legalább azzal hódolt szenvedélyének, hogy a 
kártyázásról mondott adomákat. Ez az az állapot 
már, a mi a szerelmesnél a kedvesétől való távoliét; 
ha kedvesét nem láthatja, legalább emlegeti. Később 
azután egészen elhagyta első szerény játszó-társait, a

kik csak kicsibe játszottak; ment oda, a hol nagyobb 
összegekbe lehet játszani. Mert a kártyaszenvedély 
olyan, mint az iszákos ember torka ; hovatovább 
csak erősebb s nagyobb adagokkal lehet kielégíteni. 
Este bekapta gyorsan a vacsorát s közömbös lép
tekkel szelte át az utczát, sietvén a kávéházba, 
hogy hozzá hasonló, sápadt, gyulladt-szemfí alakok
kal újra betemetkezzék a gomolygó füstfelhó'kbe, 
virradatig kártyázni__

IV.
Egy reggel nagyon izgatottan és sápadtan 

nyitott be Sándor Csery Gyula barátjához, a ki 
még az ágyban nyújtózkodott.

„Baj van, Gyula, segíts!"
„Mi baj?"
„Ez éjjel nagyon sokat vesztettem s becsület

szóra haladékot kértem huszonnégy órára. Az öreg
től nem tudok ilyen rövid idő alatt pénzt kivasalni 
s feltűnő is lenne tőle most pénzt kérni, mivel csak 
a minap vasaltam ki tőle egy nagyobb összeget. 
Becsaptam t. i. az öreget, azt írván neki, hogy 
itt egy nagy nemzeti ünnepély készül, a melyen 
én mint rendező fogok szerepelni, — s küldött is a 
jó öreg. De most már nem kérhetek tőle ; segíts 
hát te rajtam, kérlek ; talán a te öregedtől lehetne 
valamire sürgősen pénzt kérni."

„Ezt a forrást, barátom, én már szintén kime
rítettem, — válaszolt Cseri — így hát ahhoz nem 
fordulhatunk."
“ ‘ „Akkor hát legalább csapjunk ..be ..valamit! — 
szólt újra Karácsonyi Sándor. — Az én aranyórám, 
gyűrűim s ruháim már mind„ német szón" vannak, 
de talán a tieiddel kisegíthetnél."

S azzal Sándor oda ment a Cseri ruhaszekré
nyéhez, a kiről tudta, hogy gavallérosan szokott 
öltözködni s így, gondolta, akad a sifonjában elég 
becsapni való. Kinyitja a szekrényt s íme, a foga
sokon semmi! Csak egy pár kopott czipő hűsölt ott 
egy szögletben, a zöldelő penész árnyékában.

Erre mind a két gavallér, mint a kik értik a 
dolgot, elkezdett kaczagni.

(Folytatjuk.)

éH élt út 6SC «SC tX zX *2& <át aSC aSC dC sSC aSff

Száz év  előtt.
Ezelőtt száz esztendővel 
Ej borult a. mindenségre.
Félve, kérve feltekintett 
Minden nép a néma égre.

Legsötétebb s leghosszab volt 
A magyarnak éjszakája :
Deák Ferencz lelke kellett,
Hogy hajnal derüljön rája.

így világos lett körültünk...
Létre hoztad lángeszeddel,
Hogy szívünk sok hö reménye 
Megvalósult, nem veszett el.
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Tenger-munkád végeztével 
Am jutalmul mit se kértél,
Csakis nyugalomra vágytál 
S  csendesen pihenni tértél.

Mennyi baj közt, mennyi vészben 
Voltál békénk éber őre,
Nem csak vissza pillantottál,
Oh, te láttál már előre.

Megmutattad életeddel,
Hogy mérséklet s vasakarat 
Sok, sok ádáz ellenségen 
Fényes, nagy diadalt arat.

Mérhetlen volt bölcseséged,
Példaszó lett ím belőle,
Jellemed regébe illő.
Már csak álmodunk felőle.

Kétkedés tusája kínoz,
Félelemnek lángja éget,
Tedd, hogy a mi régi hírünk,
Még ne érjen gyászos véget.

Lelkedet küldjed le hozzánk,
Rég esengünk erre várva.
Hiszen ez a szegény nemzet 
Oly apátián, olyan árva.

Hosszú, csendes, síri álmod 
Vajmi éberen aludtad,
Mert hogy fel kell kelned újra,
Egyre vártad, nemde tudtad?

Te, ki élve képes voltál 
Almot látni, eljövendöt:
Sirodból ím újra éledsz,
Megjelölni a teendőt.

Vajha az a tiszta angyal,
K i a k k o r  volt segítséged,
Most, közénk a menyországból 
Elküldene újra T é g e d ! ... ,

. . .  A  világ történetében 
Bizony nem sok helyet kapott 
Hazánk gyászos s fényes múltja,
Alig, alig egy-két lapot.

Egyre véssük'} Ezernyolczszáz 
Negyvennyolcz és negyvenkilencz,
A  másikra ezt a két szót,
Ez e g y  nevet: Deák Ferenci.

Míg magyar lesz a hazában,
Minden ajk csak azt kiáltja:
„Élni fog Deák örökké Ju 
S  nagy neved mindenkor áldja.

G y ő ry  M a rg it.

Apró történetek.
Öröm, mely a  fájdalomból nőtt ki. N. város 

vasúti állomásának udvarán ott állott a vonat indu
lásra készen. A sűrű tömegben, mely a vonatra 
igyekezett, egy fiatal ember búcsúzott édes any
jától. Forró könnyek omlottak az anya szemeiből, 
mi közben fia nyájas,szóval vigasztalni igyekezettőt:

„Ne sírj, jó anyám! Hiszen Amerika sincs igazán 
a világ végén. Manapság már nincsen távolság s 
néhány év múlva úgy is visszajövök..."

„Oh jaj, — sopánkodott az anya — nem tudja 
azt senki, hogy mi az elhagyatott özvegynek lenni 
s egyetlen fiát ilyen messzire tudni!... Borzadok, 
ha arra a hosszú tengeri útra csak rágondolok.“

„Az szót sem érdemel, édes anyám; vigasztalta 
őt a fia, a gőzhajók ma már oly biztosan járnak, 
szerencsétlenségtől nincs mit tartani."

így beszélgettek az indulást várva. A vonat
vezetők becsukják az ajtókat, egy éles fiity — a vonat 
elindul, az anyát keserű könnyek közt hagyván s 
minden perczben nagyobbítván a távolságot közte 
és fia között.

A vonat végre megérkezik Nordenhamm állo
másra, a hol a fiúnak gőzhajóra kell szállania. A 
fiú gyorsan felszedi a málháját s a kikötőbe siet. 
Itt azonban feltűnik neki, hogy csend van, holott 
hajóinduláskor a kikötők élénk mozgalmak szín- 
helyei. Néz a hajója után s nem látja. Végre egy 
ott álló hivatalnokhoz fordul:

„Uram, kérem, hol van az „Elbe“ hajó?"
„Az még ma reggel elment," volt a telelet.
A fiatal ember nem akart hinni füleinek.
„Micsoda ? Elment ? ...  Lehetetlen ! íme, nézze, 

nekem is vele kellett volna utaznom." S ezzel elő
veszi az útlevelét, jegyét s mutatja.

A másik megtekinti s kérdi: „Nem a gyors
vonattal érkezett ön ide?"

„Nem; azt hiszem, hogy a személyvonattal is 
elég jókor jövök," — szólta fiatalember s majdnem 
kétségbeesve tekintgetett a távolba, mintha a távozó 
hajót szemeivel akarná utolérni. Azután panaszkodva 
tört k i : „Oh, jaj nekem! Mi lesz most már velem?! 
Nekem okvetlenül el kellett volna utaznom, mert 
különben oda is későn érkezem!"

„Már pedig hiába, az „Élbe" hajóval többé 
nem utazhat. De menjen csak az irodába, lehet, 
hogy ott utazási költségeit megtérítik."

Ezzel a hivatalnok ott hagyta. A fiatalember 
rohant az irodába. Ott ugyanaz a jelenet ismétlődik: 
ugyanazon nyilatkozatai a sopánkodásnak a fiatal
ember részéről s ugyanazon válvonogatások a hivatal
nokok részéről. A dolgon nem lehetett többé segí
teni; a hajó elment s a fiatal ember ott maradt! 
Jegyet vált ismét a vonatra s visszatér édesanyjá
hoz. Nagyon le volt verve s most már édes anyján 
volt a vigasztalás sora. De ő csak nem tudott a 
dologba belenyngodni s zúgolódva kiáltotta: „Miért 
is történt ez velem? miért, óh miért?!"

A legközelebbi napók egyike azonban meglepő 
feleletet hozott e „miért“-re.

Annak a napnak éjszakáján, a mikor a fiatal
embernek el kellett volna a hajóval utaznia, a halál
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angyala kirándulást tett a tengerre s szörnyű pusz
títást csinált rajta. Az „Elbe“ hajó Lowestoftnál 
elsülyedt s minden utazó a tengerbe veszett.

így hozták hírül a lapok. A zúgolódás hangja 
a fiatalember ajakán erre természetesen hálaadó 
imává változott.

Az Úr azt mondja: A mit én cselekszem, te 
azt most nem érzed; de majd megérzed ezeknek 
utána. (Ján. 13. 7.) Gyakran csodálatos, nekünk 
nem tetsző utakra vezet a Gondviselő keze, de csak 
azért, hogy a kisebb baj által megóvjon a nagyobb- 
tól. Ember, miért vagy hát iránta bizalmatlan?! 
S ha néha meglátogat: miért zúgolódol?

Közli: Paulik János.

Aranykönyv.
I. Az erzsébctfalvi cv. templom- és papilak-alap javára 

adakoztak : Özv. Palitz Lajosné (Nyíregyháza) gyűjtöivén : 
özv. Barzo Jánosáé 2 K, Májerszky Béla 2 K, Bogár Lajos 
2 kor., Moesz Béla 1 K, Bállá Jenő 2 K, Oberliinder Zsig- 
mond 1 K, Kovács Fercncz 1 K, Huray Samu 2 K, Báró 
Feilitzsch Berthold 5 K, Fest László 2 K, Dr. Meskó László 
4 K, id. Hajfell Lajos 2 K, Barzo Mihály 3 K, Kovács 
András 1 K, Barzo György 1 K, Dömötör György 1 K, 
Martinyi József 2 korona, Stoller Ferencz 2 korona, Kon
dor Mihályné 2 K, Paulik János 2 K, Nyíregyházi takarék- 
pénztár egyesület 5 K, özv. Palioz Lajosné 8 K, özv. Andrásy 
Samuné 2 K, Topscher Zsuzsanna 1 K, Palicz nővérek 2 K, 
Klein Adolfné 2 K, Schlichter Gyuláné 2 K, Palicz István
1 K, Konthy Gyuláné 2 K, Irsai és Társa 2 K, Dr. Prok 
Gyula 2 K, Victorisz Dániel 1 K, Gólián László 1 K, dr. 
Victorisz József 1 K, Kozák István' 1 K, dr. Kelemén Adolf
2 K, Eltscher Simon 1 K, dr. Bertók István 1 K, Zimmer- 
mann Rezső 1 K. Összesen: 80 K. — Böngérfi Margit k. a. 
gyűjtése 8 K, ehhez járu lt: Petrovics M. 50 f, Stan János 
1 K, Jekel Péter 1 K, Betti Tichy 2 K, Tachauer Adolf 
50 f, özv. Részner Mihályné 20 f, Böngérfi Margit 30 f, N. 
N. 2 K 50 f. Főösszeg: 5708 K 16 f. Az Ur áraszsza el leg
jobb áldásival a kegyes adakozókat és tegye gyümölcsözővé 
nemes adományaikat.

Különféle.
Deák Ferencz emlékezete. A haza bölcse 

születése százados évfordulója alkalmából közelgő 
országos ünnepre Deák Ferencz emlékezete czím- 
mel kedves kis füzet jelent meg, a mely magában 
foglalja röviden mindazt az anyagot, a mely az ország
szerte tartandó Deák-ünnepeken az ünnepi pro
gram m összeállításához szükséges. Deák Ferencz 
emlékezetéről Móra István írt, a 60-as évek rövid 
jellemzését dr. Göőz József fejtegeti. Dósa Lajos, 
Ujváry Béla, Minké Béla költeményekkel gazda
gították a füzet tartalmát, a melyet Deák Ferencz 
bölcs mondásaiból egy csomó idézet s Deák Fe- 
renczről szóló apróságok feljegyzése tesz teljessé. 
A füzetet képek is díszítik. A Deák emlékfüzetet 
kiadta a Lampel Wodianer-téle udvari könyvkeres
kedés Budapest, Andrássy-út 21. sz. Ára 20 fillér.

Hibásbeszédüek tanfolyama. Van a fővá
rosban egy ügyes szaktanító, (lakik: V. Báthory- 
utcza 20. sz.), Solt Lajosba, neve, a ki hathetes 

a a hibásbeszédűeket. In

tézetét a tudomány legújabb vívmányaival sze
relte fel, de ez mind csak holt tőke. Eletet az ő 
igaz ügyszeretete, lelkesedése, hivatása iránt s a 
szerencsétlenek iránt érzett meleg szeretete kelt.

Dalmáczia az Urániában. Az Uránia tudo
mányos színházban még az őszön színre kerül 
Dalmáczia hazánk történetének legfényesebb lapjai 
keretében. Dr. Havass Rezső, kir. tanácsos, a föld
rajzi társaság tudós alelnöke, a ki Dalmáczia vissza
csatolása ügyében fáradhatatlanul dolgozik: immár 
az ifjúság figyelmét kívánja Dalmácziára terelni. 
Még a nyáron az Uránia művezetőjével és fény
képészével lenn járt az Adriánál s vagy ötszáz 
fölvétellel tértek vissza. Dalinácziának földrajzi és 
történeti szempontból való bemutatása igen érde
kes és tanulságos, a mellett megkapó látványos
ságokkal fűszerezett vállalkozásnak Ígérkezik. Az 
iskolák igazgatóinak figyelmét már eleve felhívjuk 
az Urániának a nevelés-tanítás ügyét támogató 
működésére. A vidéki közép- és felsőbb iskolák 
tanulóit is fel lehet hozni az ország szívébe s nem 
ártana, ha az egyszerű népet is kisebb-nagyobb 
csapatokban az Urániába vezetnék, a hol szívét- 
lelkét nemesítve, kellemesen szórakozhatnék.

A m agyar bibliaterjesztő. A budai ev. ref. 
templomban szeptember 8-án lélekemelő ünnepély 
folyt le. Ez alkalommal küldötte ki a Bethánia- 
egylet Csűrös Sándort, az újonnan lefordított és 
kiadott Márk evangéliumának, a bibliáknak s egyéb 
jó könyvek és lapok terjesztésére. Éneklés és imád
ság után Haypál Benő, budai ref. lelkész tartott 
prédikáczió't János ev. 6 rész.T8?'v. álapjanTVajlíá 
e beszéd, mely Isten igéjének erejéről s a biblia- 
olvasás fontosságáról szólott, visszhangra talált 
volna minden jelenlevő lelkében; vajha a szent
írás tnnulmányozása és terjesztése lenne egyhá
zunk s híveink törekvése. Nem elég — rnondá a 
prédikátor — a bibliát szépnek, fenségesnek tar
tani, hanem naponként kell táplálni lelkünket 
belőle. Az istentisztelet után Biberauer Richárd 
segédlelkész szólt a gyülekezethez. Elmondta, hogy 
fontos körülmények indították a Bethánia-egyletet 
arra, hogy kibocsássa e férfiút a biblia terjeszté
sére. így alapítjuk meg egyfelől a londoni biblia
társulatnak hazánkban folytatott áldásos munkáját, 
másfelől pedig egyházunk felvirágoztatására tehet
nénk-e jobbat, minthogy magunk is terjesztjük az 
élet beszédét. Maga Csűrös Sándor is szólott. Val
lást tett arról, .hogy ő egykor nagyon távol élt 
Istentől, de az Üdvözítő szeretete megszabadította 
őt a világ kötelékeitől' s most nagy reménynyel 
indul el annak a könyvnek terjesztésére, melynek 
szelleme lelkét megváltoztatta, szivét átalakította. 
Mi is áldást kérünk Csűrös atyánkfiára, hogy ezen 
új munkában ne csüggedjen el, hanem Isten kegyel
méből vigye be a szentírást sok hajlékba, ez által 
terjeszsze el az Ige vigasztaló, fölemelő erejét.

II. Rákóczi Ferencz imádsága. II. Rákóczi 
Ferencz irta 1703-ban a kuruez sereg számára az 
itt következő gyönyörű imádságot, melynek egy
kori kézirati másolata Győrvármegye levéltárában 
fekszik.

Úristen! Igazság kútfeje és kimeríthetetlen
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forrása a kegyelemnek, ki parancsolataidról meg
feledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármá
val sújtod, hogy megtörvén gőgjét, a mint neki a 
büntetésben igazságot, úgy a megbocsájtásban újból 
kegyelmet nyújts : bevalljuk, Uram, őseink nyug- 
hatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, 
a melyekkel ellened támadván, ostorodat valóban 
megérdemeljük ; rászolgáltunk, Uram, hogy nem
zetünk dicsősége elenyészszék s gyermekeink ide
gen nép járma alatt görnyedjenek, méltók vagyunk, 
hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete 
cs nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel el
hajoltunk Tőled, Istenünktől és Urunktól. Mindazon
által, óh Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvé
nyébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a 
szegények és özvegyek, az árvák Hozzád felsíró 
jajkiáltását, tekintsd a bűnhődésre kész ártatlanok 
kiontott vérét s ne feledkezzél meg irgalmasságod 
cselekedeteiről, melyekkel hajdan szolgaságban 
sínylő választott népedet elárasztani kegyes voltál. 
És ha lelkeinkben lángra lobbantottad felszabadu
lásunk vágyának tiizét, vezéreld cselekedeteinket, 
erősítsd meg karjainkat, élesítsd fegyvereinket, 
hogy kegyes akaratodnak egyesült erővel szolgál
hassunk. Adj, Uram, azoknak, kiket vezéreinkül 
rendeltél, a rendelkezésben bölcsességet, a balsors- 
bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy vég
zéseid útján haladjanak. Jelöld ki, Uram, táboraink 
határát és azt kürülvevén irgalmasságod köntösé
vel, óvd meg az ellenség cseleitől s űzd el az 
álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül 
találtassunk. A Te angyalod legyen a mi őrünk 
és vezetőnk a csatában, a ki szétszórja a fegyve
rek golyóit s valamint Izraelt szárazán átvitte a 
tengeren, úgy vezessen át bennünket sértetlenül 
az ellenségeink tömegén. Add végül, Urunk és leg
kegyelmesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped 
kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem 
igazságtételeid őreivé leven, ütünk nyugalomban 
és békességben vezesse Tehozzád, ki végtelen 
kegyelmednél fogva azt akartad, hogy a szolga
ságból kiszabadhassunk és megváltassunk. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban 
veled él és uralkodik, mindörökön örökké. Ámen.

Ev. Homiletikai Folyóirat. Szerkeszti és 
kiadja Geduly Henrik nyíregyházi ág. hitv. evang. 
lelkész. — A hézagpótló vállalat 7. száma a kö
vetkező gazdag tartalommal jelent meg : Az oltár 
költészetéből, Nagy Lajostól, vasárnapi beszédek 
Balthazár I.-tól, Farbaky I.-től, Zúz Páltól, espe
res ségi gyámint. istentiszt, beszéd Balthazár I.-tól, 
eskető beszéd Zábrák Dénestől, új temető-helyisé
get megszentelő szavak Liszkay Jánostól, sírbolt
avatás Petruvits S.-tól, halotti beszéd Kovács A.-tól, 
imádság Magyary M.-tól, külf. anyag a „Bibliáról" 
szóló cziksorozathoz Geduly Henriktől. Irodalom. 
Melegen ajánljuk lelkészeknek, levitáknak.

Mennyit já r  életében az ember. Sokat lép 
az ember, a míg a sír szélére ér. Ha minden lé
pését számlálná és számon tartaná, maga is meg
ijedne, mekkora utat tett meg. Krisztiánjában Jörk 
professzor nemrég érdekes előadást tartott a láb 
munkájáról és ez alkalommal elmondotta a követ

kező adatokat: Egy pinezért, a ki egy forgalmas, 
nagy vendéglőben szolgál, lépésmérővel látott el. 
Az apparátus kiderítette, hogy a pinezér — egy 
harmincz éves ember — reggel nyolez órától éjfél- 
után félegyig 99,199, perczenként tehát átlag tíz 
lépést tett, a mi hatvan kilométernyi utat jelent. 
Ez a pinezér hetenként négy napon át, esztendőn
ként 208 napig van szolgálatban. Kétszáznyolcz- 
szor 99,199 valamivel több, mint húsz és 
félmillió lépés. Ennyit tesz meg tehát egy eszten
dőben. Az út, a melyet egy hónap alatt begyalo
gol, 1040 kilométer, a mit egy év alatt megtesz, 
12,480 kilométer, vagyis majdnem olyan hosszú, 
mint a föld tengelye, a mely 12,713 kilométer. A 
föld abroncsa az egyenlítő körül 40,000 kilométer, 
ekkora utat ez a pinezér negyedfél esztendő alatt 
tesz meg és még pihen is évenként 157 napot. 
A miből látnivaló, hogy a pinezérmesterséghez 
nemcsak fej kell, hanem láb is.

Lelkészválasztás. A fehér-komáromi ág. h. 
ev. egyházmegyébe kebelezett ondód-pusztavámi 
egyházközség Kotsch Mihály eddigi] marosvásár
helyi lelkészt választotta lelkipásztorává. •

Könyvesbolt. A minap jelent meg Pozsonyban 
dr. Masznyik Endre és Kovács Sándor szerkesztésé
ben az Ev. Theologusok Otthona 1902—1903. évi 
jelentése. Az élénken szerkesztett füzet megemlé
kezik az év történetéről, nyújtja az Otthon szerve
zetét, bemutatja az Otthon tagjait, fölemlíti a jó
téteményeket, megismerteti az Otthon könyvtárát, 
olvasótermét, kimutatja a befolyt adományokat s 
végül lelkes felhívást intéz a hitrokonokhoz további 
támogatás iránt. A füzetnek szabott ára nincs, de 
kegyes adományokat szívesen elfogadnak érte az 
Ev. Theol. Otthonában Pozsonyban.

Buttkayné Kossuth Lujzáról. Irta és fel
olvasta: Gunszt Bertalan. A Teleki Blanka-kör 
külön lenyomata.

A szív melegével megírt ügyes kis füzetben 
a szerző a nagy honleánynak nem annyira élet, 
mint inkább jellemrajzát igyekszik nyújtani.

Jelentés a brassói ág. hitv. ev. magyar egyház
megye életéről az 1902. év januárius 1-től 1902. 
évi decz. 31-ig terjedő időben/?o/ms Pál főesperes
től. A két ívnyi jelentés kimerítően tárja az egyház- 
megyei közgyűlés elé a lefolyt év eseményeit. Tar
talmazza a népmozgalmi adatokat, a hivatalbeli 
változásokat, a hagyományokat és alapítványokat, 
az anyagi segélyezéseket, az építkezésekre és fel
szerelésekre fordított költségeket; megemlékezik az 
egyházpolitikai törvényeknek hatásáról, a tanügyről, 
a fontosabb hatósági intézkedésekről, ünnepélyekről 
stb. Mozgalmas év volt a letűnt a fiatal egyház
megyében.

Értesítők. Szerkesztőségünknek a következő 
értesítőket küldötték be: A bpesti ág. hitv. evang. 
magyar és német egyházgyiilekezet nép- és polgári 
iskolájának évi értesítője az 1902/1903. tanévről. 
XXIV. évfolyam; a győri ág. hitv. evang. népiskola 
értesítője az 1902/1903. isk. évről, szerk. Benedek 
V. és Gróf E. tanító; A dunáninneni ág. hitv. ev. 
egyházkerület modori leánynevelő-intézetének érte
sítője az 1902/1903. tanévről, összeállította: Brand
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Vilma, igazgató; a békéscsabai ág. hitv. evang. 
Rudolf-főgymn. XXXVIII. értesítője, szerkesztette 
Bukovszky János igazgató-tanár; a selmeczbányai 
ág. hitv. evang. lyceum értesítője az 1902/1903-iki 
tanévről, közzéteszi Jezsovics Károly igazgató-tanár.

Mind ezek az értesítők gondos szerkesztésben 
jelentek meg s tanulságos képet nyújtanak az is
kolák belső s külső életéről.

A bács-szerémi ág- hitv. evang. egyházmegye 
monográfiája. Az egyházmegye megbízásából össze
állította Bierbrunner Gusztáv ókéri ág. hitv. evang. 
lelkész. — Újvidék 1902.

254 lapra terjedő, alapos munka, melyet a 
Bácskának általánosan elismert, aranytollú író-papja 
nagy ügyszeretettel alkotott meg. A bevezetés rövid 
történeti áttekintését nyújtja annak a területnek, 
melyen a bács-szerémi ág. hitv. evang. egyházmegye 
megalakult és kifejlődött. Ezt követi az egyház
megye története, szól az egyházmegye szervezetéről, 
tisztikaráról, intézeteiről, törvénykezeléséről, nép
neveléséről s végül az újverbászi algimnázium tör
ténetét nyújtja. Megismerkedünk a XVIII. és XIX. 
században keletkezett egyházközségek érdekes és vál
tozatos történetével, majd a bács- szerémi ág. hitv. 
ev. egyházmegye különválásának okait fejtegeti.

A tanulságos munkát ajánljuk az elolvasásra.
Hasznos könyvet írt és adott ki a napokban 

Zsiray Károly. Munkája a lelkészi jövedelem ki
egészítéséről szóló 1888. évi XIV. törvényczikk 
magyarázata. Ára 1 kor. 20 fillér. Kapható Rókáinál.

Végül felemlítjük az ugyancsak Kákái Lajos 
kiadásában megjelent jegyzékét a magyar ref. és 
ág. hitv. cv. egyházi irodalomnak.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1903. szeptember hó 1-töl 

30-áig a következő összegek folytak b e :
4. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával befolytak, 1903-ra : 

Fürst András, dr. Belohorszky János, Dianiska András, 
Hász Antal, Beszterezebányai gimnázium, Frint Lajos, Benka 
Gyula, Margócsy Emma, Matus György, Horváth Emil, dr. 
Sauer Károly, Jánossy Lajos, dr. Steinmetz Lajos, Oberlan- 
der Fülöp, Wagner G. Adolf, dr. Seultéty Ödön, Svigruba 
Pál, Perényi Rezső, Lellbach Péter, Modori kér. leányiskola, 
özv. Nauendorff Henrikné, Mandeljk Sándor, Beoht Rezső, 
Kalenda János; 1902-re: Kármán István, Gaál Mihály; 
1902—1903-ra: CsepregiGyörgy; 1901—1903-ra: Komáromi 
egyház; 1900—1902-re: dr. Hösz'M'ihály, 1901-1904-re: dr. 
Ormay Kálmán, 1894-1896-ra: Joeekel Henrik (20 K).

5. Biókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1903-ra: 
Albrecht Károly, Jávor Endre, Lehotzky Miklós, Saly Sán
dor, Bergmann Ágost, Graef János, Dér István, Babusnik 
Ágost, Babusnik Aladár, Forgách Károly, Wagner Henrik; 
1902—1903-ra: Dr. Mátéfy Fereencz.

3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1903-ra: 
Tomcsányi József, Rédei Sándor, Rajki Istvánná, Kimer 
Gerhardt Katalin, Mesko István, Keller József, Bállá István, 
Murvai János, Versónyi Elemér, Holecska Antal, Trucz La
jos, Holecska János, Csarnay Gábor, Bakos Béla, Szemenyei 
István; 1903-1906-ra: Csepregi Sándor; 1903-1904-re; 
Fehér Antal.

4. Kiadványokért befolyt: Vidéki bizományosoktól 53 K 
62 fillér.

5. Evang. Családi Lapra : Előfizetőktől 29 K 30 f. 
Összesen befolyt 479 K  62 f.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1903. okt. 1-ón.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert uéktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Október Reggel. Este.

16. Jób 19, 25—29. Dán. 12, 2—3.
17. Zsolt. 23, 1—6. Jel. 7, 16 -  17.
18. Máté 21, 22-27. Luk. 11, 9 -13.
19. Koloss. 3, 1—4. Kor. L, 15, 43—49.
20. Koloss. 3, 8—11. Ap. cs. 10, 34—35.
21. Máté 25, 40—43. Jób 31, 16—23.
22. Zsolt. 65, 10—14. Jób 38, 25 - 27.
23. Pét I., 1, 22—25. Jak. 1, 9—11.
24. Kor. I., 13, 1—7. Póld. 10, 11 - 14.
25. Máté 11, 25—30. Tim. I., 2, 1—4.
26. Kor. L, 13, 8—10. Ján. I., 3, 3—7.
27.. Kor. I. 13, 11—13. Kor. II., 5, 7 -10.
28. Ján. 13, 35—38. Ján. 1., 2, 8 -10.
29. Zsolt 133, 1—3. Zsolt. 134, 1 -3 .
30. Zsolt. 145, 18-21. Zsolt. 145, 8—17.
31. Luk. 15, 2—7. Máté 18, 12 -14,

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

A szerkesztő üzenetei.
TL. 13. P őstyén . A mi késik, nem múlik. Társaságunk 

és a ,gyámintézet‘ ráér néhány év múlva is odarándulni. 
Adja Isten, hogy addig a templom felépüljön. — Özv. R. 
A.-né. Kassa. Az előfizetés díját szíveskedjék a pénztáros 
úrnak küldeni. — F. A. B pest. Az illetőnek levelet irtani. 
Üdvözlet. — K. G. Sátoraljaújhely. A mint lehet, sorát 
ejtjük.

Kérelem. T isztelt olvasóinkat kérjük, szives- 
k ed jenek  lapunk hom lokát figyelembe venni. A szer
kesztőhöz csak a kézira tokat kell küldeni, az elő
fizetés d ijá t a pénztáros ú rn ak  tessék  m egküldeni, 
reklam álások a nyom dába küldendők.

A budapesti g-abonapiacz jegyzései
október 13.

G a b o n a f a j
E g y  h e k to l i t e r  
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B á n s á g i b ú z a  . . . . 74—81 14.70 15.50
T is z a v id é k i  b ú z a  . . 74—81 14.80 15 80
P e s tv id é k i  „ . . 7 4 -8 1 14.60 15.60
F e h é rm e g y e i  „ . . 74—81 14.80 15.70
B á c s k a i  „ . . 74—81 14.90 15-40
R o z s , I. r e n d ű  . . 70—72 12 30 12.50
• r  11. „ . . . __ 12.10 12.30

Á r p a ,  ta k a r m á n y  . . 60—62 1 1 . - 11.40
» é g e tn i  v a ló  . . 62—64 10.80 11.—
„ s e r fö z é s re  . . 64— G6 —. —

Z a b , ó ............................. 39—41 11.10 11.40
„ o j ............................. 39—41 10.70 11.40

T e n g e ri, b á n s á g i ,  ó __ 12.10 12.30
„ m á s n e m ű , új . __ 12.30 12.—
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K ö les , ó ............................ —
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