EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.
Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
E lő f iz e t é s d íj a e g y

é v r e 2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér.
A h ir d e t é s d í j a : l oldal 24 K .,
fé lo ld a l 12 K., negyedold. 6 K .

Bérmentetlen levelet nem fogadunk eL
K é z ir a t o k a t n e m a d u n k v is s z a .

Kilenczedik évfolyam.

__

JX., Kn ézits-utcza 17. szám.

E l ő f i z e t é s t és h ir d e t é s t elfogad
az „E v . Cs. L a p w kiadóhivatala
(H ornyánszky V. hirlapkiadóliivatala, Akadém ia-u 4.), hova
a rek lam álások,is küldendők.

A L u t h e r - t á r s a s á g t a g ja i e la p o t
i n g y e n k a p já k .

IX ., Knézits u. 17. sz., h ova a
kéziratokat kell küldeni.
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sze rk e sztő sé g

Hudapest, 1901. január 15.

ír ó s z o b á j a :

1. szám.

Olvasóinkhoz.__ (B.)Mintatavaszhírnökét,akedvesfecskét,e„

zren és ezren
várva-várják: úgy várták, lesték t. olvasóink közül is sokan lapunk
ez évfolyamának megindítását. S a mint az elkésett fecskét is öröm
mel fogadjuk, elfelejtünk minden bosszúságot, minden keserűséget,
melyet a várva-várt, meghitt barát késése okozott: legyen szabad
reménylenünk, hogy t. olvasóink sem neheztelnek meg kis kése
delmünkért.
N agy fába vágtuk fejszénket: lapunkat át akartuk alakítani
hetilappá. Annyi oldalról biztatlak, kértek erre az újításra, hogy
kötelességünknek tartottuk megkísérlem. Mi több, szándékunk volt
lapunkat — ugyancsak többoldalú felszólalásra — nemcsak magyar,
de német és tót nyelven is kiadni.
A Luther-társaság fáradhatatlan elnöke, ev. egyházunk püspökei
révén összes ág. hitv. ev. lelkészeinkhez fordult támogatásért. Kérte
a nagyt. lelkész urakat, hogy írják össze híveik közül azokat, kik
lapunkra előfizetnek.
Sem a német, sem a tót kiadásról szó sem lehet, oly kevesen
jelentkeztek. A lap magyar kiadását már tekintélyes szám kívánja,
de még mindig nem akkora, hogy a lap hetenként jelenhessen meg.
Mint érdekes jelenséget, fel kell említenünk, hogy oly kívánság
is felmerült, mely hetilapunk árát két fillérben szabta meg. E g y kis
számítás után mindenki beláthatja, hogy ez teljes lehetetlenség.
Hiszen minden lapszámra kétfilléres bélyeg is kell, hol marad a
czímszalag, a szedés, nyomás, papír stb. ára?
Évi két koronánál olcsóbban lehetetlen képes hetilapot adni.
A képek beszerzése nemcsak fáradságos, de költséges is. É v i'k é t
koronás ár mellett is csak feltételesen indíthatjuk meg hetilapunkat,
ha t. i. előfizetőink száma több ezerre szaporodik. Ez lesz törek
vésünk, minden igyekezetünk. A ki helyesli czélunkat, a ki méltá
nyolja törekvésünket: álljon mellénk, szívesen fogadjuk.
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Mihelyt elegen leszünk: beváltjuk ígéretünket.
A Társaságot azonban koczkázatos vállalatba nem vihetjük.
A míg megerősödünk, mint eddig, csak kéthetenkint jelenhetik
meg a lap.
Üres kézzel még sem jövünk. A lapnak csinosabb, ízlésesebb
külsőt adtunk s tartalmát újabb rovatokkal bővítettük, gazdagítottuk.
Isten nevében útnak indítjuk formában ugyan új, de szellem
ben régi lapunkat. A z Úr, a kitől jő minden jó adomány, minden
áldás, legyen velünk ez új évben is és segítsen, gyámolítson mun
kánkban. A z Ú r adjon az elmúltnál boldogabb új esztendőt t. olva
sóinknak. Boldog új esztendőt!

Ú j esztendő.
Irta : Szabolcska Mihály.
Nem ez a világ volt

Elfutnak az órák,
A napok, az évek . . .

Soha a világom,

Maholnap, maholnap
Delelőmhöz érek.

Nem a búzán kaptam,
— A búzavirágon !
. . . S most íme, az évek

Es mintha az önvád

Gyors futása, mintha

Lepné meg a lelkem:
Hogy keveset tettem !

Egyébre tanítna !

Hogy csak ábrándoztam,

— M enj el innen, menj el,

Hogy csak álmodoztam,
Elérhetlen vágyak

Fekete kísértet,
Megmaradok én a

Dajkálója voltam„

Szívem emberének.

Hogy od'adtam magam
Czéltalan czéloknak,

Rajongó hívője

Csalfa csillagoknak.

Czéltalan czéloknak,
Csalfa csillagoknak !

S hadd szálljanak el bár
A napok, az évek:
Hiszem én Istent, hogy
Nem híában élek !
Jön egy szebb világ még
Erre a világra . . .
Es annak lehetek
Egy előre vetett
Veszendő sugáral
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A XVI-dik század méhóben nagy

az olajcsepp a bátor barát 95 tétele
vala. K i ihlette őt e merész lépésre, őt

események forrongtak. Csak egy olaj-

a szerzetest, kit a hatalmas pápa pillan

csepp kellett, hogy lángra lobbantsa
a sistergő parazsat s az a láng meg

tásával lesújthatott volna még, ha nem
az Isten? Az, a ki megihlette Ezsaiás

világítsa századok hamis tanításait,
a „Krisztus helytartóját" a maga tel

prófétát, mondván:

jes

mivoltában mutassa be

én vagyok a te Istened, ki téged meg-

bűneivel, tévedéseivel egyetemben. Az

erősítlek és az én igazságomnak jobb

Luther kiszögezi 95 tételét.

emberi

„N e félj,

mert

én veled vagyok; meg ne rettegj, mert

Luther kiszögezi a 95 tételt.

AZ „EV. CSALÁDILAP1 TÁRGZÁJA.
A nagymama legszomorúbb napja.
Ir t a : B é r i G y u lá n é .
Rózsaszín és fehér arczú, fehér hajú,
fehér lelkű nagymama ő; az évek
semmit sem ártottak csodálatosan
finom, szép vonásainak, örök ifjú
kedélyének. Nemcsak a családtagok,
az idegenek is érzik az ő csodálatos
hatását, emelkedett lelkét, szívjóságát.
Az egész vidék áldja; azt mond
ják róla, hogy a bibliát a szivében
hordozza.
A távolabb lakó unokák, a kik
csak nyáron láthatják a nagymamát,
egész éven át sokat gondolnak arra
a percre, a mikor a nagymama az ő
kedves mosolyával fogadja őket.

Az unokák zaja egész betölti most
is az ódon lelkészlakot.
— Nagymama, kérem, meséljen —
hangzik ki úgy estefelé, a vadszőllővel befutott tornáczról, a hol a nagy
mama a nagy karos székben élvezi
a kétféle napfényt, a mely az égből és
kis unokái szeméből sugárzik reá.
— Aztán miről meséljek? — kérdi
az ő édes, lágy hangján.
— Csatáról, — szól nagy hirtelen
a legöregebb fiú-unoka, felcsillanó
szemekkel, a ki képzeletben már igen
sok csatát vívott.
— Nem csatáról, arról nem akarunk
hallani, — kiáltanak a lánykák, a kik,
mint rendesen, itt is többségben voltak.
— Tündérekről, nagymamám, —
kéri az egyik lányka: Erzsiké, ábrán
dos szemét a nagymamára függesztve.
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karjával támogatlak téged.11 (Ezsaiás

Péter bácsi: Ú gy otthagyott a múlt
kor, mint szent Pál az oláhokat! Még
az „A dj Isten11 is a torkába szakadt I
János bácsi: De mikor annyira
siettem. Ne rójja fel, szomszéd, bűnül,
helyrehozom máskor.
Péter bácsi: Éppen azért orroltam
meg egy kissé, hogy olyan szépen
beszélt Jézus születéséről, aztán rög
tön abbahagyta.
János bácsi: Beszéltem volna még

egyébről is, de most esik időm. Térül
jön csak befelé.
Péter bácsi: Hallja, szomszéd, mitől
légyen, hogy én olyan furcsán érzem
magam, valahányszor tisztös hivata
lom a plébánosúrral cselekvésre szólít?
János bácsi: Tiszta munkai A ki
az igaz útra lépett, annak a másikon
nehezére esik a járás. Amarra hajlik
az már. Különösen, ha valakinek ilyen
meglett korban nyílik fel a szeme.
Azt szeretném ennekutánna, hogy a
búcsút meg a misét is a maga valódi
ságában lássa. Ugyan mit neveznek
maguk búcsúnak?
Péter bácsi: Búcsúnak? Hát olyan
jócselekedetet, melyet az ember akkor
tesz, ha valamelyik híres templomba
elmegy imádkozni. Annál jobb, minél
messzebb, minél több sanyarúság
között megy.
János bácsi: Nem jócselekedet az
a valódi értelme szerint, hanem vezete
tés, büntetés, melyet búneikértapapjuk
ró ki rájuk, hogy az Isten is elen
gedje a bűnüket.
Péter bácsi: Igaz a, most jut eszembe
„a búcsú a bűnbocsánat után fönma
radt ideig tartó büntetésébe elengedése /“
János bácsi: Nem fából vaskarika .
az, szomszéd, a mit mondott! Ha az

— Tudja mit, nagymamám! —
mondja a legnagyobb, az Emmike,
meséljen magáról, a nagymama éle
téről.
— Igen, igen, — kiáltják egyszerre
mind, a hányán csak voltak; pedig
jó csomó volt együtt és tapsolni,
ujjongani kezdtek.
— Jól van, édes gyermekeim, legyen
meg a kivánságtok, — mondta a nagy
mama, — mesélek valamit magam
ról. Már sokat beszéltem én nektek
az én életemből, jó és rossz napok
ról, a mit a jó Isten mindenkinek
vegyesen ad, most elmondom az én
életem legszomorúbb napját.
Csend lett, a gyerekek elhelyez
kedtek, a kis Liliké egész a nagy
mamához húzódott, Margitka pedig
megcsókolta a nagymama kezét, még

a légydongást is meg lehetett hallani,
s az alkonyi csendben a nagymama
mesélni kezdett.
— Még egész fiatal, félig gyerm ek
lány voltam, valamivel öregebb, mint
most az Emmike, mikor 48-ban ki
ütött a szabadságharcz, ti nagyok,
iskolások már tudtok erről vala
mit, tudjátok, hogy előszóra m agya
rok győztek, de aztán később ők is
sok csatát vesztettek és lehanyatlott
a magyar fegyverek dicsősége, mert
a sok-sok ellenséggel a kevés magyar
nem tudott megküzdeni.
Ebben a szomorú időben nehezen
vártuk az új híreket, és mi lányok
a testvéreimmel, minden vesztett csa
tát megsirattunk és buzgón imádkoz
tunk a magyarok győzelméért. Még
a nagy harezok legelején volt: egy

X L I. r. 10. v.)
Nézzétek képünket! Mint forr a
vittenbergi vártemplom előtt az utcza
népe. Eégi vágya telt be. Mit eddig
kimondani senki sem merészelt, ki
mondta egy Ágoston szerzetes. A hír
szárnyára vette, nagy Németország
ban szerte-szét viszhangzott: „N agy
dolgokat cselekvők az Úr mivelünk.11
H . L.

Péter bácsi meg János bácsi vitat
kozása a hit dolgairól.
Búcsú. Mise.
írta: Horváth Lajos.

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

Isten — mert csak is az Isten bocsát
hatja meg az embernek bűneit —
megbocsátja a bűnt, miért büntet
akkor, ha mindjárt ideig is. Isten
előtt a bűn mind egyforma, nem válo
gatja ki, hogy ezt megbocsátom, ezt
meg nem. Aztán a búcsú szerintük
több volna, mint az isteni bűnbocsá
nat, mert csak ezután engednék el
az embernek minden büntetését. K i

5

engedné el, tudja-e? Az egyház.
Pedig az is emberek gyülekezete.
Vagy ennek feje: a pápa?
Egyik könyvükben azt olvastam,
„Vannak búcsúk, melyeket a pápa
engedélye folytán a tisztító helyen
szenvedő lelkek javára is fordít
hatunk."1 Ilyen tanítás már csak öreg
hiba, vastag tévedés.
1 Róm. kath. Szertartásban. 64. o. 262. p.

A pápai bulla megégetése.

zimankós téli reggelen, rendes szoká
sunk szerint, korán, még gyertyánál
keltünk fel. És összegyűltünk mind
nyájan a nagyszobában, a hol a cse
lédek fontak, mi meg anyánkkal varr
tunk, kötöttünk, miután már elébb
mindnyájan együttesen egy szent éne
ket énekeltünk el.
A munka mellett persze egyébről
sem tudtunk beszélni, mint a leg
újabb hírekről, mit itt is, ott is hallot
tunk: mert akkor még nem volt annyi
újság, mint most, egy-kettő ha volt
is, de mindenki nem járathatta. Csak
úgy híre járt, hogy a mieink ismét
csatát vesztettek, Bécsből üldözi őket
az ellenség. Mi testvéreimmel nagyon
elkeseredtünk e felett; de édesanyánk
váltig biztatott:
— Nem szabad úgy kétségbeesni —

mondta,— a gondviselés útjai csodála
tosak, mindig bele kell nyugodni az
Isten bölcs rendeléseibe, még akkor
is, ha az nekünk úgy látszik, hogy
nem jó l van, mert ő tudja legjobban,
mit miért rendel és mi sohasem tud
hatjuk, mi válik javunkra. Azért soha
sem szabad elcsüggedni.
A lig kezdett világosodni, midőn
kocsizörgést hallottunk. Nem tudtuk,
ki jöhet, mert édesapánk ugyan a
városban volt, de őt még ilyen korán
nem vártuk haza. Pedig ő jött meg;
sietve szállt le a kocsiról, rendes
szokása ellenére, szinte berohant a
szobába, hogy nekünk időnk sem volt
elébe szaladni.
— Hamar, hamar — szólt atyánk,
a mint belépett a szobába, minden
üdvözlés helyett — hamar, a mi csak
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Péter bácsi: Mond ám valamit. Ha
nekivetem az eszemet, jó magam
is a’ véleményen volnék, szomszéd,
csak az nem fér a fejembe, hogy
azok az írástudó, tudákos férfiak, kik
egész életükben a könyveket bújták,
mennyire elvetették a sulykot, holott
a pápa csalhatatlan.
János bácsi: Dehogy csalhatatlan.
Ezt még a mi paraszteszünkkel is
felérhetjük, régebben eléggé kifej
tettem kendnek. Tudja-e, miért olyan
kedvesek a búcsúk a papoknak?
Péter bácsi: Tudni nem tudom egész
biztonsággal, de sejteni sejtem.
János bácsi: Mert minden szentnek
maga felé hajlik a keze. A pénzért!
Péter bácsi: De most csak túllőtt
a czélon, hiszen papjaink elég jómód
ban élnek.
János bácsi: Megengedem, hanem
az emberi gyarlóság úgy vélekedik,
„a soknál jobb a több“ . íg y van ez
itt is, különben a szentek jó csele
kedeteire nem vetnének adót.
Péter bácsi: Ne te, ne! Nem nótá
riusok azok !
János bácsi: Hallgasson meg, majd
másként beszél. Azt állítják a szen
tekről, hogy ezek sokkal több jó t cseleehető van a háznál, készítsétek elő.
Egy-két óra múlva itt lesznek a mene
külő honvédek, csatát vesztettek, most
kiéhezve-kifáradva menekülnek,idejük
sem lesz pihenni, csak mindeniknek
adjatok valami ennivalót, aztán men
nek tovább. De különben — fordult
apánk édesanyánkhoz, — te, angyalom,
azt legjobban tudod elintézni, csak
intézkedjél gyorsan.
Az egész ház izgalomba esett, mi
lányok szinte meg voltunk dermedve
az ijedtségtől. Csak jó anyánk nem
vesztette el egy perezre sem a lelkinyugalmát. A cselédeket beállította
a munkába, kenyeret sütni asszonyo
kat hivatott fel a faluból segíteni. A
falu kissé távolabb esett tőlünis, mert
a mi házunk és a templom kint volt a
faluból egy kis magaslaton, mely alatt
az országút kanyarodott el. Vége köv.

kedtek, mint a mennyi az üdvösség
elnyerésére szükséges, sokkal többet
szenvedtek életükben, mint a meny
nyire bűneikért rászolgáltak volna.
A felesleges jó cselekedeteket az
egyház vette pártfogásába, s ennek
feje, a pápa takargatja be velük más
szegény bűnösök vétkeit; persze nem
ingyen. A jó cselekedetek árúbabocsátása körülbelül 400 esztendővel ezelőtt
annyira elfajult, hogy Tetzel nyíltan
hirdette: „ A pápa élőknek, holtaknak
nnilt és jövendő bűneit is megbocsát
hatja. Mit ő a földön megbocsát, meg
bocsáttatnak a mennyben is “ . Szél
iében, hosszában árulta a bűnbocsátó
ezédulát ez a barát. Pedig, szomszéd,
Krisztus Urunk nem azt mondta Péter
nek, hogy: „N y írd meg és fejd meg
az én nyájamat, hanem legeltesd
azokat11.
Ezért vetjük el mi e téves tanítást,
m ive l: 1. a szentírásból be nem bizo
nyítható, hogy az Isten a pápának
hatalmat adott volna bűnök megbocsá
tására; 2. mivel e tan a Krisztus érde
méről és az isteni kegyelemről szóló
val ellenkezik; 3. egy ember sem
tehet többet, mint a mennyit tenni
kötelessége. (Róm. III. 3.)
Péter bácsi: Igen ám, de csak félig;
mert a mit éppen most mondott arról
a barátról: azt nem olvastam a bibliá
ban sehol sem.
János bácsi: Persze, hogy nem
olvashatta, hiszen ez jóval később
történt a biblia megírásánál. De olvas
hatja a történelemben. Igazat mond
az is, mint a biblia. Látom Tamás
szavaimban, hát azt hogyan hiszi el,
a mit a miséről akarok mondani. Azt
még ennél is hitetlenebbnek találja.
Péter bácsi: Már a mise is szúrja
a szemét kendnek, azon is talál gán
csolni, gyalulni valót?
János bácsi: Nem gyalu kellene
annak, fejsze. Érti? Ha rajtam állana,
meg is forgatnám benne. Tudom, hasz
nukra válnék. Sehol sem forgatják ki
jobban papjaik az írás szavait, mint
éppen ennek a magyarázásánál. Már
az elnevezése is hibás: „Szentmise-
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áldozatnak" hívják. Összekevernek
benne szentséget és áldozatot. Pedig
ezt tenni azért, mivel mind a kettő
egyházi szertartás, nem lehet. A szent
ségben az Isten ígér és nyújt nekünk
b(ínbocsánatot, míg az áldozatot mi
mutatjuk be Istennek, hogy öt tisz
telettel illessük.
Péter bácsi: Krisztus Urunk nem
áldozta fel magát érettünk ? Maga is
mondta, a bibliában is olvastam.
Akkor miért volna hibás, a miseáldo
zat, hiszen ebben „az Ú r feláldozza
magát a pap által kenyér és bor
színe alatt mennyei Atyjának."
János bácsi: Az igaz, hogy Krisztus
Urunk feláldozta magát érettünk, de
c s a k e g y s z e r, maguk pedig m in
den misében feláldozzák. Ez itt a hiba,
meg az, hogy nem akarják tudni,
miszerint csak kétféle áldozat van.
Az egyik az engesztelőáldozat, melylyel Isten haragját akarták kiengesz
telni, lecsillapítani, hogy az ember
bűnét megbocsássa; a másik hála
áldozat, melylyel az Istentől vett jókat
megköszönjük, megháláljuk. Azonban
csak egyetlenegy engesztelő áldozat volt
a világon, t. i. a Krisztus halála (Zsid.
X., 4. v.). „Lehetetlen dolog, hogy a
kosoknak és bikáknak vére elvegye a
bűnöket. “ Később Krisztus akaratáról
szólva, azt mondja (10. v.), „mely
akarat által megszenteltettünk a Jézus
Krisztus testének e g y s z e r való áldo
zata áltaV .
A hálaáldozatokat azok mutatták
be, kik már az Isten valamely jótéte
ményében részesültek. Ilyen áldozat
nem lehet a mise, tehát csak engesz
telőáldozat. Hiszen azt mutatja min
den cselekedetük a misében, amennyi
ben bűnbocsánatot akarnak nyerni.
Felesleges akkor a naponkénti mise.
Ha pedig annak lemorzsolását tekint
jük, mely legcsekélyebb hitet sem
árul el, úgy a misétől józan gondol
kodású embernek el kell fordulni.
Nem is akarom említeni ama keres
kedést, melylyel oly sok embert meg
botránkoztattak már.
Péter bácsi: íg y csak az beszélhet,
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ki nem ismeri a misét, nem tudja,
milyen áhitatosságot ébreszt.
János bácsi: Ha nem ^ismerném,
másként beszélnék róla. Ú gy látom,
fáj az igazság kendnek. Pedig áhi
tatosságot sem ébreszthet, hiszen'nem
is tudja, mit mond az a pap. Legfelebb az a fényes czeremonia tetszhetik benne. Keresse fel csak a szent
írásban a következő helyeket, (Zsid.
VII. 26, IX . 12., 25— 28, X. 12. stb.)
megtudja, miért vetjük el mi a misét,
1. mert az úrvacsorája a szentirás
szerint nem ú j áldozat; 2. mert’ ellenkezik a megigazulásról szóló hitvallá
sunkkal ; 3. a zsidókhoz írt levél több
ször ismétli, hogy Krisztus csak egyszer
áldozta fel magát. Miután egyszer
meghalt, nem halhat meg másodszor,
harmadszor és stb, s mivel az emberi
ség bűnét egyszer magára vette, feles
leges a másodszori feláldozás, mert ez
ellenkeznék isteni mivoltával. „M ert,
hogy megholt, a bűnnek holt meg egy
szer; hogy pedig él, az Istennek é l “
Róni. VI. 10.
Péter bácsi: Megérem még, hogy
eretnekké tesz előbb-utóbb.
János bácsi: Eretnekeket csak a
kath. szemüvegen keresztül láthat,
de valóban nincsenek. Sőt büszke
lehet arra, hogy megismeri az igaz
ságot. A koronája, úgy hiszem, nem
is marad el. Az Isten m egáldja!
Péter bácsi: Vele egyetemben.

A pápai bulla megégetése.
A merész lépésre ügyet se vetett
kezdetben a hatalmas egyházfejede
lem. Barátok czivódása. Futó felhő,
mi, ha mérgét kiönti, megsemmisül.
Hanem mikor a kevés kovász keleszteni kezdé az egész tésztát, Luther
pártja ezrek, meg ezrekre rúgott,
ébredtek fel Rómában. Kész a segít
ség Cajetán, Milticz bíboros képében,
de az erjedést már meg nem akaszt
ható. Ekkor leghatalmasabb fegyve
réhez nyúl a szeretet apostola, koro
nás főket sújtott a porba, országokat
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alázott meg, Luthert az egyházból
kiátkozza. Ez meg fogja semmisíteni
ama törpe embert. Ha beteg nem
nyer egyházi vigasztalást; ha meghal,
nem lesz ki eltemesse. Az átok nem
foghatott rajta; volt, ki megvédje, ha
kell, vérével, testével, népek ezre
védte ügyét. Az átokra megadta Lu 
ther a visszhangot oly hatalmasan,
hogy a gyenge pápai szék megingott
tőle. Fejedelmeket állít sorompóba,
csakhogy elveszítse.
A visszhang az átokra az átkot
hozó bulla (levél) elégetése volt. E
jelenetet örökíti meg képünk. Szol
gáljon ez például az utókornak, hogy:
„Mindeneket megvizsgáljatok s a mi
jó, azt meg tartsátok."
H. L.

A MI SIONUNK.
Sionunk Petőfije. K i lenne más, mint
lapunknak is kedves énekese: Szabolcska M ihály ? A mi Petőfi a világi
lyra terén, az Szabolcska az egyházi
dalban. A mi Sionunkról magyar nyel
ven szebben, mint ő, soha senki nem
zengett. Istent, Krisztust s az evan
géliumi igazságokat annyi erővel s
oly megkapóan dicsőíteni, rajta kívül
magyar dalosnak még nem sikerült.
Lapunk új évfolyamát nem nyithatnék
meg érdemesebb költő dalával. T.
olvasóink bizonyára nagy lelki öröm
mel olvassák majd „Ú j esztendő" ez.
hangulatos, szép költeményét s szí
vesen veszik tőlünk a figyelmet, hogy
képben is bemutatjuk a mi Sionunk
költőinek fejedelmét.
Biblia kéziratban. London egyismert
régiség - kereskedőjénél, Solhebynél,
legutóbb egy kéziratos W ickliff-féle
biblia is szerepelt az eladandó tárgyak
között. A negyven czentiméter magas
és huszonnyolez czentiméter széles
pergament-kötetet, mely 1410-ből való,
huszonötezer koronáért vásárolta meg
egy régiség-gyűjtő. A biblia valóságos
remekmű. Az egész könyv gyönyörű
fraktur-irás, gazdagon díszítve apró

képekkel és színes kezdőbetűkkel. A
biblia még 50 évvel ezelőtt a westminsteri apátság könyvtárának volt a
tulajdona. Hogy mikép jutott a könyv
Solheby tulajdonába, azt senki sem
tudja. Az apátság 50.000 koronát ígért
a könyvért annak a régiség-gyűjtő
nek, ki Solhebytől a bibliát megvette,
— de az semmi áron sem hajlandó
eladni.
Lapunk legszebb rovata, az „ Arany könyvu, voltaképen ide való. De mi
az egyház szivét, a szeretetnek tettek
ben való nyilvánulását külön is ki akar
juk emelni. A hideg ész, a nagy érte
lem bámulatra ragadhat, a melegen
érző szív azonban életet fakaszt. Nem
az értelem, a szív fogja fentartani
egyházunkat, melyet a szeretet ala
pított. A kegyes, jószívű nők min
denha előljártak, s mint a csillagok,
tündököltek egyházszeretetükkel. Mai
Aranykönyvünk is jobbára kegyes nők
— köztük az áldottlelkű Győry özvegye,
a nagy Székács vére — jó szívéről
tanúskodik. Az É g áldja meg őket
egyenkint és összesen.
Elnökünk újabb kitüntetése. Ország
szerte igaz örömet keltett Társasá
gunk munkás, lelkes elnökének: Z s i
linszky Mihály, kultuszmin. államtitkár
nak fejedelmi kitüntetése. A király ő
felsége ugyanis a Lipót-rend középkeresztjét adományozta a kiváló férfiú
nak, elismerésül a közoktatás terén
kifejtett nagy munkásságáért. Jól esett
tapasztalnunk, hogy szeretett elnökünk
érdemeit pártkülönbség nélkül min
denütt elismerték, s tisztelettel, hódo
lattal adózott nevének az egész sajtó,
az ország közvéleménye. Társaságunk
nevében a kisbizottság legutóbbi ülé
sén Bachát Dániel főesperes ékes
szavakban üdvözölte az ünnepeltet.
Fogadja a mi részünkről is igaz örö
münk, őszinte hódolatúnk, szeretetünk
kifejezését.
A rákoskeresztúriak Tabithája. Húsz
év óta segíti, gyámolítja a rákoskeresztúri szegény evang. iskolásgyer
mekeket özw.Bnlyovszky Gyuláné, szül.
Szilágyi Lilla úrasszony. Mint minden
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évben, a legutóbbi karácsom ünnepek
alkalmából is 60 koronát küldött a
szegény gyermekek karácsonfájára. A
boldog kicsikéknek nagyt. Dubovszky
Nándor ág. hitv. evang. lelkész úr
osztotta szét az ajándékokat Kará
cson estvéjén.
Egyházi daloskor. Mint értesülünk,
Békés-Csabánifj. G a lliJános ev tanító
és karnagy vezetése alatt szépen fe j
lődik az evang. egyházi daloskor. Az
ó-év estéjén az
istentisztelet al
kalmával az ev.
templomban, éj
félkor — az ó-év
búcsúzásául s az
új év üdvözletéül
— a torony erké
lyén nagy hatás
sal énekelte nt.
Csepreghy György
ev. esperes ez al
kalomra irt egy
házi énekét.

Szegény gyer
mekek karácsona
-Karácson estéjén
jószívű
egyház
tagok támogatá
sával szép, meg
ható kis ünnepet
rendezett Mohácsy Lajos, a gergelyi evang. egy
ház buzgó lelké
sze, lapunknak
kedves dolgozótársa, szegény, de jó 
magaviseletű iskolás gyermekek ré
szére. A szépen feldíszített karácsonfa
előtt — a lelkész imája után — a gyer
mekek szavaltak, énekeltek s végül az
ajándékok kiosztására került a sor.
Több gyermek ruhaneműt, 54 pedig
íróeszközöket s egyéb apróságot kapott.
A szép ünnep buzgó fohásszal s ének
kel ért véget.
Lelkészbeiktatás. A lemondás foly
tán megüresedett sikátori (veszprémi
egyházmegye) evang. gyülekezeti lelkészi állásra Horváth Sándor nagy
vázsonyi helyettes lelkész lett m eg

választva. Beiktatása a múlt hó 20-án
volt szép ünnepség keretében.
Próbaszónoklások. A Oyurátz Ferencz püspök ügybuzgalma folytán
újonnan szervezett zalaegerszegi ev.
missiói egyház lelkészi állására pályá
zók közül próbabeszéd tartására s a
gyülekezet előtt teendő bemutatko
zásra püspöki engedélyt kaptak K irá ly
Mátyás eőri-szi
geti, ifj .Porkoláb
Gyulapesti segódés Tóth Kálmán
homokbödögei
lelkész, kik a je l
zett sorrendben
mutatkoznak be.

Fejedelmi ado
mány. Lapunk
zártakor vesszük
azt az örvendetes
hirt, hogy Lelhach
Péter nagybirto
kos és egyház
felügyelő a cserverikai ág. hitv.
ev. egyház isko
lájának felépíté
sére 17.000 koro
nát adományo
zott. Az egyház
szeretetnek és
buzgóságnak ily
fényes tettben való nyilvánulása nem
csak a jók elismerésére méltó, de
még a késő utódokra nézve is alkal
mas követendő például szolgálni. Ez
év január elsejétől fogva fényes név
lesz a Lelbach-név egyházunk történe
tében. Nemcsak a cservenkai hívek,
de Magyarország minden evangélikus
lakosa csodálni és áldani fogjaLelbach
Péter nemes áldozatkészségét, igaz
egyházszeretetét. Isten áldja, Isten
tartsa meg !
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Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom és papilakalap javára adakoztak : Hahn Dávid (Erzsébeffaíva) 4 kor., dr. Schreiner Sándor (Kis
marton) 3 kor., Laschober Mátyás (Kismar
ton) 8 kor., Kusinszky György (Cs. Somorja)
lkor.,özy. GyőryViImosné6 kor., ifj. Hallykó
Mihály (Kassa) 5 kor., Hirth Malvin (Kassa)
5 kor., özv. Scírvvartz Jánosné (Kassa) 6 kor.,
dr. Göőz József igazgató-tanár (Bpest) 5 kor.
összesen: 42 kor. Főösszeg: (1141 kor.,
34 íill. Istennek bőséges áldása szálljon
minden egyes adakozóra!
A békéscsabai Luther-szoborra újabban
nálunk b efolyt: ifj. Hallykó Mihály (Kassa)
5 kor., Hirth Malvin (Kassa) 5 kor., Zajicsek
Ida (Kassa) 2 kor., özv. Sehwarcz Jánosné
(Kassa) 5 kor. Elküldtük nagyt. Szeberényi
Lajos békéscsabai ev. lelkész úrnak.

APRÓ TÖRTÉNETEK.
Egy halálra ítélt ember utolsó levele.
Egy 1897 évben Bautzenben, (Szász
országban) lefejezett embertől maradt
ránk a következő, nagyon tanulságos
levél.
. . . „Te, ki ezen soraimat olvasod,
gondold meg, hogy azokban egy olyan
ember szól tehozzád, a ki nincs többé
az élők között, mivel ő 1897 április
7-én reggel 6 órakor Bautzenben,
Szászországban, az isteni s emberi
fenyítő igazság értelmében lefejezte
tett. De azt is gondold meg, hogy
egy olyan ember szól tehozzád, a ki
életének végén tisztába jött azzal,
hogy a bűn az embernek megrontója
s azért tégedet figyelmeztetnióhajtana,
hogy a romlás ezen útjára ne tévedj,
vagy ha már reá tévedtél, figyelmez
tetni akar, hogy magadba szállván,
idejekorán térj vissza ezen veszedel
mes útról.
Én nagy és súlyos bűnöket követ
tem el s tudom, hogy a halálbüntetést
megérdemlem. De ha visszatekintek
életemre, meg kell vallanom, hogy
nem egy csapásra jutottam idáig. Az
ember nem egyszerre válik gyilkossá.
S ha azt kérdezem, hogy mi tett azzá,
úgy erre csak egy feleletet adhatok:
az ital. Kicsin kezdődött a dolog. Már

gyermekkoromban sem láttam egye
bet, mint ezt. Apám részeges ember
volt, s ittas állapotban lerogyott s
nyomorultan elpusztult a hóban___
Oh, ti apák, kik iszákosak vagytok,
gondoljátok meg, hogy bűnös szoká
sotokkal gyermekeitek vérét s rossz
példaadástokkal gyermekeitek életét
mérgezitek meg! Mikor az iskolából ki
kerültem, kőműves lett belőlem s ittam,
mint a többiek körülöttem, a pálinkát.
Deazérteleinteszorgalmas s jó munkás
voltam s szép pénzt kerestem. Minél
többet kerestem azonban, annál többet
ittam; minél többet ittam, annál jobban
elvesztettem a kedvemet s erőmet is
a munkához. Lassan ment, de biztosan
a sülyedésem. Ismeretségbe jutottam
a fogházzal s javítóintézettel. De ha
kikerültem belőle, megint csak tovább
folytattam az ivást. Végül aztán ke
rülni kezdtem a munkát s feleségem
által engedtem magamat eltartatni.
Meg voltam elégedve, ha a pálinkára
szükséges összeget kiadta nekem; ha
pedig nem adta ki — megvertem.
A pálinka volt egyedüli gondolatom,
első és utolsó italom napjában ... S
itt elhallgatom, hogy mi minden alávalóságot követtem el, mivel a pálinka
elrabolta józan eszemet, úgyannyira,
hógy csak állati vágyaimnak éltem.
Végül megöltem a féleségemet. Ez volt
az utolsó lánczszem bűneim s gyalá
zatosságaim lánczolatán, a melyek
hez engem az ital vezetett.
Holnap ezek megtalálják bünteté
süket, mert lefejeznek. A halált meg
érdemeltem, bűnbánólag halok meg;
Isten legyen nékem irgalmas! — Nem
akarok azonban meghalni a nélkül,
hogy előbb egy intő szózatot ne intéz
zek a világhoz.
Ez az intő szózatom először is tite
ket illet, ti, társaim az iszákosságban!
Térjetek vissza bűnös utatokról! Az
én példám megmutatja néktek, hogy
az hová vezet. Csapjátok falhoz fias
kóitokat, míg időtök vagyon, mielőtt
a pálinka ördöge oda sodorna, a hova
engemet sodort.
Éz az intő szózatom azonban tite-
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két is illet, pályatársaim, kőművesek
és ácsok s egyéb emberek, a kik úgy
gondolkoztok, hogy pálinka nélkül
nem lehet megélni s egy kevés belőle
nem árt, csak nem kell a túlságba
vinni. A guruló golyót azonban feltartóztathatod-e ? Rendesen kevéssel
kezdi az ember és sokon végzi. Én
sem a literen kezdtem. Ha egészsé
ges emberek, vidám munkások s bol
dog családapák akartok lenni és ma
radni: félre az ördög hálójával, ne
igyatok többé pálinkát!
De titeket is illet intő szavam, ti
szeszégetők és szeszkufárok, kik a
munkásember keservesen szerzett ke
resményét lelkiismeretlenül zsebre
rakjátok, hogy tárczáitokat megtöm
jétek! Romlásomban titeket vádollak
bűnszerzők gyanánt. Tudom, hogy ti
farizeus módra felettem pálczát törtök
s ártatlanul a kezeiteket mossátok,
de az Isten trónja előtt egykoron szá
molni fogtok azért, hogy embertár
saitok bűneiben bűntársak voltatok.
T i meggazdagodtatok a pálinka árán,
de „mit basznál, ha az ember az
egész világot megnyeri is, lelkében
azonban kárt v a ll? !“ Csukjátok be
korcsmáitokat! Ezt tanácslom én tinéktek az örökkévalóság színe előtt.
És most éljetek boldogul! Ez az
én utolsó szavam; ez az én végren
deletem. Gondoljatok rám; én óvta
lak titeket. A ki azonban nem akar
rám hallgatni, kénytelen lesz tapasz
talni “ ...
Ennyi a levél.
Sokat, nagyon sokat mond ez annak,
a ki gondolkozik. Óh, bárha megszív
lelnék tanácsait mindazok, a kiket
közelről érdekel!
*

A ki Istennel van mindenütt. A ra n y
szájú János,. ( f 407), a kit ékesszólá
sáért neveztek el igy, püspök volt
Konstantinápolyban, s prédikáczióiban erősen ostorozta az erkölcstelen
séget s többször kikelt az ottani udvar
nak feslettsége ellen is. Azért Eudoxia
császárné magához hívatta e kegyes
férfiút, s fenyegető szavak kíséretében

11

tudtára adta, hogy száműzni fogja,
ha éles beszédeivel fel nem hágy.
Mire Aranyszájú János bátran így
fe le lt :
„ T e meg akarsz tán engemet ijesz
teni? A vagy nem tudod-e, hogy Isten
mindenütt jelen van, s végtelensége
betölti az eget és a földet? T e szám
űzhetsz bárhova e vilá gon ; biztos
vagyok benne, hogy Istenemet ott
találom . . .“
*

A ki nem hal meg. Luthernek, a
hitjavításért való küzdelemben, sok
nehéz napja v o lt ; sok verejték, aggo
dalom kisérte azt az óriás munkát,
a melyet ő Isten dicsőségére meg
kezdett. S bizony sok elkedvetlenítő
s csüggedésre okot adó sikertelen
ség is követte nem egy nemes ter
vét, úgy, hogy, jólehet bátor és hit
erős férfiú volt, néha megszállotta a
kishitűség. Jó felesége ilyenkor ren
desen bíztatta, bátorította s homlo
káról a gondok borúját elűzni igye
kezett, Egyszer azonban nagyon le
verte a bánat s szegény felesége
hiába igyekezett őt megvigasztalni.
Csak bánatos maradt, csak csüggeteg. Időközben kiment a mezőre sé
tálni, de csak szomorúan tért vissza
onnan is. N eje azalatt, míg távol volt,
egyet gondolt, gyászruhába öltözött, s
bánkódó arcczal fogadta hazatérő urát.
„M i bajod, kedvesem, — kérdezte
Luther — hogy olyan szomorú lettél?"
„E z éjjel borzasztó álmom v o lt;
— felelt erre Kata asszony — kép
zeld csak, azt álmodtam, hogy a jó
Isten m eghalt!“
Luther elmosolyodott, majd ünne
pélyesen igy szólott: „Ugyan hova
gondolsz, hisz a jó Isten nem halhat
meg /“
„Nem halhat meg, mondod? —
szólt erre az okos feleség — hát ha
nem halhat meg s él a jó Isten,
akkor miért búsulsz úgy, mintha meg
halt volna?" . ..
„Igazad van, kedves feleségem,
igazad van. Gyengeségemben vétet
tem az Isten ellen, úgy viselkedvén,
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mintha nem is volna.“ — S Luther e
gondolatnál összeszedte magát s Isten
gondviselő jóságában vetett hite fe l
üdülvén, ő is újra megvígasztalódott,
hagyván dolgait arra, a ki bölcsen
igazgat mindeneket.
Az élet nehéz körülményei között
ne feledd el ezt, kedves olvasó! A
bánat óráiban vedd ajkaidra énekes
könyvünk ezen szép dalát:
„A z Isten él, mit bánkódom,
Mintha Isten nem volna?
0 tudja, mint nyomorkodom,
Hát velem nem gondolna ?
Maga mondja, van rám gondja:
Nem esem hát kétségbe,
Akármely nagy szükségbe.”
K ö z li: P a u lik János.

a tárgyalás meg sem kezdődött, ter
mészetesen megszakításról sem lehet
szó. Az interpelláló és a Ház is meg
nyugvással fogadta a miniszterelnök
válaszát.
OMKE. Ez a négy betű annyit jelent,
m int: Országos Magyar Kereskedelmi
Egyesület. Nyolcz esztendeig tartott
a magyar kereskedővilágnak az a tö
rekvése, hogy érdekeik érvényesíté
sére egyesületet teremtsenek. A na
pokban kitartásuk végre czélt ért.
Sándor Pál országos képviselő meg
hívására, a magyar kereskedővilág
emberei értekezletre gyűltek és orszá
gos egyesületet alakítottak. Egyesü
lésben van az erő. Ezt az igazságot
ma már senki sem kicsinyelheti.

Budapest székesfőváros tisztújítása.

ORSZÁG-VILÁG.
A politikai helyzet. A képviselőház
még mindig a katonai javaslatot tár
gyalja. A mint a javaslatból törvény
lesz, Tisza István miniszterelnök —
a hírek szerint — feloszlatja a kép
viselőházat. Az indenmitási törvényjavaslatra már nem kerül a sor s
így ex-lex-választás (törvényen kívül
való választás) lenne. Azzal érvel
nek, hogy ha az allenzék obstrukcziója (ellentállása) miatt a törvényen
kívül való állapot eltarthatott tíz hó
napig, eltarthat egy évig is.
Apponyi interpeílácziója. A kép
viselőház f. hó 11-iki ülésén Apponyi
Albert sürgősen interpellálta a minisz
terelnököt egy bécsi lapnak ama híre
miatt, mely szerint a katonai büntető
eljárás reformjának előkészítése köz
ben a magyar és az osztrák kormány
között nagy nézeteltérések támadtak
a magyar nyelv érvényesülése miatt
s ezért az osztrák kormány — állí
tólag — már meg is szakította a tár
gyalásokat a magyar kormánynyal.
Tisza István kijelentette, hogy a hír
egészen alaptalan. Az osztrák kor
mány még nem is ismeri a ma
gyar kormány követeléseit, nézet-el
térés tehát nem támadhatott. Mivel

A közel múltban alakult újjá a magyar
székesfőváros törvényhatósága, mely
e napokban választotta meg a város
tisztviselőit. Polgármesterré ismét H al
mos Jánost, alpolgármesterekké pedig
MatusTca Alajost és Rózsavölgyi Gyu
lát választották. A nyugalomba vonult
Horváth János tanácsos utódja dr.
M elly Béla lett, a többieket újból
megválasztották. A főpolgármesteri
székre újból MárJcus József került.
Új rend a villamos vasutakon. Ú jév
óta nincsen a villámos kocsik belse
jében állóhely. A kereskedelmi mi
niszternek ez a bölcs intézkedése a
közönség érdekében történt. A köz
úti villamos társaság azonban nem
szerzett be elég új kocsit s nem já 
ratja sűrűbben a meglevőket, ezért a
közönség eben gubát cserélt. Igaz,
hogy az utas most nem kénytelen a
kocsi belsejében szorongani, de an
nál tovább elálldogálhat a nyílt utczán
s lesheti a szerencsét, míg valamelyik
kocsin elfér.
Orosz-japán háború. A japánok
majdnem hajba kaptak az oroszok
kal. Japán Ázsia legnagyobb tengeri
hatalma. Földrajzi fekvése az európai
Angolországéhoz hasonlít. Az ország
éppen úgy szigetekből áll, mint Anglia,
de míg ez utóbbi Európa északnyugoti
részén terül el, Japán Ázsia észak
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keleti oldalán alakult ki. A legutóbbi
kinai háborúban az óriás Oroszország
Mandzsuországba vonult s ott egész
itthoniasan elrendezkedett. Ezzel sem
elégedett meg, hanem a Mandzsúriá
tól délkeletre húzódó Korea félszige
tet is hatalmába akarta hajtani. Korea
Japánnal szemben fekszik, s ha ezt
az orosz elfoglalná: Japán halálát
jelentené. Japán ez ellen tiltakozott
s követeli, hogy az orosz necsak
Koreából, de Mandzsúriából is távoz
zék. A tárgyalás még mindig folyik
közöttük. A háború veszedelme sem
múlt el, hol a harcz, hol a béke pártja
kerekedik fölül.
A spanyol kamarában is erős obstrukczió volt a múlt évben, a kará
csom ünnepek előtt azonban hirtelen
leszerelt az ellenzék s nem akadá
lyozta meg az állami költségvetés
megszavazását. De most újból kitö
rőben van ott is az obstrukczió. A
múlt hó 31-én ugyanis a király N ozáleda domonkos-rendi szerzetest, a
volt manilaí (Fülöp-szigeteken) érse
ket valencziai érsekké nevezte ki. Ez
a kinevezés nagy vihart támasztott
az egész országban s a kormányt a
kamarában is készülnek megtámadni.
Az érseket hibáztatják ugyanis első
sorban azért, hogy a filippinók föl
lázadtak a spanyol uralom ellen s
Manila ostroma alatt csak tehetet
lenségével tűnt ki.
Francziaországban több heti szünet
után f. hó 12-én vette kezdetét a
parlamenti ülésszak. Mivel Bourgeois
a kamarai elnökségre való jelölését
nem fogadta el, új elnököt kell választaniok. A kormánypárt je lö ltje :
Brisson, a ki már két ízben volt
kamarai elnök, de túlságos szigorú
sága miatt sokan nem kedvelik.
A csilei leány milliói. A minap az
egyik párisi kolostorban meghalt egy
szép fiatal csilei leá n y : M a ria de la
L uz, a ki rengeteg vagyonát vég
rendeletében egy reá nézve teljesen
idegen emberre: GosselinRoland ügy
védre hagyta. Az a gyanú merült fel,
hogy a milliomos leány rengeteg va
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gyonát a kolostor akarja megkaparítani s a végrendeletben megnevezett
ügyvéd csak födözi nevével a kolos
tort. Híre kelt, hogy az egész dolgot
előre kicsinálták s már azt is rebes
getik, hogy a milliós hagyaték dol
gában semmi sem történt természetes
módon, még a leány halála sem. A
vizsgálat folyik
Az angolok győzelme. Afrika keleti
részén terül el a Szomáli-félsziget,
melynek bensziilött la k ó i: a szomálik már hosszabb idő óta harczban
állnak az angolokkal. Nem egy jelen 
tékeny vereséget szenvedtek már az
angolok, de most fordult a koczka.
Adenből (Arábia délnyugati részén)
a távíró az angolok fényes győzel
mét hirdeti. Vagy ezer szomáli esett
el, míg az angolok részéről sokkal
kevesebb a veszteség.

KÖNYVESBOLT.
Lelki béke. Elmélkedések, fohászok
és imák protestáns nők számára. Irta
M olnár Mária. Nagykanizsa, 1903.
Fischel Fülöp kiadása. Ára vászonkötésben 3 korona, díszesebb kiállí
tásban drágább.
Csinos kis imádságos könyv, melyet
Antal Gábor, dunántúli református
püspök meleghangú ajánló beveze
tése nyit meg. A velős rövidségű
imádságok mély vallásos érzésről ta
núskodnak. Minden fohász, minden
elmélkedés egy-egy bibliai versből
indul ki. Közbe-közbe ismertebb kál
vinista énekeket szőtt. Azt hisszük,
a könyv az evangéliumi vallásos buzgóság terjesztése terén igen jó l be
válik majd.
A tüdővész gyógyítása , a termé
szetes gyógymód szerint. Irta Petromcs László. Ára 3 korona.
A tüdővész az ember legveszedel
mesebb ellensége. Az elmúlt évben
hetvenezernél több ember halt meg
Magyarországon ebben a betegség
ben. A fenti könyv bárki által köny-
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nyen megérthető világos nyelven elő
adja, miként óvakodjék az ember a
tüdővésztől s ha a baj fellépett, mi
ként gyógyítható meg. A kiknek teste
lesoványodott és elgyengült, a kik
nek melle szűk és lapos, kulcscsontjuk
pedig kiáll, a kik tüdő- és mellhártyagyuladásban szenvedtek: jó l teszik,
ha ezt a könyvet megszerzik és figyel
mesen elolvassák. Megrendelhelő akőbányai „Korona14- takarékpénztárnál
Budapest, X., Jászberényi-út 3.
A Magyar Könyvtár, előnyösen is
mert vállalatból, melynek szerkesz
tője dr. Radó Antal és kiadója Lam pel R. (Wodianer) Budapest, VI.,
Andrássy-út 21. sz., újabban a 356—
359. számok jelentek meg. Moliére
Képzelt beteg-jét dr. Váradi Antal
csinosan fordította. A 359. füzet Kajlós Imre ügyes fordításában kezdi
I I . Rákóczy Ferencz vallomásait köz
leni. Egy-egy füzet ára csak 30 fillér.
A teljes jegyzéket kívánatra ingyen
küldi meg Lampel R. (Wodianer) cs.
és kir. könyvkereskedése.
Remekírók Képes Könyvtára. Szer
keszti Radó Antal, kiadja Lampel R.
(Wodianer) Budapest, VI., Andrássy-út
21. sz.
A nagybecsű vállalatból most jelent
meg a 2. és 3. sorozat a következő
kötetekkel: Berzsenyi Dániel munkái,
Kossuth Lajos válogatott munkái,
Schiller költeményei, fordította: Dóczi
L a jos; HomerosIliasa, fordította: Kemenes I . ; Madách Imre válogatott
munkái, Tóth Ede válogatott munkái,
Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferencz,
Kazinczy Ferencz, gróf Széchenyi vá
logatott munkái, H ein e: Dalok könyve,
Endrődi S. fordításában és Shakspere
remekei közü l: A velenczei kalmár,
Antonius és Cleopatra s Hamlet.
Mindegyik kötet díszes kiállításban,
művészies illusztrácziókkal 6 koro
nába kerül, de a ki az 50 kötetből
álló teljes gyűjteményt rendeli meg,
250 korona kedvezményes áron kapja.
Lelkészek, tanítók havi részletfizetésre
is megrendelhetik.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.
A rózsáknak télire való elfedése.
Ősszel nem kell nagyon sietni a bé
ták arással, az első fagyot még kiállja
a rózsa, azt várjuk be. Akkor azután
az első az, hogy a tövéről a földet
elszedjük, annyira, hogy az a gyöke
rétől hajoljon és így feküdjék le a
földre. Semmiféle gödröt nem kell
neki ásni, nem is lenne jó, mert abban
összegyűlne a nedvesség, a mely
erős fagyban megfagyna és a rózsát
is megfagyasztaná. Viszont nagyon
meleg télen át megpállanék. Szalmá
val vagy másféle törmelékkel sem
kell betakarni, mert az megpenészedést okozna, sőt az egereket is oda
csalná. Elég, ha mindvégig a gyöke
rétől az ágak hegyéig — mintegy
30 cm.-nyi vastagon — földdel befed
jük, csak az ághegyek vége — mint
egy 10 cm.-re — legyen kint a sza
badban, hogy azon keresztül a rózsa
levegőt kapjon, így aztán meg sem
pállik. Míg ellenben, ha gunárnyakra
hajtjuk le a rózsákat, erős hidegben
a dereka fagy m e g ; de ha meg nem
fagy is, más úton kap törést vagy
egyébként károsodást.
A tojás eltartása. A tojást olajjal
bekenve, vagy viaszszal bevonva czélszerűen lehet eltenni. A mészben való
tartásnál a tojásra szénsavas mész
rakódik, mely a tojás héján levő
apró nyílásokat bedugja s a levegőt
nem engedi hozzáférni. A jó gazdaasszony csakis azokat a tojásokat
teszi el a télre, melyeket a tyúkok
augusztus 15-ike és szept. 8-ika közt
tojnak. Ezeket a tojásokat úgy kell
elraknunk, hogy minden hamu, mész,
vagy egyéb anyag nélkül egyszerűen
hegyükkel lefelé, egymásmellé állít
juk. Csupán arra kell ügyelnünk, hogy
a tojások hűvös, de egyszersmind a
fagy ellen biztos helyen legyenek el
rakva. Az így elrakott tojások újig
eltartanak. Apróra őrölt só között is
igen jó l eltarthatok még a tojások.
Hogyan szállítsuk a szőlőt ? A ma
gyar gazda nem igen ért a szőlő-cso-
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magoláshoz Legalkalmasabb a szőlőszállításra a kosár. Ügyeljünk a kö
vetkezőkre. 1. Legyen a csomagolás
tömött. Ha minden hézagot jól ki
töltünk, a gyümölcs nem ütődik ideoda a csomagban. 2. Tegyünk a kosár
fenekére finom papirt vagy faforgá
csot. Arra tömötten r egy sor szőlőt.
Rá tiszta papirost. íg y fölváltva rak
juk meg a kosarat nemcsak szinéig,
hanem még azonfölül is, hogy a fedéí
a szőlőt gyöngén beszorítsa, hogy
annál tömöttebben essék egymásra.
3. Ne legyenek a fürtökben rothadt
szemek, ezeket ollóval gondosan ki
kell metszenünk. 4. Inkább vastagabb
héjú szőlőt csomagoljunk.
Közmondások a gazda életéből. Milhoffer Sándor a mezőgazdaság alapfeltételeit közmondásszerű mondatok
ban foglalta össze egy kis füzetben.
Mutatóul közöljük az alábbiakat: Őszi
szántás : fél trágya. Vak barázda:
nem barázda. Őszi szántásnak meg
maradjon a barázdája. Legelőd, réted,
herésed, búzád tavaszszal m egfogá
sok!. K i mélyen szánt, bő termést
lát. Sekély szántás, csekély aratás.
Fekete föld adja a fehér kenyeret.
Az eke azt gazdagítja, a ki tud vele
bánni. Gabona alá ne trágyázz. Trágyás elővetemény után jó a gabona.
Mennél több a trágyád, annál jobb
a vetésed. A termést a gazda keze
adja. A föld csak akkor táplál, ha
táplálod. Korai vetés ritkán csal, ké
sői ritkán fizet. Ősszel porba, tavasz
szal sárba vess. Gazos vetés rossz
gazda. Ha ocsut vetsz, gazt aratsz.
Tiszta mag ad tiszta vetést. Homokba
rozs, agyagba búza. Rossz magból jó
termést ne várj. Konkoly ott is terem,
a hol nem vetik. A föld terem, de a
gazda termel. Azt termeli, a mi terem
het. Ritka vetésnek vékony az aratása
Ú gy vess, hogy a mag felül ne ma
radjon. Rossz gazdának rossz a ter
mése. A termés akkor biztos, ha benne
van a zsákban. A gazda mindent lát
a cseléd csak, a mit akar. Nem
az idő a gazda, hanem a munka.
Többet ér a jó legelő, mint a rossz
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vetés. Folytonos trágyázás nélkül nem
lehet folytonos a termés. Gaznak kapa
kell. A milyen a fa, olyan a gyümölcse.

KÜLÖNFÉLE.
Az Ev. Családilap az 1904. eszten
dővel pályafutásának I X . évébe lépett.
E tisztes múlt eléggé bizonyítja, hogy
erre a lapra szükség van. Habár a
lap külseje, alakja megváltozott: tar
talma, feladata marad a régi. A Biblia
örök igazságait s a Krisztus tudomá
nyát hirdetjük ; az igazságot és a sze
retetett E végből lapunk a jövőben
is közöl irányczikkeket, elmélkedéseket,
magyarázatokat, élet- és jellemrajzokat,
evangéliumi alapon nyugvó költemé
nyeket és elbeszéléseket s megemléke
zik egyházi életünk közérdekű esemé
nyeiről. Olvasóink jelentékeny részé
nek ismételt kívánságára új rovatokat
is nyitottunk, melyekben a nevezete
sebb hazai és külföldi híreket csopor
tosítjuk s a gazdaság köréből hasznos
tudnivalókat közlünk. „ Aranykönyv“
ez. rovatunkban tovább is megörökít
jük legkedvesebb olvasóinknak nevét,
azokét t. i., a kik templomépítő és
szoboremelő munkánkban segítenek,
gyámolítanak minket. „ Könyvesbolt“
ez. rovatunkban a szerkesztőségnek
beküldött könyvekről nyújtunk rövid,
de lelkiismeretes bírálatot. Egyáltalán
arra törekszünk, hogy t. olvasóinknak
szívesen látott híve, barátja maradjon
lapunk. Teljesbizalommalkérjüktehát
t. olvasóinkat, ajánlják, terjesszék la
punkat ismerőseik, barátaik körében,
mert csak a tömeges pártolás alakít
hatja át ezt a lapot hetilappá.
E lő fiz e té s e marad a régi, egész
évre íi K . E lő fiz e té s t elfogad az
Ev. Csal. L a p k i a d ó h i v a t a l a (Bu
dapest, V., Akadémia-utcza 4. Hornyánszky V. hirlapkiadóhivatala.)
A gyermekbetegségek ragadós vol
táról. Az úgynevezett gyermekbeteg
ségekről, mint a vörheny, bárány
himlő, torokgyík, szamárhurut stb)
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tudjuk, hogy roppant könnyen és
igen hosszú ideig ragadósak más sze
mélyekre. Ismeretes, ha egy család
ban valamelyik gyermek megbeteg
szik, testvérei hosszabb-rövidebb idő
múlva megkapják ugyanazt a beteg
séget. Erre nézve azt kell feltételez
nünk, hogy a betegség csirái még
hosszú ideig annak elmúlta után a
betegszoba tárgyain, a ruházaton, sőt
magán a testen rátapadva maradnak.
Különösen szívósak^ és életképesek a
vörhenynek csirái. íg y egy müncheni
orvosi lap felemlít egy esetet, a mely
ben egy előzőleg teljesen egészséges
asszony vörhenyben megbetegedett.
Az eset kutatásakor kiderült, hogy
az illető férje, több mint egy negyed
évvel előbb katonai szolgálata alatt
vörhenyben megbetegedett és a szo
kásos fürdő nélkül bocsátották el.
Bőrének a megvizsgálásakor még vilá
gosan látszottak a hámlások: és éppen
ezek a bőrdarabkák, a melyek e hámlással a testről leválnak, továbbítják
leginkább a betegség csiráit és köz
vetítik legkönnyebben a ragályt.
Favágás villamossággal. Francziaország néhány erdejében sikeresen
kísérleteztek a fáknak elektromosság
útján való kivágásával. Ez abból áll,
hogy egy platinadrótot a villamos
áram segélyével izzásba hoznak és
aztán fűrész módjára használják. Ezen
módon a fákat sokkal könnyebben és
gyorsabban lehet ledönteni, mint egy
közönséges fűrésszel, azonkívülfűrészpor nem képződik és az a csekély
szenesedés, melyet a drót okoz, még
előnnyel is jár, a mennyiben kon
zerválja a fát. A munka mintegy
nyolczadrész annyi időt vesz igénybe,
mint a régi eljárás. Halad a v ilá g !
Tájékoztató. A Luther-Társaság
elnöke: Zsilinszky Mihály államtitkár,
(Bpest, V III., Vas-u. 6. sz.); titkára
Majba Vilmos vallástanár, (Bpest,
VII., Rottenbiller-u. 12.); jegyzője:
Falvay Antal igazgató (Bpest, VI.,

Hunyadi-tér 11.). A ki a Társaság
tagjai sorába kivan lépni, jelentkezzék
F a lv a y A . jegyző úrnál. Az E v.
Csal. Lap szerkesztője: Böngérfi János,
(Bpest, IX., Knézits-u. 17.), a ki pusz
tán a lap szellemi részét gondozza,
tehát csakis kéziratok küldendők hozzá.
Az Ev. Csal. Lapra való előfizetést
egyedül a lap kiadóhivatala (Bpest,
V. , Akadémia-u. 4. Hornyánszky V.
hirlapkiadóhivatala) fogad el. H a a
lap egyes számai elmaradnának, ezt
bármely postahivatalnál díjmentesen
kapható visszajelentő lapon lehet a
kiadóhivatalnak bejelenteni, mely az
elmaradt számokat pótolja.

A Luther-társaság kiadásában meg
jelent könyvek és népies kiadványok
megrendelhetők Hornyánszky Viktor
könyvkiadóhivatalában (Budapest, V.,
Akadémia-utcza 4.) Minden bizomá
nyos az eladott könyvek ára után tíz
százalék jutalékot kap és bizományba
vett könyveiről évről-évre legalább
márczius hó 1-ig tartozik elszámolni.

Jtdt'X'X'X'X'X'X'Xdtát'#'#
Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1903. évi
deczember 1-től 31-éig a következő össze
gek folytak b e :
1. Segélyekben: A dunáninneni egyház
kerülettől 600 korona.
2. Alapító tagok tőkefizetése: Gyurátz
Ferencz ev. püspök Pápán 200 kor., Csanádcsongrádi egyházmegye 7-ik részlet 20 kor.
3. Alapító tagok kamatfizetése: 1903-ra:
Krcsmarik János 10, br. Podmaniczky G.-né
10, Békéscsabai egyház 10, id. Szentiványi
József 10, dr. Dirner Gusztáv 10 korona.
4. Rendes tagsági díjak évi S koronával,
1903-ra : Málnapataki egyház, Falvay Antal,
dr. Tirtsch Gergely, Vendvidéki tak. egylet,
Tátraaljai egyházmegye, Szepesbélai egyház,
VI. sz. kir. városi egyházmegye,, Lepossa
Dániel, Debreczeni egyház, Pósch Frigyes,
Justitorisz Kálmán, Beller Károly, Nyíregy
házai fögymn. tanári kar, dr. Haviár Gyula,
Böngérfi János, Hrk János (1 kor.), Diósgyőri
egyház, Magyaróvári egyház, Bácsfeketchegyi egyház, Sztehlé Gerő, Schuch Ágost,
Győri egyházmegye, Pálmai Lajos, Tiszavidéki egyházmegye, Szentgyörgyi egyház,
Háuffel Lajos, Vagner Samu, Rupprecht
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Pál, Bielek Antal, Zirmann Ede, BierbrunAmália, Putsch Sándor, Körmendi egyház,
ner Gusztáv, Mayer János, Steigele Péter,
Czuppon Sándor, Király Emma, Kapi Gyula,
Liebmann Péter, Steigele Károly, Demánd
Pálfy-kör Sopron, Győri egyházmegyei tanít,
Frigyes, Stiefelmayer Henrik, Gidenmüller
kör, br. Buttler Erani, Beszterczebányai nő
Henrik, Dietrich Antal, Dietrich Jakab, Benegylet, dr. Brosz László, Vitális Gyula, Koch
del János, Stiefel Frigyes, Hirsch Henrik,
József, Czeglédi egyház, Beszterczebányai
Biesel Lajos, Thiringer Péter, Láng József,
egyház, dr. Ott Konrád, Torkos Kálmán,
Schmidl Miklós, ifj. Bitmann Jakab, Trumpf
Kring Miklós, Reviczky Lajos, Késmárki
Miklós, Richter Fülöp, Berbierik Emil, dr.
egyház, Kassai I. egyház, Lőcsei egyház,
Diener Elek, Stech Lajos. 1903. és 1904-re :
Radványi egyház, dr. Husrágh István, Far
Jónásch Antal, Kasanitzky Endre, Herc.zog
kas Elemér (Bük), Benedicty Gyula, Marczy
Hugó. 1902— 1903-ra : Fürst János, dr. Sulcz
István, Dunaszerdahelyi egyház, Paksi egy
Lajos. 1904-re: Kovács Pál. 1902— 1904-re:
ház, Hollerung Károly, Pfeiffer János, Varga
Imre, Molnár János, Rozsnyói polg. leány
Ursziny Arnold.
6.
Pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1903 :
iskola, Sómmer Gyula, Jolsvai egyház, P.Varságh János, Székesfehérvári nöeg-ylet
Földvári egyház, Kául Jakab, Jankó Károly,
(5 kor.), Székesfehérvári ifj. egylet. SzékesHofbauer Pál, Veszprémi egyház, Lovászfehérvári Zsuzsanna-egylet, Ondódi egyház
patonai egyház, Fuchs János, Király Kál
(2 kor.), Zsakó János, dr. Hattyúffy Dezső,
mán, Jeszenszky Nándor, Gyimesdi egyház,
Burchard-Bélaváry Rezső, dr. Borcheut Jenő,
Büki Ádám, Madár Rezső, Beledi egyház,
Procopim Pál, Giffing Ede, Gifling Edéné,
Roháts Lajos, Doleschall Lajos, Szepesi XIII.
Enderer J.-né, Enderer József, Mirth F.-né,
vár. egyházmegye, Győri ev. tanítótestület
Kalmár László, Neusinger Lajos, Bognár Jó
(9 kor.), Kolbenhayer Lajos, Martiny József,
zsef, Zelenka F., Zelenka Frigyesné, Simon
Modori egyház, Hoznék Lajos, dr. Raffay
Farkas, Hazay Vilmos, Szalay Gyula, VinkFerencz, Hartai egyház, Nagyszombati egy
ler Ferenczné, Falvay István, Hoffer Ferencz,
ház, dr. Kostyál Mihály, dr. Ricska Emil,
Varga István, Meisel Tivadar, Halgems JóBöjtös János, Nemesmagasi egyház, Némedi
zsefné, Zerdahelyi Ferencz (2 kor.), Vesz
Béla, dr. Schneller István, Pestmegyei egy
vén egyház, Kéler Imre, Böhm János, Amminházmegye, Petry Gyula, dr. Walter Gyula,
ger János, Taucher József, Günther Adolf,
Haffner Vilmos, Sponer Andor, Ostermann P.,
Selmeczi János, Weilbacher K., Schmickl
Schleining Vilmos, B.-Gyarmati egyház, dr.
Gergely, Nagy György, Koch Ilona, Koch
Králik Lajos, dr. Ittzei Zsigmond, Lénhárd
Mariska, Marton Aurél, Horváth Sándor,
Károly. Haviár Dániel, Viola Béla (4 kor.),
Hegedűs János, Weiszer Samu, Záborszky
Felsöesztergályi egyház, ifj. Draskóczy La
Lajos, Váczi egyház, Redóvai egyház, Konjos, Luppa Lajos, Pozsonymegyei egyház
esek Júlia, Csanádedberti egyház, Krachumegye, Krupesz István (Udvarnok), Blatlecz Aladár, Pósch Károly, Ulrich Oszkár,
niczky Pál, Mekényesi egyház, Csöngei egy
Magyari Miklós, Kapolcsai egyház, Viganti
ház, Rozsnyói főgymnasium, Kovács Andor,
egyház, Berke Gézáné. Stieder Paula, Buna
Szabadkai egyház, Korossy Emil, Margócsy
Sándor, Guóth Mártonné, Ilg Frigyes, Jaeky
István, Merényi egyház, Szarvasi fögymnaKároly, id. Ritzmann Jakab, Veczer Lajos,
sium, Meszleni egyház, Zsilinszky Endre,
Ladianszky István, Sárközy Péter, Kovács
Medgyesegyházai egyház, Pitvarosi egyház,
Albert, Fiileky Pál, Malek András (2 kor.),
Pitvarosi hitelszövetkezet, Saguly János,
Ábrahám Vilmos, Letrik György, Szedliák
Soproni alsó egyhm. tanítóegylet, Sárvári
András, Emresz Kálmán, Kovács Pál, Zategyház, Scholtz Ödön. 1904-re: Baltazár
János, Haffner Vilmos,Frenyo Gyula, Nógrádi
kalik Károly, Doktorics Samu. — 1902. és
1903- r a : Hacsstock Károly, Oppel Károly,
egyházmegye, Krug József, Huttenberger
Károly, Schneider Vilmos, dr. Teszényi Pál,
Schmiedl Ferencz, Scharbert Lajos, Sándor
Elek, Weigmann Adolf, Köhler Albert (4 K.),
ifj, Schneider Vilmos, Soproni theolog.
Juóth Gusztáv, Eisens Árpád, Hartmann
önképzőkör, Bognár Endre, Ruszti egyház,
Lajos, Wanitsek J. L. (4 korona), Holéczy
Vornbohr Lajos, Fammler G. Adolf. 1904.
Sámuel, Feketelahotai egyház, Szelényi Ká
és 1905-re: Kreuscher Henrik. 1902. és
1903- r a : Csipkay Károly, Lukács Péter, roly, Szitz Matild, Schleiffer Gusztáv, Ursziny
Gyula, Töpler Irma, Restéri iskola, Péter
Matisz Károly, Körtvélyessy Béla. 1903. és
1904- r e : Iglói elemi és polg. leányiskola, Károly, Binder Adolf, Justh Géza. 1903. és
1904- re : Fényes Lajos, Kozlay József, Höncz
Posszert János, Feskó Pál, Buzágh István.
Adolf, Benkovics Imre, Szlinka István, Witt1902-re: Földváry Elemér, Balogh Farkas.
5.
Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 korochen Frigyes, dr. Kreichel Arthui'A Bósz
Adolf. 1901— 1903-ra < Brankovics György,
nával, 1903-ra: Sobori egyház, Bősze János,
ifj. Bruóth Samu, Bruóth Anna, Hrdlicky
Materny Lajos, Bulla Dany, Matheóczi egy
Károly, Rostár János, Fiiló János, ^László
ház, Tomassek Istvánná, Materny Imre, GerSámuelné, Businszky György, özv. Nagy
ber Miklós, Thomay József, Krizsán Mihály,
Gyuláné, Reidl János. 1902-re: jBöjtiisMáKyjanka János, Huszágh János, Trampler
nosné, Dannenfelser Henrik. 1905-re : Boler
János, Bencze Samu, Scholtz Albert, RuttJakab (2 kor.), Himpelmann Henrik (2 kor.).
kay Sándor, Liptószentiványi egyház, Bartko
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köszönet! — B. G. S.-Lövő. Véleményé
1907-re : Schmidt Ádám (2 kor.). 1909-re:
Stiefelmayer Károly (2 kor.). 1903— 1907-re:
ben nagyrészt osztozom. Ha csak rajtam
állana, sok másképpen történnék. De —
Haynik Géza.
1901— 1904-re: Bruckner
tetszik tudni — mindenütt vannak kerék
Mihály.
7.
Evang. Családilapra: Előfizetőktőlkötők. — H . M. B.-Csaba. Felhasználtam.
— St. J. B áczalm ás. Kívánságukat illeté
104 korona.
kes helyen tolmácsoltam. Nem volt szüksé
Összesen befolyt 2712 korona.
gem ékesszólásra. A z a melegen érző szív
Budapest, 1904 január 1.
megértette óhajukat és — a mint lehet —
Bend.1 Henrik,
segíteni fog a bajon. — F. L . R é p c ze társ. pénzt.
L a k . A lap évfolyama nem szeptember hótól
kezdődik, hanem januártól s tart deczemberig. Nincs értelme tehát a lapnak 1903.
szeptember hótól való küldésének. Egyéb
Kalauz a biblia olvasásához.
iránt tessék Hornyánszky V. hírlapkiadó„Tudakozzátok az írásokat, mert nek
hivatalához (V., Akadémia-utcza 4.) fordulni.
tek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
— Szt. A . Stoósz. Kevés jelentkező miatt
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
nem üthetjük nyélbe a dolgot. — W . H.
C servenka. Még helyet szoríthattam.
R<sggel.
E l ste
lanuar
T öb b ek n ek . A lap küldése nem a szer
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28. Luk. 9, 57— 62.
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A szerkesztő üzenetei.
V . G y . Z.-Lipcse. Lapzárta után érke
zett. — M . L . G e rg e ly i. Avatott tollát
nem nélkülözhetjük. Apostoli buzgóságára
számítunk. — K . E. B udapest. Örömmel
értesítem, hogy buzgólkodásának már is volt
eredménye. — P . J. N y íreg y h á za . Levél
ment. — D. P r. Kassa. Levelet írattam. —
D. N . R .-K eresztú r. Szíves tudósításáért
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- V - V E g y h á z t a r t á s i m é r l e g in g y e n , - w
Mesésen olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktáramból
világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt
m e x ik ó i e z ü s t6 drb mexikói ezüst asztalikést, 6 drb mexikói ezüst
evővillát, 6 db mexikói ezüst evőkanalat, 2 db mexikói ezüst kávéskanalat,
1 drb mexikói ezüst tej merítő, 2 drb elegáns szalon asztali gyertyatartót,
6 drb kiváló desszertkést, 6 drb kiváló desszertvillát, l drb mexikói
ezüst levesmerítő kanalat

á r ú im a t

46 d a r a b ö s s z e s e n c s a k 6 fo r in t 50 k r .
Minden megrendelő ezenkívül jutalomképen egy szavatosság mellett
pontosan működő, 1 2 5/2 kiló hordképességű háztartási mérleget kap, tel
jesen díjtalanul. A mexikói ezüst egy teljesen fehérfém (belül is), mely
nek tartósságáért és kiváló minőségéért két évi jótállást vállalok. .Szét
küldés a pénz előzetes megküldése esetén vagy utánvéttel történik az
európai raktárból.
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