
EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
A LU TH E R -TÁ R S A S Á G  VALLÁSOS N ÉPIES LAPJA.

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.

E lő fize tés  d íja  egy  évre 2  kor.

E g y e s  s z á m  á r a  2 0  f i l lé r .
A h ird e tés  d í ja :  1 o ld a l 24 K ., 
fé lo ld a l 12  K ., n e g y e d o ld . 6 K .
Bérmentetlen levelet nem fogadunk el.
K é zira to k a t n em  a d u n k  vissza.

S zerk eszti :

B Ö N G É R F I  J Á N O S
IX ., K n é z its -u tcz a  17. szám .

A L u th e r-tá rs a s á g  tag ja i e lapot 
in g yen  kap ják .

E lő fiz e té s t és h irdetést e lfo g a d  
a z !„ E v .  Cs. L a p “ k ia d óh iv a ta la  
(H orn y á n szk y  V. h ir la p k ia d ó - 
l iiv a ta la , A k ad érn ia -u  4 .), h o v a  
a r ek la m á lá sok  is  k ü ld en d ők . 
A szerkesztő ség  író s zo b á ja :  
IX ., K n éz its  u. 17. sz., h o v a  a 

k éz ira tok a t k ell k ü ld en i.

Kilenczedik évfolyam. Budapest, 1904. február 15. 8. szám.

—  A keresztyén öröme.   —.
(J5.) A viruló rózsa elhervad, a legszilárdabb kőépület is össze- 

dül idővel, az arany és ezüst elkopik, elfogy, a bibor és bársony 
sem állandó s mégis hány ember találja ezekben örömét!

Keresztyén atyámfia, ne irigyeld a pogány bölcseket, a kik a 
múló örömökben találják életük czélját; „a kik házukhoz más házat 
ragasztanak, mezőt foglalnak az ő mezejükhöz^ (Ezsaiás Y. 8.); 
a kik elefántcsontágyakban alusznak, a kik válogatott bárányokkal 
és meghízlak borjukkal laknak jól, a kik hegedűszó mellett éne
kelnek, vigadnak s a kik a bort nagy poharakkal isszák (Ámos 
VI. 4— 6.).

Mit ér az olyan öröm, melynek utóíze mindig keserűség; mit 
ér az a vigasság, melyet minduntalan megszakíthat a fenyegetés, 
a büntetés:

—  Jaj néktek, gazdagoknak, mert elveszitek a ti vigasztalás- 
tokat! (Lukács VI. 24.)

Mennyivel boldogabb, mennyivel tisztább örömeket élvez az, a 
ki az Úrba veti reményét, a ki Őt szereti, Őt követi!

Nem is kell attól tartanunk, hogy nem fogad társaságába; 
Krisztus nem ismer személyválogatást, mint a világi előkelőségek 
és vagyonosak. Maga hív mindenkit a maga körébe a legnagyobb 
szeretette]:

—  A ki engemet szeret, az én beszédemet megtartja; az én 
Atyám is szereti azt, ahhoz megyünk és annál maradunk. (János 
XIV. 23.)

Jézus körében, az Ő oldalán örökké való örömök fakadnak. 
Az emberi lélek leveti magáról a földi salakot, megnemesül s egy 
tisztúltabb világ fogadja körébe.

Pál apostol át- és átérezte a Krisztussal való életnek boldogító 
érzetét, azért kiált fel oly lelkesedéssel:
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-— Kicsoda vádolja az Istennek választotta? Az Isten az, a ki 
megigazít. Kicsoda, a ki kárhoztatna? Krisztus az, a ki megholt, 
sőt a ki feltámadott is, ki az Istennek jobbján is vagyon; ki ese
dezik is mi érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus sze
relmétől? Nyomorgatás-e, szorongató keserüség-e, üldözés-e, éhség-e, 
mezítelenség-e, veszedelem-e, fegyver-e? Sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, 
sem következendők, sem magasság, sem mélység és semmi egyéb 
teremtett állat el nem szakaszthat minket Istennek szerelmétől, mely 
vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Róm. VIII. 33 — 39.)

Ebből az erős meggyőződésből, ebből a megingathatatlan hitből 
származott Pál apostolnak minden öröme, melylyel szívesen tűrt 
minden bántalmat, minden méltatlanságot. A teher nem teher, a 
fáradság nem fáradság, ha az Úr oldalán haladunk.

Kicsoda ne örülne a Krisztus szerelmének és kegyelmének? 
Az Úr jelenléte a legnagyobb örömök forrása. Legyünk tehát azon, 
hogy a Krisztussal egyesülhessünk.

Minden kincsünk benne van; nélküle semmik vagyunk. Általa 
Isten fiaivá s egykor a mennyország örököseivé leszünk.

— Isten igéje erő és igazság. (Róm. III. 21, 31.) Közeledjünk 
hozzá, a mint az apostol mondja:

Közelgessetek az Istenhez és közelget ti hozzátok. Tisz
títsátok meg kezeiteket ti bűnösök és tisztítsátok meg sziveteket ti 
kettős szivfíek! (Jakab IV. 8.)

Örömetek teljes lesz és soha senki el nem veheti tőletek, ha 
az 0  vezérlete alatt haladtok az élet ösvényén.

Eskü.
Midőn megkapta telkemet 
Mennyei, égő szellemed.

És feltüzelte hamvadt szívem, 
Szívemen által minden izem: 
Lelkednek lángoló tüzén 
Szent bátorsággal esküvém:
Míg erőim meg nem szakadnak, 
En Jézusom, meg nem tagadlak l 

(Hosszufcilu-Fűrészmezó)

Nem is akarok —  oh, Te lásd —  

Nem akarok én senki mást,
Érdeme volna bár tengernyi, —

Csak T é g e d  egyedül ismerni! 
Bölcseség se kell semmi más,
—  Magasra vág, vagy mélyre ás —  

’Sz e világ bölcsesége talmi, —

Csak a T i e d é r t  élní-halni!
Petrovics Pál,

ev. lelke'sz.
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Ruttkayné Kossuth Luiza.
A legkiválóbb magyar nők egyiké

ről kívánok röviden megemlékezni. 
Ruttkayné Kossuth Luizát a Zrínyi 
Ilonák s a Lorántffy Zsuzsannák so
rában említhetjük. Nem forgatta ugyan 
a kardot, mint Zrínyi Ilona; a tudo
mány, az iskola és egyház sem talált 
ugyan benne olyan hő pártfogót, 
a minő volt Lorántify Zsuzsánna: 
Kossuth Luiza 
mégis a legna
gyobb magyar 
női alakok közé 
tartozik. Szelíd 
lelkülete, szív
jósága, lángoló 
hazaszeretete 
és Istenbe ve
tett rendület
len hite, igaz 
vallásos lelke, 
az élet küzdel
meiben való 

csodálatos, szí
vós kitartása;

vasakarata, 
mellyel min
den nehézsé

get, minden 
akadályt le tu
dott győzni: 

tette naggyá, 
feledhetetlenné 
s biztosítja ré
szére még a 
késő unokák
nak is tisztele
tét, szeretetét, háláját és csodálatát.

Mikor bátyja, Kossuth Lajos, a 
szellemóriás, titáni harczát elvesztette 
s hontalanná lett, a ki millióknak 
hazát adott: keserű napok vártak a 
szerető testvérhúgra. Honszerelméért 
hosszas üldözés, ismételt fogság, vé
gül száműzetés várt reá a zsarnok 
hatalom részéről.

A szenvedések szakadatlan lánczo- 
lata érte a gyengédszivű nőt. Három 
fiával minden támasz és kenyérkereső 
nélkül, messze idegenbe kellett távoz
nia, olyan földre, olyan országba,

melynek még a nyelvét sem ismerte. 
Idegen ég, idegen levegő, más szo
kások, más emberek fogadták. Ugyan 
mihez kezdjen, mihez fogjon, a ki 
sohasem hitte volna, hogy valaha még 
kenyérkeresetre szorul.

Bizony keserű volt ez a pohár, de 
nem zúgolódott. Bízott a mennyei 
Atyában, a ki a mezei liliomokról s 
az ég madarairól is gondoskodik. Az 

észak amerikai 
New -Yorkban 
eleíntén briis- 
seli csipkékkel 
kereskedettbe 
mivel ez a vál

lalata nem 
akart sikerülni, 
abbahagyta s 

kosztosokat 
tartott. Néhány 
év múlva egy 
kis házat vásá
rolt hitelre, azt 

átalakította 
leánynevelő in
tézetté. Az inté
zet ugyan meg
telt növendé
kekkel, de nem 
jövedelmezett 
eleget. A ház
nak az árát tör
leszteni is kel
lett. Ekkor egy 
jó  gondolata 

támadt. Házát 
megnyitotta 

nyaraló vendégek számára. Igaz, hogy 
nyári szünetét feláldozta s pihenés 
helyett újabb nehéz munka foglalta 
le minden idejét, de vendégeinek 
száma egyre nőtt s újabb néhány év 
alatt kifizethette minden adósságát. 
Bár vendégeinek száma 40-re is rú
gott, háztartását egyetlen cseléddel 
látta el. Mit szólnak ehhez a mai 
asszonyok ? S mégis, mikor este be
ment vendégei közé, mindnyájan hó
dolattal vették körűi. Szívjóságáról,- 
fenkölt gondolkozásáról, rendületlen 
vallásos hitéről, ernyedetlen szorgal-
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máról, munkásságáról, szívós kitar
tásáról, csodálatos vasakaratáról le
gendákat beszéltek s az egész kör
nyék bámulta, imádta.

Az ínségben, nyomorúságban szen
vedők nála mindig nyílt ajtóra talál
tak. Az éhezővel utolsó falatját is 
megosztotta s a bűnösöket a jó  útra 
térítette. Soha senkit meg nem vetett, 
szerető, nagy szive minden hibát el
takart.

Hosszú életén át rendkívül sok csa
pás érte. Élete valóságos kálvária. 
Eltemette szülőit, urát, testvéreit és 
gyermekeit. Négy fia közül az egyik 
kiskorában, de a többi már férfiú 
korában, a mikor segítségére lehet
tek volna, húnyt el.

Különösen megható a legfiatalabb 
fiú halála. 23 éves volt, mikor hosszú 
tengeri útra készült. A hajón, melyre 
jegyet váltott, nem jutott neki hely 
s le kellett róla szállnia. Valami bal
sejtelem vett erőt lelkén s szomorúan 
ment a közjegyzőhöz, hogy anyja ja 
vára végrendelkezzék, majd egy élet- 
biztosító intézetnél — szintén édes 
anyja javára —  életét is biztosította. 
Ekkor hazatért anyjához s érzéke
nyen elbúcsúzott tőle. A hajó, melyen i 
elindult, csakugyan hajótörést szén- j

AZ „EV.  GSALÁDILAP“ TÁRGZÁJA.  

Szenvedjünk az igazságért!
Irta: P etry  Gyuláné.

—  Utólszor szólok hozzád, Eszter, 
édes feleségem ! Ne sírj ! Lásd az én 
sorom könnyebb lesz ezután a tied
nél, mert a földi rossztól megtisztulva, 
Istenemhez térek . . .  Jer csak egy 
kicsit közelebb, hadd nézzelek utol
jára, hadd beszéljek veled.

Csendes, reszketeg volt a hang, 
a melyen a haldokló beszélt. A tá
vozni készülő lélek visszatekintése, 
búcsúzó szava.

Az asszony ott térdelt az ágy előtt, 
arczát a párnákba rejtve. Egy hang
ját se lehetett hallani, csak a teste 
rándult meg néha a fojtott zokogástól.

vedett s a hű fiú a tengerbe ful
ladt.

1879-ben Amerikából átjött Euró
pába szeretett testvérbátyjához Barac- 
coneba, majd Turinba. Fiainak ha
lála mélyen megrendítette a szeren
csétlen nőt és az imádságban keresett 
erőt és vigasztalást.

Mikor Magyarország egykori kor
mányzója, szeretteinek utolsója is el
költözött a jobb hazába : visszajött 
a szeretett honba, hogy porai egy
kor a drága hon porával vegyülhes
senek.

Utolsó éveit csendes visszavonult- 
ságban, Istennek szentelve, töltötte. 
A szentírásból és régi imádságos 
könyvéből szeretett leginkább olvas
gatni. Az utolsó könyv, a mit remegő 
kezébe vett, kedves imádságos könyve 
volt.

Most már ő is pihen ott, a hol 
nincs fájdalom, nincs keserűség.

Megdicsőült lélek, ki szenvedéseid 
tengerében mutatkoztál a legnagyobb
nak, a legerősebbnek, mert az ÍJr 
volt menedékhelyed, biztos várad: 
légy a magyar nőknek világitó fák
lyája, vezérlő csilaga; anyai szere- 

' teted, hited, reményed, csüggedetlen 
| kitartásod, Isten és a hon iránt ér-

Kovács Pali kiaszott keze reszketve 
simogatta végig felesége kuszáit haj
zatát és újra beszélni kezdett:

—  Emlékszel-e, Eszter?
Eszter felemelte fejét. Szép barna 

szemei nedvesek voltak a sírástól.
—  Emlékszem, —  felelte habozás 

nélkül. Tudta, hogy gondolataik talál
koztak.

— - Ott térdeltél az anyád sírjánál, 
— kezdte megint az ember — gyom- 
lálgattál, tépted ki itt is, ott is a füvet, 
hozzá meg hullt a könyed szüntelen. 
Talán az édesanyádra gondoltál, a ki 
nem simogat többé, talán a mosto
hádra, a ki soha nem ad szép szót 
neked.

—  Aztán te is oda jöttél a te 
sírodhoz.

—  Oda jöttem az én síromhoz. Új
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zett szerelmed, jótékony, könyörülő 
szived, mint megannyi termékeny mag, 
hulljon a fogékony magyar női tel
kekbe, a hol gyökeret verve, sarjadz- 
zék buján, hogy a gazdag vetést 
egykor gazdag aratás követhesse.

Böngérfi.

A MI SIONUNK.

Bibliás asszonyok. A travankori po
gány házak 40 év előtt még zárva 
voltak az európai missziótanítónők és 
benszülött bibliás asszonyok előtt. 
Most Délindiában több mint 800 bib
liás asszony van alkalmazva, az ajtók 
mindenütt nyitva állnak előttük s a 
lakosság minden osztálya szívesen ve
szi tanításukat. Azért az angol és ame
rikai misszióegyesületek mindenfelé 
bibliás asszonyokat képző intézeteket 
létesítettek. Egy angol missziótanítónő 
kiemeli, hogy önfeláldozással lehet 
legjobban a pogányok szivéhez férni. 
„Egyik bibliás asszonyom kolerajár
vány idején egy házban maradt, hol 
halálos beteg feküdt s egész nap 
ápolta és vigasztalta őket. Ezen ön
feláldozó tett következtében az egész 
szudrák (mosók kasztja) által lakott

volt még, frissen hántolva. Alig két 
napja temettem oda az édes apámat. 
Borzasztó volt, a mint véresen, szét- 
marczangolva hozták haza az uraság 
cséplőgépjétől, a hol dolgozott.

— Szegény, jó  uram ! . . .  Mondták 
a faluban, hogy jajgattál, törted a 
kezed, mikor hirtelen, búcsú nélkül 
hagyott itt az édesapád.

—  Egyedül maradtam! se apám, 
se anyám, egyetlen testvérem se, még 
csak rokonom se volt a ti falutokban. 
Csak úgy szakadtunk oda az idegenbe.

Mintha látnálak a sír mellett, 
sápadtan, lehajtott fővel. A kalapodat 
gyűrted, szorongattad a kezedben.

-  Csak az az egy Isten tudja, 
milyen bánatban voltam akkor. Igen 
szerettem az édesapámat, meg aztán 
olyan egyedül maradtam a nagy vilá-

község a keresztyén hitre tért s az 
ottani nők szorgalmasan tanulják a 
Bibliát.

A Biblia egyre terjed. Törökország
ban a mohammedánusok körében is 
terjed Isten igéje. Egy bibliás ember 
nemrég Törökország Albánia nevű 
tartományában hét mohammedánust 
talált együtt, a mint a Bibliát tanul
mányozták. Az utolsó előtti évben 
Egyptomban, melynek lakói többnyire 
mohammedánusok, 44.000 Biblia kelt 
el. Omdúrmanban, az afrikai mahdi 
fővárosában, is van egy bibliaraktár, 
a hol az utolsó esztendőben közel 
1800 példányt adtak el. Egy másik 
bibliás ember a többek között ezt írta: 
„Egy napon egy fiatal mohammedánus 
egy Újszövetséget vett nálam s han
gosan elkezdte a hegyi beszédet ol
vasni. Mivel éppen vásár volt, nagy 
néptömeg gyűlt az olvasó köré s nagy 
érdeklődéssel hallgatták felolvasását. 
Ekkor hirtelen egy seik (törzsfőnök) 
lépett közéjük, ki a fiatalember kezé
ből a könyvet kiragadva, így szólt: 
„Hogy mersz itt keresztyén könyvből 
felolvasni?“ „Mivel jó  könyv", volt 
a válasz. „Kitől veted ezt a köny
vet ? 1 kérdezte a seik. Reám mutat
tak, mint arra, kitől a könyvet vette.

gon, még csak egy meleg hajlék se 
volt, a hová a fejemet lehajtsam. Az 
utolsó fillérünket adtam ki a teme
tésért. Munkát nem kaptam . . .  hiszen 
oly fiatal voltam.

Még csak 18 éves, én meg 16.
—  A fejem zúgott, szédült, a hom

lokom egy tüzes katlan volt és a hideg 
mégis egyre rázott. Szünetlen csak az 
forgott a fejemben, hogy elemésztem 
magam... És te akkor letörölted köny- 
nyeidet, ott hagytad a te sírodat és 
eljöttél én hozzám. Talán akkor már 
nem is tudtad a te bánatodat, csak 
az enyémre gondoltál.

—  Nagyon sajnáltalak.
—  Oda léptél hozzám, vállamra 

tetted kezedet, és olyan komolyan, 
szinte keményen, így szóltál: Ne sírj ! 
Isten még senkit sem hagyott el . . .
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Erre nagy dulakodás támadt, melyre 
egyesek azzal a fiatalemberrel tar
tottak, ki azt mondta, hogy a Biblia 
jó  könyv, míg a többiek a seik mellé 
álltak. S az eredmény az volt, hogy 
három mohammedánus utánam jött s 
három Bibliát vásárolt. —  így ural
kodik Krisztus ellenségei között is!

Az acsádi ev. nőegyesiilet legutóbbi 
gyűlésén elhatározta, hogy az „Evang. 
Családilapot“ 13 példányban megren
deli azon reményben, hogy rövid idő 
alatt nevezett kis lap hetilappá vál
tozik át. Ugyanakkor egyházi és is
kolai közintézeteink részére 10 kor.-t 
szavazott meg, melyből a kőszegi 
evang. felső leányiskolának 2 kor, a 
pozsonyi theol. Otthonának 2 kor , 
a soproni lyceum tápintézetónek 2 K , 
az evang. lelkészifjak segélyintéze
tének 2 kor., az esperességi gyámol- 
dának és a"gyámintézetnek 1-—1 K-t 
juttat.

A győri ág. hitv. ev. egyházmegye új 
elnöksége. A győri ág. hitv. ev. egy
házmegye elnöksége, a múlt év június 
15-én, Téthen tartott egyházmegyei 
közgyűlésén, letelvén megbízatása, 
beadta lemondását. — A közgyűlés 
az egyházmegyei elnökség: esperes, 
felügyelő lemondását, a törvényekre

történt hivatkozás okáért, elfogadta s 
az új választást úgy a győri ág. hitv. 
ev. egyházmegye esperesi hivatalára, 
mint annak felügyelői hivatalára el
rendelte azzal, hogy a választó egy
házközségek szavazataikat az 1903. 
év december 31-ig adják be. A sza
vazatok összegyűjtésére és felbontá
sára Pálmai Lajos és Latesz Jakab 
elnöklete alatt bizottság küldetett ki, 
melynek tagjaivá megválasztattak: 
Németh Elek, Barcza Gyula és Mayer 
Oszkár. A bizottság a múlt hó elején 
tartotta ülését a szavazatok felbontása 
czéljából. Az egyházközségek szava
zataikkal egytől-egyig az eddigi el
nökséget óhajtják továbbra is az egy
házmegye élén s igy esperessé : Hor
váth Sámuel, téthi lelkészt, eddigi 
esperest, — az egyházmegye felügye
lőjévé: Barcza Géza, téthi földbir
tokost, eddigi felügyelőt választották 
meg.

Lelkészbeiktatás. Nemeskéren a múlt 
hó 24-én iktatták be a gyülekezet nem
régválasztott papját, Berecz Gábort. A 
hivatalos szertartást Laucsék Jónás va- 
dosfai ev. esperes végezte. Az ódon 
templomot sziniiltigmegtöltötte ahivek 
sokasága. Köztük: Ajkay Béla dr. 
esperességi felügyelő, Sólymossy Ödön

Tudod-e, hogy én akkor olyat érez
tem, mintha valaki egy súlyos terhet 
emelt volna le a vállamról.

Próbálja meg ki-ki, a kit valami 
nagy bánat keres fel, nagy elégedet
lenség gyötör, avagy kicsinyhitűség 
zaklat, forduljon Istenhez s ha gon
dolatköre szűk, szavai néni elegendők 
érzéseit kifejezni, nyissa föl a bibliát, 
ott minden bánatra talál vigaszt, min
den emberi gyarlóságból felemelőt, 
mert higyje meg akárki, a legjobb, 
a legtudósabb, legbölcsebb ember sem 
írt és nem fog írni olyan könyvet, 
melynek soraiból oly tökéletes igaz
ság, annyi bölcseség és annyi szere
tet áradna, mint a bibliából, melyet 
Isten megnyilatkoztatása után Krisz
tus Urunk monda vala az embe
reknek.

A beteg férfi sóhajtott és a nő 
könyfátyolán keresztül mosolygott.

— Mondd csak, Eszter, honnan vet
ted te a te hitedet? Apád nem volt 
soha templomjáró ember, szavai sok
szor káromlók valónak és bizonnyal 
azért olyan elégedetlen, haragos a 
nagy birtok mellett is, a mit Isten 
kegyelme neki juttatott. Honnan vet
ted hát te az istenfélelmet?

Eszter elgondolkozva nézett maga 
elé. Képzeletében megjelent egy sze
líd asszony képe, a ki á bölcsőjét — 
soha nem fáradva, soha nem bágyadva 
—  ringatta. Talán az altató dalba 
lehelte belé Isten iránt való szeretetét 
és azzal együtt szállott az a gyermek 
leikébe, vagy talán a benső hangot 
értette meg, mely minden ember szi
vében megszólal, Isten félelmére intve
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báró, országgyűlési képviselő, Simon 
Géza, a neineskéri gyülekezet felügye
lője, Farkas Elemér, büki evang. pap 
és Jánossá Ferencz felügyelő ; továbbá 
a vidék értelmiségének több tagja és 
a beiktatott ifjú lelkész szülői s rokonai 
Ostfiasszonyfáról, Beledből és Sopron
ból. Beköszöntő beszédében megem
lékezett az ifjú pap hivatali elődei
ről, a kik közül kettő szuperintendens 
volt — és arról a régi időről, a mikor 
a fél vármegyéből és Sopron városá
ból is Nemeskérre jártak templomba 
az evangélikusok.

Az istentisztelet végeztévela nemes
kéri gyülekezet közgyűlést tartott 
Laucsek esperes és Ajkay dr. espe- 
rességi felügyelő jelenlétében. Délben 
társasebéd volt, melynél a lelkes 
hangulat szebbnél-szebb felköszöntők
ben nyilvánult.

Egyházmegyei választás. A fejér
komáromi ág. hitv. ev. egyházmegye 
most töltötte be az újonnan rendszere
sített másodfelügyelői és alesperesi ál
lást. Másodfelügyelőnek dr. Kéler 
Zoltánt, alesperesnek pedig Gáncs 
Jenő székesfehérvári lelkészt válasz
tották meg egyhangúlag. Kisérje jö 
vendő nemes munkájukat az Ur ál
dása !

bennünket. Fájdalom azonban, hogy 
sok ember nem hallgat e titkos szó
zatra.

Ezt is, mint mindent, Istentől 
kaptam —  felelte Eszter egyszerűen.

—  Három nap múlva Csöndes Péter 
uramnál szolgálatot kaptam, azt neked 
köszönhettem.

— Nemsokára az egyik szomszéd 
így szólt: „Be jól járt Csöndes Pé
ter, hogy azt a derék, szorgalmas 
legényt kapta szolgának". A másik 
így toldotta: „Hogy tűri a sok szit
kot! No, ilyen türelme csak jámbor 
embernek lehet.

—  Érted tűrtem, Eszter.
A hajnal gyér világossága átszűrő

dött a karton-függönyön, jelentve a 
nap ébredését. A beteg ember szava 
suttogóbb lett.

Koszorú czímű kiadványsorozatának 
1904. évi tiz füzetére pályázatot hir
det a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság. Kívántainak vallásos elbe
szélések, életrajzok, történeti képek 
és rajzok, A főfeltétel az, hogy az 
evangélium lelke buzogjon bennök, 
keresztyén valláserkölcsi erővel has
sanak és tősgyökeres magyar nyel
ven szóljanak. A pályázat nyílt, bárki 
részt vehet benne, jeligés levélke 
nem szükséges. A közlésre elfogadott 
művek kis nyomatott ivenként 45 — 
50 koronával dijaztatnak. A füzetek 
terjedelme egy nyomatott ívnél kisebb, 
másfélnél nagyobb nem lehet. A kéz
iratok f. évi június hó 15-ig Szöts 
Farkas, a M. P. I. T. titkárához kül
dendők.

A grinádi ág. hitv. ev. egyházköz
séget az elmúlt évben többször meg
látogatta az Ur. Márcziusban ragályos 
betegség dézsmálta meg a kisdedeket, 
áprilisban erős éjjeli fagy elvette a 
gazdák minden reményét s októ
berben leégett iskolájuk. De a kik.az 
Úrban bíztak, meg nem szégyenültek. 
A ragályos betegség csak 14 napig 
tartott; Isten megáldotta a törekvő 
gazdák munkáját s az aratás jobban 
sikerült, mint hitték volna; a leégett

—  Egyre felelj még nekem, Eszter. 
Nem bántad-e meg, hogy otthagyva 
édesapád híres portáját, az én sze
gény hajlékomba költöztél?

Az asszony szemében felszáradtak 
a könyek és ő tiszta tekintettel, szi
lárd hangon így felelt:

— Soha nem bántani meg ! . .  A te 
kis hajlékod világos volt és tiszta, 
mert Isten szeretete lakozott benne, 
de az édesapám nagy udvara sötét 
maradt, mert imádság helyett vesze
kedő, káromló szó hallatszott ottan.

Kovács Pali könnyebülten lélegzett 
fel felesége első szavai után és újra 
simogatni kezdte annak haját, de a 
keze egyre gyengébb lett.

(Folytatjuk.)
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iskolát pedig újból felépíthették. Ne
kik is szól az apostol intése: „Szól
ván ti magatok között éneklések és 
isteni dicséretek által és lelki énekek 
által, énekelvén és dicséretet mond
ván az Úrnak szivetekből." (Eféz V. 19.)

A riiszti ág. hitv. 
ev. gyülekezet de

rék tanítója: Kiclcer illés a múlt hó 
21-én szívszélhüdés folytán, élte 58. 
s működése 38. évében elhunyt. Öt 
árva siratja a gondos édesatyát, az 
egész gyülekezett pedig a szerény, 
szelídlelkű, munkás tanítót gyászolja 
az elköltözöttben. Legyen álma boldog! 
—  Kovács Albert, a budapesi ev. ref. 
theologia nagyhírű tanára f. hó 4-én, 
életének 66. évében tevékeny életét 
befejezte. A kiváló egyházi férfiú ha
lála széles körben keltett nagy és 
mély fájdalmat.
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Aranykönyv.
A békéscsabai Luther-szoborra befolyt:
B ék éscsab a : Lipták Pálnéivén : Mokos 

János 1 kor., Fischer Sámuel 60 f; Lipták 
Dániel 1 kor., Timko András 1 kor., Lipták 
Lajos 1 korona, Timko János 40 f, Timko 
György 40 f, Saguly Mária 1 kor., Sipiczky 
György 1 kor., Szikora János 1 kor., ösz- 
szesen 8 K 4 0  f. — Greksza György ívén : 
Kovács János 1 kor. 40 f, Gálik György 
20 f, Zelenjanszky Mihály 40 f, Vrauko 
Mátyás 20 f, Hrabovszky János 40 f, ifj. 
Pataj János 1 kor., Uhrin Pál 20 f, Zsilák 
Mihály 40 f, S. Kolárovszky János 40 f, 
Pepo János 40 f, Greksza György 1 kor., 
Vasárnap összegyűlt 70 f, összesen: 6 kor. 
70 f. —  Cibula János ivén : Lipták M. Mi
hály 1 kor, Cibula János 2 kor., Botyánszky 
Pál 3 kor., Kovács János 1 kor., Zelen- 
janszki Pál 1 kor., Zsíros András 1 kor., 
(Jhrin János 1 kor., Zsíros György 1 kor., 
Zsíros Pál 1 kor., Zsíros Mihály 1 kor., Kolá
rovszky János 1 kor., Lipták F. András 1 
kor., Benyö György 1 kor., Benyo János 1 
kor., Mozon János 1 K, Liker A. 1, Liker 
János 1 kor., összesen 2 0  kor. —  Bielik 
János ívén: Bielik János 5 kor., ifj. Kapta 
János 1 kor, Bujdos Antal 1 kor., Hillo

Mátyás 1 kor., Kliment Károly 1 kor., Tors 
Kálmán 1 kor., Merzan Pál 1 kor., Takács 
János 1 kor., Dörfiinger Celesztin 1 kor., 
Hirschmann Ármin 1 kor., Pencz Sándor 1 
kor., Prisztavok Endre 1 kor.,, Matulay Fe- 
renez 1 kor.. Nemes Dániel 1 kor., összesen: 
18 kor. Özv. Laczo Györgyné, szül Szabadi 
Zsófia 4 0  kor. — Such Albertné ivén : Such 
Albert 5 kor., Havran Pál és Fia 3 kor., 
Achim Jánosné 1 kor., Ondroviczky Pálné 
3 kor., Fábry Károly 10 kor.,- összesen: 
24 kor. Özv Szák Mártonná 20  kor. —  
Penyaska András ívén: Penyaska András 
1 kor., Penyaska Pál 20 f, Marik András 
20 f, Máté János 40 f, Hricsovinyi János 
10 f, Sztanko János 1 kor., Sztanko Dániel
1 kor., Sztanko Mátyás 1 kor., Lipcsei Gá
bor 40 f., Vidovenyecz András 1 kor., Kvasz 
Mátyás 60 f., Pepo Mátyás 1 kor., Laczo 
Mihály 20 f, Such György 40 f, Hugyecz 
György 1 kor , Miklya János 1 kor., Hricso
vinyi Sámuel 40 f, Kocziszky András 1 kor., 
Meliska Márton 20 f, Gortko János 20 f, 
Meliska Pál 1 kor., Mistyurik János 2 kor., 
Dianis György 40 f, Máján Mihály 40 f, 
Valach Pál 40 f, összesen; 16 kof. 50  f . - -  
Szlany Sándor ívén : Szlany Sándor 1 kor., 
Benyo András 1 kor., Sipinszky Mihály 1 
kor.. Vaszko János 1 kor., összesen: 4 kor. 
Molnár János ívén: Mengyan Endre 1 kor., 
Molnár Endre 5 kor., Növendékek gyűjtése 
3 kor. 94 f, összesen: 9 kor. 94 f. — Gal- 
bicsek János ivén : Galbicsok Sámuel 1 kor., 
ifj. Galbicsek János 1 kor., id. Galbicsek 
János 1 korona, Mihók János 1 korona, 
Varga Z. János 1 kor., összesen: 5 kor. 
Rudolf-főgymnasium gyűjtése 41 kor. 81  f. 
— K rcsedin. (Horvát ország.) Ev. egyh.
2 kor., Justh Géza lelkész 1 kor., összesen
3 kor. — Sopron-M edgyes : Rösch Jenő 
2 kor., Breyer Jakab 2 kor., összesen 4 
korona.

APRÓ TÖRTÉNETEK.

Az ész istennője. Mikor az 1793- 
iki forradalomban a franczia nép ki
vívta szabadságát, a diadal mámora 
annyira elkábította fejét, hogy min
dent tört, zúzott, a mi őt a régi időkre

Gyászrovat.
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emlékezteté s a régi szokást is eltö
rölte, Istent — hogy úgy mondjuk 
letette trónjáról s új vallást alapított, 
melyben legfőbb istenség gyanánt az 
„Észt" ismerte el. S hogy teljes le
gyen a dicsőség, Párisban a nép egy 
szép színésznőt az „ész istennője “ gya
nánt egy oltárszerű emelvényre ülte
tett s azt a városban körülhordván, 
imádásszerű hódolatban részesíté.

Ez a hóbort azután más országokba 
is elhatott. A francziák elfoglalván 
Mainzot, ennek az újfajta „felvilá- 
gosodottságnak" — a mint ők nevez
ték —  szellemét oda is beplántálták; 
a régi elöljáróságot, régi papságot, 
a régi vallással együtt száműzték s 
Páris mintájára, egy nőt helyeztek az 
oltárra, az „ész istennője1' gyanánt.

De hát az idők változtak. Az em
beri őrjöngő szeszély pillanatnyi bál- 
ványait az Isten lehelete elfujta.

Csak egy féíszázaddal később Nickel 
mainzi lelkészt sürgősen egy beteg 
nőhöz hivták. A nő egy ronda kis 
padlásszobában feküdt elhagyatva, 
egy még nyomorúságosabb fekhelyen, 
iszonyú testi kínok s lelki gyötrelmek 
között. A lelkész látván a nő nyomo
rúságát, elfutott, hogy számára valami 
segítséget hozzon. Mikor azután vissza
tért, a lépcsőkön egy szurtos ember 
szennyes’ pokróczba begyöngölve, 
egy női hullát vitt lefelé. S ez a n ő : 
a hajdani „ész istennője" volt!

„A kik engemet megcsúfolnak, 
azokat megcsúfolom“ , —  mondja az 
Úr. S ilyen romlandó erények meré
szelnék elfoglalni az Isten dicsőséges 
trónját ? Közli: Paulik János.
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ORSZÁG-VILÁG.

A politikai helyzet —  ma, amikor 
e sorokat írjuk —  teljesen fölfordult. 
A magyar honfiak abban reményked
tek, hogy a delegáczió meghozza a 
várva várt kibontakozást. A helyett 
a kedélyek még jobban elmérgesed

tek. Azt hitték, hogy Pitreich közös 
hadügyminiszter megynyugtató ma
gyarázatokat ad majd a katonai re
formok dolgában. Nem ez történt, 
hanem a hadügyminiszternek az osz
trák delegáczióban tartott beszédjét 
lefordították magyarra és szétosztot
ták a magyar delegátusok között. 
Mivel abban a beszédben szó sincs 
a szabadelvű párt katonai programm- 
járól, nagy felháborodás támadt a 
magyar delegátusokban.

Tisza miniszterelnök és Nyíri Sán
dor honvédelmi miniszter vizszasiet- 
tek Budapestre, hogy a kormány többi 
tagjaival tanácskozzanak e tárgyban.

Vihar a tengerészeti bizottságban. 
A magyar delegáció tengerészeti al
bizottságában f. hó 6-án rendkívül 
izgatott hangulat uralkodott. A ten
gerészet a magyar ipart és kereske
delmet egészen elhanyagolja. Nem 
elég, hogy Ausztriában van a katonai 
fegyvertár, az összes hajók ott készül
nek, az anyag legnagyobb részét 
osztrák kikötőkben állítják elő, még 
azokat a czikkeket sem rendelik Ma
gyarországon, a melyekre kötelezve 
vannak a delegáczió egy régebbi ha
tározata alapján. Bosenberg Gyula 
delegátus indítványára kimondták, 
hogy ezért a tengerészet vezetőségé
nek a magyar ipar részesedéséről 
szóló jelentését nem veszik tudomá
sul. Kubinyi Géza pedig azt java
solta, hogy a tengerészet költségve
tését mindaddig ne tárgyalják, míg 
a közös hadügyminiszter a hadügyi 
albizottságban nem nyilatkozik a ma
gyar katonai reformokról. Mikor ja 
vaslatát elvetették, tüntetőén otthagyta 
az értekezletet. Nyomban utána gróf 
Wilczek Frigyes delegátus is eltávo
zott.

Magyar tudós dicsősége. A berlini 
újságokban nemrég tudományos vita 
indult meg arról a kérdésről, hogy 
Tibet kutatói közül kit illet meg az
elsőség s ezt a vitát most az igazság 
szerint hírneves hazánkfia: Körösi 
Csorna Sándor javára döntötték el. 
Nemrég ugyanis a berlini újságok
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azt a hirt közölték, hogy Cibikov 
orosz nyelvtudós volt az első európai, 
a ki Lasszáig hatolt. Erre Kübeck 
Miksa báró, osztrák képviselő, egy 
bécsi újságban azt vitatta, hogy az 
elsőség Körösi Csorna Sándort illeti, 
a ki Tibet nyelvének kutatása körül 
szerzett halhatatlan érdemeket. A 
berlini újságok készséggel közölték 
az osztrák képviselő nyilatkozatát, 
sőt egy német tudós Kübeck állítá
sának megerősítésére idézi Schopen
hauernek következő sorait: „Körösi 
Csornát, ezt a kitartó magyar embert, 
a ki, hogy a buddhisták szent köny
veit tanulmányozhassa, sok évet töltött 
Tibetben és buddhista kolostorokban, 
éppen akkor ragadta el a halál, a 
mikor kutatásainak eredményét kezdte 
részünkre földolgozni."

A színes fotografálás. A színes 
fotografálást elméletben ugyan már 
régen feltalálták, de gyakorlatban 
nem sok hasznát vette az emberiség, 
mert az eddig követett eljárás nagyon 
hosszadalmas, bonyolult és bizony
talan sikerű volt. Ezen a téren igen 
meglepő eredményeket ért el egy 
magyar ember, Veress Ferencz, a ki
nek az eljárását eddig a legtökélete
sebbnek tartották, minden gyarlósága 
ellenére. Most azonban Berlinből olyan 
hir érkezik, a mely azt jelenti, hogy 
a színes fotografálásnak új, egészen 
biztos módját fedezték fel s felfede
zője megint magyar ember, Szlávik 
főhadnagy. Dr. fíerckirtz tanár tar
tott e felfedezésről előadást a berlini 
fényképészek egyesületében, ismer
tetve Szlávik főhadnagy találmányát, 
a melyben a legmeglepőbb az, hogy 
szines pillanatfelvételek is . eszközöí- 
hetők vele s hogy régi fotcigrafiákról 
is lehet olyan másolatot készíteni, 
a mely a tárgyat eredeti színében 
tünteti fel.

Szlávik főhadnagy most kísérlete
zik [a hús-színek különféle árnyala
tainak megfelelő másolórétegek szer
kesztésével s ha a hús-színek tizenöt- 
húszféle árnyalatát is sikerül neki 
oly jó i visszaadni, mint a tájképek

színváltozásait, akkor a fényképezés 
mesterségében valóságos forradalmat 
fog csinálni,

Orosz-japán háború. Oroszország 
keletázsiai politikája méltán felébreszt
hette a törekvő, rokonszenves japán 
nép figyelmét. Ez a politika foly
tonos terjeszkedésben áll, sőt a leg
utóbbi japán-kinai háború előnyeit, 
daczára Japán győzelmének, az orosz 
dugta zsebre. Ma még Mandzsu
országból, sőt Korea félszigetről is 
szívesen kinézné. Az utóbbi idő
ben a két állam helyzete a lehető 
legkomolyabb, minden pillanatban 
a háború kitörésétől lehet tartani. 
Az orosz ugyanis mégsem engedett 
Japán minden követelésének — mint 
a múltkor írtuk. Az orosz csak hite
gette Japánt, mert időre volt szük
sége. Ma már mindakét fél teljesen 
készen áll a harczra. A japán kor
mány már fel is szólította a mandzsu
országi japán kereskedőket, hogy tér
jenek vissza hazájokba, a kik hihe
tetlen gyorsan pénzzé tették árúikat, 
fél-, sőt negyedáron vesztegetvén el. 
Az orosz szintén a féltettebb helyekre 
csoportosítja seregét, hajóit. Egy ki
váló angol államférfiú írja, hogy a 
két ellenfél között a háború csak a 
tengeren dőlhet el.

Alesund pusztulása. A múlt hó vé
gén borzasztó tűz pusztította el Ale
sund norvég várost. A város tüzes 
katlanhoz hasonlított, melynek láng
csóvái a hegyek ormait nyaldosták. 
A lakosság alig tudott menekülni, 
sok embert az izgalom ölt meg. A 
tűz egy gyárban keletkezett, azt hiszik, 
hogy gyújtogatásból. Több mint 750 
ház égett le. A kárt 17 millió koro
nára becsülik. A segítség azonnal 
megindult. Az első segélyt nyújtók 
közé tartozik Vilmos német császár. 
Nemes példája széles körökben kel
tette a legjobb hatást. A leégettek 
gyámolítására már egynegyed millió 
korona gyűlt egybe, élelmiszer- és 
ruharaktárakat állítottak fel. A két
ségbeesést fölváltotta a remény és 
bizalom. A norvégek buzgó evan-
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gelikusok. Jól tudják, hogy az Úr 
a mi oltalmunk és erősségünk; és 
igen alkalmatos segítségünk a mi 
nagy nyomorúságunkban. Ezért nem 
félünk, ha a föld megindulna is, ha 
szintén a hegyek a tenger közepébe 
merülnének is. (Zsoltár 46, 23.)

Garibaldi Ricciotti hadteste. Gari
baldi volt olasz tábornok tízezer ön
kéntessel be akar törni Dél-Tirolba, 
hogy olasz testvéreit Ausztria rab
ságából megszabadítsa. Már tízezer 
vörös inget és vörös sapkát vásárolt, 
hogy liadcsapata, mint egykor nagy
nevű atyjának híres csapata, a mar
salai ezer, szabadító útjára indulhas
son. Már eddig is sok ezer önkéntes 
jelentkezett nála. Azt hiszik, hogy 
Garibaldi meggondolja a dolgot s 
Tirol helyett Maczedoniába megy. 
Ott nem zavarja majd az olasz kor
mány, de ha Tirol felé menne, egész 
hadtestével elfogatja.

Nagy áradás Angliában. Anglia déli 
részében és a Themse torkolata körül 
a napokban nagy zivatar volt, a mely 
áradást is okozott. Cornwallban és 
a Scilly-szigeteken nagy erővel pusz
tított a vihar. Portsmouth alacsonyan 
fekvő részei víz alatt állanak. A köz
úti forgalom megakadt s a házak 
pinczéi vízzel teltek meg. Plymouth- 
ban óriási hullámok elsöpörték a 
parton levő kis falusi házak tetejét. 
A gáttöltést az áradás alámosta és 
a hullámtörőn 66 méter széles szaka
dás tátong. Hastingsban a hullám- 
törőből hatalmas cementtömbök sza
kadtak ki, melyeket a víz a parton 
porrá zúzott, A Themse Londonban 
is rendkívül megdagadt. A folyó part
ján lévő lakóházak és üzletek vízben 
állanak. London környékén több ezer 
holdat elárasztott az árvíz. Kentben is 
sok mértföldnyi terület került a hosszú 
esőzések miatt víz alá. Jerseyben a 
zivatar után több földlökést észleltek.

Vulkánkatasztrófa Jáva szigetén 
Jáva szigetén a Merapi nevű tűz
hányóhegy kitört s tüzes hamut oká
dott ki magából; több falut a hamu 
teljesen elborított, a házak összeom

lottak. Az áldozatok számát még nem 
tudják, a falvak lakossága az óriás 
rémületben a tengerpart felé menekült.

Jáva szigete a tűzhányóhegyek or
szága. Területén nem kevesebb, mint 
negyvenöt tüzhányóhegy van, a melyek 
közül huszonnyolcz még most is mű
ködik. A most kitört Merapi a sziget 
közepetáján van, magassága 2866 
méter. Alatta húzódik el a vasúti 
útvonal, a mely Banjumasz városát 
köti össze Mataramon keresztül Szu- 
rabaja kikötővárossal. Van rajta kívül 
Jáván még egy hasonló nevű tűz
hányó, a legkeletibb csúcsán fekvő 
kétezernyolczszáz méter magas Idjen- 
Merapi és van Szumátra szigetén is 
egy Merapi nevű vulkán, a mely 
2892 méter magas. A jávai vulkánok 
általában jóindulatúak, láva ritkán 
ömlik belőlük, a legtöbb csak vizet, 
kéngőzöket és törmeléket szór. A 
földrengések gyakoriak, de leginkább 
gyengék. A mostanihoz hasonló ka
tasztrófa nem is történt mostanában, 
1883 augusztus óta, a mikor a Jáva 
nyugoti csúcsánál fekvő kis Krakatan- 
sziget vulkánja tört ki, rettenetes 
katasztrófát okozva.

Legújabb hír. A háború Japán és 
Oroszország között kitört. Az első ten
geri csatában Japán győzött. Jövőben 
bővebben szólunk róla.

KÖNYVESBOLT.
Mustármag. Magyar keresztyén nők 

lapja. Szerkeszti: Vargha Gyuláné. 
Bpest, IX., Kálvin-tér 7. Megjelenik 
minden hó elején, augusztus és szept. 
kivételével. Ára egy évre 2 korona.

Evangéliumi szellemben, lelkesen, 
ügyesen szerkeszti e kis lapocskát 
Vargha Gyuláné. Lapja minden ma
gyar nővel meg akarja ismertetni a 
Krisztus határozott és erős evangé
liumát és nem kíván pihenni addig, 
a míg csak egy magyar nő vagy 
leány lesz is, a ki hiába vár véde
lemre, vagy vigasztalásra vagy erő
sítésre. Hány „erösa férfiút szégyenít
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meg ez a „gyenge“ , nagyműveltségft 
n ő !

Millennium-Tages-Anbruch. Bánd I 
Dér Plán dér Zeitalter. Charles T. 
Russel. Verlag von dér Wacht-Turm 
Bibéi und Traktat - Gesellschafft in 
Elberfeld (Deutschland) Mirkerstr. 45.

A Biblia tanulmányozásához igen 
alkalmas segédeszköz. Bibliai alapon 
bizonyítja először Isteniételét; kifejti, 
hogy a Biblia isteni kijelentés; rá
mutat az emberi bűnbeesés folyama
tára ; szól Isten fiának idejében tör
tént megjelenéséről, hogy a bűnbe 
merült világot megváltsa; végül meg
emlékezik az Üdvözítőnek ríjabb meg
jelenéséről, a mikor nagy hatalommal 
és teljes dicsőséggel igazságot szol
gáltat majd az emberiségnek.

Szerzője alaposan ismeri a Szent
írást és szeretettel, lelkesedéssel fog
lalkozik tárgyával. A vaskos, 360 
lapra terjedő munkának ára vászon
kötésben 1 korona 80 fillér, fűzve 
csak 1 korona 20 fillér.

A GAZDASÁG KÓRÉBÓL.

Honnan veszik télen a méhek a 
vizet? A méhek télen nem alusznak, 
miként némelyek hiszik, hanem csak 
alváshoz hasonló állapotban vannak, 
de csak addig tart ez az állapot, a 
meddig az időjárási viszonyok, illetve 
a hideg nekik a szabad mozgást a 
téli csomó keretén kívül lehetetlenné 
teszi. A mint a levegő csak egy kicsit 
is felmelegszik, azonnal megszűnik a 
lethargikus állapot és megkezdődik a 
munka és a mozgás, mely különben 
soha, még a legnagyobb elviselhető 
hidegben sem szűnik meg soha tel
jesen. Erről legjobban az olyan kúpos 
kasban lakó méhelcnél győződhetünk 
meg, a melyeknél a kas kúpján van 
a röplyuk. Az ilyen röplyukban mindig 
van méh, még pedig annyi, hogy az 
egész nyílás betömődik velük. Ez azért 
van, hogy a kasból a meleg el ne 
illanjon. Csakhogy nem mindig ugyan

azok a méhek tömik el a röplyukat, 
váltakozva végzik az ajtónállás nehéz 
tisztét. Nem is bírnák ki egyhuzam
ban az egész telet, részint a nagy 
hideg miatt, de azért sem, mert ha 
még úgy teleszívják is tömlőjüket 
mézzel, mielőtt kívülről kerülnek, ez 
a készlet még sem akkora, hogy egész 
télen beérhetnék vele. Ok tehát, ha 
például valami feltűnő festékkel meg
jelöljük őket, csak néhány napig fog
nak látszani, azután lassankint el
tűnnek a röpnyílásból, hogy 6—8 nap 
múlva esetleg a kas belsejében, a 
inéhcsomó aljában vagy valahol oldalt 
ismét felbukkanjanak. A forgolódás 
és mozgás tehát soha meg nem szűnik 
az életképes méhtörzsben, sőt ennél 
több is történik: némelykor már ja 
nuárban hozzáfognak a Hasításhoz. 
A Hasításhoz pedig víz is kell — 
azaz, hogy a fiasítás táplálékának 
elkészítéséhez. Mennél több a fiasítás, 
annál nagyobb a vízszükséglet. Ité- 
gente azt hitték a méhészek, hogy 
a méhek kigőzölgése által képződő 
és a kas oldalfalaira lerakodó pára 
a méhek téli vizforrása. Sőt voltak 
olyanok is, a kik azt állították, hogy 
a méhek egyenesen azért vonják 
be a kas belsejét, fölülről le egészen 
az építmény aljáig viasszal és méh- 
szurokkal, hogy a kas fala vízhatlanná 
váljék és a pára rajta folyékony csöp- 
pekké szűrődjék össze. Ezt a víz
forrás-elméletet azonban megczáfolta 
báró Berlepsch, ki azt tapasztalta 
egyik törzsénél, melyből csak úgy 
csurgóit az izzadmány, hogy a sok 
nedvesség daczára, mégis vízhiányban 
szenvednek méhei. A vízhiány abban 
nyilvánul, hogy a lépekben a méz 
teljesen megczukrosodik és a méhek- 
nek nincs mivel azt felhígítani. Ilyen 
esetben a léputczák alatt végig egész 
halom fehérczukor morzsaalakú apró 
mézjegeczek hevernek vegyesen viasz
törmelékkel. Nálunk Magyarországon 
olyan méz csak nagy ritkán szokott 
előfordulni, mely télen teljesen meg
czukrosodik ; ha fordul is elő méz- 
jegeczesedés —  az sohasem lesz olyan



EVANGÉLIKUS CSALADILAP 47

nagymérvű, hogy nagyobb kár kelet
keznék belőle a tavaszi itatásig. Újab
ban tudósok is foglalkoztak a kér
déssel és megállapították, hogy a 
méhek a kasban képződő nedvességet 
nem is élvezhetik, mert ez a ned
vesség autotoxint, tehát mérget ké
pezvén, nekik csak ártalmukra lenne. 
Hogy honnan veszik a méhek télen 
a vizet, azt Tseszelszky orosz méhész
nek sikerült kikutatni. Tseszelszky 
azt mondja, miszerint tapasztalás sze
rint a méhek télen a téli csomó fölött 
mindig több mézsejtet megnyitnak, 
még jóval, mielőtt elfogyasztásra ke
rülne a bennük levő méz. Kiváncsi 
lévén, ezeknek a felbontott sejteknek 
a méztartalmát megvizsgálta és azt 
tapasztalta, hogy a méz 10— 12 C° 
mellett 12 óra lefolyása alatt igen 
tekintélyes vízmennyiséget vett fel a 
levegőből; továbbá, hogy minél maga
sabbra emelkedett a hőmérséklet, annál 
csekélyebb lett a vízfelvétel. Ezzel meg 
volt a titok oldva, hogy honnan és 
mi módon jutnak a méhek télen víz
hez és egyúttal az is nyilvánvalóvá 
lett, hogy mennyire káros a röplyuk 
szűkítése és a friss levegőnek a kap 
tárba hatolását megakadályozni. A 
méhnek is friss, egészséges levegőre 
van szüksége. Minél több friss levegő 
jut a kaptárba, annál több mérgezett 
pára távozik onnan és e mellett víz 
is jut bőségesen a nyitott mézes sej
tekbe.

Vadgesztenye, mint takarmány. A
vadgesztenyét, kivált szecskával ke
verve, a birka és kecske szereti, a 
marha is könnyen rákap s öt kilót 
is elfogyaszt belőle napjában még a 
fejős tehén is, a hízómarha pedig 
akár tíz kilót is. Répalevéllel keverve, 
igen hasznos erőtakarmány, értéke 
fölér a zabéval, kivált, ha megaszal
ják. E végre sütés után be kell tenni 
a kemenczébe, meghámozni, megda
rálni és hogy kesernyéje elveszszen, 
két-három napig ki kell lugozni víz
ben. Ezután tíjra megszáritjuk és ha 
igy daráljuk meg, minden háziállat 
szívesen fogyasztja.

KÜLÖNFÉLE.

Az Ev. Családilap az 1904. eszten
dővel pályafutásának IX. 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 irány czikkeket, 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. rKönyvesbolt“ 
ez. rovatunkban a szerkesztőségnek 
beküldött könyvekről nyújtunk rövid, 
de lelkiismeretes bírálatot. Egyáltalán 
arra törekszünk, hogy t. olvasóinknak 
szívesen látott híve, barátja maradjon 
lapunk. Teljesbizalommalkérjük tehát 
t. olvasóinkat, ajánlják, terjesszék la
punkat ismerőseik, barátaik körében, 
mert csak a tömeges pártolás alakít
hatja át ezt a lapot hetilappá.

E lő fize tése  marad a régi, egész 
évre 2  K . E lő fize tés t elfogad az 
Ev. Csal. Lap k ia d ó h iv a ta la  (Bu
dapest, V., Akadémia-utcza 4. (Hor- 
nyánszky V. hirlapkiadóhivatala.)

Egykorú levél Vörösmartyról. Érde
keslevelet őriz TordánFeketeFerencz. 
Ezt a levelet atyja írta kolozsvári 
unitárius kollégiumi tanuló korában 
1845 május 22-én s megemlékezik 
benne Vörösmarty Mihály kolozsvári 
látogatásáról. „Mily dicső ünnepre 
érkezém — írja —  Kolozsvárra, mind
járt megmondom. Mihelyt az iskolába
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érkezém, azt az újságot mondották, 
hogy Deák Ferencz és Vörösmarty 
Kolozsvárit vannak. Estve br. Kemény 
Samunál voltak vacsorán a piaczi 
szállásánál s tíz óra után egy roppant 
néptömeg, nőkből és férfiakból álló, 
foglalta el az egész piaczot, a mikor 
is 150 fáklya, zene és hangász-kar 
érkezett oda a Rákóczi indulója mel
lett. Ezután a hangász-kar egyet éne
kelt s az ének végeztével hosszú, 
szép beszédet tarta egy honfi, meg
említvén a haza bajait s felhiván Deák 
Ferenczet segitségre s orvoslásra. 
Ezen beszéd folyta alatt Deák Ferencz 
a sokaság közé, a beszélő közelébe 
jött s a honfi beszédét elvégezvén, 
ő kezde beszélni. Az előbbi beszéd 
minden czikkjére felelt és lelkesítő 
a gyülekezetét a Haza boldogságának 
előmozdítására, említvén itt — a mint 
mondá —  Vörösmarty barátjának 
szavait: Hazádnak rendületlenül légy 
híve, óh magyar! — Bevégezvén 
beszédét, nagy éljenzés következett s 
ezután Vörösmarty mondott néhány 
szót, mit viszont éljenzés követett s 
ezen ének: Hazádnak rendületlenül 
légy híve, óh magyar! Az egész ünne
pélyt bérekeszté a zenekar egy ma
gyarral s eloszlott a nagy néptömeg. 
Ily nevezetes újságot többet nem ír
hatok s azért nem is írok most többet 
etc. szerető testvéred: Ferencz.“

Klapka az István föherczeg-fogadó- 
ban. Budapesten az István főherczeg- 
szállót legközelebb le fogják bontani. 
Ennek a régi szállónak legutolsó 
híres lakója Klapka György volt. Bt 
szállott meg mindenkor, ha a fővá
rosban időzött. Szerény igényű kis 
lakása volt itt kis előszobával, mely
ben vaskályha állott. Az előszobából 
utczai szoba nyílott, a melyben egy
szerű cserépkályha állott s bútorzata 
is egyszerű volt. Szobájának száma 
79. volt. Itt halt meg Komárom híres 
védője s innét szállították ki holt
testét a központi temető halottas
házába

Az ablakok befagyása ellen. Az
ablakok befagyása ellen a külföldön

legtöbbször az üvegnek gliczerinnel 
való bekenését alkalmazták. A gli- 
czerin vízszerű sűrű folyadék, mely 
nagyon nagy hideget megfagyás nél
kül kiáll és e mellett megvan az a 
jó  tulajdonsága, hogy a levegőből az 
ablaküvegre csapódó nedvességet ma
gába szívja. A lakatlan szoba fűtés 
nélkül sem fagy be, ha begliczerine- 
zik egy héten kétszer.

Edison találmányai. Edison, a nagy 
feltaláló, ismét bámulatra méltó cso
dával lepte meg a világot: föltalálta 
a tökéletes telefont, a melylyel nem 
csupán beszélni lehet messze távol
ságra, hanem a beszélők láthatják is 
egymást. Ez azonban még nem az 
egyetlen csoda, a melylyel legújabban 
meglep bennünket; féltuczat nagy 
problémán dolgozik még az amerikai 
lángész s a közel jövőben ígéri azok
nak is a megszületését. Szünetlenül 
dolgozik és kísérletezik a műhelyében 
ez az újkori óriás.

A villamos posta. Pár hónap előtt 
az összes lapokat bejárta Piscicelli 
olasz mérnöknek a találmánya, mely 
a levelek és csomagók szétküldését 
vasúton, hasonlóan, mint a telefon 
vagy távirónál, külön villamos háló
zattal akarja pótolni, mely lehetővé 
tenné, hogy a postai küldeményeket 
rövid időközökben egymásra követ
kező, villamosság által mozgatott apró 
kocsik szállítsák. Hogy Piscicelli talál
mánya tényleg gyakorlati értékkel 
bír és megvalósítható, semmi se bizo
nyítja jobban, mint hogy kiaknázására 
Londonban négy millió korona tőké
vel nemzetközi szindikátus alakult, 
mely legutóbbi közgyűlésén elhatá
rozta, hogy a villamos postát legkö
zelebb Róma és Nápoly között a 
gyakorlatban is kipróbálja. Maga a 
feltaláló is meg van győződve, hogy 
a kísérlet feltétlenül sikerülni fog és 
nemsokára az ő önműködő villamos 
postája fog a jelenlegi nehézkes rend
szer helyébe lépni. A villamos posta 
a jelenleg használatban levő levél- 
szekrényeket feleslegessé teszi. E 
helyett kis vasoszlopokat fognak meg
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Pénztári kimutatás.határozott közökben, mint a táviró- 
oszlopokat, felállítani. Az oszlopok 
nyílásába bedobott leveleket henger- 
alakú készülék fogja fel és önmű- 
ködőleg lebélyegezi. Minden öt percz- 
ben kis kocsik állanak meg az osz
lopoknál, mire a levelek bedobására 
szolgáló nyílás bezáródik, a leveleket 
tartalmazó doboz pedig önmüködőleg 
felemelkedik, tartalmát a kocsiba önti, 
a mely erre tovább megy. A kocsik 
ilyen módon oszloptól oszlophoz men
nek, mindenütt magukba fogadják a 
levélszekrények tartalmát, mig a köz
ponti állomáshoz érnek, hol fölnyitják 
őket és tartalmukat folyton mozgó 
szíjjakra szórják, melyek a leveleket 
beviszik annak a hivatalnoknak az 
irodájába, ki a leveleket rendezi. A 
központból ismét villamos kocsik viszik 
a már beosztott leveleket a mellék- 
állomásokra, hol a levélhordók kisze
dik a leveleket és széthordják. Ezek 
a levélhordók azonban nem fognak 
emeletről emeletre mászni, mert min
den házban szintén önműködő és 
villamos liftféle lesz, mely a leveleket 
egyenesen a lakásokba dobja. Ha
sonló módon fogja a villamos posta 
a leveleket nagy sebességgel város- 
ról-városra szállítani.

Tájékoztató. A Luther-Társaság 
elnöke: Zsilinszky Mihály államtitkár, 
(Bpest, VIII., Vas-u. 6. sz ) ;  titkára 
Majba Vilmos vallástanár, (Bpest, VII., 
Rottenbiller-u. 1Ö.); jegyzője: Falvay 
Antal igazgató (Bpest, VI., Hunyadi-tér 
11.). Aki a Társaság tagjai sorába kiván 
lépni, jelentkezzék F a lv a y  A . jegyző 
úrnál. Az Ev. Csal. Lap szerkesztője: 
Böngérfi, János, tanár, (Budapest, IX., 
Knézits-u. 17.), a ki pusztán a lap szel
lemi részét gondozza, tehát csakis kéz
iratok küldendők hozzá. Az Ev. Csal 
Lapra való előfizetést egyedül a lap 
kiadóhivatala (Bpest, V., Akadémia-u. 
4. Hornyánszky V. hirlapkiadóhivatala) 
fogad el. Ha a lap egyes számai elma
radnának, ezt bármely postahivatalnál 
díjmentesenkapható visszajelentő lapon 
lehet a kiadóhivatalnak bejelenteni, 
mely az elmaradt számokat pótolja.

A Luther-társaság pénztárába 1904. évi 
január hó 1-töl 31-éig a következő össze
gek folytak b e :

1. Egyetemes közalapból 190i. évrv : 
1000 kor.

2. Tiszai egyházkerülettől 1903. évre: 
600 kor.

3. Örökös tagoktól: Dr. Mágócsy Dietz 
Sándor 100 kor.

4. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával,
1904-re: Rédei Károly, Csók György,
Schleiffer Károly, Geduly Elek, Noszko 
István, Kramár Béla, Holuby József, Fer- 
jentsik Miklós, Sárkány László, dr. Ajkay 
Béla, Soproni lyceum, Málnapataki egyház, 
Tersztyánszky Ferencz, dr. Töpler Károly, 
Moravcsik Mihály, Csiskó János, Bánely 
Endre,‘Hörk József, Pozsonyi theol. akad. 
könyvtár, Sárkány Béla, Klein Sámuel (6 k.), 
Guóth Kálmán, özv. Bozó Pálné, Markó 
Gyula, dr. Haubner Rezső, Poszvék Sándor, 
Kemenesaljái egyházmegye, Miklóssy János, 
dr. Zsilinszky Endre, Drégely Gyula, Eper
jesi theol. )önk. kör., Riecsánszky Endre, 
Liszka Nándor, Doktorics Miklós, Török 
József, Teszák Emil, Lifl'a János, dr. Lau- 
rovics János, Varga Mihály, Beszterczebányai 
egyház, Boross János, Rosza János, dr. 
Sauer Károly, dr. Berzsenyi Jenő, Korit- 
sánszky János, Pröhle Károly, Varga Már
ton, Biszkup Béla, Liptai András. 1903-ra : 
Borbély Gyula, Balogh István, Hütter Lajos, 
Svehla János. Szeberényi Lajos, Zs, Zvari- 
nyi János, Libetbányai egyház, Barzó Mihály. 
Pankueh Gusztáv, Masznyik Endre, Vladár 
Viktor, Kliment Lajos, Veres József, Bia- 
niska András, Gyóni egyház, Lukács Pál, 
Kishonti egyházmegye, Rimabrezólikéri egy
ház, Liszkay János, Bakó János, Mrva 
György, Wenk Károly, Simkó József, Ring- 
bauer Gusztáv, Frenyó András, Kálmán 
Sándor. 1903. és 1904-re: Hrth János 
(1903. 7 kor., 1904. 2 kor.), Cziglán János, 
Király Ernő, Kohányi Kálmán. 1902. és
1903- ra: Hetyey Mór, Jeszbrebényi Gyula, 
Svehla István, Kiss Árpád. 1901— 1904-re : 
Pozsonyi theol. akad. olvasókör. 1902-re: 
Bartholomeidesz Gyula, Geduly Lajos. 1902—
1904- re Beszterczy György (20 kor.), 1897—  
1901-re : Póputh Győző.

5. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koro
nával, 1903-ra: Dr. Flórián Károly.

6. Pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1904 : 
Rajkai egyház. 1903-ra ; Szalóky Elek, Szlo
vák Pál, Okályi Adolf, Komjáthy Gyula, 
Erős Antal. 1902-re: Weiss M. Walter, Fe
rencz József. 1903. és 1904-re: Chován 
József, Findula Mihály, Povázsay Mihály. 
1902. és 1903 ra : Laázi egyház.

7. Könyvekért: Békéscsabai egyh. könyv- 
kereskedés 24 kor. 91 f.

8. Adományok: Dregály Gyula 2 kor., 
Benke János 6 kor.
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7. Evang. Családilapra: Előfizetőktől 
036 korona 10 fill. Hirdetésért 4 kor. 

Összesen befolyt 3220 korona 1 fillér. 
Budapest. 1904 február 1.

B en d l Henrik, 
társ. pénzt.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert nek

tek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)

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

A szerkesztő üzenetei.
K. S. Pozsony. Szívesen. —  V. J. M .- 

H osszúrét. Kívánsága szerint elintézték.
— K. E. Bpest. H. V. érdekében eljártam. 
Igen befolyásos helyen a legmelegebben 
ajánlottam. Azt hiszem, lesz sikere. — V. 
Gy. Vönöczk. Elküldtem a kiadóhivatalba.
— W . S. Szepetnek. A  kiadóhivatal dol
gaiért felelősséget nem vállalhatok. Szám
talanszor megírtam, hogy elmaradt számok 
pótlásáért a kiadóhivatalhoz kell fordulni.
— A . J. Pozsony. Levelet írtam. —  R. 
K. Pusztaföldvár. Rövid elbeszéléseket 
szívesen fogadok, de evangyélmi alapon 
nyugodjanak s népies, zamatos magyarsá- 
gúak legyenek. — P. J. M eszlen " Más
szor is kérem szíves értesítését. —  T öb 
beknek. Folyton számos panaszos levél 
érkezik hozzánk a lap rendetlen küldése 
tárgyában. Utána jártunk s meggyőződtünk, 
hogy újonnan szervezett kiadóhivatalunk 
pontosan, lelkiismeretesen teljesíti köteles
ségét. A  zavaroknak többnyire maguk a 
panaszkodók az okai. Ugyanis gyakran elég
telen a czimük, olvashatatlan az írásuk vagy 
hibás lakóhelyet jelentenek be. Szükséges 
a lakóhelyen kívül a vármegyét s a hol 
helyben posta nincs, az utolsó postát is 
megjelölni. Ha egy-egy szám véletlenül

mégis elmaradna, azt a kiadóhivatalnál 
s nem a szerkesztőnél kell megreklamálni.

A  kiadóhivatal arra kéri lapunk régi 
előfizetői közül azokat, a kik m ég nem  
újították meg az előfizetést, hogy az 
előfizetés díját postafordultával küld
jé k  meg, neh ogy a lap küldésében  
fennakadás történjék.

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Február 11.
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B ánsági b ú za  . . . . 74— 81 16.— 16 70
I is za v id é k i b ú za  . . 74— 81 16.10 17 20
P estv id ék i „ . . 7 4 -8 1 i i 6- - 16.90
F eh érm eg y e i „ . . 74—81 ! 16.10 16.60
B á csk a i „ . . 74— 81 16.10 16-60
Ltozs, I. rend ii . . . 70— 72 i  18.— 13.20
. . i i .  „  . . . — 12.70 13.—

Á rp a , ta k a rm á n y  . . 60—62 11-60 12.—
» ég e tn i v a ló  . . 62—64 11 40 11.60
„ se r fözésre  . . 64— 66 11.10 11.50

Z a b , ó ............................. 39 41 11.10 11 50
n ............................. 39—41 1 10 60 11.20

T en geri, b á n sá g i, ó — 10.50 10.60
„ m ásn em ű , új . — — . — — . —

R ep cze , k á p osz ta  . . — 20 60 21.10
„ b á n sá g i . . . — — .— — . —

K öles , ó ............................ 10.20 10.76
Tojás elsőrendű 100 drb ára 4 .50  
T ojás m ásodrendű ÍOO drb ára 4 .—

Kámory Sámuel bibliája,
Sámuel pozsonyi theologiai tanár ha
gyatékából az „Evang. Theol. Otthona" 
a sértetlenül maradt bibliákat s egyéb 

müveket m élyen  leszállított áron bo- 
csájtja árúba az érdeklődők kedvéért. —  
Tudvalevő dolog, hogy az elhunyt ritka 
nyelvismeretekkel rendelkező professor az 
egész Bibliát újra lefordította, még pedig 
az eredeti nyelvekből. —  Az ó- és az új- 
testamentom kanonikus könyveinek ára az 
eredeti 9 kor. helyett csupán 3 korona az 
apokriphus könyveké (kevés számú példány 
van) 2 kor. Az „Arab Gyöngyök,, és „Arab 
Gyémántok" ára a Biblia megrendelőinek 
egyenként 50 fillér. — A  ki az összeget 
előre megküldi, a könyveket postacsomag
ban bérmentve kapja meg, ellenkező eset
ben utánvétellel küldik, a mikor is a vitel
bér a megrendelőt terheli. —  A  kiket e 
nyelvészeti és theologiai szem pontból 
egyaránt figyelem re m éltó  b ibliafor
dítás érdekel, forduljanak K O V Á C S  
S Á N D O R  evang. theol. akad. tanárhoz, 
az „Evang. Theol. Otthon" felügyelőjéhez. 
Pozsony, C onvent-utcza 13. sz.

Hornyánszky V. cs. és kir. udvari könyvsajtója, Budapest, Aradi-utcza 14.

Február R e g g e l. E s te .
íe.Kir. :[., 20, 12— 20. Kir. :I. 20, 2 2 -3 0 .
17. Mái k 1, 4 0 - -45. Luk. 5, 12--14.
18. Péld. 14, sá-3 5 . Péld. 13, 14— 20.
19. Luk. l i .  44--48 . Ap. iesel. 2, 3 8 -3 9 ,
10. Ján. L, 2, 7 -1 1 . Ján. 13, 34 —35.
21. Ap. c s . 8, 4 - 8 . Máté 10, 2£! —23.
21. Péld. 11, 24 - 2 8 . Jób 8, 2 0 - -22.
23. Ap. ies. 3, 1 - 1 0 . Ézs. 35, 1 - -8.
24. Ézs. 66, 1— 2. Máté 5, 33--3 7 .
25. Ézs. 61, 1— 3. Luk. 4, 17--20.
26. Zsolt. 37, 7 -
27. Ézs. 55, 1—

-11.
5.

Pét.
Kzsa

I ,  2, 2 
55, 6-

3—25.
-13.

28. Zsid. 6, 1 0 - 12. Zsid. 11, 1 - 3 .
29. Zsolt 24, 3-- 10. Dán 6, 16--2 2 .


