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_____ A Biblia vasárnapja. ____—.
(.B .) Közeledik márczius hó 6-ika, a londoni Bibliatársaság1 

fennállásának századik évfordulója. Nagy, lélekemelő ünnepe lesz 
ez a bibliai alapon álló keresztyéneknek.

A világ összes protestánsainak, a bibliai vallást követő keresz
tyéneknek közös hálanapja virrad fel nehány nap múlva, hogy 
mindnyájan egy szívvel-léiekkel hálát adjanak a jóságos Istennek 
azért az újjá szülő hatalomért —  a. Szentírásórt -  mely ma is szö- 
vétnekünk, mely ma is a világosság fiai sorába vezet minket.

Mintha csak megújulna az egykori nagy pünkösd csodás 
varázsereje: a lelkeket mindenütt megkapja a szent lelkesedés árja. 
Az összes világrészekben, a legkülönbözőbb országokban vala
mennyi protestáns egyházi hatóság: az angol, porosz, svéd, dán, 
holland, skót, indiai, ausztráliai stb. stb. egyházak, vallásos iratokat 
terjesztő társulatok, missziói társaságok elhatározták, hogy a bib
liai százados alapra széles körben gyűjtenek majd.

Megható az ősrégi Valdens-egyház határozata, hogy az Alpe- 
sektől Szicíliáig minden gyülekezetét felkér a bibliai vasárnap meg
tartására, mert a Bibliai-társaságot az isteni Gondviselés egyik leg
nagyobb áldásának tekinti.

Ez a társaság valóban áldásos működést fejtett ki. Hogy hódí
tását és hatását feltüntesse, még 1863-ban kiadta „Az evangyélium 
sok nyelven“ ez. könyvecskéjét, mely 9 nyelven, 30 betűalakban 
tüntette fel a bibliai verseket: a századévi kiadás 370 nyelven szól, 
60-féle betűalakban.

A magyar biblia száz kiadást ért meg eddig, az angol pedig 
több mint ezer kiadásban jutott a nép közé. A mi népünk is bol
dogabb volt, mikor sűrűbben forgatta a Szentírást s hogy az angol 
a legmíveltebb és leghatalmasabb nemzetek közé tartozik, részben 
bibliaszeretetének, a Szentírás megbecsülésének köszönheti.
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Még1 soha senki meg nem bánta, hogy a Bibliát tartotta leg
jobb tanácsadójának, legnagyobb kincsének.

A Biblia ünnepén vegyünk mi is részt, tegyünk szent foga
dást, hogy Isten igéjéhez utolsó leheletünkig ragaszkodunk.

A magyarországi ág. hitv. ev egyház konventje a múlt ősszel 
szintén elhatározta, hogy minden gyülekezetében gyűjt majd a britt 
társaság százados alapjára.

A hála szózata és az áldozat illata tehát a mi hazánkban is 
felszáll majd az egek Urához. A lelkipásztorok ajakán felcsendül 
az Úr magasztalása, hogy kijelentésének világosságával minket is 
megajándékozott: az ájtatos hívek buzgósága pedig áldozatra kész 
tettekben nyilatkozik meg.

Mindnyájunknak szent kötelessége, hogy azt az angol bibliai 
társaságot, mely százéves működése alatt népünket szebbnél-szebb 
kiadású olcsó Bibliához juttatta s épületes és érdekes vallásos iratokat 
gyakran majdnem ingyen osztott ki közöttünk: nemes feladatában 
mi is támogassuk.

Márczius hó 6-án legyünk tehát mindnyájan az Úr házában 
és ajánljuk fel szívesen szeretetfilléreinket arra a szent czélra, mely 
a világosságot akarja terjeszteni az emberek fiai között.

Millió és millió ember nem ismeri még a Biblia örök igaz
ságait. Könyörüljünk szerencsétlen, a szellemi sötétségben botor
káló embertársainkon s tehetségünkhöz mért áldozatunkkal rójuk le 
felebaráti kötelességünket.

Hisszük, hogy a mi népünk nem fog elmaradni a más nem
zetek segítő munkájától. Úgy legyen!

Vigasztaló.
Nincsen nékem vigasztalóm 
Senki, semmi e földön;  
Járatlan út, hol bukdosóm, 
Tenger bajjal vesződöm.

Elkeserít paszta sorsom, 
Bármerre, ha tekintek,
Mintha járnék tallón, torzson, 
Hegyén tüske, tövisnek ! . . .

Csak Te vagy én vigasztalóm, 
Édes, áldott Jézusom,
Hű pásztorom, hű biztatóm: 
Szelíd szavad szomjazom /

Tövis közt is arra lépek,
Merre visz a Te nyomod: 
Szent a tövis, mert Tenéked 
Bevérezte homlokod !

Petrovics Pál.
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Luthert Wartburgba viszik.
Mintha megbűvölte volna Luther 

egyenes bátor fellépése a birodalmi 
gyűlést, mintha békét tett volna ellen
ségei kezére, eszére, legcsekélyebb 
bántódás nélkül távozhatott Worms- 
ból 1-521 ápr. 26-ikán. De távozása 
után megkezdődött a régi akna-munka. 
Nem volt már a gyűlésen Luthernek 
pártfogója. Bölcs Frigyes elment, hí
veinek nagy része szinte elszéledt; 
így nem csoda, ha már május 8-án 
elfogadták a birodalmi rendek egy

hangú határozatának, hogy Luthert 
s követőit birodalmi átolckal kell súj
tani, pedig akkor már vajmi kevesen 
voltak jelen. E szerint senki sem fo
gadhatta házába, sem vele szóba nem 
állhatott, birtokait, iratait a császár
nak kellett kiszolgáltatnia.

Volt, a ki megvédje az erőszak 
ellen, hatalmasak bosszújától megol
talmazza Luthert: Bölcs Frigyes, a 
a választófejedelem. Túljárt a hatal
masok eszén. Tudta, hogy Luthernek 
Wormsból jövet, a thüringiai erdőn

AZ  „ E V ,  C S A L Á D I L A P “  TÁRGZ Á JA .

Szenvedjünk az igazságért!
Irta: P e tr y  G yuláné.

— A te nagy hitedre még egyszer 
utoljára szükségem van, Eszter. Ide 
figyelj I Ha engem Isten elszólít, 
vissza kell térned az édesapád haj
lékába. Ne rázd a fe jed ! Ne mondj 
ellent, tudom, hogy nem féled a dol
got. Két kezed olyan, mint a tűz, 
ég alatta a munka. El tudod te a 
gyermekünket tartani. De vájjon nyu
godtan térhetek-e én innen Isten 
színe elé, ha te és az édesapád 
idegenként éltek egymástól távol ?

— Édes uram, meggyógyulsz még, 
—  nyögte az asszony zokogva.

A férfi megrázta fejét és folytatta.

—  Kérd meg édesapádat, hogy a 
gyűlöletet, a mit irántam táplált, for
dítsa szeretetre a gyerekünk javára.

Egy perezre megpihent, majd újra 
folytatta:

—  Nehéz lesz a sorod, jó  asszony, 
mostohád világi asszony, a ki Istent 
nem ismeri, apád is csak a földiek
kel gondol és nem keresi mennyei 
javait. Nehéz tűrésű lesz az életed, 
de az apának ki kell békülni gyer
mekével, mert azt Isten is úgy akarja. 
Ha én miattam nem lehetett, úgy majd 
nélkülem. Hiszen a hibánk csak az 
volt, hogy szegény szolgalegény voltam 
és te megszerettél.

Egy ideig szótlan nézett maga elé, 
de ismét így kezdte:

—  Hej, a mostohád okos asszony, 
ravasz, mint a kígyó. Emlékszel-e,
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kell keresztül mennie, cselhez folya
modott : álarczos lovasokkal megtá- 
madtatta kocsiját, kik hamarosan el 
is tüntették a világ szeme elől. Beh 
boldog volt szerzetes társa, hogy el
illanhatott. Csak Ausdorf folytatta 
útját a kocsival.

A fenti váratlan támadást mutatja 
képünk. H. L.

A MI SIONUNK.

Légy hü mindhalálg. Schmidt György, 
a testvérgyülekezet első hittérítője, a 
hottentották között szép sikerrel hir
dette az Igét; de távoznia kellett. 
Mikor egy félszázad múlva újabb hit
térítők érkeztek a vidékre, az előbbi 
nmnk&nak nyoméit alig találtáig. 
Csak egy Léna nevű öreg hottentotta 
asszony őrizte meg hitét az akkor 
kereszteltek közül. A hittérítők, kik 
az öreg, megvakult asszonyt szegényes 
viskójában felkeresték, csak nehezen 
tudták vele megértetni, hogy kik ők 
és miért jöttek Afrikába. De lassan
ként megújult lelkében a régmúlt 
idők emlékezete s egy leánykával a 
szoba egyik szögletéből egy juhbőrbe 
göngyölt tárgyat hozatott elő, a mit

hogy biztatott, hogy keljünk egybe, 
aztán meg eltaszíttatott az apáddal 
kegyetlenül. Hiába igyekeztünk líjra 
összetörődni velük, a mostoha annak 
is gátját vetette. . . . Ezentúl minden 
jó  lesz. Csak tűrj a te szelíd, jó  lel
keddel, Isten majd győzni fog. Apád 
kemény ember, de a szülői szív nem 
lehet engesztellietlen. Tűrj hát, Eszter, 
édes feleségem 1

Itt már alig lehetett hallani a hang
ját. Fogyott az erejével egyre jobban. 
Hiszen a földi életből nem sok volt 
már hátra.

De a mit ő nem tudott elmondani, 
arra is volt balzsamcsepp a vigaszok 
könyvében. Kovács Pali a nyitott 
bibliára mutatott és a hova ujja ért, 
ez igék voltak olvashatók:

„Boldogok, a kik üldözést szenved-

Schmidt György adott neki emlékül 
távozása előtt. Egy hollandi Ujtesta- 
mentom volt, melyet szorgalmasan 
használt s melyből, mikor megvakult, 
egy szomszéd asszony által olvasta
tott fel magának. Ez a keresztyén 
asszony tehát a pogányok között 50 
évig hü maradt az Úrhoz s Isten 
Igéjéből erősítette hitét. Hogyan örült 
az új hittérítők érkeztének! Még 6 
évig élt Gnadenthalban, a megújított 
gyülekezetben. Aztán nemes harczát 
megharczolva, befejezte földi pálya
futását s elvette az Úr kezéből az 
élet koronáját.

Lelkészválasztás. Illetékes helyről 
jött tudósítás folytán, utolsóelőtti szá
munk z.-egerszegi leik.-választási köz
leményünkhöz pótlólag, illetve helyre- 
igazíiólag bözöVjüb azt, bogy az 1M03- 
évi decz.. 27-ik napján a nevezett 
lelkészválasztás alkalmával Tóth Kál
mán homokbödögei lelkész úrra ösz- 
szesen 17 és ifj. Porkoláb Gyula 
budapesti segédlelkész úrra összesen 
szintén 17 jogérvényes szavazat adat
ván be, a lelkészválasztás sorshúzás 
által döntetett el s a sors Porkoláb 
Gyula lelkész úrnak kedvezett, a ki
nek ünnepélyes hivatalba iktatása a 
múlt hó 24-én ment végbe.

1 nek az igazságért, mert övék a meny- 
nyeknek országa. “

Megigéred-e, Eszter, hogy az 
apai hajlékban szenvedsz az igazság
ért ? Mióta a nyavalya ágyba döntött, 
sokat gondolkoztam ezen és most már 
értem, hogy az igazság alatt Jézus 
tanítását kell értenünk, a mely taní
tásban az is benne vagyon, hogy a 
gyermek tisztelje szülőjét. Jobb szív
vel tudlak otthon, mint idegenek kö
zött, mert Istennek tetszőbb dolog, 
ha tulajdon apáddal békességben élsz 
és öregségére gyámolítod.

Alig lihegett, úgy kifáradt a hosszú 
beszédben.

— Úgy legyen, a mint te akarod, 
■— szólt az asszony ünnepélyesen.

Felemelkedett térdéről, a szöglet
ben levő olajmécsest eloltotta és félre
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A Protestáns Országos Árvaház
1903. évi karácsonfájára özv. gróf 
Teleki Sándorné 350, báró Dániel 
Ernöné 1090, Giergl Imréné 115, 
Geduly Gyuláné 147, Gregersen Guid- 
brandné 211, Guoth Sándorné 34, 
Gyöngyéli Jánosné 134, Hunfalvy 
Pálné 314, Huzella Elekné 42, Koch 
Jánosné 49, Kovácsy Sándorné 904, 
Kánig Gyuláné 130, Liedmann S.-né 
471, Lux  Edóné 114, Kik Gusztávné 
21 Szilassy Aladárné 119, Brocskó 
Lajos igazgató pedig 293 korona 
szeretetadományt gyűjtött. A pénz
beli adományok főösszege 4734 kor., 
melyért, valamint a szintén tekintélyes 
természetbeli adományokért a gyűjtők
nek és adakozóknak az árvák nevé
ben is szives köszönetét nyilvánítja 
a Prot. Orsz. Árvaház választmánya.

Lutherné magyar adósa. A .bártfai 
híres régi városházának nagyon régi 
levéltára is van, a melynek értékes 
kéziratai jobbára ismeretlenek. A 
többek között igen érdekesek a wit- 
tembergi egyetemnek a bártfai tanács
csal váltott levelei. Ezek mutatják, 
hogy mily benső családias viszonyban 
volt Bártfa, a világhírű egyetemmel 
és tanári karával. Stöckel Lénárd az 
egyetemről hazajövet reformálta Bárt-

vonta a függönyt a növekvő világos
ság előtt.

Úgy érezte, hogy egy pillanatra 
elveszett ereje visszatér, mert óriás 
fájdalma fölött valaki őrködik.

Közel az ágy lábához egy kis 
teknő mozdult meg ésakoczkás dunna
halmaz közül két karocska tűnt elő, 
hosszan nyújtózva.

— Mama, mama —  gügyögte a 
kis fiú.

—  Hozd ide a gyereket, — suttogta 
az apa. Gyönyörű kövér kis jószág 
volt, almapiros arczával, nefelejts- 
kék szemekkel, melyek mintha min
dig csodálkozva néznének belé a 
lassan bontakozó élet titkaiba.

—  Szegény kis féreg, —  mormolta 
az apa és le nem tudta venni róla 
szemeit.

fát, úgy, hogy csak egy család maradt 
katholikusnak. Stöckel Luthernek és 
Melanchtonnak barátja volt. Ezért 
nevezték el Bártfát a hit erősségének 
is. Stöckel atyafiait is Wittembergába 
küldte tanulni, ott volt a többek kö
zött Stöckel János is, aki miatt maga a 
tanári kar írt Bártfa város tanácsának, 
középkori és meglehetős tájszólású 
németséggel. Az érdekes levél némi 
kihagyásokkal így szól: „Legelőször 
ajánljuk barátságos szolgálatunkat. 
Tiszteletreméltó és bölcs, kegyes és 
jó  barátaink! Tiszteletreméltó és bölcs 
idevaló polgármester Haylünger Tamás 
és Parzler János tanácsos, az előmu
tatott adósság-jegyzék alapján ben
nünket írásban is megkerestek és 
kértek János bártfai polgárfiú tarto
zása ügyében. Ez adósságokat írásban 
igazolták s a mint az idemellékelt 
másolatok bizonyítják, tanulásra és 
élelmére való költségek ezek. A fo
lyamodók kérését meghallgattuk és 
elhatároztuk, hogy kigyelmetekkel 
közöljük. Barátságosan kérjük tehát 
kigyelmeteket, hogy a panaszolt Stö
ckel Jánost odautasítsák, hogy ez 
összeget saját költségén ideküldje 
vagy a városházánál ott további in
tézkedésig letegye. Ha azonban az

Ezenközben az első fénysugár meg
jelent a háztetők mögül, olvadó arany
nyal öntve végig az égbolt pere
mét. Az ember még valamit akart 
mondani utóljára a gyereknek, olyat, 
a mit az megérthetne. Ajka kinyílt, 
majd ismét lezárult. Végre sovány 
karját felemelve, kimutatott a tiszta, 
biborszinű égbolt felé.

—  Nézd, fiacskám, ott lakik Is
tenke.

* *
*

Hűvös őszi szél tánczolt végig az 
országúton, mikor Kovács Paliné kis 
fiával a karján, nekiindult a kora 
reggeli szürkületben a harmadik falu 
felé. Ment, lépkedett, rakta egymás
után lábait keményen előre, nem 
érezve fáradságot, mintha azon a bá-
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illető nem volna már bírói hatóságok 
alatt, úgy hasson oda kigyelmetek, 
hogy örökségéből fizettessék ez az 
összeg, vagy kigyelmetek további Írá
sos közbenjárásával törvényes úton 
behajtassék. Előre tudjuk, hogy e 
tekintetben kigyelmetek szives segít
ségére számíthatunk s kérésünk nem 
lesz eredménytelen. Megemlítjük, ha 
ez a kérelmünk nem teljesülne, az 
itt tanuló, de a jövőben is idejövő 
bártfai polgár gyermekek is kárát 
vallanák. Különben vagyunk barát
ságos, hálás üdvözlettel jóakaró és 
buzgó híveik. Wittemberg, augusztus 
1-én 1565-ben. Az aláírás szó szerint 
így következik: „Rector und Magistri 
und doctores dér Universitaet zu 
Wittemberg." A mellékelt adósság
jegyzékből látszik, hogy Stöckel János 
hetven tallér adóssággal vált meg az 
egyetemtől, a mi abban az időben 
igen csinos összeg volt. De egy pontja 
a jegyzéknek nagyon érdekes, szóról- 
szóra így szól: „Negyven tallérral és 
három garassal adós megboldogult 
Luther Márton özvegyének, élelméért, 
italért és lakás fejében s ez adósság 
nagyobbrészt betegsége idejében ma
radt fönn." Minden valószínűség sze
rint, éppen azért sürgették a bölcs

doktorok az ügyet. De az is látszik 
belőle, hogy a régi időben is akadt 
hálátlan diák, még akkor is, ha Luther 
özvegye ápolta betegségében.

Lelkészbeiktatás. A nagyszalóki ág. 
hitv. ev. egyházban a múlt hó 31-én 
iktatták hivatalába Faix Mihályt, az 
egyház újonnan választott lelkészét. 
Az egyházmegyei elnökség, a vidéki 
lelkészek és felügyelők, a nagyszalóki 
gyülekezet csaknem minden tagja, a 
vidékről összesereglett nagyszámú 
vendégek sokasága zsúfolásig töltötte 
meg az e czélra ünnepélyesen föl- 
diszített templomot. Székely Gyula 
tátraaljai főesperes nagyhatású beik
tató beszéde után az új lelkész magvas 
és buzdító beszédet mondott a vallá
sosságról s az Isten házának gyakori 
látogatására hívta föl a hallgatóságot. 
Utána-az énekkar énekelt Ambrózy 
Albert nagyszalóki tanító vezetése 
alatt. Az ünnepélyes beiktatás után 
társas-ebéd következett Weszter Pál 
egyházfelügyelő szállójában. Az ün
neplő egyház este tánczmulatsággal 
zárta be az ünnepséget, mely másnap 
reggelig tartott. A beiktatásnál Szé
kely főesperes mellett Bartal Andor 
és Halkó Mihály működtek közre.

Vallásos est. A Luther-társaság és

naton taposna végig, mely az életét 
borította be szürkeséggel. Még ott 
zúgott fülében a harang bús szava és 
hallotta a göröngyök koppanását, a 
mint a hites ura koporsójára hullot
tak

Borzasztó ! Egy kapahányás, kettő, 
három, aztán nem lát mást, csak 
rögöket, puszta, kemény rögöket. 
Olyan szürke, egyforma valamennyi...

Az asszony megigazítja a kendőt, 
melylyel a gyereket kötözte magá
hoz, aztán csak megy, megy tovább. 
Nem sír már. Fáradt szemhéjai rá
ereszkednek fátyolos szemeire. Csak 
a szive nehéz, mintha az a sok gö
röngy mind azt nyomná.

Amott távozó madarak búcsúznak 
tőle, emitt piros csipkebogyók ne
vetnek rá az útszélről, de mindezt

nem látja, csak a maga vigasztalan 
bánatát.

Csak legalább még egyszer szólna 
hozzá az ura, úgy tudja, mindjárt 
könnyebb lenne.

„Majd egyszer viszontlátjuk egy
mást" , így szólt többször a beteg ura.

Igaz, hisz a szeretet sohasem szű
nik meg, olvasta a szentírásban.

Isten szeretete örökké való I Az el
költözött emberekből megmarad a 
szeretet és az a szeretet alkotja a 
jobb világ embereit. Milyen jó  lehet 
odafönn.

Egy pár levél hullt az útra. Sárga, 
összeszáradt levélkék. Az asszony 
azokon is keresztültaposott és ment, 
ment tovább.

(Folytatjuk.)
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a Tabitha jótékony nőegyesület f. hó 
27-én este 7 órakor az ág. hitv. ev. 
egyházgyülekezet dísztermében szépen 
látogatott vallásos estét rendezett a 
következő műsorral: 1. Raphel Gy.: 
„Isten a szeretet". Yegyeskarú motette, 
előadta Bruckner Fr. vezetése alatt 
a ném. egyház énekkara. 2. „A prot. 
vallás és az emberiség boldogulása", 
írta és felolvasta Bierbrunner Gusztáv, 
ókéri lelkész. 3. Rubinstein: „Aköny" 
Mascagni:-Santuzza Románcza. Éneklé 
Sárkány Anna k. a., a nemz. zenede 
növendéke. 4. Jakab Ö .: „Az irgalom". 
Szavalta Beliczay Mariska k. a. 5. 
Felolvasás. írta és tartotta Tutsekné 
Bexheft Lilly úrnő. 6. Schubert: „Im- 
promtu elégiaque" Schütt: Etűdé mig- 
nonne." Zongorán előadta Dittmann 
Katícza k. a. 7. Szuhay: „A gálya
rab". Szavalta Pálmai Kálmán úr. 
8. Pissutti: „I. Libro Santo". Énekli 
Sárkány Anna k. a., zongorán kisérte 
Dittmann Katicza k. a és gordonkán 
Domaniczky Teréz k. a., a zene- 
akadémia növendéke. Röder E .: „Ez 
a nap, melyet az Úr rendelt". (118. 
zsoltár). Vegyeskarú motette, előadta 
az énekkar.

Pályázati eredmény. A dunántúli 
evang. egyházkerület 1901. évi köz
gyűlésén dr. Mesterházy Gedeon al
jegyző 400 korona pályadíjat tűzött 
ki ily czímű munkára: „A vallásosság 
hanyatlásának okai s az evang. hitélet 
felébresztésének eszközei." A beér
kezett 9 pályamunka felett a múlt 
hónap 25-én mondott Ítéletet a ki
küldöttbizottság s közülök „Az egész
ségesek nem szűkölködnek orvos nél
kül, hanem a betegek", a „II. Kor. 
10 : 3— 5“ és a „Várjatok nagy dol
gokat" jeligéjű dolgozatokat találta 
kiemelkedőknek. A pályadijat a har
madiknak Ítélte oda, a melynek szer
zője a jeligés levél szerint Hetvényi 
Lajos soproni főgimn. vallástanár. A 
másik két pályamunkát pedig dicsé
rettel jutalmazta.

A soproni evang. theologia kiegé
szítése. A dunántúli evang. egyház- 
kerület főiskolájának nagybizottsága

a múlt hónap 25-én Sopronban tar
tott ülésén jelentős határozatot hozott 
a soproni theologia ügyében. Elhatá
rozta ugyanis, hogy a theologia jelen
legi három évfolyamát kiegészíti a 
negyedikkel s ezt már a jövő tanév 
elején megnyitja. Az új évfolyam 
tanóráinak ellátását az intézet jelen
legi tanárai vállalták magukra.

A pozsonyi ág. hitv. evang lyceum 
ifjúsága f. hó 27-én délután 6 órakor 
az intézet tornatermében, az intézeti 
új színpadi berendezés költségeinek 
fedezésére a következő műsorral sike
rült hangversenyt rendezett. 1. Haa- 
senstein: „Ünnepi induló". Előadta 
az intézeti zeneegyesület. Zongorán 
kisérte Kárpáti Jenő VIII., harmoni- 
uinon Török József, VI. o. t. 2. Spohr : 
„Ima". A megváltó utolsó órái ez. 
oratóriumból. Énekelte az intézet 
vegyeskara. 3. Chopin: „Nocturne". 
Zenekisérettel előadta Tichy Tivadar, 
VI1I.O. t.4. Vörösmarty: „Szépllonka". 
Melodráma, zenéje Erney-től. Előadták 
Alexy Lajos (szavalat), Vásárhelyi 
Zoltán (zongora), Tritsch Manó VIII. 
o. t. (hegedű). 5. „Magyar népdalok." 
Éneklé az intézet férfikara. 6 .Madách: 
„Az ember tragédiája" ötödik színe 
(athéni jelenet). Szereplő személyek : 
Zatkalik János, Nitsch Mátyás, Dob- 
rovits Sándor, Balgha, Lajos, Arkauer 
István, Korcsek Pál, Zsarnovitzky 
János, Maróthy Emil, Kis Gergely, 
Vutkovich Zoltán, Pásztor Kálmán, 
Dömötör Béla, Kürthy Kálmán, Nemes 
István, Veres József, Guggenberger 
János, Roy Vladimír, Wallentin József, 
Schneemeier János, Pollák Zsigmond. 
7. Raff.: „Cavatina". Hegedűn előadta 
Péterffy Ernő VII., zongorán kisérte 
Degel Sándor VI. o. t. 8. Normand- 
Heltai: „A nagyon csinos leány". 
Monolog. Előadta Roósz Ádám VIII. 
o. t. 9. Erkel: „Egyveleg Bánk bán
ból". Előadta az intézeti zene-egye
sület. 10 : Mihályi: „Körének". Éneklé 
az intézeti vegyeskar.

A soproni ev. ifjúsági egyesület f. 
hó 6-án megtartott családi estéje 
alkalmából a következő felülfizetések
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folytak be : Ő hercegsége Schaum- 
burg Lippei Frigyes herczeg 20 kor., 
Schreiner Károly dr. kir. tanácsos és 
neje, Berg Miksa báró (Kapuvár), 
Fahiny Theophil képviselő, valós. b. 
t. tanácsos 10— 10 kor., Hanzmann 
Henrik, Röttig Gusztáv, Degel Ferencz 
4— 4 kor., Bekk Gusztáv dr„ Gyurai 
vendéglős 2 - 2  kor., Schlederer ven
déglős, Zábrák Gyula 1— 1 kor., mely
ért a kegyes adakozóknak a nyilvános
ság előtt is hálás köszönetét mond az- 
egyesület vezetősége.

Fuszek Tivadar, a 
budapestiDeák-téri

Gyászrovat.

ág. hitv. ev. német egyházközség 
felügyelője, f. hó 13-án 60 éves korá
ban hosszas szenvedés után jobblétre 
szenderült. F. hó 15-én d. u. 3 órakor 
nagyszámú és előkelő gyászoló kö
zönségjelenlétében kezdődött agyász- 
szertartás a Deáktéri ev. templom
ban. A gyászének után Schranlz / . ,  
az egyház lelkésze, megható beszéd
ben búcsúztatta el munkatársát, a hű 
sáfárt, kinek üresen maradt helyét 
nehéz lesz pótolni. Áldás emlékén! 
— Dr. Töpler Károly, a soproni pol
gármester édesatyja, Sopron váro
sának egyik legtiszteltebb polgára, f. 
hó 15-én 78 éves korában elhunyt. 
Ugyancsak Sopronban hunyt el f. hó 
16-án Tiering Károly ny. tanár fele
sége : Szovjak Szidónia, életének 66. 
évében. Béke lengjen poraik feletti

Aranykönyv,
A békéscsabai Lutlier-szoborra befolyt: 

Csővár. MiklóssyJánosné gyűjt. :Miklóssy 
János 2 kor., Miklóssy Jánosné 1 kor., Cső
vári ev. egyház 1 kor., Brezovszky Pál 10 f, 
Matkovicz Pál 10 f, ifj. Lestyán János 20 f, 
Furák M. 10 f, Pasko István 20 f, Bujdos 
Mihály 10 f, Hogadgel János 10 f, Jen Mihály 
10 f, Huczko Péter 6 f, Paholik János 20 f, 
Brezovszky Pál 10 f, Kuris Pál 20 f, Kosz
tján Pál 10 f, Kovács János 20 f, Balozo- 
vics Mihály 10 f, Bencsik Imre 30 f, Csizik 
Pál 10 f, Dudás József 10 f, Hévízi István 
10 f, Varga János 20 f, Csizik János 10 f, 
Lestyan János 20 f, Varga Mihály 10 f,

Gyuricza János 10 f, Sebesi Márton 10 f, 
Gyekisz János 20 f, Klenyánszky János 10 
f, Kosztyan István 30 f, Pancsurka János 
20 f, Hévízi János 20 f, Csonka Mihály 20 
f, Kuku Mihály 20 f, Gyuricza Mihály 8 f. 
Ivanics Mihály 10 f, Plena István 8 f, Frenyo 
István 20 f, Fazekas Pál 10 f, Drjenkovics 
Mihály 10 f, Bugris János 10 f, Molnár Pál 
4 f, Kovács István 10 f, Petrás Pál 6 f. 
Kovács István 6 f, Zemen Mihály 10 f. 
Fojt Pál 10 f, Zenien János 20 f, Karlovszky 
Ferencz 20 f, Danis János 28 f, Szvetlikné 
8 f, Juhász Mihály 9 f, Korda Károlyné 10 
f, Tizmar János 10 f, Vano 'Mihály 10 f, 
Brezovsfky János 10 f, Drjenkovics János 
10 f, Petrovics István 8 f, Kecskés Sándor 
20 f, Petrovic András 20 f, Csonka Márton 
20 f, Czobor András 20 f, Imro János 30 f, 
Tökölyi Mihály 10 f, Stefanides 6 f, Jesin 
János 10 f. Vanho 20 f, Bekus Pál 10 f, 
Pudas János 10 f, Kovács István 8 f, Bre
zovszky János 20 f, Kármán János 20 f, 
özv. Túrák Jánosné 10 f, Kozma János 30 f, 
Petrovicz János 20 f, Matkovicz János 10 f, 
Pohánka Ödön 1 kor., Imro Pál 20 f, Musinay 
Mátyás 60 f, Turmely István 10 f, Ország 
István 8 f, Pap János 6 f, Kovács Márton 
10 f, Tóth József 20 f, Rohoska János 20 f, 
Stebel Dániel 10 f, Zaszkoliczky Samu 20 f, 
Rákoska M. 20 f, Kovács Mihály 20 f, Kordáné 
8 f, Nemes Pál 10 f, Ágoston Miklósné 
1 kor., — Pencz leány egyházában: Ruttkay 
Vilmos 2 kor., Evva Lajos 5 kor., Vrasz- 
csil Sándor 20 f., Konecnik Pál 20 f., Ben
czúr Frigyes tanító 1 kor. — 2 7  kor. 1 4  f. 
— D erzsen y e  :Derzsenyi ev.egyház 2 kor., 
Geger 0. 2 kor., Gunar János 20 f., Herka 
Gy. 20 f., Herka J. 20 f., Krajcs M. 20 f., 
Gunár J. 20 f., Krupa Pál 20 f., Gunár M. 
20 f., Herka Pál 40 f., Gábris P. .40 f„ 
Sálán J.. 40 f., Lois P. 40 f., Zatyko J. 20 f., 
Zatyko P. 20 f., Szjal G. 60 f., Bukoven J. 
40 f., Balas J. 20 f., Kovács J. 40 f., Gunar 
Gy. 20 f., Michalovic P. 20 f., Pazitka P. 
40 f., Wrecznik P. 20 f., Svaba J. 20 f., 
Mrazik K. 20 f., Kovács Gy. 20. f., Buko
ven János 40 f., Bukoven András 20 f., 
Szjal J. 60 f., Bukovan A. 40 f., N. N. 20 f., 
Lachky M. 10 f., Vrecnik Gy. 40 f., Calovka 
P. 20 f ,  N. N. 20 f., Bukoven A. 20 f., 
Szkladan J. 40 f., Bukovan P. 40 f., Gábris 
J. 60 f., Krajcs J. 60 f., Petruska A 20 f.
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Petruska A 20 f., Maróti P. 20 f., Pazitka 
J. 20 f., Kiszely Zs. 40 f., Schimkó S. 80 f., 
Kvanka J. 30 f., Bohuznámy 1 kor., 20 f„ 
— Fchő-zsembéri leányegyház: Ág. h. ev. 
egyház 1 kor., Farkas P. 20 f., Lomén J. 
20 f., Pecznik P. 20 f., Janaeek L. 20 f, 
Nemez M. 20 f ,  Gunár P. 20 f., Zatyko P. 
10 f., Lemen P. 20 f., Zatyko P. 60 f., Zatyko 
T. 10 f., Malya János 20 f., Gonda J. 8 f. 
Pásztor J. 20 f., Hrncjar' P. 40 f., Zahrad- 
nik P. 80 f., Hrn'jar J. 20 f., Ilicz P. 20 f., 
Lomén András 20 f., Lomén M. 10 f., Gonda 
A. 20 f., özv Malik Mária 30 f., Gonda 
György 40 f., N. N. 10 f., Vrecznik P. 40 f., 
Vrecznik J. 60 f., Pomotyh A. 20 f., Vrecz
nik M. 30 f., Knazovicz M. 30 f., Zatyko M. 
80 f., Kanjak P. 20 f .  Bukoven P. 20 f., 
Vrecznik A 10 f , Zatyko P. 20 f., Nemecz 
J. 10 f., Pomoti Gergely 30 f., Pischl Samu 
2 kor., Franya P. 80 f., Zatyko J. 60 f ,  
Malya J. 20 f , Fábry Zs. 20 f., Nemecz A. 
10 f., — Alsó-zsemberi leányegyház : Vresnik 
György 40 f., Vrecznik János 40 f., Nemecz 
Sámuel 20 f ,  Vrecznik Pál 40 f., Lomén P. 
40 f„  Lachki M. 30 f., Kolik J. 20 f„  Kopa- 
nica J. 30 f., Dreveni M. 20 f., Lomén S. 
40 f., Ková Dániel 30 f ,  Lachki Pál 30 f„ 
Bukoven A. 20 f., Dreveni M. 20 f., Dreveni 
Pál 20 f., Lomén J. 10 f. Sipiczki J 20 f. 
=  3 8  kor. 2 6  f.

APRÓ TÖRTÉNETEK.

Különös jóslatok. A szentírás szor
galmatos olvasója előtt bizonyosan 
ismeretes az a lakoma, mely Dániel 
könyvének 5-dik részében említtetik 
s melyen Baltazár, a kaldeusok királya, 
a jeruzsálemi templomból zsákmányul 
hozott szent edényeket —  melyek 
tehát az istentiszteletnél való hasz
nálatra voltak szánva —  azzal becs- 
telenítette meg: hogy a lakoma alatt 
ő és a vele mulatozók — bizonyosan 
megcsúfolási szándékból — bort ittak 
belőlök. A legféktelenebb mulatozás 
közben, a jelenlévők nagy álmélko- 
dására, egy látható kéz e szavakat 
írta a falra: „Mene, Mene, Tekel, 
Ufarsin!“ A halálra megijedt király

e felirat láttára elsápadt s ugyanazon 
éjjel megöletett.

I-ső Lipót uralkodása alatt az evan
gélikusokat sok magyar főúr is nagyon 
sanyargatta. Az ev. vallásról a róni. 
kath. vallásra áttért Nádasdy Ferencz 
200 ev. gyülekezetei semmisített meg 
és 40 ev. lelkészt fosztott meg hiva
talától. Elűzte az akkori beczkói 
(Trencsénm.) lelkészt, Pilárik Istvánt 
is s bibliáját saját jelenlétében nyár
son égettette s kárörömmel gyönyör
ködött a szentírás ezen megcsúfo
lásán. A szél az égő biblia egyik 
lapját kiragadta s éppen a főúr ölébe 
vitte. Nádasdy kezébe veszi a lapot 
s megdöbbenéssel olvassa rajta e 
szavakat: „Megszárad a fű, a virág 
lehull, de a mi Istenünk beszéde meg
marad mindörökké 1“ (Ézsaiás 48. 8.)

A történelem szerint részt vett 
a „Wesselényi“-féle összeesküvésben 
Nádasdy Ferencz is. Ez felfedeztetvén, 
tagjai kivégeztettek, köztük a szóban 
lévő főúr is. A szent biblia megcsú- 
folója szomorú véget ért, megszáradt, 
mint a fű, lehullott, mint a virág, a 
mi Istenünk beszéde azonban meg
maradt és meg fog maradni mennyei 
országának építésére és az istenfélő 
lelkek táplálására rendületlenül és 
megcsonkítatlanúl mindörökké! Fé
nyes igazolása tehát e két különös 
jóslat is Pál Apostol ama szavainak : 
„Az Isten nem csúfoltatik meg“ . (Gál. 
6. 7.)

K özli: B a rta l A n d or ,
batizfalvi ág. hitv. ev. lelkész.

ORSZÁG-VILÁG.

A politikai helyzet. A politikában 
egy kis szünet állott be. Az ország- 
gyűlés nem tarthat üléseket, mert a ma
gyar delegácziónak még mindig Bécs- 
ben kell üléseznie. A magyar dele
gátusok harczias hangulata immár 
alábbszállott, mert Pitreich hadügy
miniszter igen békülékeny hangú, 
hosszú beszédben megígérte, hogy a



60 EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

katonai iskolákban a tárgyak jelen
tékeny részét magyarul fogják taní
tani, a katonai hatóságok a magyar 
hatóságokkal magyarul leveleznek, a 
magyarországi kaszárnyákon magyar 
feliratok lesznek s a magyar tiszte
ket visszahelyezik a magyar ezredek- 
hez. Kijelentette, hogy a magyar tör
vényeket tiszteli s esze ágában sem 
volt a magyarok jogait csorbítani.

Uj párt. Az új párt, melyet Bánffy 
Dezső, volt miniszterelnök alakított, 
erősen mozog. A párt vezérférfiai az 
ország minden részében megkísérlik 
a pártalakitást. Az új párt programm- 
jának leglényegesebb pontjai a magyar 
vezényszó és a gazdasági önállóság,

Véres tüntetés a székesfőváros
ban. F. hó 20-án a fővárosnak több 
helyén nagyszabású tüntetés volt, a 
szoczialisták lapjának elkobzása követ
keztében. A szabadelvű pártkör helyi
ségét valósággal megostromolták s 
e közben vér is folyt a Deák-szobor 
tövében. Ilyen veszedelmes tüntetés 
mint ez, nem is volt még eddig a 
Lloyd-klub előtt. A szoczialisták fur
fangosan kijátszották a rendőrséget, 
szinleg a Degenfeld-palota, a minisz
terelnök volt lakása és a törvényszéki 
palota előtt tüntettek, hogy így félre
vezessék a kivonult csapatokat. Nagy 
részük azalatt titokban a szabadelvű 
kör elé vonult s ott hosszú ideig ked
vére tüntethetett, pusztíthatott. Mire 
a becsapott rendőrök oda érkeztek, a 
zavargók túlnyomó része odább állott. 
Az ott talált tüntetőket kivont kard
dal támadta meg a rendőrség. A szo
czialisták kőzáporral fogadták a rend
őröket, a kik közül sokan megsebesül
tek. Még több sebesült meg a tüntetők 
közül, sokakat letartóztattak, Szomorú, 
hogy a kik jogért és igazságért kiáltoz
nak, erőszakosságaikkal maguk köve
tik el a legnagyobb jogtalanságot és 
igazságtalanságot.

Delegácziós ebéd az udvarnál. A 
király Bécsben f. hó 20-án d. u. 5 
órakor adta az idén az első delegá
cziós ebédet, melyen részt vettek gróf 
Tisza István, miniszterelnök, Körber,

osztrák miniszterelnök, gróf Oolu- 
chovszlci, külügyminiszter, báró Bur- 
rián, közös pénzügyminiszter, lovag 
Pitreich, hadügyminiszter s a magyar 
és osztrák delegátusok. A király igen 
jó  hangulatban volt s ebéd után töb
beket megszólított. Nagy elismerés
sel szólt a hadügyminiszter beszédé
ről s örömmel hallotta egyes dele
gátusoktól, hogy a lövő-próbákkal 
meg voltak elégedve. Új ágyúink 
bronzból készülnek s a szakértők kitű
nőknek mondják.

Az ajándék-parlament. A Sándor- 
utcai parlamenti palota a főváros tel
kén épült; mikor aztán a honatyák 
kihurczolkodtak a Sándor- utcai ország
házból, az állam odaajándékozta a par
lamentet a fővárosnak. A fővárosnak 
azonban temérdek gondja-baja van a 
parlamenttel. Az épületre ugyanis te
mérdek a pályázó. Városházát, mú
zeumot, iskolát, színházat, kongresszusi 
termet, meg ki tudja, hogy mi mindent 
szerettek volna már eddig elhelyezni a 
Sándor-utcai parlamentben. A rákos
ligeti római katholikus egyházközség 
most a régi parlament padjait kéri 
ajándékba a Wlassics Gyula védősége 
alatt épülő templomuk számára. A 
tanács egyelőre nem intézte el a kér
vényt, mert előbb megvárja, hogy a 
közgyűlés mit akar tenni a Sándor- 
utczai parlamenttel.

A sakkverseny győztese. F. hó 
19-én ért véget a monte-karlói sakk
verseny, melyen az ötezer franknyi 
első díjat magyar: Maróczy Géza 
tanár, a világhíres sakkmester nyerte 
meg. A magyar névre hozott dicső
ségért az egész magyar sajtó mele
gen üdvözölte a mestert, a kihez 
nemcsak a kartársi, de az igaz baráti 
kötelék is fűzi e lapok szerkesztőjét. 
Természetes, hogy mi is a legnagyobb 
örömmel és szeretettel üdvözöljük 
fényes diadala alkalmából.

Térképünk. A japán-orosz hábo
rút lázas érdeklődéssel kiséri az egész 
világ. Mindenki tájékozódni kíván a 
harcztéri hírek nyomán, hogy és mint 
áll a küzdők dolga. A tájékozódás
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legfőbb eszköze a megbízható, jó  tér
kép. Az Ev. Csal. Lap íme, mai szá
mában egész lap terjedelmű, pontos 
térképet nyújt olvasóinak, melyet állan
dóan használhatnak a háborúról szóló 
hírek megértésére.

A bileki elítéltek. Bilekben— Bosz
niában —  a múlt év végén a vissza
tartott hároméves katonák közül töb
ben elkeseredésükben garázdálkodtak. 
Előbb lerészegedtek s aztán megta
gadták fölebbvalóiknak az engedel
mességet. A napokban hirdették ki 
előttük az ítéletet, mely igen szigorú. 
Többekre több évi nehéz rabság vár. 
A szegény elítéltek érdekében kül
döttség készül a képviselőházba s 
kegyelmi kérvényt intéznek a királyhoz

Francziák a Csad-tó mentén. 
A Csad-tó Közép-Afrika Szudán nevű 
tartományának éjszaki részén terül 
el. A francziák most a tóhoz vezető 
új utat fedeztek fel. Ez a felfedezés 
méltán kelt örömet Francziaországban, 
mert a meglehetős szerény eszközök
kel végrehajtott bátor vállalkozás si
kere igen nagy hasznára lehet a franczia 
kereskedelemnek és vele Francziaor- 
szágnak Afrikában való előnyomulása 
óriás lépést tett. Francziaország ezzel 
a sikerült vállalkozással rengeteg terü
letet biztosított magának a Niger- és 
a Csad-tó között, a mely kellőleg 
kihasználva, új gazdagság dús for
rása lehet. Ezelőtt a Csad-tó környé
kére csak a Kongó-folyamon lehetett 
eljutni. Az út hat hónapig tartott és 
a szállítás költsége tonnánkint ezer 
koronára rúgott. Ha a Leufaut. kapi
tány által kikutatott új utat fogják 
használni, ezzel négy hónapi időt 
takarítanak meg és a szállítási költ
ség is csak négyszáz korona lesz 
tonnánkint. Ezek az adatok élénken 
mutatják az elért eredmény jelentő
ségét. Leufaut expedicziója július 
15-én indult el Bordeauxból és két
ezer kilométeres utat tett meg ember 
nem járta helyeken, sokszor nagy 
veszedelmek között.

A hererók lázadása. A Dél-Afri- 
kában kitört lázadást a Németország

ból küldött csapatok nagyrészt már 
elfojtották. Ideje volt, hogy a német 
császár a megtámadottaknak segít
séget küldött, mert a fellázadt néger
törzsek iszonyú kegyetlenséggel mé
szárolták le az európaiakat.

Az orosz hajóhad tönkrement. 
A japánok váratlanul megtámadták 
az oroszok keletázsiai híres erőssé
gét : Port Artúrt s több ütközetben 
az orosz hajók felét annyira megsér
tették, hogy harczra képtelenné let
tek. A tengernek más részén is vagy 
elfogták vagy elpusztították az oro
szok hajóit. Az egész világ bámulja 
a kis japán nemzetnek ezt a hihe
tetlen gyorsaságát és ügyességét. 
CsemulpóntU (Korea Söul nevű fővá
rosának kikötője) is érdekes ütközet 
volt. Néhány japán szállítóhajó,melyet 
nagy hajóhad kisért, Csemulpóban 
katonaságot akart partraszállítani. A 
partraszállást az orosz hajók meg
akadályozták. Néhány japán hajó erre 
körülhajózta a kikötő bejáratát védő 
szigetet, a mely mögött két orosz 
hadihajót talált. Az oroszok igyekez
tek a japánokat torpedókkal elűzni, 
de sikertelenül. A következő éjjel 
ellenségeskedés nélkül múlt el. Más
nap reggel Uriu, a japán hajóhad 
parancsnoka fölszólította az orosz ha
jókat, hogy tizenkét óráig hagyják 
el a kikötőt, mert különben megtá
madja őket. Minthogy ennek a föl- 
szólításnak nem engedelmeskedtek, 
pontban tizenkét órakor megkezdték 
a japánok a támadást. Délután negyed 
ötkor a Korejec orosz hajó elmerült. 
Azt hiszik, hogy maga az orosz pa
rancsnok merítette el hajóját, látva 
helyzetének tarthatatlanságát. A Var
jak orosz pánczéloshajó este sülyedt 
el, mert egyÁlövés a vízvonal alatt 
érte. A hajó legénységét a franczia 
Pascal hajó mentette meg. A japá
nok partraszállásának most már mi 
sem állta útját s a partraszállás'min
den baj nélkül meg is történt. F. hó 
14-én a japániak ismét diadalmasan 
támadták meg az oroszok port-arturi 
hajóhadát. Az oroszok kétségbe van
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nak esve. A sok hióbhírt betetőzi a 
„Narodni Liszti“ távirata, mely azt 
jelenti, hogy a szibériai óriás Baj- 
kál-tó vizébe három teljes orosz ezred 
fűlt bele, két utász- és egy vasúti 
ezred.

— Baltimore pusztulása. Balti
more északamerikai nagy város tűz ka
tasztrófának esett áldozatúl. A város
nak több mint két nógyzetmértföldre 
kiterjedő tulajdonképpeni kereske
delmi negyede csaknem teljesen el
pusztult. Tűzcsóvák. a miket a lég
vonat a legtávolabbi városrészekbe 
is elragadott, ott is sok házat gyúj
tottak fel, köztük az evangélikus 
templomot. Azoknál a dinamitrobban- 
tásoknál, a melyeket a baltimorei tűz
oltóság azért végzett, hogy a tüzet 
lokalizálja, nyolcz tűzoltó halálos ki
menetelű sérüléseket szenvedett. Az 
összes kárt 2— 300 millió dollárra 
becsülik. A marylandi törvényhozó 
testületet egybehívták. A leégett há
zak összes számát 2500-ra teszik, 
köztük van csaknem valamennyi na
gyobb üzlet. Az előkelő negyedet meg
kímélte a vész, ellenben az óvárost 
és négernegyedet erősen sújtotta. A 
törvényszéki palotát, a postahivatalt 
és a városházát sikerült megmenteni. 
A biztosító társaságok kára több, mint 
harmincz millió dollár. Roosevelt elnök 
száz utászkatonát küldött a mentő 
munkálatokban való részvételre. A 
város valósággal ostromállapotban van. 
A miliczia és egy század rendes kato
naság tartja fenn a rendet az elpusz
tult városban. Az oltó munkálatnak 
állítólag tizenöt tűzoltó lett áldoza
tává Az üzleti forgalom megsemmi
sülése legalább 50,000 embert fosz
tott meg kenyerétől. A törvényhozó 
testületekben általános moratórium 
megadását fogják javasolni.

Magyar ember találmánya. Egy 
Zsigmondy nevű hazánkfia Síeden- 
topt német fizikus segítségével olyan 
mikroszkópot szerkesztett, a milyet 
a tudósok eddig lehetetlennek tartot
tak. Zsigmondy abból indult ki, hogy 
fémrészek, erős fénynek téve ki, a

sugarakat minden irányban szórják 
és ez által nagyobbaknak látszanak, 
oldalról világítva meg a mikroszkópba 
helyezett parányi testecskéket. Az 
így megvilágított testet fényburok 
veszi körül, minek folytán az a való
dinál jóval nagyobbnak látszik. Zsig
mondy lehetővé tette, hogy százezred 
milliméter nagyságú testecskéket is 
láthatunk. Az új mikroszkópot az 
amerikai világkiállításon mutatják be.

A balkáni válság. Macedónia örökké 
forrong. Törökország nem bír a láza
dókkal s így nem lehetetlen, hogy 
már a közel jövőben Ausztria és 
Magyarország kénytelen lesz ismét 
megjelenni a Balkánon, hogy „ren
det teremtsen” , mint évekkel ezelőtt. 
Boszniában történt.

KÖNYVESBOLT.

Cura Pestoralis. Utasítások a lelki- 
pásztori gondozás miként való gya
korlására. írta: Hörk József egyet, 
evang. theol. akad. r. tanár. Pozsony. 
1908.

Ezt a több, mint 12 nyomatott ívre 
terjedő, alapos, szép munkát a tudós 
szerző a dunáninneni ág. liitv. ev. 
egyházkerület 1902-iki közgyűlésének 
megbízásából írta. A munka nemcsak 
rendkívüli olvasottságra vall, de szer
zőjének fenkölt gondolkozásáról, éles 
itélőtehetségéről, gyakorlati érzékéről 
és főleg lelkesültségéről és egyház- 
szeretetéről tanúskodik. Hő kívánsá
gunk, hogy ezt a jelentős munkát 
minden lelkész ne csak elolvassa, de 
az abban megnyilatkozó egészséges 
szellem szerint járjon el magasztos 
tisztében.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.

A méz eltartása. A mézet lépekben, 
kicsurgatva, illetőleg kipergetve tart
hatjuk el. Annak a méznek, a melyet 
hosszabb ideig akarunk eltartani, hó
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fehérnek kell lennie. A csurgatott 
vagy az arra való géppel kipergetett 
mézet fa-, kő-, cserép- vagy olyan 
pléh-edényekben lehet tartani, melyek 
nem rozsdásodnak. Minden edényt a 
megtöltés előtt gondosan meg kell 
tisztogatni, forró vízzel kimosni és 
jól kiszárítani, mert a méz kényes 
portéka, hamar elromlik. Akár eladásra, 
akár használatra czélszerü a mézet 
az arra való, jól záró üvegekben tar
tani. A friss mézzel megtöltött edé
nyeket nem szabad azonnal lezárni, 
hanem csak két hét múlva, vagyis 
akkor, a mikor a méz felszínére fel
szálltak a viasztörmelékek, melyeket 
leszedünk. Ha ez megtörtént, az el
zárt edényeket száraz, hűvös helyre 
tesszük.

Fagyos alma kezelése. Egy híres 
háziasszony írja nekünk, hogy ő a 
kamrában hirtelen beállott hideg 
idő miatt félig megfagyott almáit, 
öreganyja tanácsára, így hozta helyre : 
Az almát kútról hozott hidegvizű 
edénybe rakta s mindaddig bent 
hagyta, mígnem az egyes almák föl- 
sején jégkéreg verődött ki. Mikor ez 
megtörtént, kis vártatva kiszedte az 
almát, a ki evett belőle, ugyan nem 
sejtette, hogy ez valaha fagyos volt.

Télen is tojik a tyúk. Ha jól tart
juk, télen is tojik a tyúk. Legyen 
jó  melege kívül-belül. Kívülről a jó  
óllal, belülről a jó tartással érjük ezt 
el. Adjunk neki naponta tejet, hús
hulladékot, kukoriczát, zabot, kender
magot, szemet, kivált este pedig meleg 
pempőt. Ettől a gégéje kimelegszik 
és éjjel fűt neki. Ha jól tartva sem 
tojik a tyúk, fokozzuk étvágyát zöld
séggel, mésszel, homokkal, vörös
hagyma-morzsával vagy csalán-csipet
kével. Természetes, hogy jótartás 
nélkül az izgató-szerek nem érnek 
semmit; szóval a tyúknak is van annyi 
esze, hogy nem dolgozik, ha nem 
tartják jól.

Á madarak tuberkulózisa. A tuber
kulózis gyakori a papagályok között, 
a melyeknek 25— 36 százaléka meg
betegszik tuberkulózisban. De nem

ritka e betegség a baromfiak között 
sem, a melyek közül 10 százalék 
gümőkóros. Baromfiakban főleg az 
emésztőcsatorna és a máj betegszik 
meg jeléül annak, hogy az eleséggel 
szedik fel a fertőző anyagot. A pa- 
pagályon ellenben főképen a bőr 
betegszik meg. Közegészségi tekin
tetben a papagályok gümőkórja annál 
inkább figyelemre méltó, mivel az 
ilyen állatok a lakószobában, a hol 
tartózkodnak, szétszórják maguk kö
rül a ragályanyagot, a mit azután em
berek beszívhatnak a levegővel.

A mesgyétöl mily távolságra ültes
sük a fákat- Törvényeink szelleme 
és betű szerinti szövege értelmében, 
a tulajdonos birtokát teljes egészében, 
tehát egészen a határvonalig úgy 
fölfelé, valamint lefelé is szabadon 
és háborítatlanul bármire használ
hatja, ha ez által másoknak kárt nem 
okoz. Ez okból a mesgyétöl húsz cm. 
távolra ültetett gyümölcsfák ellen sem 
tehető kifogás, de a szomszéd bir
tokos jogosult a határvonalon túl növő 
ágakat és gyökereket minden további 
eljárás nélkül bármikor levagdalni, 
illetve elpusztítani. Ezt viszont a gyü
mölcsfákat kiültető szomszéd szó nél
kül eltűrni tartozik.

KÜLÖNFÉLE.

A japáni katona. A kitört háború 
gyalogsági háború lesz s épp ezért az 
fogja eldönteni a sorsát, hogy melyik 
hadseregnek vannak jobb bakái. E 
tekintetben pedig a japáni föltétlenül 
főlényben van. Első pillanatban egy 
japáni gyalogsági ezred nem tesz 
ránk valami jó  hatást: apró, lógó 
végtagú, az európai szemnek csene- 
vész alakokból áll. Az európai élcz- 
lapok elfogadott sablonja, mely Japánt 
egy majomnak ábrázolja, egy ilyen 
baka-ezredből igazolást nyer. Ez az 
első gyönge benyomás azonban csak 
addig tart, míg a katonák állnak; 
mihelyt azonban mozogni kezdenek, 
bámulat váltja föl. Az a fürgeség, az
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a majomszerű ügyesség, melyet a ja- 
páni gyalogos menés, lövés, futás 
közben egyaránt kifejt, ugyanis oly 
ritka és mesés, hogy csak e faj sa
játságából magyarázható s épp ezért 
egyetlen európai ezred által se volna 
utánozható. Lőni, jobban mondva ezé- 
lozni, a japániak nem tudnak, cserébe 
azonban a tüzelés folyamán nagy in- 
telligencziát fejtenek ki. A mi például 
európai csapatoknál, különösen az 
oroszokkal gyakran megtörténik, hogy 
ugyanis a tiszt a czélpontváltozásnál 
elfelejtvén irányzék-változást vezé
nyelni, a katonák tovább lőnek a régi 
távolságra beállított irányzékkal, a 
japáni gyalogságnál, a hol minden 
katona egyénileg gondolkozik, nem 
történhetnék meg. Egyáltalában az 
értelmi, egyéni nevelés, a mely a japáni 
bakákból nem gépet, de gondolkodó 
embert fejleszt, jellemző az örök ta
vasz honának katonaságára nézve. 
Mivel pedig a modern háború-technika 
a gyalogságot rajvonalba fölosztva, 
majdnem minden egyes katonát saját 
magára bízva bocsátja a háborúba, 
ez az egyéni fejlettség nagyon fontos 
és értékes tulajdonság. Különösen, 
ha meggondoljuk, hogy az orosz ka
tona majdnem mindeme jó tulajdon
ságoknak ellenkezője. Ha tehát igaz 
is, hogy az oroszoknak sokkal jobb 
a lovasságuk és technikai csapataik, 
mint a japánoknak, ez nem fog sokat 
számítani, mivel Mandzsúria és Korea 
viszonyai olyanok, hogy a tengeré
szeién kívül döntő szerepe csak a 
gyalogságnak lesz.

A házi kereszt. Egy német folyóirat
ban olvassuk Berg Leó tollából a 
következő sorokat, melyeket megszív
lelhetnének a házaspárok: A nemek 
egymáshoz való viszonya kölcsönös 
megértés által nemesedik. A legjobb 
férj is a feleségét, ha csak durvább 
a természete és az asszonyt eléggé 
meg nem érti, azt szükségképen a nél
kül, hogy tudná, ezerféleképen kínozza. 
Ép így a legjobb feleség is min- 
denuntalan gyötri a férjét, ha hoz
zája nem alkalmazkodik. Ezért élnek

a házasság első éveiben férj és fe
leség rendszerint —  hadilábon és 
ennek oka nem más, mint hogy egy
mást meg nem értik. Kölcsönösen 
egymásnak az idegei ellen törnek és 
a másik túlságos érzékenységét min
degyik nevetségesnek vagy butaság
nak tartja. Sok kegyetlenség, melyet 
a szülők a tulajdon gyermekeiken kö
vetnek el szintén azon alapszik, hogy 
a gyermek lelkét nem ismerik. Az 
emberek maguk is megborzadnának, 
ha hirtelen tudatára ébrednének annak, 
hogy nagy szeretetük daczára gyer
mekeik lelkében csak azért, mert meg 
nem értették, különösen a fejlődés 
éveiben micsoda rombolást vittek vég
hez. Minthogy a gyermekeket arra ítél
jük el, hogy jogaik ne legyenek, saját 
gyermekségünk benyomásait meg 
gyorsan elfelejtjük, mások fájdalmát 
pedig csak akkor értjük meg, ha előt
tünk érthető nyelven nyilatkozik meg, 
nem is tudjuk, hogy mit követünk el 
a gyermeken, különösen, a mikor fáj
dalmainak hangjait erőszakkal elnyom- 
juk. Az állatokat, ha beszélni tudná
nak, senki sem kínozná.

A bölcs tanuló. A franczia törvé
nyek szerint is, a gyermeknek isko
lába kell járnia, hogy művelődjék. 
De mindenki csak 13 éves koráig 
köteles az iskolát látogatni. Héhány 
hét előtt egyik párizsi iskolában, éppen 
előadás közben, egy fiúcska felállt a 
padban, összecsomagolta a könyveit 
és se szó, se beszéd — a kabátját 
kezdte felöltem.

—  Hej, t e ! hová mégy ? —  kér
dezte a tanár meglepetten.

— Uram, — felelte a suhancz ren
dületlenül — a törvény szerint tizen
három éves koráig kötelezhető a fiú 
iskolába járásra. Én 3 óra 10 percz- 
kor betöltöttem a tizenhárom évemet, 
tehát már négy perez óta önnek nincs 
joga engem itt tartani. Ajánlom magam! 
szólt és az osztály hahotája között 
eltávozott, néma bámulatára a ta
nárnak.

Tájékoztató. A Luther-Társaság 
elnöke: Zsilinszky Mihály államtitkár,
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(Bpest, VIII., Vas-u. 6. sz );  titkára 
Majba Vilmos vallástanár, (Bpest, VII., 
Rottenbiller-u. 12.); jegyzője: Falvay 
Antal igazgató (Bpest, VI., Hunyadi-tér 
11.). Aki a Társaság tagjai sorába kíván 
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.

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

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

A szerkesztő üzenetei.
S. I. M. S. P lavnica . Nemes igyekezete 

elismerést érdemel, csak forgassa tollát, a 
gyakorlat teszi a mestert. Dolgozatai még 
nem ütik meg a mi mértékünket: Egyházi 
híreket kérünk — Sk. Szívesen látom dol
gozótársaink sorában. De azt a kérését, 
hogy lapom legközelebbi számában tegyem 
közzé küldeményét: a legjobb akarattal sem 
teljesíthettem. Most is későn kaptam a kéz
iratot s bele sem illett volna a szám kere

tébe. A közlés idejét tessék a szerkesztőre 
bízni. Nálam nem az határoz, hogy ki ír 
valamit, hanem, hogy m it! A  lap érdeke 
kívánja, hogy & jobb dolgozatoké legyen 
az elsőség. Az Ön munkásságát különben 
nagyrabeosülöm és nemcsak elfogadom, de 
kérem is szives támogatását. — B. A. 
B atizfa lu . T. K. H b öd ög e . Lapunk zárta 
után érkezett. — F. A . B p . Későn kaptam.

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Február 25.
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Bánsági búza . . . . 74—81 17.30 18.30
Tiszavidéki búza . . 74—81 17.50 18.60
Pestvidéki „ . . 74—81 17.40 18.50
Fehérmegyei „ . . 74—81 17.50 18.60
Bácskai „ . . 74—81 17.50 18*80
Rozs, I. rendű . . . 70—72 13.40 13.90

„ I I .  „ . . . — 13.30 13.60
Árpa, takarmány . . 60—62 11*90 12.30

» égetni való . . 62—64 11.40 11.60
„ serfözésre . . 64—66 11.70 12.—

Zab, ó ........................ 39—41 12 — 12.40
n ú j ................... 11.60 12 .-

Tengeri, bánsági, ó — 11.10 11.40
„ másnemű, új . — ___.— —

Repcze. káposzta . — 20.70 21.10
„ bánsági . . — — .— —.—

Köles, ....................... — 10.20 10.76
Tojás elsőrendű ÍOO drb ára 4.50 
Tojás másodrendű ÍOO drb ára 4.—

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

műveket m é ly e n  leszá llíto tt 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  k ik et e 
n ye lv észe ti és th eo log ia i szem p on tb ó l 
egyarán t fig ye lem re  m éltó  b ib lia fo r 
dítás é rd e k e l, fo rd u lja n a k  K O V Á C S  
SÁ N D O R  evang. th eol. akad. tanárhoz, 
az „Evang. Theol. Otthon" felügyelőjéhez. 
P o zso n y , C on vent-u teza  13. sz.

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

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

Márczius Reggel. Este.
1. Máté 5, 1—2. Zsolt. 40, 12—18.
2. Róm. 10, 1— 10. Zsolt. 116, 5—12
3. Máté 27, 15—25. Ján. I, 4, 1 9 -2 1 .
4. Máté 18, 21— 35. Luk. 23, 34—37.
5. Máté 12, 34—37. Ján. I., 1, 7 -  10.
6. Máté 7, 16—20, Hozs. 14, 9—10.
7. Ézs. 58, 1—8. Ezék: 18. 5 9.
8. Máté 5, 20— 24. Kor. II., 5, 19-21,
9. Máté 27, 41—43. Luk. 24, 26— 27.

10. Máté 19, 16—21. Luk. 18, 18 -25 .
11. Luk. 16, 9 -1 3 . Pét. I., 16— 19.
12. Filipp. 4, 6— 7. Máté 26, 36—46.
13. Eféz. 1, 3— 12. Dán. 9, 3—9.
14. Filipp. 4, 18 20. Kor. II, 9, 8— 10.
15. Máté 6, 19—84. Ján. 10, 15— 18.


