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(Hornyánszky V. hírlapkiadó- 
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IX., Knézits-u. 17. sz., hova a 

kéziratokat kell küldeni.

Kileuczedik évfolyam. Budapest, 1904. márczius 15. 5. szám.

_____Virágvasárnapja. —
(.B .) Ma-holnap itt lesz az az emlékünnep, mely mindenha han

gos hirdetője marad az emberi háládatlanságnak.
Igaz, hogy a nép hozsannával fogadja a hit fejedelmét, virá

gokkal hinti tele útját, pálmaágakkal ékesíti kétfelöl az útvonalat 
s hogy a Sión királyának lábát kő meg ne üsse, tüske meg ne 
vérezze, még a ruháját is elébe teríti. A merre megy, a merre 
halad, mindenütt lelkes kiáltás hangzik feléje s kiséri, követi, míg 
el nem éri czélját: Jeruzsálemet.

A lelkesedés mindenkit magával ragad, valóságos diadalmenetté 
válik Jézus utolsó útja Jeruzsálembe. A menet élén járók egymást 
túlkiáltva harsogják szakadatlanul:

—  Légy segítségül Isten a Dávid fiának! Áldott legyen, a 
ki jött az Urnák nevében! Légy segítségül Isten, ki vagy a ma
gasságban ! (Máté X X L  9.) S a sereg végén haladók nem kisebb 
lelkesültséggel visszahangoztatják :

— Áldott, áldott legyen, a ki jött az Úrnak nevében!
Mennyi gyöngédség, mily nagy szeretet, ragaszkodás nyilvá

nul a nép viselkedésében! De a lélek belső tartalmának megfelel
tek-e ezek a külső nyilvánulások ? Valóban gyöngédség volt-e a nép 
részéről a virághintés, gallydíszítés, ruhaterítés? Nem inkább üres 
szokás-e belső tartalom nélkül? Őszinte volt-e a nép ragaszkodása, 
szeretete, lelkesedése Jézus iránt, a kit oly hamar megtagadott?

A lelkesedés árjának hullámai még el sem mosódtak, a hozsanna
kiáltás még fülünkben cseng s rémülve halljuk a vérfagyasztó vad 
ordítozást:

—- Feszítsd meg ! Feszítsd m eg!
Ámítás, képmutatás volt tehát a virághintés, a ruhaterítés. A 

pálmaágak tövist rejtettek s hajh,, nagyon is gyorsan vérezték meg 
s keresték halálra azt, a kit csak az imént ünnepeltek, imádtak.
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Virágvasárnapján mi is menjünk Jézus elé; ünnepeljük, de ne 
külsőségekben. Hisz, mikor a szív, a lélek ünnepel; mikor a legszen
tebb, a legmagasztosabb érzelmek akarnak megnyilatkozni: eltör
pül minden külsőség, mint a fényes Nap megjelenésével eloszlik a 
szürkület.

Mutassuk be szeretetünket, ragaszkodásunkat hitünk fejedel
mének. Vihetünk neki virágokat is, a melyek soha el nem her
vadnak : a szent áhitat, az igaz buzgóság virágait. Üdvözölhetjük 
pálmaágakkal is, a menny felé törekvő szilárd hitünk zöld pálma
ágaival. Ajkunk zenghet hozsannát Neki, de csak úgy, ha szivünk 
örökké hű marad Hozzá.

Ha hozsannánkat nem szakítja meg a „Feszítsd meg“ , ha 
pálmánk nem rejt tövist s virágunk örökzöld lesz: egykor fenn a 
mennyországban örökzöld virágainkból készülő koszorú vár reánk.

Zengjünk dalt Királyunknak, de őszinte szívvel, igaz lelkese
déssel :

—  Áldott legyen, a ki jött az Úrnak nevében!

Csak imádkozzatok, édes kis fiaim, 
A z  imádság áldás, az imádság élet. 
Mig a jó  Istennel szóba merünk állni :  
Minden gonosz ellen lelünk menedéket. 
Addig e világ, ha ellenünk fordul is, 
Nem vagyunk magunkra!
Velünk van az Isten az imádságunkba!

Csak imádkozzatok, édes kis fiaim, 
Az imádkozótói messze jár a vétek. 
Vagy ha kit megejt i s :  bűnbánata

könyjén,
Igaz imádságban megtisztul a lélek. 
Kit ti úgy szerettek, az égi szivárvány :  
A menny mosolygása,
Megtérő bűnösök könyje hullására!

Csak imádkozzatok, édes kis fiaim, 
Istenféleíemmeí, emberszeretettet.
M ert bűn az imádság, ha mit szá

jatok vall:
Meghazudtolnátok rút cselekedettel. 
K i sok imádsága nagg magaslatárúi 
M ást lenéz kevélyen:
A  jó  Isten annak nincsen a szivében !

Csak imádkozzatok, édes kis fiaim, 
En tanítalak rá szerető szívem m el:  
A z  imádság áldás, az imádság é le t :  
Istenfélelemmel, emberszeretettel.
D e ne feledjétek, hogy szeretet nélkül 
Hitünk csak sivárság . . .
S  hogy az igaz élet a legszebb imádság!

Szabo/cska Mihály.

Imádság idején.
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Egy „ n a g y  p a p i  unk és a
márcziusi napok.

Elhagyatottság, sanyarúság lehet 
— mondja egyik jelesünk* — böl
csője a későbbi fénynek és hatalom
nak, sőt az igazi, az erkölcsi nagyság 
az élet nehéz küzdelmeiből fejlődik ki.

A balsors csapásaiból is eredhetnek 
magas érzelmek; szerencsétlenség, 
ha nem közlel- 
ket ért, magá- 
baszállást, ön
ismeretet, erő- 
kifejlést hoz 
magával. Isko
la az, melybe 

az istenség 
nem mindig 

haragjából ve
zet bennünket;

mondja egy 
másik.**

Igazuk is 
van. Mutatja az 
élet s hogy 
példakeresés
ben tovább ne 
menjek, mu

tatja néhai dr.
Szeberényi Já
nos élete.

Szegénysor- 
szülőktől szár
mazva, a leg
nagyobb nyo
mor iskoláján 
keresztül érte 
el czélját, emel
kedett magyar
honi ág. hitv. ev- egyházunk „nagyu 
papjainak a sorába.

Arvamegye Nagyfalu mezőváros
kájában lakott nagy szegénységben 
Szeberényi János nejével, Török Zsu
zsannával. Az 1779-ik és 1780-ik év 
közti éjjelen —  éjfél előtt-e vagy 
után ? nem tudni —  született első 
gyermekük, János.

Már tíz éves korában a gyermek a

* Gregus.
** Kölcsey.

közelfekvő anyaegyházba, Iztebnébe 
került medikánsnak, nem csekély örö
mére a szülőknek, hogy minden 
költség nélkül taníttathatják.

Ki írhatná le ez időre esett szenve
déseit?! Éhezett, fázott, lótott-futott, 
majd vizet hordott a patakból a ma
gaslaton fekvő iskola számára, majd 
hús után járt, hol Nagy faluban, hol 

a félórányira 
fekvő Ladomér 

vendégfoga
dóban.

Az első télen 
mindezt meg- 
sokalva, haza 
is szökött, de 
szülőinek pa
rancsára visz- 
szakerült.

Három-négy 
társával a kö
zelfekvő, evan
gélikusok által 
lakott község
be jártak ki 
énekelgetni, s 
az így begyűlt 
adományokból 
élelmezték ma
gukat. A lisz
tet, kenyeret s 
több efféléket 
egy zár alatti 

szekrényben 
tartogatták s 

hétről - hétre 
felváltva sza- 
kácskodtak.

Tetszetősb lévén másokénál a keze- 
írása, gyakran éjfélekig másolt a ta
nító számára különféle alkalmi ver
seket.

Három télen át, minthogy a tan
terem éjjel hideg volt, hárman a kály
hában háltak, lábuk alá fahasábokat 
rakva, s így, míg testükről az izzadság 
csurgóit, fejük künn a fűtőlyuk üre
gében majd hogy meg nem fagyott.

Legterhesebb kötelességeik közé 
tartozott, hogy reggeli négy órakor 
felváltva harangozniok kellett . Mi több,
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a harangláb éppen a temető tövében 
állott; ha a megelőző napon temettek, 
a félénk fin balkezével az oszlopot 
tartva, jobbjával a kötelet húzta. Kép
zelhetni : mint járt körül nyugtalan 
tekintete, lesve, mikor, hol üti fel 
fejét a kisértet'?

Iztebnei napjai véget értek. 13 éves 
korában Rozsnyóra, később Eperjesre, 
Kézsmárkra, innen újra Eperjesre s 
végre Pozsonyba kerül, a hol magán
órák adásából tartja fenn magát.

A szenvedések pohara különösen 
Kézsmárkon telt meg csordultig. 1798 
május 24-ike körül az éhség annyira 
hatalmat vett rajta, hogy 10 órakor 
a leczkéről hazajővén, elszédül és 
lerogy. Majd nagynehezen szalma- 
ágyára vánszorogva fel, elaludt. Az 
óra tizenegyet ütött, erre felserkent, 
s mert az alumneumban ekkor étkez
tek, nehezen jutott el odáig, a hol 
lenyelve a néhány kanálnyi levest, 
darabka húst, meg kenyeret, szinte 
éhesebb volt, mint azelőtt . . .

Ilyen s ennyi nyomorral megfutott 
tanulói pályáját a jénai egyetemen 
befejezvén s pappá szenteltetvén, 
1807-ben nyitra-szerdahelyi, 1811-ben 
kochanóczi, 1819-ben selmeczi lel
késszé választatott. Mint küzd a se-

AZ „EV.  GSALÁD1LAP“ TÁRCZÁJA.

Szenvedjünk az igazságért!
Irta : Petry Gyuláné. (Folytatás)

A gyerek felébredt Egyet nyújtó
zott és erélyes mozdulattal vetette 
volna le magát anyja karjaiból, de 
az anya szorosan tartotta.

—  Hosszú még az út Palika, nem 
bírsz te annyit.

—  Le, le —  kiáltozta állhatatosan 
a gyerek.

Az anya letette a kis fiúcskát és 
kezét erősen tartva, vezette tovább.

Egy óra ismét eltelt a csendes 
gyaloglásban. Már messziről látszott 
az újfalusi torony.

Kovácsné szivét különös aggodalom 
kezdte szorongatni. Szeretett volna

rény fiatal lelkész a kezdet nehéz
ségeivel, a mellett mily kiterjedt iro
dalmi munkásságot fejt k i; mily 
jelentékeny része volt benne, hogy 
a weimári nagyherczeg 13 magyar 
számára Jénában az egyetemen ma 
is fennálló „szabad asztal11-t alapított; 
mily magasztos buzgóságot fejt ki a 
selmeczi gymnasium emelésére, aszük- 
séges 50-000 forintnak előteremtése 
körül, rágalommal, gyanúsításokkal 
mit sem törődve; e munkásság által 
széles e hazában ismertté lett selmeczi 
lelkész mint emelkedik lépcsőnként 
a bányakerületi superintendensi hiva
talra, s ezt mily hűséggel, áldásosán 
tölti b e : tudva van, itt csak az epochalis 
1848-iki szabadságharcz alatt kifejtett 
működését mutatjuk be egy-két vo
násban.

*  *  *

A márcziusi napok és eredmények 
felvillanyozzák A ki a népet, mint 
annak szülöttje, annyira ismerte, a 
kinek messze kiterjedő területe leg
különbözőbb vidékein a jobbágyok — 
hitsorsosai — nyomorult sorsáról sze
mélyes tapasztalatai voltak : a rend
kívül gyorsan beállott változást gyer
mekded és szent örömmel üdvözölte.

Az első hálaadó isteni tiszteletnél

visszafordulni inkább, mint a szülő
faluja felé igyekezni. Egy fájdalmas 
emlék tolakodik egyre eléje. Az urá
val álltak ott egyszer egymás mellett 
az apja küszöbén, szivük gyermeki 
lágysággal, szeretettel volt eltelve, 
a mint Csöndes Péter elé járultak. 
Aztán mi történt ? Atyja nem békült 
meg, szeme villám, hangja menydörgés 
volt, a mint kiűzte őket házából. A 
mostoha meg csak nézte csodálkozva, 
mintha nem értené, mi történik. Hej, 
pedig neki volt legtöbb része benne, 
hogy a nyugalom, béke nem férkőz
hetett közéjük.

Eszter a végső házakat elérte. Épp 
akkor kondult meg a déli harangszó.

Minden úgy van a faluban, mint 
öt év előtt. Az urasági kastély tükör
ablakai nyájasan tekintenek le a
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mellére tűzte a nemzeti jelvényt. Híveit 
elragadja magatartása, melyet az új 
korszakos nemzeti mozgalom körül 
tanúsított.

A reakczió csakhamar jelentkezvén, 
Kossuth által felhivatva: „Szives üd
vözlet valamennyi szláv híveimhez“ 
czímű főpásztori encyclikáját bocsá
totta közre, melyben a haza szent 
ügyét a legmélyebben ajánlja s óva 
figyelmezteti híveit: ne hagyják magu
kat eltántoríttatni, bízzanak a magyar 
kormányban, mert a haza szabadságá
ban az ő jogaik is biztosítva vannak.

Főpásztori levele, melyet azon al
kalommal írt volt a lelkészekhez, hogy 
a magyar kormány Pestről elvonulni 
készült, Bécsben Windisgrácz kezeibe 
került s mint egyik legterhelőbb irat 
szerepelt később halálra, majd kegye
lemből 20 évi várfogságra szóló el- 
ítéltetésénél.

A világosi katasztrófa után csend
ben működik, mint lelkész és superin- 
tendens, sejtve ugyan, hogy kérdőre 
fogják vonni, de nem azt, a mi de- 
czember 24-kén bekövetkezett.

E napon ugyanis váratlanul egy 
bizottság lepi meg, minden iratát, tar
tott beszédjeit, naplóit stb. lefoglalja.

Mindazáltal egész márczius 15-ig

dombról. Mindkét oldalt is akáczok 
futnak végig az utczán. Ni, még 
az az odvas fa sem száradt, pedig 
már milyen vén ! Minden a régi, csak 
az a széles keréknyom olyan most 
az út közepén, mint egy hosszú, kes
keny sír, a hová a boldogságát te
mette.

Még csak három ház, aztán jön 
a Csöndes-porta nagy, zsalugáteres 
két ablakával.

Eszter elfogódott szívvel haladt 
tovább. Most az utolsó házhoz ért, a 
Veresék kapujához.

—  Jézus Mária ! kiáltott a nyájas- 
képű Veresné, összecsapva kezeit s 
majd, hogy előre nem bukott a kü
szöbön keresztül. Hiszen az a Csöndes 
Eszter. Esztikém, galambom, hát az 
urad hol van?

mint superintendens működik, vizs
gálva és osztályozva a hitjelölteket, 
míglen egy ilyen vizsgáról érkezvén 
haza, íróasztalán a kinevezett bánya
kerület superintendensi adminisztrátor 
első tót nyelven Írott körlevelét találja. 
„Legyen meg Isten akaratja/ “ e sza
vakkal zárja be hivatalos naplóját.

Nemsokára rendeletet vesz, hogy 
jelenjék meg Pozsonyban. El is uta
zott. A jelentkezésre kitűzött vízivárosi 
laktanyán bemondva kilétét, minden 
szó nélkül katonai fedezet alatt a 
második emelet egy kis szobájába 
vezették, a hol egy szerény asztalka, 
szék és szalmazsákos ágy volt az 
összes bútorzata.

Legnagyobb aggodalom fogta el, 
hogyan fogja az éjt eltölteni: a vas
kályhát kívülről iszonyún fűtötték, az. 
ablak pedig nem volt kinyitható. Az 
ágyra dőlni irtózott, nem tudva, kik 
feküdtek azon előtte? Különben is 
vérmesés ideges lévén, az első éjszakát 
átvirrasztotta, nagyon szenvedve, az 
ablak közelében ülve.

A különféle kiváló küldöttségek 
egymást érték Bécsben és Pesten, az 
akkori „kényúr “ előtt a fogoly érde
kében. Nem használt semmit. Április 
végnapjaiban maga Haynau jött kisé-

— Meghalt — felelte Eszter olyan 
tompán, hogy maga is megijedt a hang
jától.

—  Meg-e lelkem ? ■— kérdezte az 
öreg asszony fejcsóválva —  no azért 
a derék emberért, bíz’Isten, kár volt. 
Oh, de szép aranyos gyermek 1

Eszter már az utolsó szavakat nem 
is hallotta, reszkető léptekkel haladt 
tovább. A gyerek már újra ölében 
volt. Elfáradt az istenadta.

A nagy kapu tárva-nyitva volt. 
Most hordták be a frissen tört ten
gerit. A tágas udvar közepén ott 
hevertek garmadába öntve a fehér
héjas csövek. Itt-ott kisárgulnak a 
duzzadt, üde szemek. Nagy sürgés
forgás, szóbeszéd folyik odabenn.

Eszter elhalad a nagy kapu előtt. 
Nem megy ott be, mindenki egyszeribe
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rétével tömlöcz-szobájába e szavak
kal : „Látni akartam a férfiút, a ki 
iránt annyian érdeklődnek “ , tovább 
így szólt hozzá: „hogyan vétkezhetett 
ön annyira? “ Mire annyit felelt: 
En csupán kötelességemet teljesí
tettem / “

A pert megindították ellene. Több
ször kihallgatták. Kétnapi időközön
ként jött a katonai orvos és megvizs
gálta a 70 éves aggot, hogy képes-e 
s mily súlyos vasat viselni?

Végre kihirdették előtte az ítéletet, 
mely „halálra és kegyelemből 20 évi 
várfogságra“ szólt, de ismét „kegyelem
ből* szabadon bocsáttatását mondta ki.

Haza érkezve, nejét, ki Pesten érde
kében Haynaunál jártában rosszul lett, 
betegen találta. A viszontlátásra nem 
várt öröm. A nélkül, hogy szólhatott 
volna vele, neje meghalt. Legidősb 
fiát, ki a 3-ik honvédzászló alatt 
szolgált, az isaszegi csata után Aszódon 
temették el.

Bárha mindez a 70 éves aggot 
nagyon megviselte, mindazáltal egy
házának s lelkészi hivatalában tovább 
is egész eréllyel és lankadatlan mun
kássággal szolgált 1856 febr. 10-kén 
bekövetkezett haláláig.

lm, töredékes vonások annak a

férfiúnak életéből, a ki magában a 
lelkészt és hazafit oly tiszteletre méltó 
képen egyesítő s lett egy nagy papi 
családnak a megalapítója.

Fia dr Szeberényi Gusztáv -  utódja a 
főpásztori székben— később nem egy
szer megfordulván Selmeczen, áldott 
emlékű, rajongó szeretettel emlegetett 
atyja sírján mindenkor élővirágot ta
lált, bizonyságául annak, hogy lelkes 
hívei mennyire szerették s nem tud
ták feledni a „nagy pap“ -ot.

P — cs 8— a.

A magyar biblia sorsa.
Valahányszor ezt a könyvet keze

tekbe veszitek, jusson eszetekbe, hogy 
ez a könyv szent könyv. Ne illessé
tek avatlan kézzel. Olvasóját hajdan 
vérbe fürösztötték ellenségeitek, lap
jait vérrel pecsételték hitvalló őseitek. 
Miért ? Mert megváltották: követik 
az Urat, mint az apostolok, hirdetik 
a megfeszített, de feltámadott Krisz
tust. Miért ? Mert a belőle szívott 
isteni erőt, nemes lelkesedést sátáni 
fegyverük meg nem törhette, pálczát 
törtek az erős élete felett.

Becsüld meg e könyvet, fiadnak

meglátná. A kis kapu is ki van 
nyitva.

Erős pörlés hallatszik a folyosóról. 
A gazdasszony áll ott háttal az ajtó
nak, piros kendővel van a feje be
kötve és két kezét termetes csípőjére 
illeszti. Előtte egy sovány, kenderhajú 
szolgáló áll. Irgalmatlan fazék van 
előtte a párkányon és abba rakosgat 
gyenge tengeri-csöveket.

—  No, ez már valami! —  kiáltja 
Csöndesné nem éppen csöndes han
gon. Az ember ott töri magát kint a 
mezőn, szélben, napban, fárad, küsz
ködik és ez a hitvány, rongy cseléd 
itthon lopja a napot.

A lány még néhány zöld tengeri 
héjat tett a fazékba, aztán lassan, 
csak úgy odavetőleg felelt:

— Dolgoztam én annyit, mint a

gazdasszony, ha nem többet, ha nem 
voltam is a mezőn. Hát ugyan kire 
maradt a sok elvégezni való itthon, 
ha nem én rám ?

—  Ejnye, ilyen-amolyan, szedte- 
vette, hát a padlást mért nem söpör
ted ki, he ? Nem megmondtam-e, hogy 
a tengerinek tiszta helye legyen ? 
Bezzeg, ha a Gyurit küldtem volna 
segíteni, úgy-e'hamarabb meglett volna.

Erre már a lány is kijött a sodrából. 
Bácsapta a fazékra a födelet és hara
gosan visszanyelvelt:

—  Hagyjon nekem békét a gazd
asszony. Van nekem becsületem, ha 
szegény lány vagyok is, több, mint 
sok gazdaasszonynak.

Az utolsó szavakat nyomatékosan, 
élesen mondta, miközben sarkon for
dult. (Folytatjuk.
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hagyd örökül, ha kihunysz: ezzel 
küzdj ! ezért küzdj, hogy bízva bízzál.

Az „igének", eszmének, a Krisztus 
hirdette örök, végtelen szeretet isme
retének nem szabhat ma határt ten
ger, hegyhát, nyelv, sötétség, forró 
homok, égető nap, és ez legnagyobb 
részben a világ legnagyobb egyesüle
tének : „a Brit és Külföldi Bibliai 
Társaság11 érdeme.

A napokban ünnepelte világszerte 
méltó lelkesedéssel megalakulásának 
századik évfordulóját.

Érdekes, hogy ez a nagy egyesü
let, mely máig rengeteg tőkét fordí
tott a biblia terjesztésére s a leg
utóbbi időben napi kiadása 700 font 
sterling*) alakulását egy kis velszi 
leánynak, Jones Marinak köszöni. Ez 
a leányka hét esztendeig gyűjtötte 
fillérenként a bibliára valót. Aztán 
mezítláb ment mértföldeken keresz
tül egy lelkészhez, hogy tőle bibliát 
szerezzen. Igen ám, de annak is csak 
egy volt s ezt az egyet adta oda a 
síró lánykának, úgy megesett rajt a 
szive.

A lelkész Londonba került, ott
gyűlést hívott össze s ez a gyűlés 
1804 márczius 7-kén megalapította 
e kiváló társulatot. A lelkész Wilber- 
force Williám, a későbbi híres püs
pök vala, ki szintén sokat küzdött a 
rabszolga-felszabadítás mellett.

Száz évre visszamenő kimutatása 
szerint, a társulat eddig 185 millió 
bibliát nyomatott 430 nyelven, mi 
355 millió koronájába került. Múlt 
évi költsége 6 millió koronát hala
dott meg.

A társulat főfigyelme kezdettől fogva 
arra irányult, hogy oly népekhez s oly 
emberekhez juttassa a bibliát, a kik
nél még nincsen. Azért óriás fárad
sággal lefordította e könyvet 430 
nyelvre, köztük olyanra is, mint a 
szanszkrit, a melynek betűsora 275 
betűből áll. Jelenleg 850 kolportőr*) 
árusítja e könyvet Afrika pusztáin a

*) 16,800 korona.
*) kolportőr =  bíbliaárusító. A  szerk.
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négereknek, Grönland hómezőin az 
eszkimóknak és a világ minden 
országában, minden népnek, a tudá- 
kos kínainak, a büszke japánnak, a 
babonás hindunak, az emberevő pá
puáknak, még a Tüzföld vad lakó
inak is. Bibliás asszonyok bemen
nek az indiai női lakosokhoz s föl
olvassák azok rabjainak e könyv 
igéit. A vakok részére dombornyo- 
mású biblia áll rendelkezésre és a 
leprás betegeknek külön leprás kol- 
portőrök viszik a bibliát. Nincs könyv, 
mely ennyire az egész emberiségé 
legyen. Nincs nálánál a művelődés
nek, a bölcseségnek, a szenvedések 
enyhítésének s a reménnyel teljes 
hitnek jobb terjesztője!

A társulat közvetetlenül alakulása 
után arról értesült, hogy a magyar 
biblia ritka és igen drága s elhatá
rozta, hogy segít ezen a hiányossá
gon. Igaz, hogy az első magyar könyv
nyomda első terméke biblia volt, a 
melyet Nádasdy Tamás gróf adott 
ki 1541-ben Ujszigeten, s hogy a 
Károli Gáspár református lelkész for
dította bibliát is kinyomatták 1590- 
ben, sőt a Rákóczi család 1611-ben 
dísz-bibliákat is nyomatott, de ezek 
elfogytak, sok el is veszett belőlük, 
leginkább a bécsi kormány üldözése 
folytán. Debrecen város tanácsa erre 
30.000 korona kiadással 1718-ban 
újra kiadta a bibliát, Hollandiában 
nyomatta, de az osztrákok a bibliák
kal telt ládákat útközben lefoglal
ták, előbb Kassa városában pinczékbe 
zárták, későb Eger város piaczán 
nyilvánosan elégették. Ezentúl csak 
titokban hozhattak magyar bibliát 
hazánkba. A bibliatársulat 1810-ben 
Pozsonyba küldte követét s 10.000 
koronát ajánlott föl magyar biblia 
kiadására. Erre a pozsonyi luteránus 
tanárokból, Jeszenák báró és Zay 
báróné vezetésével bibliatársulat ala
kult, a bibliát ki is adták, de a 
bécsi kormány a vezetőket megbün
tette s a bibliákat elkobozta A bib- 

I liatársulat erre ingyen küldött be 
I bibliákat, ezeket is lefoglalták a királyi
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rendelet megtiltotta magyar bibliák 
behozatalát. Ez ellen mindkét hazai 
protestáns egyház küldöttségileg a 
királyhoz fordult, de hasztalan.

A biblia társulat 1830 után elhatá
rozta, hogy a királyi rendelet kiját
szása végett Magyarországon nyomat 
bibliát s nem hozza be többé kül
földről. Wimmer Ágost felső-lövői 
lelkész, a magyar Francke, Kőszegen 
megnyitotta a biblia-nyomdát s ott 
tíz év alatt 120.000 bibliát nyoma
tott, a melyet lelkesedéssel fogadtak 
az egész országban. 1843-ban József 
nádor nejének, az áldott emlékezetű 
Mária Dorottya herczegasszonynak 
kérelmére, megengedte a biblia sza
bad árusitását az egész országban s 
Pesten biblia-raktár fölállítását. Sza
badságharcunk leverése után az osz
trák kormány azonban rögtön lezá
ratta a pesti raktárt s a kőszegi 
nyomdát, Wimmer lelkész s a bib
lia-társulat alkalmazottai külföldre 
menekültek. Kőszegen 58.000 magyar 
bibliát foglaltak le 1851-ben. Wim
mer a brit kormánynál tiltakozást 
eszközölt ki, a melyet az angol nagy
követ a bécsi udvarnak személyesen 
előterjesztett, sőt Viktória királynő 
ez ügyben királyunkhoz fordult. Erre 
Bécsben kiadták a magyar bibliákat, 
a melyet azután a porosz király vett 
őrizetébe és oltalmába.

Az alkotmányos élet helyreállítá
sakor újra bejött a biblia-társulat, 
Pesten ismét megnyitotta raktárát s 
azóta lankadatlanéi működik nálunk. 
Károli Gáspár bibliáját összesen száz 
kiadásban bocsátotta közre 1,134.000 
példányban. Nincs magyar könyv, a 
mely ennyire el volna terjedve s hol van 
az a magyar irodalmi társaság, mely 
annyit áldozna magyar könyvért, mint 
a brit és a külföldi biblia-társulat? 
Egy kis új-szövetség előállítási költ
sége 67 fillér s a társulat 40 fillér
ért bocsátja forgalomba. Ily módon 
évi százezer koronájába kerül a ma
gyar bibliaterjesztés. Ily impozáns 
összeggel támogatja a magyar kul
túrát.

Újabban a bibliatársulat, okosan 
méltányolva hazánk helyzetét és né
pünk hivatását, budapesti ügynök
ségeit elvonta a bécsinek fönhatósága 
alól és az egész osztrák, magyar s 
balkáni bibliaterjesztés középpontjául 
Budapestet jelölte ki. Az idén pedig 
kiadta a magyar biblia zsebkiadásait. 
Ez a hatalmas könyv rendkívül vékony 
papiroson, picziny betűkkel nyomatva 
egy notesz terjedelmében kapható. 
Ily kiállítású magyar könyvből nincs 
is más.

így tehát a bibliát hiába üldözték, 
nem tudták kiirtani, sőt ez a csodás 
könyv mindjobban terjed egyebütt is, 
meg nálunk is. Beteljesül ezúttal 
Krisztus jövendölése: „Az ég és a 
föld elmúlhatnak, de az én beszédeim 
semmiképen el nem múlnak.“

H. L.

Luther Wartburgban.
Az álarczos lovagok Wartburgba 

vitték, hol György lovagot senki sem 
nézte Luthernek. A reformáczió hívei 
elsiratták abban a gondolatban, hogy 
Húsz sorsára jutott. Pedig azok a 
merészröptü iratok: a fülbegyónás, 
mise, szerzetesi fogadalom, bűnbocsá
nat dolgában majd árulói lettek. Nem 
tudott itt sem tétlen maradni. „Inkább11 
izzó szénen szeretnék élni, mint félig 
tespedve élni“ írta Melanchtonnak.

Luther, a férfi, félreállott ugyan 
egy időre a küzdőtérről, de a kibon
tott zászlót élő bástya vette körül, 
védte kíméletlenül: a német nemzet. 
Az eszmét elfojtani nem engedte.

A leghatalmasabb fegyvert azon
ban ez a remete lovag Wartburgban 
kezdé kovácsolni. Németnyelvű bib
lia fordítását értem, melylyel híveit 
az igazság kulcsához juttatta. Ott ül 
magányos czellájában éjjelt nappallá 
téve, csakhogy határt szabjon szá
zadok tévedésének, szelleme csillogó 
aranyával, az igazság megdönthetien 
fegyverével vegye le lábáról a katho- 
liczizmusnak eddig világra szóló
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A MI SIONUNK.

A pozsonymegyei evang. esperes- 
sóg lelkészt kara, élén Holierung 
Károly és Lenhardt Károly esperes- 
sógi felügyelővel a múlt hó 12-én

tisztelgett Bartal Aurél, Pozsonyin, 
új főispánjánál. Az üdvözlő beszé
det Hollerung K. esperes mondta, a 
melyben kifejtette, hogy az evangé
likus papság mindenkor kész támo
gatni minden, a közügy, főkép a 
közművelődés és közerkölcsiség érde
kében megindított mozgalmat. Hivat
kozott a főispán beiktatása alkalmá
val mondott szavaira, melyek szerint 
számít felette terhes hivatásának be
töltésében a megye papságának támo
gatására. Ha a főispán az evangéli
kus papságot értette, akkor bizonyos 
lehet, hogy az ev. papság mindig ott 
lesz, a hol a kultúra és magyar hazánk 
felvirágzásáról esik szó.

A főispánnak láthatólag jól esett 
a megyebeli ev. papság üdvözlése, 
azt melegen meg is köszönte. Felette 
nehéz állását nem a maga, hanem a 
megye, a közjó érdekében fogadta el 
s csak öröm tölti el szivét, hogy az 
ev. papság támogatására számíthat. 
Mindenkor szabadelvű volt, vallás és 
vallás között különbséget nem tett s 
nem is fog tenni. Mindig csak a köz
érdeket fogja szem előtt tartani s 
igazságot szolgáltatni mindenkinek 
egyaránt, a nélkül, hogy ítélkezésé
ben valakinek hitét latba vetné. — 
A főispán beszéde igen jó  hatást tett

a tisztelgőkre, kiket az esperes egyen
ként bemutatott a főispánnak s ezzel 
a tisztelgés véget ért.

Nemes adomány. Özv. Renner Hen- 
rikné szül. Töpler Amália úrnő Sop
ronból, boldogult férje Renner Hen
rik a f. soproni ág. hitv. ev. egyház
megye volt esperese és a liarkai 
gyülekezetnek 35 éven át volt buzgó 
lelkésze emlékére s óhaja értelmében, 
valamint a saját, e gyülekezet iránt 
táplált változatlan szeretete jeléül, 
nevezett egyházközségnek az ev. pap
iakkal szomszédos házat a hozzá tar
tozó belterülettel és terjedelmes kert
tel, továbbá egy 800 négyszögölű 
szántóföldet, —  összesen 3200 K.

Luther Warthburgban.

hatalmát. Fáradsága nem maradt 
eredménytelen. Nyomában az új kor
nak számos Telije támadt, kik a pápa 
keresztje előtt nem hajtottak, nem 
hajtanak sem fejet, sem térdet.

H L.
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értékben — ajándékozott. Óhaja, hogy 
ezen ingatlanok, mint a harkai ág. 
h. ev. egyházközség elidegeníthetet- 
len tulajdona, „Henrik-telep“ név alatt 
addig gyümölcsöztessenek, míg a gyü
lekezet oly kedvező helyzetbe kerül, 
hogy azokon a kisdedóvodát és gyer
mekkertet megnyithatja. A sokhoz 
egy újabb alkotás, mely hivatva lészen 
az amúgy is felejthetetlen Renner 
nevet hálás gyülekezetében megörö
kíteni.

Emlékünnepély. A sárvári ág. liitv. 
evang. belmisszió-egyesület a soproni 
ev. theologiai tanári kar és theologiai 
önképző-kör közreműködésével, Sár- 
várott f. hó 6-án a britt és külföldi 
biblia társulat alapításának százados 
és Erdősy Sylvester János, magyar 
bibliafordító születésének négyszáza
dos évfordulója alkalmával lélekemelő 
emlékünnepélyt tartott. Az ünnepély 
d. e. fél 10 órakor isteni tisztelettel 
kezdődött, melyen az egyházi beszé
det Szalay Mihály theol. hallgató 
mondotta. A d. u. fél 3 órakor tar
tott isteni tiszteleten Rónay Gyula 
theol. hallgató szónokolt. D. u. félhat
kor ugyancsak a templomban sűrűn 
látogatott vallásos estét tartottak, 
melynek fénypontja Payr Sándor 
theol. tanár gyönyörű történeti érte
kezése volt. A tudós tanár a nála meg
szokott alapsággal méltatta Erdőssy 
Sylvester János sárvári tanító és 
magyar bibliafordító elévülhetetlen 
érdemeit.

A kőszegi ev. diakonissza-egylet
pozsonyi anyaházuk újjáépítésére 200 
korona segélyt szavazott meg. Hatá
rozatba ment ezenkívül, hogy e ne
mes czélra még a gyülekezet tagjai 
között is gyűjteni fognak. Vajha több 
gyülekezet értené meg Pál apostol 
intését: Tegyetek jót mindenkivel, 
kiváltképen a hitetek cselédivei.

Locsmánd sopronmegyei ev. gyüle
kezet a lipcsei külmisszió számára 
félév alatt 43 K 27 f.-t adományozott.

A katholikusok egyesületi szervez
kedése hazánkban. Nem új dolog, 
hogy a kath. papság hazánkat megint

katholikussá szeretné tenni. Azt hiszi, 
czélját egyesületek szervezésével éri 
el, mihez alaposan hozzáfogott. A 
múlt évben 63 kath. olvasókört, 120 
ifjúsági egyesületet, 63 másfajta kört 
és 57 fogyasztási szövetkezetét ala
pított. Alig van már hely, hova a 
kisértők keze el nem ért. Ezért résen 
kell lennünk, míg nappal vagyon. A 
mi fegyverünk hatalmasabb, igazibb : 
az isten igéje. Ezt hirdessük tem
plomban, iskolában, családban, min
denütt. Ezen megtörik minden erejük, 
hisz e felett még a pokol kapui sem 
vehetnek diadalmat.

A biblia vasárnapja. Márczius hato
dikára esett ama nevezetes nap,melyen 
az angol külföldi bibliaitársulat 100 
éves fennállását megünnepelte. Ünne
pélyes isteni tiszteletet tartottak min
denütt széles e hazában, messze ide
gen országban, hova az evangeliom 
ereje, világító fáklyája eljutott.

Ki tagadhatta meg fillérét a nemes 
czéltól, mely a jubileumi alap növe
lésére szolgál? Bizonyára senki. Isten 
dicsőségét hirdeti itt minden legcse
kélyebb, j ó szívvel adott fillér. Követ- 
tétek-e a szegény asszony példáját, 
ki utolsó két fillérét vetette a per
selybe ?

Lelkészválaszlás. A nagyszelezsényi 
ág. hitv. ev. egyházközség február 
23-án tartott közgyűlésében Mocskov- 
csák Ernő vizesréti lelkészt választotta 
meg rendes lelkipásztorává.

Fölhívás a magyar nőkhöz. Vargha 
Gyuláné, a „Mustármag" szerkesztője, 
lapja legutóbbi számában lelkes föl
hívásban, saját hitükben való erősö
désre, szerény, de igaz keresztyén 
szellemű munkálkodásra szólítja fel 
a magyar nőket. Ajánlja, hogy ren
dezzenek szeretetvendégségeket, mert 
az Istennek akarata, hogy az emberek 
egymással érintkezzenek. A kik ta
nácsra vagy utasításra vágyódnak, 
forduljanak bizalommal Vargha Gyu- 
lánéhoz (Bp. IX., Kálvin-tér 7.), szíve
sen nyújt útmutatást.

A rajnai ev. egyházból. A Gusztáv- 
| Adolf-Egyesület, mely a múlt év július
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hónapjában Solingenben 60. évi köz
gyűlését tartotta, az elmúlt évben’egye- 
sületi czélokra 130 ezer márkát gyűj
tött. —  Az Evang. Szövetség, mely 
ugyancsak július hónapjában Bonnban 
gyűlésezett, nagy munkásságot fejtett 
ki. A közgyűlésen Hieber képviselő 
„az új képviselőválasztások protestáns 
érdekeiről” , s Mörs lelkész „az osz
trák ev. reformmozgalomról”  tartott 
érdekes és tanulságos előadást. Tag
jainak száma 35 ezer, az egész német 
birodalomban 120 ezer „Köpirátái” 
150 ezer példányban jelennek meg. 
— A német nőegyesület is Bonnban 
ülésezett. Tagjainak száma 3400. El
nöke Miiller Paula kisasszony Hanno- 
verából. A kaiserswerthi diakonissza
intézetnek van 892 diakonisszája, 
271 próbanővére és 276 munkásháza. 
A tannenhofi diákon- és diakonissza
háznak évi bevétele volt , 382.832 
márka.

Németországi egyházi ^statisztika.
A legújabb statisztika szerint Német
országnak 35,175.241 ev. s 20,299801 
róni. kath. lakosa, van Az ev. lakosság
ból a berlini főegyházi tanács alatt 
áll 4,497.824 lélek; azt követi a 
szász királyság ev. tartományegyháza 
3,959.175, a magdeburgi 2,608.952 
s a boroszlói 2,041.662 lélekkel. A 
porosz főegyházi tanács alatt álló 
9 konzisztórium 16,929.426 s a kul
tuszminisztérium alatt álló 7 konzisz
tórium 4,834.910 lelket számlál. A 
porosz ev. tartományegyháznak van 
tehát 21,814.336 sfa bajor ev. tarto
mányegyháznak 1,749.425 lelke.

A lipcsei hittérítés czéljairaré múlt 
évben a következő adományok folytak 
b e : Afrikából 70, Amerikából 2752, 
Ázsiából 8, Ausztráliából 876, Anhalt- 
ból 126, Bádenből 1231, Bajorország
ból 8437, Braunschweigből 9550, Bré
mából 5, Dániából 1543, Elszász- 
Lotharingiából 6896, Francziaország- 
ból 589, Nagybrittaniából 263, Ham
burgból 5796, Hessenből 4323, Lü- 
beckből 307, Mecklenburgból 27,187, 
Oldenburgból 2570, Strelitzből 4686. 
Ausztriából 1309, Magyarországból
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2465, Poroszországól 21,733, Han
noveréből ' 36,920, jHessen-Nassauból 
11,871, Slessvig - Holsteinből 122, 
Lauenburgból 4258, id. Reussból 
4643, ifj. Reussból|3889, Romániából 
20, Oroszország pétervári kerületéből 
20,263, a moszkvaiból 7706, Estland- 
ból 13,210, Kurlandból 20,011 Liv- 
landból 10,612. Lengyelországból 
6112, Szászországból 171.149, Szász- 
Altenburgból 4115. Shaumburg-Lippé- 
ből 1893, Svájczból 185. Thüringiá- 
ból 6345,;Waldekből 50 s Wiirttem- 
bergből 910 márka.

A pozsonyi egyetemes evang. theol. 
akadémia tanári kara kiváló erők szi
ves közreműködésével „Protestáns es
ték”  czímen az e czélra legalkalma
sabb böjti és ádventi időben épitő 
és ismerteterjesztő felolvasásokat ren
dez. E felolvasások a vallás, nevelés, 
történelem és társadalom körébe vágó 
közérdekű tárgyakkal foglalkoznak. 
A felolvasások a programmban meg
jelölt napokon délután 5— 6 óráig 
a theol. akadémia dísztermében (Kon- 
vent-utcza 13., I. emelet) tartatnak. 
A felolvasások rendje következő : XVI. 
sorozat. I. márczius 5-én : Biblia és 
Babilónia. Hörk József theol. akad. 
tanár. II. márczius 12-ón: Jézus pőre. 
Raffai Sándor theol. akad. tanár. III. 
márczius 19-én : Nők az egyházi élet
ben. Perczel Ferenczné, szül. Kozma 
Flóra úrnő. Versek. Albert József ev. 
lyc. tanár. IV. márczius 26-án : Ameri
kai utániból. Szilassy Aladár kir. köz- 
igazgatási biró. Berekesztő. dr. Masz- 
nyik Endre theol. igazgató-tanár. E 
program alkalomszerűen szavalatok
kal ének- és zeneelőadásokkal bővül.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom- és papi-

lak-alap javára adakoztak: Erzsébetfalva 
község Doktorics M. révén 200 K. Főösszeg: 
6429 K 67 fillér. Kegyes adományok az 
erzsébetfalvi ág. hitv. ev. egyházfelügyelő- 
ség czímére (Erzsébet-u. 79.) küldendők.

A békéscsabai Lutlier-szoborra befolyt:
Modor. Állami tanítóképző intézet ev. 

növendékei: Márton Gyula 60 f, Szemere 
Atilla 60, f, Pápay Dezső 30 f, Szabó Károly
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60 f, Porubszky Lajos 80 f, Wendelin Ernő 
60 f, Blaskovits Kálmán 40 f, Kuklis János 
50 f, Lajda Vladimir 1 kor., Réthy Gyula 
60 ;/, Zeitler Konrád 30 f, Warga Béla 30 f, 
Zauner Ferenoz 50 f, Rosenkrantz István 
60 f, Wurm Károly 40 f, Kovács Vilmos 
40 f, Langhoffer Theofil 60 f, Lenhardt 
Károly igazgató 2 kor. 20 f. =  10 korona. — 
Nyustya (Gömörm.) Gásztoczky Pál 1 kor., 
Bachtaj Szabina 5 kor., Thomka László 
5 kor., dr. Hruska János 2 kor., Hrebenda 
Ágost 2 kor., Sehmeisz János 1 kor., Koczka 
Pál 1 kor., Steinhausz Béla 1 kor., Purjaszné 
2 kor., 'Lakács János 1 kor., Zétyi István 
1 kor., Kolbenheyer József 20 f. =  23 ko
rona. — Szepes-Bela. Ev. gyülekezet 5 ko
rona. — Lúgos. Evang. elemi iskola növen
dékeinek adakozása: Sterkocs Oktavián
1 kor., Irion Vilmos 10 f ,  Irion Sándor 
10 f, Luka György 60 f, Olasz Lajos 10 f, 
Miké József 20 f, Mike Imre 20 f, Irion 
Rudolf 20 f, Fényes Árpád 1 kor., Scbreiner 
Margit 24 f, Moclimács György 10 f, Dreher 
Leopold 20 f, WisnOvszky Mihály 20 f, 
Czintos Zoltán 20 f, Lungu Szever 60 f, 
Voda Virgil 12 f, Molnár András 20 f, Lyuba 
Oktavian 14 f, W olf Sándor 20 f. —  5 ko
rona 60 fillér. — Budalehota: Ev. egyház
2 kor., Klinczko Pál 1 kor. =  3 korona. 
— Torzsa: Ev. egyház 20 kor., N. N. 2 kori, 
Walter Miklós 80 f, Richter Henrik 20 f, 
Eiler Keresztély 10 f, Aubenheimer Márton 
20 f, Hetzel Mátyás 2 kor., Weber Károly 
40 f, Steinmetz Margit 40 f, Messinger 
Zsófia 40 f, Schneider Gyula 40 f, Leidemann 
40 f, Szabni János 1 kor., Schneider Lajos 
20 f, Schell Lajos 20 f, Schneider Emma 
2 kor., Tessényi Ilona 40 f, Matter Tibold 
40 f, Br&uer János 40 f, Heil Jakab 40 f.

32 korona 30 fillér. — Lubina: Ev. 
egyház 4 korona. — Málnapatak: Ev. 
egyház 10 kor. Ennek lelkésze 2 kor. =  
12 korona. — Brezova: Leska János 4 kor., 
Poláöik 2 kor., Huska János 1 kor., Michalek 
János 1 kor., Stefánik J. 2 kor., Rzehid J. 
1 kor., Travozek György 1 kor., Huska 
István 1 kor., Polác'ik György 1 kor , Benda 
János 50 f, Repta Sámuel 1 kor., Osusky 
István 50 f, Kriho György 1 kor., Závodny 
István 1 kor., Janik János 2 kor., Zvonar 
János 1 kor., Lackó Márton 1 kor., Zavodni 
János 1 kor., Polácik János 1 kor., Potu es 
István 1 kor., Polacik Márton 1 kor., Gavora 
Pál 1 kor., Papanek György 1 kor.. Svatik 
Márton 1 kor., Palansky Márton 50 f, Halabrin 
Testvérek 1 kor., Kvaty István 50 f, Greti 
István 1 kor., Sztefánik János 2 kor., Janis 
Pál 1 kor., Kopecky György 1 kor., Kruty 
János 50 f, Kucera István 50 f, Gavora 
Sámuel 1 kor., Ciran Tamás 50 f, Nosko 
János 50 f, Martinot János 50 f, Vrablik 
Mátyás 50 f, Mosni István 1 kor., Bvozik 
Márton 1 kor., Cesny György 1 kor. — 
44 korona.

APRÓ TÖRTÉNETEK.
Ráérek még! Egy nagy város ut- 

czáján egy úriember találkozott egy 
elrongyolódott emberrel, a ki így 
szólította m eg: „Pajtás, nem ismersz? 
Én H. Béla iskolatársad vagyok."

Az úriember emlékezett rá, hogy 
neki csakugyan volt egy H. Béla nevű 
iskolatársa, de hát az gazdag úri 
gyerek volt, a kinek inkább, mint 
bárki másnak, fényes kilátásai voltak 
a jövőre nézve s azért csodálkozva 
tekintett az előtte álló piszkos, el
rongyolódott alakra, a ki néhány be
vezető szó után mindjárt néhány fo
rintnyi segítséget kért tőle, mert, hogy 
nagy nyomorban van, a mint mon
dotta

„De hát lehetséges az, hogy te II. 
Béla iskolatársem volnál?" —  szólt 
emberünk elcsodálkozva.

„Igen, az vagyok "
„De hát hogy jutottál ebbe a nagy 

nyomorba?"
„A „ráérek mégu szokás-mondás

ban rejlő életelvem juttatott ide, — 
mondotta lehorgasztott fővel a nyo
morgó barát. — A mint tudod, gaz
dag szülők gyermeke voltam s na
gyon hozzászokván a kényelemhez, 
valahányszor valami elintézni valóm 
akadt, mindig azt mondottam magam
ban : „Ráérek még ! “ —  S ez a halo
gatás annyira második természetemmé 
vált, hogy végre semmit sem végez
vén el a maga idején, teljesen tönkre 
jutottam. Az a „ráérek még“ volt az 
én megölöm" . . .

A kinek füle vagyon a hallásra, 
hallja ! Közli: Paulik János.

ORSZÁG-VILÁG.

A politikai helyzet. F. hó elsején 
ismét megkezdődött az országgyűlés 
tanácskozása. Másnap viharos ülésen 
kitört a végső és döntő mérkőzés a 
Tisza-kormány és az obstrukczió között. 
Tisza István hasztalan terjesztett elő
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egy csomó üdvös törvényjavaslatot, 
Nyiri Sándor, honvédelmi miniszter 
hiába- kérte az ellenzéket, hogy legyen 
tekintettel a sok szenvedő emberre 
s szavazza meg az ujonczjavaslatot: 
az obstruálok maroknyi csapata nem 
tágított. A miniszterelnök végre is 
kénytelen volt a házszabályok módo
sítására indítványt beterjeszteni. Ezzel 
szemben az ellenzék elhatározta, hogy 
még csak napirendre sem engedi tű
zetni a miniszterelnök indítványát Új 
harczok előtt állunk tehát és senki 
sem tudja, hova fog vezetni ez az 
örökös perpatvar.

Magyarország népesedése. Úgy lát
szik, megakadt az a roppant mértékű 
csökkenés, mely az 1903-ik év során 
hazánk népességének szaporodásában 
beállott. Az 1902-ik év utolsó hónapjá 
tól,deczembertől fogva egész mostanáig 
minden hónap új veszteségeket hozott 
ebben a tekintetben s csak ennek az 
évnek, 1904-nek januárja hozta meg 
a rendes állapotot a népszaporodás- 
bán. A m. kir. statisztikai hivatal 
adatai szerint, ez év januárjában a 
magyar birodalomban született 61.756 
gyermek, a halálozás száma 44.804 
volt, természetes szaporodás tehát 
16.952. A múlt év januárjának ered
ményéhez képest, a. mely a legkiseb
bek egyike volt az egész évben, ez 
a szám 6700-zal való haladást jelent, 
mert az idén 3000-rel több volt a 
születés és 3700-zal kevesebb a ha
lálozás. Ebből az eredményből Hor
vátországra esik: 7701 születés, 5932 
halálozás, tehát 1769 főnyi szaporo
dás. Maga a halálozás azért még ked
vezőtlen, de figyelmet érdemel a gyer
mek halálozás-arányának némi javu
lása, a mely kedvezőbb, mint az utolsó 
öt évnek megfelelő hónapjában volt. 
Az összesen 44 800 halálozásból csak 
19.012 a hét éven aluli gyermek, a 
mi negyvennégy százaléknak felel 
m eg: oly alacsony szám, a milyent 
a gyermekhalálozásban évek hosszú 
során át nem találtunk.

Uránia. A múlt hó 18-án adták 
először dr. Havass Rezső Dalmáezia

ez. látványos művét az Uránia magyar 
tudományos színházban, mely ritka 
szép sikert aratott. Azóta -— kevés 
megszakítással — állandóan műsoron 
van. A 170 színesen vetített képpel, 
15 mozgóképpel és eredeti dalokkal 
fűszerezett előadást ne mulassza el 
senki sem meghallgatni, a kit jó 
sorsa a Kerepesi-útra vezet.

Márczius idusa. Közeledik a keresz- 
tyénség magasztos ünnepe: a húsvét, 
de a magyar nemzet húsvétja, fel
támadásának ünnepe a mai nappal 
már elérkezett. Nálunk a szabadság 
a tavasszal együtt született. Adja 
Isten, hogy e legféltettebb kincsünk, 
mely nélkül emberi haladásról, a mű
veltség fejlődéséről szó sem lehet: 
soha ki ne vesszen, hanem örökéletű 
legyen a szép magyar földön.

Áz orosz-japán háború. A múlt hó 
24-én négy régi hajójukat akarták a 
japániak elsülyeszteni a port-arturi 
kikötőben, hogy az orosz hajóhad 
Útját elzárják. A csel csak félig sike
rült. Az oroszok ugyanis észrevették 
a közeledő hajókat s mivel támadás
tól tartottak: erős tüzelésükkel maguk 
sülyesztették el a japán hajókat. Mivel 
a japán hajók nem a kellő helyen 
merültek víz alá, az elzáró kísérlet
nek csak az az eredménye lett, hogy 
míg azelőtt a kikötőből fél óra alatt 
kiérhetett a sík tengerre egy-egy orosz 
hajó, most ez csak 2 óra alatt lehetsé
ges. Szibériában és Mongolországban 
nagy himlőjárvány ütött ki, a mely 
rettenetes pusztításokat visz véghez. 
Egész falvak kihalnak. Valószínű, 
hogy az átvonuló csapatok a járványt 
tovább terjesztik. A Bajkál taván 
gyalog átvonuló orosz csapatoknak 
rettenetes nehézségekkel kell meg- 
küzdeniök. 40 fok hidegben hihetetlen 
hóviharokkal kell küzdeniök. Sem az 
élelmezés, sem a ruházat nem kielé
gítő. Eddig mintegy ezer katona meg
fagyott, sőt hír szerint egész szekér
vonatok nyomtalanul eltűntek. A há
ború borzalmai megkezdődtek.

Az oroszok már maguk sem bíznak 
abban, hogy Port-Artúrt sokáig tart
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hassák a japánok ellen; alkalmasint 
kiürítik, mielőtt harczban elvesztenék. 
Keleten Vladivosztok a legfontosabb 
erősség az oroszokra nézve. A japán 
hajóhad már ezt is elkezdte bombázni. 
A szárazföldön az orosz és japán 
előőrsök már összetűztek s —  állí
tólag —  mind a két fél súlyos sebeket 
kapott. A döntő ütközetek azonban 
még csak ezután következnek.

Felhőszakadás Afrikában. Észak-Af
rikában az esős évszak oly hatalmas 
felhőszakadással ért véget, a milyen 
évszázadok óta nem volt. Tripoliszt 
és a hasonló nevű oázist teljesen el
öntötte a víz. A közeli kopár hegyek
ről óriás víztömegek hömpölyögtek 
alá. Yédelmül hevenyészett gátakat 
emeltek, de ezeket játszva söpörte el 
a féktelen elem. Tripolisz oázis köze 
lében tó képződött, mely csakhamar 
túláradt és óriás víztömegeket zúdított 
az oázisra. A rohanó ár magával 
söpört mindent: embert, állatot, háza
kat, fákat. A kárt milliókra becsülik. 
Az áradás emberáldozatokat is köve
telt : a hír 50 halottról emlékezik meg.

Az angolok vesztesége Dél-Afriká- 
ban. Az angol képviselőházban a mi
nap egy képviselő fölszólította a had
ügyminisztert, hogy terjesszen elő 
pontos kimutatást az angoloknak a 
dél-afrikai háborúban szenvedett vesz
teségeiről. A hadügyminiszter most 
eleget tett a fölszólitásnak s előterjesz
tette a jelentést, legfontosabb számai 
ezek: A tisztek közül: elesett vagy 
sebeibe belehalt 719, tífuszban meg
halt 183, más betegségben elhunyt 
123. Az altisztek és legénység közül; 
elesett vagy sebeibe belehalt 6863, 
tífuszban meghalt 7807, más beteg
ségben elhunyt 4926. Az összes veszte
ség 20.621. Ebben a kimutatásban nin
csen meg, hogy hányán lettek a háború 
következtében nyomorékká vagy mun
kaképtelenné s kitűnik belőle az is, 
hogy a tífusz és más betegségek 
jobban pusztítottak az angol had
seregben, mint a burok golyói.

A hererók lázadása. Ruder százados 
egy század gyarmatcsapattal és a

tengerészzászlóalj egy századával e 
hó 4-én megverte Kleinmanberttől 
délre a Gigas századostól már meg
vert hererókat és azokat nyugati irány
ban megfutamította. Az ütközetben öt 
ember elesett, egy pedig megsebesült 
Az ellenség veszteségét nem ismerik.

— A kultuszminiszter a vakok közt. 
Dr. Berzeviczy Albert közoktatásügyi 
miniszter f. hó 7-én meglátogatta a 
Vakokat Gyámolító Országos Egye
sületnek a Hungária-körúton lévő ipari 
foglalkoztatóját Molnár Viktor, nárai 
Szabó Sándor, legifjabb Szász Károly 
tanácsosok kíséretében. A minisztert 
az egyesület elnöke, dr. Imrédy Kál
mán s Herodek Károly helyettes igaz
gató fogadta és kalauzolta a ma már 
120 vakot képző és foglalkoztató ipar
telepen. Nagy tetszéssel szemlélték 
a vak kosárfonók munkálkodását, a 
kefekötők készítményeit és a szék
fonók ügyességét. A nyomdában, mely
ben vakok készítik sorstársaik részére 
a tankönyveket, örömmel vette tudo
másul a miniszter, hogy a vakokköny v- 
tárának írását hazánk magyar hölgyei, 
gróf Teleki Sándorné és Beniczky 
Lajosné vezetésével már megkezdet
ték. A harisnyakötőműhelyben a ven
dégek meglepetéssel nézték, ndly 
ügyesen kezelik a vakok a kötőgépet. 
A vezetőség be akarta mutatni az 
egyesület zenész-otthonát is, de mert 
a miniszter a vakok legutóbbi hang
versenyén a vakok zenekarának mű
vészi játékában már gyönyörködött és 
mert már kifáradott, elismerését kife
jezve, l l/ á látogatás után eltávozott.

A kivándorlás. A központi statisz
tikai hivatal jelentése szerint ez év 
január folyamán a szorosan vett Ma
gyarországon (Fiúméval) 7208 útle
velet adtak ki, tehát 709-czel többet, 
mint az előző hónapban és 1068-czal 
kevesebbet, mint a múlt év január 
hónapjában. A kiadott útlevelek tulaj
donosainak 559 útitársuk volt. Leg
több útlevelet váltottak Brassómegyé- 
ből (854). Az útirányok szerint való 
megoszlásnál első helyen Amerika 
(2966) áll, utána Európa általában
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(2438) és végül Románia következik. 
Horvát-Szlavonországokban 1646 út
levelet adtak ki, 694-el többet, mint 
az előző hónapban és 2679-el keve
sebbet, mint a múlt év január hó
napjában. A kiadott útlevelek Ame
rikába való utazásra 386, Bosznia- 
Herczegovinába 690 és Európába ál
talában 418 személyt jogosítottak.

Legújabb. Az obstrukció leszerelt, 
Tisza visszavonta indítványát. Az 
ujohczjavaslatot elfogadta a ház. Az 
egész ország örömmámorban úszik.

KÖNYVESBOLT.
A vallástanítás rendezésének szük

séges volta. írta: Majba Vilmos. 
Orosháza, 1904.

Szerzőnek ez a gondos és alapos 
tanulmánya a magyarhoni ág. hitv. 
ev. vallástanároknak Budapesten, a 
múlt év nov. 10-én tartott ülésén, 
mint előadói javaslat, nagy tetszést 
aratott. Most nyomtatásban is meg
jelent, hogy minél szélesebb körben 
foglalkozzanak e jelentős kérdéssel.

A lévai ev. egyházközönség év
könyve. X. évf. Szerkesztette : Bándy 
Endre lelkész. Jövedelme az egyház- 
község növekedő alaptőkéjét gyara
pítja.

Egyházközségeink évkönyvei — 
mint a tükör —  híven tüntetik fel 
egyházi életünk képét. A szóban lévő 
évkönyv rendkívül tanulságos és ér
dekes olvasmány, sok a felemelő benne, 
de van elég lesújtó adat is. Megható 
p l , hogy 275 ev. lélek templomot és 
iskolát tart fenn, hogy az egyház- 
község vezetői évtizedeken át kitartó 
lelkesedéssel szolgálják az egyházat; 
helyes dolog, hogy alakulóban van 
az ev. nőegyesület. Elszomorító azon
ban, hogy már itt is mutatkozik az 
egyháztagok csökkenése, sokan egy
házi illetékeiket nem fizetik meg pon
tosan, a mi az elszegényedés vagy 
az egyház iránt való elhidegülésnek 
lehet a jele. Bármelyik eset álljon, 
a mai nehéz időben, megdöbbentő, j

Annál inkább, mert az egyházközség 
élén feladata magaslatán álló, fárad
hatatlan tevékenységű, lelkes pap áll, 
a kit lelkes táborkar támogat nehéz 
munkájában. Egyöntetűség és lelkes 
egyetértés szükséges az egész vona
lon. E nélkül úgy járunk, mint a 
porszem, melyet a nekivadult szél 
felkap és játszva magával ragad; 
míg a gránitsziklává összetömörült 
porszemek viharral, széllel diadalma
san szembeszállnak.

Tanácsadó a kertmívelésben. írta: 
Mühle Vilmos. Temesvár, 1904. —
Ez a most megjelent kertészeti kézi
könyv mindazt, a mit a kerti gazdá
nak és kertésznek tudnia kell, velős 
rövidséggel, könnyen érthető módon 
tárgyalja. Mühle Vilmos magkeres
kedő. temesvári czég vevői megren
delésükhöz ingyen kapják ezt a 162 
oldalnyi, csinos könyvet. Árjegyzéket 
—  kívánatra —  ingyen és bérmentve 
küld a czég.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.

A téli gyümölcs eltartásáról. A
„Kert“ egy utóbbi füzetében olvas
suk a következő utasítást a téli gyü
mölcs eltartásáról: Gyakrabban hall
hatunk olyan panaszt, hogy a ki 
megfelelő helyiséggel rendelkezik a 
téli gyümölcs eltartására, nincs meg
elégedve a gyümölcs épségével, el
tartásával, sok elromlik, mielőtt el
érte volna érettségét. Ha a helyiségben 
nincs hiba, hol kell azt keresnünk? 
A szedésben, mert különösen a téli 
gyümölcs eltartásának egyik és fő
föltétele a szedésben rejlik. Minde
nekelőtt ne siessünk a téli gyümölcs 
leszedésével. Ámbár a téli gyümölcs 
nem érhetik meg a fáján, mégis 
szükséges, hogy bizonyos érettségi 
fokát fáján érje el, hogy minél több 
czukortartalommal bírjon és ez által 
az elállásra mintegy képesítve legyen. 
Míg csak derektől nem kell tarta
nunk, lehetőleg október dereka előtt
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ne szedjük le a téli gyümölcsöt A 
korai szedés ránczosodást, Ízetlensé
get, romlást eredményez. Ép úgy, 
mint a nyári, a téli gyümölcsöt is 
részletenként szabad leszedni, előbb 
a legkifejlettebb példányokat, azután 
a többit. A szedést a lehető legna
gyobb kímélettel végezzük, hogy a 
gyümölcsöt a legkisebb ütés, nyomás 
se érje, mert ha az ütés, nyomás 
nem is okoz rothadást, mégis meg- 
foltosítja a gyümölcsöt, a mi már 
szépségének és vele értékének rová
sára ésik. Ennélfogva a téli gyümöl
csöt nemcsak, hogy fájáról a legna
gyobb óvatossággal kell elválasztani, 
hanem arra is kell ügyelnünk, hogy 
a leszedett gyümölcsnek kosarakba 
való rakásánál, azokból való kisze
désénél a gyümölcs egymást ne üsse, 
ne zúzza. Nem bedobni, kitölteni, 
hanem berakni és ugyancsak kézzel 
kirakni kell az egyes példányokat 
úgy a szedőkből, mint a telelési he
lyökre. Az időnek, a mikor a gyü
mölcsöt szedjük, szintén befolyása 
van az eltartására. A mely gyümölcs 
szép, száraz időben kerül le fájáról, 
az jobban meg van védve az el
romlás ellen, mint a nedves időben 
szedett, mert a nedvesség és rotha
dás édes testvérek. Ha pedig a ned
ves gyümölcsöt megtörüljük, akkor 
természetesen a védőburkát, a finom 
viaszkréteget eltávolítjuk vele. A le
szedett gyümölcsöt 2— 3 hétig szá
raz, szellős helyen tartjuk, hogy 
kiizzadjon, azután megszikkasztjuk és 
úgy visszük a telelő-helyre, mely 
száraz, fagymentes kamra vagy szá
raz, penészmentes pincze lehet. A 
telelő-helyiséget a gyümölcsberakás 
előtt egy-egy hétig szellőztetni kell 
és rá gondosan kitakarítani, a fala
kat lesöpörni, a polczokat megtiszto
gatni, mert ha a gyümölcs el van 
helyezve, az alatt minden porozást, 
szellőztetést kerülni kell. Ha a helyi
ség nem elég száraz, edényben klor- 
meszet teszünk oda, hogy a levegő 
nedvességét magához vonzza, lekösse. 
A gyümölcsöt nemcsak a faj szerint

osztályozva rakjuk el a polczokra, 
példányonkint egymástól elválasztva 
és csak egy rétegben, hanem nagy
ság szerint is, mert a legkifejlettebb 
példányok rendesen korábban érnek 
és így az átnézés, kiválogatás köny- 
nyebbé válik. A hibás gyümölcsöt az 
éptől egészen elkülönítjük. A telelő 
gyümölcsöt védjük nemcsak a por, 
nedvesség, fagy ellen, hanem a vilá
gosság behatásától is ; mert a vilá
gosság, nemcsak hogy sietteti a gyü
mölcs érését, épp úgy, mint mikor a 
helyiség kelleténél melegebb, hanem 
a rothadást is elősegíti. A további 
gondoskodás a hetenkénti átvizsgá
lásra szorítkozik, a mikor a romlott 
példányokat eltávolítjuk és az érette
ket kiválogatjuk. Miután szorgosabb 
vizsgálat mellett is megtörténik, hogy 
a téli gyümölccsel almamolyhernyók 
kerülnek a telelőbe, a gyümölcsből 
kimászva, ott bebábozódnak, meg 
kell akadályoznunk a lepkék kire
pülését, hogy ismét a jobb termést 
meg ne férgesíthessók. Ennek czéljá- 
ból a telelő ablakait ne nyitogassuk, 
legfőlebb csak délelőtt, hogy a lep
kék ki ne repülhessenek. Sőt még 
abban az időben is, a mikor a telelő
ben már nincs gyümölcs, egészen 
július végéig tartsuk be ezt a sza
bályt, miután a molylepkék már június 
végén rajzanak. Ha a telelő szellőz
tetése szükségessé válik, nemcsak 
délelőtt, hanem délután, vagy éjjel 
is, akkor az ablakokra erős szúnyog
hálókat alkalmazzunk, hogy este azo
kon összegyűlt lepkéket elfogdoshas- 
suk, vagy hogy ott pusztuljanak el. 
Ezzel az egyszerű, semmi munkába 
nem kerülő eljárással sok almamoly- 
lepkét pusztíthatunk el, megelőzzük 
a bajt. Mert, hogy a telelőkből sok 
pille kerül ki a szabadba és férgesíti 
a gyümölcsöt, arról mindenki meg
győződhetik, a ki ezt megfigyeli. 
Mindenesetre fölötte szükséges, hogy 
a téli gyümölcs berakásánál különös 
gondot fordítsunk a férges példányok 
elkülönítésére, ép úgy a magunk 
termésénél, mint. a vett gyümölcsnél is.
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KÜLÖNFÉLE.

Az orosz katona. A japán hadse- 
regről, a japán katonáról már sokat 
Írtak, de annál kevesebbet az orosz 
katonáról, a ki pedig megérdemli, 
hogy róla is szó essék. A paraszti 
sorból kikerülő orosz katona, igaz, 
nem valami értelmes anyag, hanem 
igénytelenségével, engedelmességével 
és fáradságot nem ismerő természe
tével igén jó  katona. Harczos erénye 
és edzett volta azonban nem annyira 
a tiszt kitűnő képzésének, mint inkább 
annak tulajdonítható, hogy már sze
gény muzsik (paraszt) korában is olyan 
megpróbáltatáson megy át, a mely 
katonasorában csak javára válik. Ta
lán az egész világon nincs a paraszt
nak olyan nyomorult élete, mint a 
fehér czár birodalmában senyvedő 
muzsiké. Iván Ivánovics, mint a ho
gyan tréfásan nevezik az orosz kato
nát, a hadseregben elég jól érzi magát, 
mert nem bántja a földesúr, az is- 
právnik, az adószedő és az atyuska 
sok más és mindig kellemetlenkedő 
embere. Az általános hadkötelezettség 
ideje az orosz gyerek huszonegyedik 
esztendeje. Ha bevált, egyfolytában 
négy évig szolgálja a czárt. Az erős 
és értelmesebb legényt a tüzérséghez 
sorozzák, nagy darab ember lovas
katona lesz s a zömök, izmos suhancz- 
ból válik a legnagyobb fáradalmat is 
elbiró gyalogos. Bevonulása után az 
ujonczot meleg ruhába, nehéz csiz
mába bujtatják s a birodalom vala
melyik másik végén lévő helyőrségbe 
viszik. Régi orosz politika ugyanis, 
hogy a lakosság és a katonaság ne 
valami nagyon szeresse egymást. A 
kis-orosz és a lengyel Szent-Pétervárra 
kerül, a kaspiezredek Kronstadtba, 
a belső kormányzóságok regrutái pedig 
Lengyelországba s Finnországba. A 
helyőrség parancsnoka az ujonczot 
nem sorozza be azonnal az ezredébe. 
Apró csoportokba osztva, nyolcz hétig 
tart a kiképzés, a melynek eltelte 
után esküt tesz a czárnak, s attól a 
pillanattól fogva alá van vetve a rend

kívüli szigorú haditörvényeknek. A 
lovas-katona reggel négy, a gyalogos 
pedig öt órakor kel fel. Tisztogatás 
után az első parancs imára szólít s 
ezután költheti el fekete kenyérből 
s teából álló reggelijét. Délig gya
korlatot végez. Ebéd után két órai 
pihenő van. Délután hattól hét óráig 
írni, olvasni tanítják Iván Ivánovicsot. a 
ki ebből a hasznos tudományból vajmi 
keveset tud. Hét óra után vacsoráinak 
s kilencz órakor lefeküdhetik a katona. 
A muszka katona a menázsi miatt 
nem panaszkodhatik. Igaz, hogy húst 
keveset lát, annál több főzeléket, de 
ez elég is neki. A zsoldja nagyon 
kicsiny és mégis Iván Ivánovics a 
világ legmegelégedettebb katonája. 
Csak egy dologtól fázik: az áprilistól 
augusztusig tartó nagy hadgyakorlat
tól, a mikor hihetetlen utakat kell 
neki fárasztó, erőszakolt menetben 
megtenni. A gyöngék százával marad
nak el az úton és sok szelíd muzsik
gyereknek törik meg a kék szeme s 
hunyja le örök álomra a nélkül, hogy 
Volga-menti faluját még egyszer lát
hatta volna.

Híres bibliák. A világ könytáraiban 
jelenleg három olyan bibliát őriznek, 
a melyeknek becse régiségük révén 
az összes bibliák között a legnagyobb. 
Egyik a londoni „British Múzeum 
a másik a párisi „Biblioteque Natio- 
nale“ , a harmadik pedig a Lisszabon 
mellett levő belemi zárda tulajdoná
ban van. A londoni biblia-kézirat, a 
melyet Alcuin és tanítványai írtak s 
Nagy Károlynak adták 800-ban, meg- 
koronáztatása napján. A múlt század 
harminczas éveiben e biblia egy bá
zeli magánzóé volt, ki ezt 42 ezer 
frankért felajánlotta a franczia kor
mánynak. Végre is aránylag csekély 
összegért,750 font sterlingért(18000 K) 
adta el. A' pazariil kiállított biblia gaz
dagon van díszítve czirádákkal, ara- 
beszkekkel s a fejezet-feliratok, vala-

* Ez a Múzeum a világ legértékesebb 
régiségeit tartalmazza. Némelyik régiség 
több millió koronánál is nagyobb értékű.

A szerit.
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mint Jézus neve mindenütt arany
betűkkel vannak készítve. Érdekes, 
hogy Mózes és Áron alakjai VIII. 
századbeli viseletben vannak ábrá
zolva, még pedig Mózes Nagy Károlyt, 
Áron Alcuint jelképezi. A párisi bibla 
1527-ben jelent meg. Zimenes bibor- 
nok parancsára nyomatott és X. Leó 
pápának van ajánlva. A három pél
dánynak egyikét 1789-ben egy angol 
12 ezer frankért adta el. Ugyanezt a 
a példányt 1840-ben Lajos Fülöp 
franczia királynak ajándékozták, kitől 
az mostani helyére került. A belemi 
biblia, mely valószínűleg a XIV. szá
zadból származik, pergamenre van 
írva s kilencz foliókötetből áll. 1807-ben 
Junot franczia tábornok Párisba vitte, 
majd felesége, midőn Portugália a 
bibliát visszakövetelte, 15 ezer frankot 
kért érte, de XVIII. Lajos kegyelem
ből ingyen visszaadta a portugáloknak.

Az egészség megóvása. A „Tuber
kulózis" czímű orvosi lap új számában 
olvassuk a következő jó  tanácsokat: 
Senki se öltözködjék túlmelegen. A 
ki hozzá volt szokva a Jager-féle 
alsóruhához, igyekezzék lassan, óva
tosan leszokni róluk. A hidegtől a 
felsőruházattal, ne az alsóruhákkal 
védje magát az ember, mert az alsó
ruhát, ha napközben meleg szobába 
térünk, nem lehet levetni, megvál
toztatni, mig a felöltőjét levetheti, 
sőt a kabátját is kigombolhatja az 
ember, hogy ismét begombolja, a fel
sőjét fölvegye, ha hidegben, szélben 
a szabadba kimegy. Mozgás közben 
kevésbbé kell beburkolva lennünk, 
mint nyugvó helyzetben (például ko
csin ülve). Ha a felsőruházattal sza
bályozzuk a hidegtől való védekezést, 
ezt az intelmet is könnyen megtart
hatja az ember. A ki mozgás közben 
túlmelegen van öltözve, megizzad, a 
megizzadt test pedig könnyebben meg
hűl. Lehetőleg kerülnünk kell a meg- 
izzadást, de ha már el nem kerül
hettük, mielőbb száraz alsóruhát kell 
váltanunk s addig is — főleg, ha 
ülnünk kell közben (például kocsin) 
—  igen hatalmasan be kell burko

lóznunk, hogy a szólja veritékes’ alsó- 
ruhához ne férkőzzön.

A ki megázott, szintén^ ̂ mielőbb 
száraz ruhát váltson. A ki azt hiszi, 
hogy meghűlt, mielőbb siessen haza, 
vesse le felsőruháit és jól dörzsölje 
végig kezeivel a karját, lábszárait, 
czombját; ha lehet, dörzsöltesse magát 
egész testén más valaki által melegre, 
hogy semmi hidegségérzet a bőrében 
ne maradjon. így az átfázásnak és 
az ebből eredő bajoknak legtöbbször 
elejét lehet venni. A tüdő nem hül 
meg könnyen, azt a hideg levegőtől 
ne féltsük; mégis a szobánkat télen 
ne fűtsük túlságosan, mert így a sza
badba kimenve, hirtelen nagy hőmér- 
sékváltozásnak volna a tüdő kitéve. 
Különben, a ki megszokja, hogy az 
orrán át vegyen lélekzetet, a külső 
levegőt a tüdejébe már kissé föl
melegítve kapja. Az orron való léleg
zés még annyiból is üdvös, mert az 
orr a levegőt porától is megszűri. A 
hülékenységet legjobban megszünteti 
az otthon is végezhető edző víz-kúra. 
Ki-ki kevés fáradsággal elvégezheti 
reggel, hogy a mint az ágy melegéből 
kibújt, mindjárt állott vízzel, később 
már friss vízzel is, hirtelen lemossa 
az egész testét s utána durva lepedő
vel szárazra dörzsölje magát,. A kinek 
fürdőszobája van, hűvös tusst vehet 
reggelente, mikor még meleg a teste 
az ágyban fekvés után; a hol tuss 
nincs, egy vödör állott vízzel való 
leöntés is megteszi. Utána mindig 
erős szárazra dörzsölésjkövetkezik. Á 
ki teheti, évente .kétszer, tavasszal 
és ősszel, edző víz-kurát használjon 
arravaló vízgyógyintézetben.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1904. évi 

febr havában befolyt összegek kimutatása :
1. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával 

1904. évre : Polner Lajos, Ferenczy Izabella, 
Fehérkomáromi esperesség, Péteri egyház, 
Daray Vilmos, özv. Haberern J. Pálnó, T ö
rökbecsei egyház, HalmLAladár Lajos, Mes- 
terházy Sándor, Külső somogyi lelkószi egy
let, Engisch Frigyes, MasznyikhJános, Tisza- 
földvári egyház, Sclmeczi lyceumi tanárikar,
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Holuby János, Rakitovszky Mihály, Hrk 
János (6 K), Broschko Gusztáv Adolf, Ráth 
Arnold. — 1903. évre : Nagy Pál, Petrovics 
Pál. Késmárki lyceum, Horváth László, Bez- 
zegli Sámuel, Beyer Fiilöp, Hajas Endre, 
Búza János, Németh Pál, Pinkafői egyház, 
Vladár Ilona, Mózer Róbert. — 1902. évre: 
Oriastély Gyula, Solcz András. — 1901— 
1904. évekre : Raffay Sándor. — 1903. és 
1904-re : Lángh Károly. — 1904. és 1905-re: 
Soproni felső egyházmegye. — 1901— 
1903. évekre : Drottner Pál.

2. Fiókegyleti rendes tagsági díjak évi 
4 koronával 1904-re : Schweitzer Jakab. — 
1903-/a: Stoószi egyház.

3. Fiókegyleti pártoló tagsági díjak évi 
í  koronával 1903-ra: Barcza József, Vélsz 
Emil, Zelenka Ottó, Kálmán Lajos, Hankuss 
István, Klein Károly, Rákóczy Sándor, dr. 
Fromm Géza, Cserno Teoíil, Keviczky Jó
zsef, Cserno Vilmos, Gaál Elemér, Kniesz- 
ner Gyula, Binder Béla, Binder Jenő, Szé
kesfehérvári ev. ifjúsági egylet, Dietrich 
Fiilöp, Fáth Jakab, Somogyi János, Háry 
Sámuel, Szite Sámuel. — 1903-ra: Halgas 
János, Gál Pál, Polgár György, Földvárszky 
János, Biros Mihály, Pintér János, Hackel 
Sámuel, Földvárszky Pál, Bánszky János, 
Bernhardt János, Szlovák János, Nehiba 
Lajos. — 1902-re : Hoffer Ferenez. — 1905. 
és 1906 r a : Ondódi egyház. — 1905-re: 
Zsakó János. — 1904. és 1905-re: Kreu- 
scher Jakab. — 1901—1903. évekre : Ko
lossá Ferenez.

4. Adomány: Vönöczk ev. egyház 2 K.
5. Luther müveinek első kötetére előfizet

tek, 6 koronával: Török József Czegléd, 
Törökbecsei evang. egyház, Frenyó Gyula 
Szent-Péter, Wéber Samu Szepes-Béla.

7. Evang. Családilapra: Előfizetőktől 
52 korona.

Összesen hefolyt 478 korona.
Budapest, 1904 márczius 1.

Bendl Henrik, 
társ. pénzt.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert nék- 

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

M árczius R eggel.
16. Róm. 2, 1—11.
17. Péld. 24, 7—9.
18. Kor. I. 13, 4—8.
19. Ján. 8, 3— 11.
20. Máté. 7, 12— 14.
21. Jak. 4, 11— 12.
22. Máté 7, 1— 5.
23. Ézs. 53, 1— 7.
24. Máté. 16, 21— 28
25. Máté. 26, 51—56.
26. Ján. 12, 20—33.

Este.
Zsolt. 94, 2 -1 1 . 
Máté. 27, 27— 35. 
Ján. 3, 10 — 12. 
Zsolt. 130, 3—8. 
Luk. 6, 30—36. 
Róm. 2, 1—4. 
Ján. 19, 1—16 
Dán. 3, 21—27. 
Dán. 3, 32—33. 
Ézsa. 53, 2—11. 
Máté. 26, 38—39.

27. Kor. I., 1, 18—25.
28. 8̂10. 12, 1-11.
29. Luk. 18, 31—34.
30. Ján. 4, 39—42.
31. Luk. 9, 51—55.

Róm. 1, 19—23 
Péld. 4, 13— 22. 
Dán. 9, 26 -2 7 . 
Ján. 17, 8— 10. 
Máté. 5, 44—48.

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

A szerkesztő üzenetei.
Theodora. A  szerkesztőségnek küldött 

leczkéztető sorai furcsa önhittségre vallanak. 
Nem szokás nálunk a beküldött dolgozato
kat személyek származása, esetleg kora sze
rint mérlegelni, mint azt sejtetni kegyes vala. 
Előttünk a lap kerete és színvonala a fő ; 
nem győzzük elégszer hangsúlyozni: nem
nézzük7ra ír, hanem, m i ir. Neves írók — kik
nek értékét bizonyára rokonokon kívül álló, 
müveit közönség ismerte el — fordúinak 
hozzánk avval a szerény kéréssel: ha bevá
lik küldeményük, úgy kérik közlését. Mi 
nem legyezzük senki hiúságát nyomdafes
tékkel. Igazmondás pedig nem emberszólás. 
P. S. Szentes. Szives fáradozásáért hálás 
köszönet. A képet küldöm. P. J. Szente- 
tornya. Levelett írattam. Buzgósága meg
ható.

T ö b b e k n e k . Dr. Luther Márton 
színnyomatu képe 1 K. 50 fillérért 
kapható Hornyánszky Viktor könyv
kiadóhivatalában. (Bp., V., Akadémia- 
utcza 4.

A  k ia d ó h iv a ta l a rra  k é r i  la 
p u n k  t. e lő fiz e tő it , h o g y  la p u n 
k a t  i s m e r ő s e ik  k ö r é b e n  te r 
je s z t e n i  s z ív e s k e d je n e k .

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Márczius 12.
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Bánsági búza . . . . 74—81 16.20 17.20
Tiszavidéki búza . . 74—81 16.40 17 20
Pestvidéki „ . . 74—81 16.30 17.55
Fehérmegyei „ . . 74—81 16.30 17.—
Bácskai „ . . 74—81 16.40 17.20
Rozs, I. rendű . . . 70—72 13.10 13.40

„ I I .  „ . . . — 12.90 13.10
Árpa, takarmány . . 60—62 11*80 12.30

» égetni való . . 62—64 11.60 11.10
„ serfözésre . . 64—66 11.50 12.—

Zab, ó ........................ 39—41 12.50 11.80
„ ú j ........................ 39—41 11.— 11.20

Tengeri, bánsági, ó — 11.— 11.20
„ 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.—
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A  Luther-társaság kiadásában megjelent

olcsó, szép olvasmányok 
        a nép számára.
3. Szózat a  jó  m agyar néphez. Ára 2 f i l l .
5. Egy új apostol. Elbeszélés. írta Fidesz, Ára 10 fill.
6. H ite t szere lem ért. Elbeszélés. Irta ifj. Porkoláb 

Gyula. Ára 6 fill..
7 Gusztáv Adolf é lete. írta Stromp László theol. tanár. 

3 képpel Ára 10 fill.
8. Az „É le t"  csa lád ja . írta s az ifjúságnak ajánlja 

Dorner Soma. Ára 4 fill.
9. A válaszúton . (Példázat az életbe kilépő ifjak szá

mára. Paulik János. Ára 2 fill. ,
10. A jó  te t t  á ldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Morav- 

csik Gyuláné. Árá 8 fill.
11. A ki Isten nélkül a k a rt , éln i. Elbeszélés. írta dr. 

Moravcsik Gytiláné. Ara 8 fill.
12. M iért égette ej dr. Luther M árton a  pápának s hívei

nek ir a ta it?  írta dr. Luther Márton. Fordította s 
magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.) 
Ára 10 fill.

13. Tudom ány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gyula. 
Ára 8 fill.

14. Képek az é letből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor, Ára 8 fill.

15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők 
számára.) írta Paulik János. Ára 4 fill.

16. Emlékezzetek I Búcsúszó, a konfirmandusokhoz. 
Gerok után : Ladányi. Ára 2 fill.

17. Hiú á lm ok. Elbeszélés. írta Torkos László Ára 
10 fill.

19. A testvérek . Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné. 
Ára 4 fill.

20. Széchy Györgyné,, Homonnay Drugeth M ária . írta: 
Frenyó Lajos. Ára 10 fill.

21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. Ára 
10 fill.

22. Az apa bűne és A testvérek . Két elbeszélés. írta 
Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.

23. „A  mi Is te n ü n k . beszéde megm arad m indörökké."
Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.

24. Irgalom . Elbeszélés. írta dr. Moravcsik Gyuláné. 
Ára 10 fill.

25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A 
S zentlé lek ú tja . Elbeszélés. írta Petry Gyuláné. 
10 fill.

26. Dicső elődök, tö rpe  utódok. Életrajz. írta Frenyó 
Lajos és A k irá ly  és a  szegény anyóka. Történeti 
rajz Francziából Győri Elemér. Ára 10 fill.

27 Nagy M árton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné 
és Az ezerm ester. Elbeszélés. írta Győri Elemér. 
Ára 10 fill.

28. Gabonaszemek az é letnek kenyeréhez. írta Sass 
János. Ára 10 fill.

29. Három elbeszélés. írtá Horváth Lajos Ára 10 fill.
30. Im ádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné If jú  

hitvallók. Történeti rajz írta Frenyó Lajos. Ára 
10 fill.

31. Bízzunk Istenben. Elbeszélés. írta Olyntha Ára 10fill
32. A szép Forgách Zsuzsána. Történeti elbeszélés, 

írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
33. K arácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos.
34 Apró történ etek . K özliPaulik  János.
35. A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné szül. 

Böngérfi Ilona. — A galgóczi husvét. írta Horváth 
Lajos. Ára 10 fill.

36. Kis káté  a  váltan o kró l. írta dr. Lechler K. Fordí
totta : Kapi Béla. Ára 4 fillér.

1. Gyurátz Ferencz : „H it o ltá ra "  czímű imakönyv II.
kiadás. Egyszerű fekete köt. 1 kor. 60 fill. (Kap
ható bőrkötésben és chagrin díszkötésben is 4 
kor.-tól 8 kor.-ig.)

2. Sántha Károly : „Buzgóság könyve" czímű imakönyv.
Ára 4 kor. fekete bőrköt. 6 kor. chagrinbőrköt. 
8 kor.

3. Szeberényi Lajos : Luther M árton é le tra jza . II. ki
adás. Ara 40 fill.

5. Bereczky Sándor : „B ib lia i tö rtén etek  prot. népis
kolák számára, képekkel44 kötve 80 fill. (Beveze
tés czéljából szívesen szolgálunk ingyen mutat- 
vány-példánynyal.)

6. Zathureczky Adolf: „Evanjeliczky rozpravn ik, tojest: 
Nábon/.enstwo w prikladoch zo ziwota. Swazok 
I. — 40 fill.

7. Dr. Masznyik Endre : „Bahil M átyás" Életkép a 
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből. 50 fill.

8. Famler G. A : „C hris tian  Trau g o tt. Leidens- und 
LebersgeSchichte eines ev. Predigers inUngarn.“  
60 fill.

9. Keviczky László „E lbeszélések a magyar refor- 
máczió történetéből44- 24 fill.

10. Pálmay Lajos : „A z Isten m egsegít" 20 fill.
11 Famler Gusztáv Adolf: „G ott verlásst die Seinen  

n ich t"  50 fill.
12 Hörk József: „A  nagysárosi v á r u ra ."  20 fill.
13. Famler Gusztáv Adolf: „Hochm uth komm t vor dem 

Fali"  60 fill.
14. Payr Sándor : Fábri Gergely. 60 fill.
15. Sartorius Csepregi: Virágok a  szentírás  kertjéből.

80 fill.
16. Bierbrunner G. : M atthái am Letzten. 40 fill.
17. Böngérfi János. Az á rva . 40 fill.
18. Paulik János : Az ágostai h itvallás. 50 fill.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú 

díszkép. Ára csomagolással 2 kor. 60 fill.
20. Evangélikus Családi Lap. Szerkeszti Böngérfi János 

Ára egy évre 2 kor 10 gyűjtött előfizető után 
egy tiszteletpéldánynyal szolgál a társaság.

2 1 . Hörk József: Farkasok a  juhok között. 60 f il l
22. Kri.ko Pál: M elanchton Fülöp levele. 20 fill — 

(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23 Pethes János : Melanchton Fülöp é le te . 80 fill.
24. Schrődl József: A magyarhoni protestantizm us ha

tá s a  a  m agyar nem zeti szellem  fe jlődésére . 1̂2 ív. 
Ára 1 kor

25. Moravcsik Gyuláné : G ró f Teleki Józsefné, Róth
Johanna. 4 képpel Ára 30 fill

26. Paulik János : Luther 9 5  té te le . Magyarázatokkal 
és 5 képpel. Ára 20 fillér.

27. Emlékezés a  konfirm ácz/ó  ünnepére. Szép színnyo
matú kép (42 cm. magas és 32 cm. széles.) Ara 
24 fill.. bérmentve 40 f i l l .

28. Konfirmácziói áldások. (Versek és Szentírási idé
zetek ) A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.

29. Zsilinszky Mihály: Kerman Dániel püspök é le te .
Élet- és korrajz. Áré 80 fill.

30. Paulik János : Az á lp ro fé tá k , vagy miért nem lesz 
az evangélikus ember baptistává? Ára 60 fill.

31. Sántha Károly: Zsivora György, a nagy emberbarát. 
Ára 20 fillér.

32. Bierbrunner Gusztáv : C hristlicher H ausaltar. Né
met imádságos könyv. Ára kötve 1 kor. 60 fill. 
fűzve 1 kor 20 fill.

33. Bachát Dániel: Cim je s t  a  cochce Lutheruv spo- 
lek? Ára 10 fill

34. Meyer—Melanchthon : Apológia. Ára 3 kor.
E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatalában.

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


