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____E lv é g e z t e t e t t .______
(B.) A Golgotha hegyén, az emberiség szent oltárán, Istennek
báránya vérzik e világ bűneiért. Az imént még hozsannával, tom
boló lelkesedéssel fogadták : ma keresztre feszítették; az imént még
virágkoszorú övezte homlokát: ma töviskorona szorítja, mely megvérzi azt a fenkölt homlokot, melynek minden gondolata, minden
törekvése az emberiség, a népek, a nemzetek jóvoltáért küzdött,
fáradott.
A kit a legnagyobb dicsőség illetett volna: a legnagyobb
gyalázat érte ; díszköntöst öltöttek magukra a poroszlók és hóhérok :
s a gyalázat ruháját vetették az ártatlanságra. Pedig ez az ártat
lanság a világ töviseiért boldogságot adott jutalmul.
A golgothai hős tengernyi szenvedés, irtózatos fájdalmak köze
peit mutatkozott legnagyobbnak. Isteni természete itt aratta leg
nagyobb diadalát, legfényesebb győzelmét. A keresztfán meghalt az
ember s feltámadt az Isten.
Mikor a keserű poharat fenékig kiitta, mikor a mi emberi
volt benne, megsemmisült: halkan, csendesen rebegte:
— Elvégeztetett!
Igen, elvégeztetett a dicső munka, rövid'földi életének magasz
tos feladata; nemes czélját betölté az Atya akarata szerint.
S milyen szerényen, milyen alázattal tudatja a világgal, hogy
a nagy munkát befejezte, czélját elérte:
— Elvégeztetett!
A közönséges földi ember múló sikerét, kétes dicsőségét lármás
hangon kürtöli világgá. Az Üdvözítő halhatatlan munkásságát, örökkétartó művét egy árva dicsekvő szóval sem hagyja örökségül az
utódokra. Utolsó szava, végrendelete:
— Elvégeztetett!

88

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

A szeretet testet öltött. Az eszme magasztos: az igaz Istent
ismertette meg az emberekkel.
— Elvégeztetett: a világ megváltása.
Országa, melyen a pokolnak kapui sem vehetnek diadalmat,
ma is áll. Az igazság, melyet nekünk hirdetett, a béke és kegyelem,
mely szent életéből, szenvedéseiből és halálából felénk in t: ma is
legnagyobb, legdrágább kincsünk.
Elvégeztetett az emberiségnek Istennel való kiengesztelése,
elvégeztetett váltságunk munkája. Szószólónk az Atyánál, Istennek
ama Báránya magára vette e világ bűneit.
Elvégeztetett a mi üdvösségünk. A halálnak immár nincsen
fulánkja.
A keresztyénség legméltóságosabb ünnepe a nagypéntek. Jer
velem a messze Keletre, megtisztult saruval! Borulj le a megszen
telt földön, vezéred: Krisztusod áztatta. Üdvösséged, erkölcsi életed
boldogsága ma született a Golgotha hegyén, a kereszten.
Jer velem, te, kinek nehéz vándorbotod, ősz fürtiddel ide még
eljöhetsz.
Golgothához oly közel a menny.
Jer velem, te, kinek teher az élet; terhedet itt elveszi tőled,
ki Mestered vala.
Szenvedés a mennybe vezet.
Ha int feléd a halál keze, akkor elrebegheted:
— Elvégeztetett!

K r is z tu s k e r e s z tjé n .
Krisztus keresztjén
A z van felírva,
Hogy az igazság
Nem vesz a sírba!
— Örvendjen, a kit
Bántalom ér:
Ha szíve tiszta,
Lelke fehér!

Krisztus keresztjén
A z van felírva,
Hogy a szeretet
Nem vesz a sírba!
— Mind e világ bár
Éltedre les:
Csak te bocsáss meg,
Csak te szeress !

Csak te bocsáss meg
A gyűlölőknek;
S oszd szét a szíved
A szenvedőknek!
— Megmozdult a kő
Sírja fe le tt . . . .
Örökkévaló
A szeretet!!
Szabol cska M ihály.

A: v ég ren d elet.
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A végrendelet.
A MI SIONUNK.
Nem járt messze földön, talentumait
Biblia-iinnepek. A losonczi ág. hitv.
ti reátok bízta, gyiimölcsöztessétek ;
ev. egyház f. hó 6-án tartott bibliamégis kincset hagyott, bíbornál be estéjét egyházi énekkel kezdte és
csesebbet. A jó pásztor hívja, gyűjti végezte. Közben Margócsy József esnyáját magához utolján, hogy meg peres a Brit- és Külföldi Biblia-Tár
alázva magát, felmagasztaljon isteni sulat százéves jubeliumának jelentő
munkára halászokat, vámszedőket, ségét fejtegette, Greifenstein István
s. lelkész pedig a jubiláló társulat
titeket, kik szavát hallottátok. Oh, keletkezését, czélját és működését
mert sokan vannak a hivatalosak.
ismertette. A soproni ev. gyülekezet
Örökséget hagyott, nagy parancso délelőtt ünnepi istentisztelettel kezdte
latot bízott rátok, mely a törvény az emlékünnepet, este pedig vallásos
estét rendezett, a melyen Zábrák
sommája: Egymást szeressétek.
Dénes lelkész tartott érdekes fel
Mert a „szeretet hosszútűrő, kegyes, olvasást a társaság keletkezéséről s
mindeneket elfedez, soha el nem fogy“. az egész földkerekségen kifejtett ál
Megvalósítá szavával, életével, most dásos működéséről. Elénk és meg
ti reátok hagyta: „Szeresd felebará ható szavakkal festette a Bibliának
todat, mint önmagadat*. Eljő az idő, magyarországi viszontagságos elterje
dését, különösen osztrák befolyás alatt
mikor, a gyülekezetből kivetnek tite történt üldöztetését és pusztítását.
ket, azért maradjatok én bennem és
Orosházán is megülték a biblia
én is ti bennetek. Ha én bennem ünnepét. A templomban Kovács Andor
maradtok és az én beszódim ti ben lelkész mondott nagyhatású alkalmi
netek maradnak: valamit akartok, beszédet s a gyülekezet Sántlía'Ká
roly lelkész szép alkalmi énekét
kérjetek és megadatik nektek.* Ez énekelte. Este ez idén az ötödik val
az én parancsolatom, hogy egymást lásos estét tartották meg, hol is a
szeressétek. (Ján. XV. 7, 12.) H. L. bibliai ünnepről Kovács Andor lel
jelent a jó Isten áldása, egy síró-rívó
kis csemete képében — a keskeny
szántóföldek területe pedig nem nőtt
versenyt a szájak számával, lassanA kötelesség útja.
lassan megfogyatkozott az eleség, s
Messze-messze, az ország egy el egyre szegényesebb, ritkább lett a
rejtett zugában, valahol a jó Isten terített asztal. A köves föld alig birt
háta mögött, szerényen, bátortalanúl némi szalmát teremni, s a mag nagyon
húzódik meg a nyiraljai eklézsia. Körü gyéren bulldogéit a későn érő könnyű
lötte erdő vagy inkább irtvány, mert kalászokból. Az apák rávetették szea fának se híre, se hamva; szomszéd möket az erdőségre, s a szép erdő
ságában tó, jobban mondva tófenék, néhány év alatt gerendákká, vasúti
talpfákká, zsindelyekké alakult át és
mert a víz eltűnt belőle.
Hajdanta bizony barátságosabb az utolsó szálig tovavándorolt, más
képe volt a határnak; az irtványok tájékra, a hol fa ugyan nincs, de az
helyén szép szálas erdő hívogatott emberek „rózsává piritottfehér czipót*
hűsóvel enyhe árnyékú lombsátra alá; esznek. Kihalt, elridegült a hegyes
a bokrok sűrűjéből madárdal hangzott, vidék, a kietlen kopár földön egy-egy
— de, hogy a lakosság elszaporodott, ott felejtett fatuskó, s a kőtörmelék
s minden fedél alatt évről-évre meg közt fölfelé erőlködő fattyúhajtás hir-
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kész olvasott fel, ismertetve a Bibliaterjesztő-Társulat történetét s egy
századra terjedett áldásos munkássá
gát. Rajta kívül felolvasott még Filrst
János tanító.
A legszebb ünnepet Sárvárott
rendezték, a hol kettős ünnepet ül
tek. Egyrészt méltatták a Brit- és
Külföldi Bibliai-Társulat százéves mű
ködését, másfelől Erdősy Sylvester
János, a legelső magyar bibliafordító,
s volt sárvári tanítónak emlékét újí
tották fel. A gyülekezet körében alakult
rBelmisszió-Egylet“ vette kezébe az
ünnepély rendezését. Szíves szeretet
tel meghívta a soproni tlieol. tanári
kart és theol. ifjúságot, hogy ránduljanak el e dicső múltú városba s
hozzák emlékezetükbe: minő volt az
evangeliom ereje akkor a Nádasdyak
idejében s ez erő milyen szellemi
életnek volt a forrása s buzdítsák
őket hithűségre és drága örökségükhez, a valláshoz való ragaszkodásra.
A kérés meghallgatásra talált.
26 theol. hallgató jött el Poszvék
Sándor theol. igazgató, Payr Sándor
és Jausz Vilmos theol. tanár urak
vezetésével.
Vasárnapra bejött az egész vidék
evangélikus lakossága. A gyülekezet

kicsi temploma nem tudta befogadni
a hallgatóság egész tömegét. Azok
kik künn szorultak, az udvaron hall
gatták a templomból kihallatszó áhítatos szent énekeket s Szalay Mihály
theol. hallgató szivet-lelket emelő^s
a Biblia áldásait fejtegető hatalmas
szónoklatát. A délutáni istentisztele
tet Rónay Gyula theologus tartotta s
ragadta magával a hívek seregét
tartalmas beszédével.
Az ünnepély fénypontja a dél
után fél hat órakor tartott vallásos
est volt. Ezt is a theol. tanári kar
és theol. ifjúság végezte. Az estén
megjelent a város egész értelmisége
felekezeti különbség nélkül.
A több száz főre rúgó hívek aj
káról szivet megremegtetőleg szállt
a szent ének az Ég felé. „Isten fel
séges adománya: vallás, te vagy
legjobb hívem !“ — Mesterházy László
lelkész rövid imája után, Poszvék
Sándor theol. igazgató tartotta meg
lebilincselő, gyönyörűen előadott meg
nyitó beszédét. Ezt követte Payr
Sándor theol. tanár felolvasása Er
dősy Sylvester Jánosról. Itt csillogott
újból Payrnak felolvasói művészete,
mély történeti tudása, zamatos, népies
nyelvezete.

dette, hogy más élet volt itt egykor;
tündérvilág, a mi eltűnt örökre.
Hogy elfogyott az erdő, a tóra került
a sor. Nagy fáradság, tengerköltség
árán lecsapolták, kiszárították, abban
reménykedve, hogy a feltört fenék
búsásan termi a gabonát vagy legalább
a finom ízű szénát. De bizony csalód
tak. A fenéken egymás hátán álltak
a kőtömegek, csak hírmondónak haj
tott ki itt-ott a fű, s kelt ki a gabona.
A halálra Ítélt tó azonban bosszút állt
gyilkosain; egykori helyén, a fű között
s a csenevész nyírbokrok alján halálos
betegségek, járványok ütöttek tanyát.
A tó tájáról betörtek a kunyhókba s
az apák vétkét, kegyetlenségét a gyer
mekek keserűitek meg. A vidám, játé
kos gyermekhad elcsöndesedett, megkevesbedtek az enni kérő szájacskák,

s megszaporodtak a piczi sírhalmok
künn — a fagyos temetőben.
Ilyen vidéken paposkodott Bálint
Imre. Bizony, nem annyira a földi kin
csekért, mert abból kevés jutott neki,
hanem magáért a szent munkáért, a
miben kedve telt. Házát kátrányos
zsindely fedte, s valóságos palota
számba ment a gyepborította paraszt
kunyhók között. Az istálló jászola elé
boldogabb időkben négy tehenet lehe
tett oda kötni, de a mi jó papunknak
alig-alig termett kettőre való takar
mánya. A pöszmétebokrok megeléged
tek azzal, ha minden tavasszal kihaj
tottak, bogyótermésre kevés volt az
eső és meleg. Az udvaron szelíden
egymásra borulva állt nyolcz karcsú
nyírfa, . alattuk nagyon szeretett az
egész család elidőzni.
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Nagyon érdekes s vonzóan elő
adott felolvasást tartott Zoch Sámuel
theol. hallgató a „Brit- és Külföldi
Bibliai-Társulat" működéséről, külö
nös tekintettel a hazai viszonyokra.
Görög Ernő és Báliké Lajos theol.
hallgatók remek szavalatukkal s a
theologiai énekesek jól előadott éne
keikkel emelték az est fényét.
A szegedi ág. hitv. ev. egyház f.
hó 6-án délelőtt tartotta meg rendes
évi közgyűlését. Isteni tisztelet után
az iskola helyiségében összegyűlt
egyháztagok mindenekelőtt a múlt év
fontosabb egyházi eseményeivel fog
lalkoztak, melyeket Thomay József
lelkész ismertetett. Majd a múlt évi
egyházvagyon- és költségvetés ki
mutatást felülvizsgáló bizottság tette
meg jelentését. Scultéty Sándor presbyter elnöklete alatt megejtett számvizsgálat a pénztárt rendben találta
s dr. Schulek Teofil gondnoknak a
felmentvényt megadta. Elfogadtatott
továbbá a jövő évi költségelőirány
zat is. Az egyház helyi szabályzatát
az egyházmegye csak némi helyes
bítésekkel fogadta el. Hosszabb esz
mecsere után az egyházközség nagy
részt elfogadta az egyházmegye vál
toztatásait, részint pedig ragaszkodva

előbbi szabályzata pontjaihoz, azt
újólag felterjeszteni javasolta. Az
egyházmegyei ügyviteli szabályzat
letárgyalása után új választás ejtetett
meg.
Jótékonyság. Tiszaföldváron az ág.
h. ev. egyház jelenlegi felügyelője
id. Kifút János, ki az egyház oltá
rára szánt adományaival egyházszeretetének és nemes gongolkozásának
már több ízben adta tanújelét, újab
ban feleségével, Fiacson Zsuzsánnával egyetértve, 200 koronát tett le az
egyház pénztárába oly czélból, hogy
az gyümölcsöztetvén, szegény iskolás
gyermekek segélyezésére fordíttasék.
A nemes tett dicséretre nem szorúl,
önmagában hordja legméltóbb jutal
mát ; adja a Mindenható ezt a jutal
mat ez önzetben jóltevőknek is s az
Isten, a ki rájuk néz titkon, fizessen
meg nekik nyilván az ő kegyelmének
gazdagsága szerint.
Kasper János, lajoskoináromi ág. h.
ev. lelkész pedig arról értesít, hogy
Bélák János, közép - pusztabogárdi
birtokos, a lajoskomáromi ág. h. ev.
egyházközségnek felügyelője, neve
zett egyházközségek iskolai könytára
számára dr. Luther Márton Műveire
előfizetett. Követésre méltó példa!

A tiszteletes asszony, a ki olykor
jókedvében „városiasán" szokott be
szélni, ezt a nyolcz nyírfát parknak
nevezte el. Szóval a háztáj azt mu
tatta, hogy a lelkész-családot egyálta
lán nem fenyegette a Mammon szerel
mének mély örvénye. Hát igaz, azt
szokás mondani: szegény eklézsiának
szegény tehetségű a papja. Isten igé
jének azon nagyreményű szolgái, a
kik szépen és kegyesen szoktak be
szélni, a kik tetszésök szerint vagy
megríkatták, vagy megrémítették, vagy
bámulatba ejtették hangzatos szónok
lataikkal a híveket, a kiknek szemét
a fényes jövendő reménye kápráztatta,
nem pályáztak ilyen jelentéktelen s
eldugott fészekre. így könnyű volt a
mi jó tiszteletesünknek czélhoz jutnia.
És örült is, hogy czélhoz jutott, mert

már régtől fogva dudolgatta magában:
„Hajh,keserű kenyér akáplánikenyér",
s azonfelül menyasszonya is volt, a ki
már évek óta várta a vokátort. Bálint
az Úrra bízta magát és bizodalma nem
szégyenítette meg. Igaz ugyan, hogy
hébe-hóba gyaníttatja vele, hogy mi
fajta tünemény az éhség, de az ő
szolgái közül azért egyetlenegy sem
vész el éhen soha.
Szegényes, egyszerű volt a hajlék
kívül-belől. A szobák kicsinyek, ride
gek ; az ócska, szedett-vedett bútorzat
éppen beleillett s finnyás látogató le
nem ült volna a kopott, rozoga pamlagra. Hanem az élet és napsugár nem
hiányzott itten, a vidám, pajzán gyer
meksereg boldogságot árasztott maga
körül A három gyermek volt a kis
fészek egész napvilága, dús aratást
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Piispökavatás.
püspökök stb. stb.
F. hó 21-én történt
Gyülekezeti ének
a budapesti Kálután Papp Károly
vin-téri ref. temlelkész mondott a
plomben Baksay
püspöki hivatás
Sándornak, az új
ról tartalmas be
dunamelléki ref.
szédet. A theol.
püspöknek fel
ifjúság gyönyörű
avatása. Az isteni
karéneke után
tisztelet d. e. 10
Antal Gábor ref.
órakor kezdődött,
püspök^lépett az
de már • 9 órakor
Úr asztalához s
egymást érték a
emelkedett szel
fényes fogatok. A
lemű beszéd kisészámos előkelő
retében felavatta
közül csak a kö
ríj püspöktársát.
vetkezőket említ
Az óriás gyüle
jük meg: Gróf
kezet állva hall
Tisza István, mi
gatta az ősz Bak
niszterelnök, dr.
say esküjét, majd
Berzeviczy Albert,
lelkes, szép be
kultuszminiszter,
szédével minden
Cseh Ervin, horv.
kit magával ra
min., Zsilinszky
gadott. A gyüle
Elvégeztetett.
Mihály, államtit
kezet hálaadó
kár, báró Bánffy
éneke után az
Dezső, Hegedűs Sándor, Darányi Ig- ünnep istentiszteleti része végződött,
nácz, volt miniszterek, Antal Gábor, de délután félháromkor fényes ünnepi
dr. Bartók György, Kun Bertalan, lakomával folytatódott.
dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál,
Templomépítés. A kondorosi ág.
Gyurátz Ferencz, Sárkány Sámuel hitv. evang. egyház most valósitja
Ígérő tavasza. A gazdag emberek is
szeretik a gyermeket, de a szeretet
náluk, Istenem! annyifelé oszlik. Ké
pek, szobrok, tükrök, finom szőnyegek,
selyem-bársonyruhák, ha rövid időre
is, ha csak egy pillanatra is el-elhódítják a szülők szivét gyermekeiktől. És
ők nem is tudják annyira megbecsülni,
mint a szegény pap, a ki gonddal,
fáradsággal, lemondás és szükölködés
árán neveli családját. A szegény nyiraljai papnál azonban nem volt semmi,
a mi a kis csemetéktől csak egy pilla
natnyi szeretetet is el tudott volna
rabolni. A kék szemek, az üde, fárad
hatatlanul csacsogó ajkak, a szakadt
és foltos czipőcskék kopogása a mez
telen padlón, többet ért sok fényben
úszó palota pompájánál. És a napestig
munkában törődő lelkész oly gyakran

lemondott a főtt ételről és vasárnapi
húsról is, csakhogy a kicsinykék ne
éhezzenek, csakhogy avidámkisjószágoknak ruhácskára, ostorra, babára
jusson.
Mikor a hívek megismerték papjukat
s látták, hogy az igét nem csupán a
templomban prédikálja, hanem min
denütt, a hol csak megjelenik, s a
szerint él is, eszök ágába sem jutott
Bálint tehetségének kicsinylése, sőt
pár esztendő múlva nem cserélték
volna el az esperesért sem. Nem be
szélt ugyan nagy hangon, lármázva,
hadonázva, mint a követjelöltek a
piaczon, vagy mint Krisztus tiszttar
tója, a ki adóhátralékot jött behajtani,
hanem egyszerű szóval szépen meg
magyarázott mindent. Szavát egyfor
mán megértette a gyermek s a fel-
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meg néhai nagy jóJtevőjének : Achim
Adám esperesnelc rendelkezését egy
új templom emelése iránt. Az építke
zés a jövő hónapban veszi kezdetét.
Egy igaz ember kitüntetése. Sop
ron városában nagy az öröm, hogy
az általános tiszteletben és szeretetben részesülő orvost: dr. Haubner
Rezsőt a király ő Felsége kitüntette.
Az ünnepelt, népszerű férfiú a dicső
emlékű Haubner Máté püspök fia.
Atyja nevére 21 ezer koronás ala
pítványt tett a kerületi gyámolítóintézet javára lelkészek, tanítók öz
vegyeinek és árváinak segélyezésére.
Öt év előtt ugyancsak atyja emlékére
százezer koronát kötött le alapítványul,
hogy kamataiból a soproni theologián
évenként 12 hallgató 240—240korona
segélyhez juthasson. Legutóbb beteg
tanulók javára tízezer koronás ala
pítványt tett. A fiúi kegyelet és ember
baráti szeretet e nemes tettei kelje
nek hódító úfjokra ez országban s
buzdítsák a tündöklő példa követé
sére híveinket.
A mi Sionunk Japánban. Tokióban,
Jokohamában és a kikötőkben ÉjszakAmerika és Anglia protestantizmusa
számos missziói állást szervezett. Hí
veink száma mintegy ötvenezer. A

Lutherjubil. év óta a német általános
prot. missziói egyesület is áldással
működik, főbb állomásai Tokio, Kyoto
és Jokohama.
Jeruzsálemben és környékén a né
metek buzgósága az ág. hitv. ev.
keresztyénségterjesztésében az utóbbi
időben nagy sikereket ért el. Kelet
népei közül mind többen lépnek át
az evang. egyházba s egymás után
épülnek templomaik. Legközelebb
Jaffában fognak templomépítéshez.
Nem rövidült meg az Úr karja!

nőtt ember; példáiban a maguk ese
tére, viszonyaira ismertek hallgatói.
Ha betegágyhoz hívták, jövetele hírére
béke, remény és vigasz lépte át a
küszöböt. Már szerető, szíves jónap
kívánása felért holmi rövidebb prédikáezióval.
Utoljára csak egy kérges szív állt
ellen az ő jó lelke igézetének. Ez a
kérges szív egy gazdag emberé volt,
a ki nagy kert közepén, kétemeletes
kastélyban lakott; pénze garmada
számra. Hosszas küzdelem, kitartó
munka, melyet kizárólag a vagyonőrt
folytatott, megkeményítette szívét Isten
igéje és szegényebb embertársai iránt.
Uraság volt, a ki szolgai meghuuyászkodást, alacsony hízelgést várt az Úr
szolgájától is, sőt többet ennél: azt,
hogy tekintélyével beszélje rá híveit

a földesúri akarat megfogadására, se
gítsen az ágrólszakadt koldusok töké
letes kifosztásában. A lelkész alázato
san, mint tisztéhez illett, de határozott
szóval megtagadta ezt a gálád kíván
ságot. A nép javára küldetett ő el,
nem a nép kifosztására. A gazdag úr
haragra gerjedt s ez időtől bármi jó
munkába fogott a tiszteletes úr, első
lépésénél belebotlott a földesúr ellen
zésébe. „Jól vagyon, Uram, ha ez a
te jó kedved!“ fohászkodott s tűrt,
remélt, várt, míg az Úr meglágyítja
a felfuvalkodott lelket. Pedig néha
keservesen esett a megnyugvás. Annyi
szép ábránd, nemes törekvés füstté
válva egy hatalmas ember rosszaka
rata, egy ellenség határtalan gyűlö
lete miatt!
A tavasszal megjöttek Nyiraljára

G etsem áné.*
Meglátogatsz, eljösz hozzám,
Komoly kedvvel, jó Atyám,
Vessződet is Veled hozván,
Hogy ne lássam : éjszakán !
S fenyegetve fölemeled,
Remegtetve a telkemet,
Reám sújtasz néha, rám, —
De nem periek, néma szám i
Csak nézek az éjszakába :
Mind sötétebb, komorabb;
Fejem forrúl, fejem kába:
Gyötrí sok bú, gondolat!
* Dallama: Te világ szép ékessége!
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Érzem: ez itt GetsemánéJ
Sóhajtozom: ha 'ki szán-é?
Könyörülöm ki lészen?
Magamra hagysz egészen? . . . .
Még vessződet sem elégled,
Súlyosa hátramarad:
Félve nézek föl, Elébed:
Mint nyújtod a poh arat,
Mely teli keserűséggel —
Belőle egy csöppnyit végy el,
Hogy o ly , teli ne légyen: —
S Te csak nyújtod — elébeml
Nincsen erőm eltolni azt,
Szó is eláll ajkamon . . . .
En Jézusom, példád vigaszt:
Mint Te, békén fogadom:
Lassan bár, mint fényt, kioltson, —
Kezedbe van az én sorsom,
Akár itten , akár o tt
Legyen, mint Te akarodl

Az üres sír mellett zokog Mária,
siratja a megfeszített, elveszett Mes
tert. Még integet felé a hajnalpirkadásban a golgothai hármas kereszt,
megrázó tragédiájával, de szeme kötve
van. Könyétőlsem látja, hogy a gyász
a múlté; fényes hajnal szabadságot
hoz ma halhatatlansággal, pedig angyal
vigasztalja: „Nincsenitt, feltámadott11.
Feltámadott milliók üdvösségére, mil
liók boldogságára. A legnagyobb munka
elvégeztetett. Hol vagyon az a koporsó,
melyben a lehajlott virág örökre benn
marad? Él az, túl a földön, a boldog
ság honában. Ide lúvja, gyűjti az itt
megfáradtakat — ne féljetek, Máriá
val mondhatjátok: Halál, hol vagyon
a te diadalmad?
H. L.

—

P e tro v ic s Pál.

Husvét hajnalán.
— Irta: Szabolcsba M ihály.

„Hol vagyon, koporsó, a te fulánkod?"
I. Kor. XV. 55.

A komor napok sötét
nem oszlott el egészen.
lanságnak még rabja a
az aggódó lélek husvét

gyásza még
A bizonyta
szerető szív,
hajnalán.

a veszedelmes járványok s megint
megkezdődött a csecsemők, gyermekek
temetőbe vándorlása. A kis koporsókat
ott vitték el a lelkészlak előtt s a tiszteletes asszony borzadva nézte férjét
a halott mellett, az ápolók és szülők
között. Talán ruhájukon, talán arczukon leselkedik az ő kis családjára a
rettenetes halál! A rokonság elmaradt,
de orvosnak, papnak meghátrálnia,
félnie nem szabad. Hányszor el kellett
mennie a gyászolók házába, hogy egyegy kétségbeesett anya lelkét föl
emelje annak a nagy anyának, Máriá
nak sorsával, a ki fia keresztfája alatt
zokogott, hogy gyermeki nyelven enyelegjen a kis halálra szánt betegekkel.
És ha azután esténként gyermekeik
az apa térdére kúsztak, nyakát ölel
gették s a hol érték, csókolták, mint

—

Zengjen ma hangos hálaének,
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk, égbe szállva,
Olvadjon össze hő imába.
Ég, fö ld derüljön fö l ragyogva :
A Golgotának nagy halottja
Föltámadott, föltámadott.
megremegett a jó édesanya szive!
Vájjon mikor s melyik kis szájacskán
fog betörni a sápadt, irtóztató vendég?
És csakhamar megjött a boldog
fedél alá. A legkisebbiket, akis Annát
kereste fel, s pár óra múlva láztól
gyötörve feküdt kis ágyacskájában.
Mikor atyja este hazatért, nem futott
eléje, csak kezeit nyújtogatta, bágyad
tan, szenvedőén. Kemény küzdelem
kezdődött a szülői szeretet és a halál
között. Melyik lesz közülök a földön
erősebb? A remény és félelem, két
ségbeesés egy nehéz hete után a szülői
szeretet elvesztette a csatát. A szegény
hajlék gyászba borult, a kis beteg kis
koporsóban elköltözött kicsi ágyából
a hideg temetőbe. Az anya szívszag
gató zokogással, az apa fásult, néma
tekintettel nézett az örökre távozó
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Ó, ember, ébredj! lm, örömre kelve,
A z égi hír harmatja hull szivedre.
M ár Gihon ég a szent öröm tiizében,
S arany mosolygás árad szét az égen.
A szellő is vidáman szerte szállván,
E nagy, e szent örömhírt hordja
szárnyán :
Föltámadott, föltám adott!

De oh, amott, zöld selymén a mezőnek,
Galileának özvegy női jőnek.
Kezökbe’ balzsam, sok jó illatú,
Szemükbe némán o tt virraszt a bú.
— Te néma bánat, nyílt örömre
változz’’!
S győzelmidalként szállj az ég Urához:
Föltámadott, föltám adott!

S susogva a szellő, hogy átmegy a
tájon:
hjöny csillog utána ezernyi fűszálon.
Érinti az erdőt: s lombját az olajfa
Megrezgeti vígan s bólintva lehajtja...
Áldott legyen a szó, mit a szellő
mondott!
— Zizegve beszélik egymásnak a lomFöltámadott, föltám adott!
[bök:

. . . Föltámadott! e szó legyen
mi nékünk:
Örömben, búban biztatónk, vezérünk,
Kőszirt, a tenger vész-zilálta habján,
Első imádság gyönge gyermek ajkán.
Hirdesse ezt kihűlt arezok vonása,
Haló-szivek utolsó dobbanása:
Föltámadott, föltám adott! !

A ra b gyém ántok.*
A n a g y e m b e r t m in d e n k i csip k ed i.
A z idő két napból áll: az egyik biztonság, a másik veszély.
A z élet két részből á ll: az egyik derült és a másik sötét.
Mondd annak, a ki nekünk a sors forgandóságát szemrehányja :
Hogy a végzet csak a jeles és kitűnő embert megtámadja.
* Szemelvények néhai Kámory Sámuel ugyanily czímü munkájából.

után a mély sír fenekére. És vidám
ság helyett fájdalom költözött a haj
lékba, fájdalom a szivekbe. Minden
zugból az elköltözöttnek halvány arcza
tekintgetett k i; tapogató, mozgékony
kezecskéket láttak, a melyek nemmoz
dulnak többé; felcsattanó édes neve
tést hallottak, mely halálos dermedt
séggé fagyott. Hasztalan ámítják ma
gukat azzal, hogy tán csak elrejtőzött
a kis hamis valahol s majd előbúvik.
A nevetés a szülői fül édes csalódása
volt s a kis Anna nem búvik többé
elő sehonnét, soha.
Orömtelenül múlt el a nyár s öröm
nélkül megjött az ősz Éles, metsző
szele süvöltve száguldott végig a kietlen
vidéken. A rendesnél is komorabb volt
a lelkész lakása, piszkos hó és sűrű,
nedves köd fedte. Alakószobában élén

A szerit.

ken pattogott a tűz s körülötte hallgata
gon ültek szülők s gyermekek. Egy-egy
elvétett nehéz sóhajtás törte meg olykor
olykor a vigasztalan csendet. Künn
megint pusztított a tó bosszúló szelleme,
vörheny, tífusz, difteritisz felváltva ka
szált a gyermeksereg közt. Legutóbb
éppen a félelmes difteritisz tett körutat
az alacsony kunyhókban. Katalin aszszony erősebben szorította kis fiát karjai
közé s remegve fordúlt férjéhez.
Imre, úgy-e,abeteg gyermekeket
nem kell meglátogatnod? Ha tudnád,
mennyire reszketek Sándorért s Mar
gitért !
— Ne beszéljünk erről, feleség!
— Már csak kettő van, Imre . . .
Hisz a difteritisz eddig csak gyerme
kek után ólálkodik. Ha Isten nem
akarja, hogy idősebb emberek is meg-
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Hol vagyon koporsó . . .

Nem látod-e, hogy midőn a szélvihar támad s felkerekedik,
Csak a legmagasabb fa az, a mely lehajlik és összetörik ?
Hány zöldellő és megszáradt fa találtatik széles e földön,
betegedjenek, akkor minek látogatnál
el a kicsinyekhez, a kik úgy sem értik
szavadat? Mindenki vigyáz.; magára,
mindenki kerüli a házat, a hol a be
tegség lakik. Ugy-e, nem kell[menned
a beteg gyermekekhez? Szólj!
Mintha bánat és gyengeség rezgett
volna a ^lelkész’ hangjában, a mikor
feleségének felelt.
—Hozzájuk talán nem. De afájdalom
keresztj e alatt roskadó szüleikhez^igen.
Te tudod, mekkora szükségük van a
szülőknek vigaszra, szeretetre az ilyen
nehéz megpróbáltatásban.
A tiszteletes asszony nem szólt
többet, csak erősen magához szorította
gyermekeit, mintha védeni akarná őket
minden leskelődő baj ellen.
— Valaki van itt s a lelkész úrral
szeretne beszélni, — jelentette a cse
léd a konyhából.

A lelkész kiment s az ajtót gon
dosan behúzta maga után.
Mi járatban vagy, fiam?
- A földesúr difteritiszbe esett
és haldoklik. A méltóságos asszony
kéreti a tisztelendő urat, jöjjön el
hozzá. A lovak itt állnak a kapu előtt.
Bálint visszatért szobájába.
— Isten veled, lelkem. Pár órára
el kell távoznom s kár volna fenn
virrasztanod, reám várnod. A gyerme
kek is álmosak, feküdjetek le.
Az asszony összerezzent és ijedt te
kintettel nézett a tűzbe. Azután fel
ugrott, karjaival átölelte ura nyakát
s hevesen, félig zokogva kérdezte:
— Hová mégy, férjem?
— A kötelesség útjára, feleség!
H ed en stjern a után:

K ovács Sándor,
theol. akad. tanár.
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De csak azt dobják kövekkel, a mely bő gyümölcsöt terem.
Vannak csillagok az égen, számuk pedig nagy és véghetetlen,
De csak a nap és hold az, a mely fogyatkozásban részt vészén.
Nyugtasd meg szivedet az napokon, a melyeken jó l van dolgod,
És ne félj a viszontagságoktól, melyeket reád hoz a sors.
Biztonságot adnak neked az éjek, de megcsalódol bennök;
Mert a derült éjek közepeit rögtön vihar riaszt fe l téged.
--------- --------------

Halász.
Oh te, ki a sötét éjbe és veszélybe ártod magadat,
Hagyj fö l e törődéssel, a sürgés-forgás nem ad jutalmat.
Nem látod-e a tengert és a halászt, ki partján vesztegel?
Eleimet keres, midőn az éj csillagai tömörülnek.
Bocsátkozik a tenger szivébe és a hullám hányja-veti ő t;
De szeme nem fárad el, hogy nézze, hálója mint dagadoz.
Míglen megörvendezteti őt végre az éji vesződés,
Mert a hal száját felhasította a horog, a veszélyes.
Megveszi tőle az, a ki az éjét nyugalomban tölti,
K i nem fá zik és élvezi békén az Isten áldásait.
Dicsőség az Úrnak! ki egynek ád, mást megfoszt javaitól.
Egyik halat fog, a másik pedig megveszi az ő halát.

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

— Azt a hitvány jószágát! — riadt
fel Csöndesné, nekivörösödve, mint
a pulyka. Pusztulsz a szemem elől,
alávaló rongya.
— Sohse mondja kétszer, Csön
desné asszonyom, megyek én szívesen
Örülök, ha a hátam mögött tudom
azt a portát, a hol veszekedés a szép
szó és káromlás az imádság.
— Vigyen az ördög, de pénzt egy
fabatkát se adok.
Használja az asszony egészséggel,
gazdagodjon a szegény lány pénzéből,
Nem én vagyok az első, de az utolsó
se, a kinek a pénzéből került az
asszonynak selyem-viganó.
Miközben beszélt a lány, a pitvar

ban levő ládájából kiczibálta a cse
kélyke holmiját és tüntetőleg kötözte
batyuba. Utolsó szavainál a gazdasszony felkapta a keze ügyébe eső
seprőt, de már szaladásnak eredt és
kis híja, hogy bele nem ütközött a
vele szemben jövő Eszterbe.
Csöndesné szikrázó szemekkel és
vonagló ajakkal nézett utána, aztán
nagyot fújva, éppen be akart fordulni
a pitvarba, mikor Eszter félénken
megszólalt:
— Adjon Isten minden jót, anyám
asszony !
A gazdasszony rémülten meresz
tette ki rá sárgás szemeit.
— Hát ezeket meg mi a szél hozta
ide az én nyakamra ? kiáltott dühösen.
Eszter fehér lett, mint a fal.
— Apámurammal szeretnék egy
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68 korona 80 fillér. — Kis-MártoníSopronmegye): Király Emma tanítónő 3 korona
— P o zso n y : Kovács Sándorné 3 korona.
— N em es-H o lló s (Sopronm. p. NémetKeresztur) : Mesterházy Lina 2 kor., Mesterházy Károly 1 kor. = 3 korona. — N y itv a :
özv. Obál Józsefné 1 kor., Lengyelné Oláh
Margit 1 kor., Lengyel Lajos 1 kor. = 3 ko
rona. — S zinobánya: Ev. egyház 4 korona
4 0 fillér. — R a tk ó : Lücke Fanni kisded
óvónő 1 korona. — G yőr: Ev. egyházközség
2 0 korona. — N agy-Szent-M iklós (Torontálmegye): Jeszenszky Nándor 1 kor.,
dr. Jeszenszky Géza 1 kor., Novák Károly
1 kor., Fullajtár Dániel 1 kor., Grauzer János
1 kor. = 5 korona. — H om ok b öd öge:
Tóth Kálmán lelkész 1 kor., Ev. egyház
2 kor.. Takács János 20 f. = 3 korona
20 fillér. — R ép czela k : T. S. 20 kor.,
K. S. 1 kor., Répczelak és Csány egyesült
gyülekezet 5 kor. = 26 korona. — Radván y: Ev. egyház 2 0 korona. — P o zso n y :
Ev. egyházgyülekezet 200 kor., Ey. lyceum
gyűjtése40 kor. = 240 horona. — E p e r je s :
Ev. collegium gyűjtése 77 korona 44 fillér.
— Szarvas: Szarvasi fögymnasiumi ifjúság
25 korona. — K ésm árk: Ev. lyceum ado
mánya 5 korona. — F első -J eszen vTuróczmegye): Ev. egyház 10 korona. — NagySzom bat: Albrecht Géza lelkész 1 kor.,
Scharbert Gyula 1 kor., Kalenda János 2 kor.,

szót szólni — monda és szinte hallotta
szive dobogását.
— Ugy-e ? — kérdé a mostoha gú
nyosan — hamar meguntuk a nyomorú
ságot és most vásik a fogunk a fehér
czipóra ? Na, de abból nem eszünk!
Eszter büszkén emelte fel a fejét.
— Dolgozni jöttem, anyámasszony,
megkeresni, a mit megeszem. Imént
láttam, hogy elkergette szolgálóját,
beállók a helyére.
A mostohát gond ütötte. Eszébe
jutott a sok dolog, a mi az őszi betaka
rításokkal jár, aztán meg tudta, hogy
cselédet nem egyhamar kap s a kit
kap is. nem sokáig állja itt. No meg
magát csak nem öli meg a sok munká
val ! Eszter állja a sarat, ha kell,
az szent igaz, de a gyerek! Mi az
ördögöt csináljon a gyerekkel?

Arcza kissé engedékenyebb lett,
mikor Eszterhez fordult:
— No, majd meglátjuk, kerülj bel
jebb !
Eszter a folyosón várta hazatérő
édesapját. Az apa alig szállt le a
szekérről, mindjárt meglátta, azonnal
megismerte a sápadt asszonyban a
saját lányát. Homlokát komor ránczokba igyekezett szedni, de valahogy
nem sikerült neki. A kor tette-e gyen
gébbé vagy valami titkos gond, elég
az hozzá, hogy egy régen elfeledett
érzés mozdult meg szivében.
— No, mit akarsz? — kiáltott rá
az asszonyra.
— Az édesapám szolgálatába sze
retnék állani — felelte Eszter sze
rényen.
— És az urad?

Aranykönyv.
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Kovács Lajos 1 kor., N. János 1 kor., Pólacsek Károly 1 kor., Luzsa István 2 kor.,
Pottornyay Károly 1 kor., Leitner Beata
1 kor., C. Ruke 1 kor, Krüger 1 kor., Balko
40 f, dr. Záturecky 2 kor., K. 1 kor., Frnttig
Arnalia 2 kor., Thébusz Aladár 2 kor., Dröll
Henrik 1 kor., Wrchovszky Ágost 1 kor.,
Vrchovszky Károlyné 2 kor, Richter Géza
40 f, Ungár Károly 1 kor., Lostorfer Károly
1 kor., Koszt 1 kor., Mittácsek Pál 1 kor.,
Pfitzner Lujza 1 kor., Pavelka Alajos 1 kor.,
Pavelka Károly 60 f, Pavelka Béla 40 f,
Pollák Pál 60 f, Pavelka Vilmos 1 kor.,
Pavelka Ferencz 60 f, Petrovics Mária 40 f,
Schmitta Dani 1 kor., Havlik József 60 f,
Kubán Pál 40 f. Climelár 60 f, Sadlan János
1 kor., Chlebik 1 kor., Hirschler Adolf 1 kor.,
Smetana Márton 40 f, Mikeska Ferencz I kor.,
ifj. Havlik Pál 1 kor., Podramszky János
80 f, Tunenka János 1 kor., Kadlecsik Anna
80 f, Mináricsek Lajos I kor., Mináricsek Pál
40 f, Ries Mária 40 f, Kuchta Pál 60 f,
Kornak György 1 kor., Melcha Pál 60 f,
Jánoska György 40 f, Hudec János 80 f,
Piszkla Pál 1 kor. = 51 korona 20 fillér.
— S zep es-B éla : Ev. egyház 5 korona. —
R och falva: Gallo Márton 20 f, Farkas Antal
20 f, Nigrini Judit 10 f, Gömöri Gy. 10 f,
Mabél Ádám 20 f, Benedikty J. 20 f, Sesztina
M. 20 f, Krivulka M. 10 f, Mihalik M. 10 f,
Mihalik J. 20 f, Kolesar P. 10 f. Varga J.
10 f, Sándor A. 10 f, Siroki Mária 10 f,
Sbrigner András 10 f, Semeri P. 20 f, Hen
czel J. B. 10 f, Henczel M. 10 f, Mrazs J.
10 f, Mrazs A. 10 f, Lipták Andrásné 10 f,
Gemeri J. 10 f, Gallo István 10 f, Dancso J.
10 f, Jeleszky A. 10 f, Bendis A. 20 f,
Polomszky A. 20 f, Feleczky M. 10 f, Sesz
tina J. 20 f, Prasek J. 10 f, Demko Á. 10 f,

Kovák M. 10 f, Szuchan Gy. 10 f, Adami A.
10 f, Szklenár A. 10 f, Palicka J. 10 f,
Zaborszky József 10 f, Kmetik G. 10 f,
Pavlics Z. 10 f, Gömöri A. 10 f, Gáli P.
10 f, Galko J. 10 f, Lipták Gy. 29 f. Spicák
Gy. 10 f, Sviczki Á. 20 f, Lukács P. 1 kor.
= 6 korona 50 fillér. — Ig ló : Iglói ev.
egyház 25 kor., Pákh K. 3 kor., Topscher
Gy. 5 kor., dr. Walner Gy. 3 kor., Szontagh G. 2 kor., Róth Lajos 1 kor., Koronczay
Gy. 2 kor., Jantner A. 2 kor., Bartsch G.
2 kor., Fábry Jánosné 2 kor., Heyszl J.
2 kor, Antal 1 kor., N. N. 2 kor., Fest Béla
1 kor., P. 1 kor., Windt A. 2 kor., Bartholy
L. 1 kor., özv. Bobozy Istvánné 1 kor.,
Melczer Ágost 1 kor., N. N. 2 kor., Hajt J.
1 kor., Gotthardt A. 1 kor., Ritter S 2 kor.,
Fábry E. 1 kor., Windt I 2 kor., Senger
1 kor., Klug Mária 1 kor., Papp E. 1 kor.,
Sztrelko K. 1 kor., dr. Neubauer L. 2 kor.,
Klug S. 2 kor., Páczay A. 1 kor., Fábry L.
1 kor., Kesmarszky Gy. 1 kor., Lehoczky
L. 1 kor., Fábry G. 1 kor., Vurallyi 1 kor.,
Újlaki 1 kor., Reich Gy. 1 kor., Thern Irma
60 f, Stollmann J. 50 f, Lesch J. 40 f,
Széli II. 2 kor.. Sztrelko Paulina 1 kor.,
Langsfeld Ottilia 1 kor., Fábry Tóbiás 1 kor.,
N. N. 40 f, Reich R. 1 kor., Nősz J. 1 kor.,
Fábry Bindt Laura 1 kor., Scherfell Auguszta
1 kor., Fleischer L. 1 kor.. Hayde L. 1 kor.,
Thern Gusztávné 1 kor., Marton Károlyné
1 kor. — 97 korona 9 0 fillér. — Székesfeh érvár: Neusinger Lajos 1 kor., Falvay I.
50 f, H . . . 1 kor., Hoffer F. 1 kor., Simon
F. 50 f, Kimer L. 50 f, Endersz J. 1 kor.,
Piánk J. 1 kor., Endersz J. 1 kor., Giffing
E. 2 kor., N. N. 1 kor., dr. N. N. 2 kor.,
Hazay V. 1 kor., N. N. 40 f, Balog J. 20 f,
Juhácsek P. 40 f, Zugor J. 1 kor., Tornyos

— Eltemettem!
Csöndes Péter ajka elnémult, mintha
a halál hidegen lehelt volna rá. Fáj
dalmas csendesség nehezedett rájuk
és az asszony szeméből megeredtek
a jóttevő könnyek.
Úgy-e jobb lett volna el se menni ?
— kérdé kis vártatva az öreg.
— Nem bántam meg — felelte
komolyan az asszony.
— Micsoda ? — pattant fel dühösen
az'öreg. — Hát nem volt még elég?
Kibe bizakodói, hogy a makacsságod
most sem tört meg?
— Isten nem hágy el — válaszolta
meggyőződéssel Eszter.
Az öreg elvörösödött mérgében.
— No az ugyan megsegített! —
kiáltotta haragosan.
Ekkor valami különös történt. Az

asszony szoknyája mögül egy szőke
gyerek tűnt elő és míg egyik kezével
anyja szoknyáját szorongatta, a mási
kat bizalommal nyújtotta Csöndes
Péter felé, cseppet sem félve annak
mérges hangjától.
— Apa, apa — gagyogta.
Csöndes Péter ránézett. Megint nagy
igyekezettel kezdte a homlokát összeránczolni. Aztán jobbra nézett, balra
tekintett. Kalapját levette fejéről, fel
akasztotta az alacsony léczajtóra.
Végre megint csak a kis gyermeket
nézte. Egyszer aztán a haragos ember
lehajolt az apró emberkéhez és lassan,
vigyázva felemelte karjára.
Egy szurtos oldalkamrában adott
Csöndes Péterné a két jövevénynek
egy kis vaczkot éjjeli nyughelyül.
—- Csak nem szedem le minden
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Emberi eSégületlenség.Hogy az ember
sorsával rendszerint mennyire elégiiletlen, s hogy ezen elégületlensége
mennyire indokolatlan, azt találóan
ecseteli a következő régi monda :
A régi időkben élt ,egy szegény
ember, a ki sorsával nagyon elégületlen volt s mindég azt képzelte,
hogy mennyivel boldogabb volna ő,
ha más sorsot adott volna néki vég
zete. A szép Egyiptomban, a hol
lakott, a nap neki túlforró volt, a
Nílus habja túl nedves, sziklabar
langja túlnyirkos, az ég túlságosan
kék. Ha kiment a faluba, a mit nyug
talanságában többször megtett, iri
gyelte a földmívest, holott az majd
agyonsült a nap forró sugaraiban;
ha a Nílus folyó mellett, vezetett el
útja, irigységgel tekintett a halászra,
ki lenge csolnakán himbálózva sik
lott tova a Nílus vizén, jóllehet a
krokodilusok s vízilovak miatt foly

ton veszedelemben forgott az élete.
Boldognak mondotta a tevehajcsárt,
mert, hogy olyan kevés a gondja. S
ha néha-néha megfordult a városban,
Alexandriában s látta fel és alá hullámzani az emberek tömegét, még
jobban zúgolódott, azt hívén, hogy a
világon az övénél mindenkinek jobb
a dolga. Ilyetén kóborlásaiból vissza
térve, panasztól visszhangzott lakása,
hogy az Isten őt ilyen sorsra kár
hoztatta.
Egyszer, ily elégületlenűl elalud
ván, álmot látott. Almában —
úgy tetszet neki — egy angyal lépett
hozzája s kezét megfogván, így szólt
hozzája: „Miután te sorsoddal annyira
elégedetlen vagy, jer, kövess, válassz
magadnak egy másikat!"
Az angyal erre egy nagy palotába
vezette be, a hol a sok fényes terem
ben, egymás mellett a falon, külön
féle öltözékek csüngtek felakasztva.
„Minden egyes öltözék — mon
dotta az angyal — egy-egy életsor
sot képvisel. Vesd le tehát a ruhá
dat s végy fel egyet ezek közül, a
melyik legjobban megtetszik."
Emberünk levetette a maga egy
szerű, kopottas ruháját s elkezdett a
ruhák között nézegetni. Volt ott ruha,

nap a kedvökért ezt a sok drága
ágyat
mondá a padlásig vetett
ágyra mutatva.
Csöndes Péter bármilyen bakafántos
ember volt, még se igen mert ellent
mondani kaczkiás második felesé
gének.
— Jól van, jól — mormogta —
hisz úgy sincsenek jobbhoz szokva.
A kis kamrában, a hová Eszter
faggyúgyertyájával belépett, szintén
nem történt 5 év óta semmi változás.
A fíatal nő egy felforditott dézsa
fenekére eresztett néhány faggyúcseppet és rátapasztotta a gyertyát,
aztán körülnézett. Ott vannak a kerti
szerszámok, ásó, kapa, gereblye a
szögletben, a zöldmázas korsók is
ott terpeszkednek csúcsos orrukkal a
szürke fal mentén. Néhány rézczifrás,

tulipános láda csüngő lakatjával és
egy széles lóczára felvetett ágynemű
volt az összes bútorzat,
így volt ez régebben is, csak az
a sok szemét nem volt minden szög
letben. A pók is mekkora vastag
függönyt szőtt az ablak fölött.
— Palika jer, lefektetlek — szólt
az anya kis fiához, ki félénken nézett
szét az idegen helyen. Olyan kísér
tetiesnek látszott az édesanyja árnyéka,
a mint ide-oda imbolygóit a piszkos
falon.
— Apa, apa — suttogta a kis fiú,
a mint álomtól nehéz szempilláit fel
emelte.
Kovácsné megfogta kis kezét és
szelíden szólt:
— Apa Istenkénéi van az égben.

A. 40 f, Hanz P, 80 f, Zelenka F. 1 kor.,
Mester J. 50 f, özv. Hirth Ferenczné 1 kor.,
Szöllősi M. 1 kor., Mészöly V. 80 f, Kalmár
L. 1 kor.,'. Kniezner Gy. 50 f, = 22 korona.

APRÓ TÖRTÉNETEK.

102

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

meg ru h a! A királyok fényes bíborpalástjától lefelé egész a napszámos
durva daróczáig. No hiszen,„ez kel
lett neki; ez az, a mi után az Jő
szive vágyódott!... Neki is lát mohón
a válogatásnak s kezdi a ruhákat
magára öltögetni. Jár-kel, nézeget,
forgatja, öltögeti egy nap, két nap,
egy hétig, de csak nem tud kedvére
valót találni. Egyik sem állott rajta
kifogástalanul. Az egyiket túlhosszúnak, a másik túlrövidnek; az egyi
ket túlbőnek, a másikat túlszűknek;
az egyiket túlkeménynek, a másikat
túlpuhának ; az egyiket túlszellősnek,
a másikat túlmelegnek; az egyiket
túlnehéznek, a másikat túlkönnyűnek
találta, úgy, hogy nem tudott közü
lök választani. Mit csináljon, melyi
ket válassza! — sopánkodott magá
ban, a mint a fényes termeken végig
menve, már csak néhány igénytelen
öltözéket látott a fogason függni.
Végül az ajtónál meglát egy ruhát,
felölti s íme — az épen jó neki.
Lelkendezve fut az angyalhoz s jelenti
neki, hogy végül talált egy kedvére
való öltözéket.
Erre az angyal kézen fogja, át
vezeti egy másik terembe s ott egy
tükör elé állítja. A mint emberünk
Légy jó te is mindég, mint apa volt,
akkor te is oda jutsz.
A gyermek elmosolyodott, szemei
lezárultak és mély, csöndes álomba
merült.
Eszter leült a gyermek fekhelyére
és állát kezére támasztva, elmélyedt
gondolataiba. Eszébe jutott a régi idő,
mikor esténként a czifra szobában
fonta ki sötét hajából a piros pántlikát.
Most nincs ott helye többé. De ez
nem okozott keserűséget neki. Jobb
így megszolgálni mindenért, hogy a
gyermeke egy falat kenyeret se egyék
panaszosat. Elgondolta jövő életét és
akkor valami szorongás fogta el,
mintha egy névtelen ellenséggel állna
szemközt. Az apja jutót eszébe, a ki |
még mogorvább, mint volt, de mégis
valami szánalmat érzett iránta, mert :

a tükörbe tekint, összecsapja kezét
s csodálkozva felkiált: „Hiszen ez
az én régi öltözékem!“
„Igen, — szólt az angyal komolyan
— az az ! íme, láthatod, oktalan ember,
hogy minden ^életsorsnak megvan
nak a maga hátrányai, a maga bajai
s ha az ember a maga bajait össze
hasonlítja a másokéval s cserélni
kellene, inkább hajlandó csak a magáéi
mellett maradni. .. Fordítsd hasz
nodra a tanulságot s elégedjél meg
azzal, a mit az Úr bölcsesége kiosz
tott számodra!“
. . . De sok sorsával elégedetlen
embernek nem ártana a mese tanul
ságát a szivébe vésni!
*
Mit nem tesz a jó példaadás! Bajor
országnak Blutenburg nevű falujában
volt egy kis templom, a melybe Kristóf
bajor herczeg, valahányszor útja arra
vezetett, rendszerint betért s benne
hosszabb-rövidebb időt töltött, a sze
rint, a mint több vagy kevesebb mon
dani valója volt az Istennek. Ha pedig
kiment a kápolnából, s a mezőn szántogató földmívesekkel találkozott, szí
vesen szóba állt velük a jószívű her
czeg s kedélyesen elbeszélgetett.
észrevette, hogy a mostohának csak
egy szempillantása kell, hogy a hara
gos ember elhallgasson. „Jól mondtad,
Pali, — fohászkodott fel, — hogy a
gyermek helye a szülője mellett van,
kivált, ha annak titkos gondja, szen
vedése van.
Ezzel a gondolattal a maga bána
tát álomba ringatta, hogy az apja
mellé állhasson.
Kezét szorongva emelte az égi Atya
felé és érezte, hogy imája könnyebb
séget okoz szivének. A Mindenható
felemeli magához.
Még alig pitymallott, mikor Esz
ter már söpörte, takarította kis kam
ráját.
(Folytatjuk.)
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Egyszer egy ilyen sétája alkalmával
egy öreg földmívessel találkozott s
szokása szerint vele szóba ereszkedett,
s miután az öreg illedelmes és értel
mes beszédjével nagyon megnyerte a
tetszését, azt kérdezte tőle, nincsen-e
valamire szüksége, örömest megtenne
neki valami szívességet.
„Köszönöm a jóságát, Fenséges
uram, — felelt megilletődve az öreg
ember, — nekem nagyobb szívességet
úgy sem tehet, mint a minőt tett már“.
„Hogy-liogy? — kérdezte a herczeg
meglepődve — én arról semmit sem
tudok. “
„Annál jobban tudom én — felelt
az öreg ember — s nem fogom soha
sem elfelejteni Fenségednek, hogy a
fiamat megmentette . . . . Úgy történt
a dolog, instálom alásan, hogy az én
fiam rossz útra tévedt; templomról,
imádságról hallani sem akart s napról-napra mind jobban sülyedt. Egy
szer aztán haza jött ide Blutenburgba
s látta, hogy Fenséged így délután
bemegy amott abba a kis kápolnába.
„Megnézem, hogy mit csinál ott a herczeg“ — szólt a fiam gúnyosan, s
titokbanFenséged után lopózott. Mikor
azonban Fenségedet a kápolnában
ájtatosan imádkozni látta, annyira
megilletődött, hogy azután ő is imád
kozni s templomba járni kezdett s
azon időtől fogva egészen más emberré
lett. Örök hálára vagyok én kötelezve
Fenségednek, s azért mondom, hogy
nagyobb szívességet nem tehetne ne
kem, mint a minőt már te tt, . .
íme, a jó példa áldása! S ez csak
egy eset a sok ezer közül. Nem ok
nélkül buzdítják tehát az Isten szolgái
a szülőket, nevelőket s elöljárókat
arra, hogy a gondjaikra bízottaknak
jó példával járjanak elől. Ki tudja,
hogy a jó példa hol hat áldásosán
s a rossz példaadás hol pusztít, öl
dököl. Azért mondja az Üdvözítő is
tanítványainak: „Úgy fényljék a ti
világösságtok az emberek előtt, hogy
azok látván cselekedeteiteket, általok
Isten dicsőítésére ösztönöztessenek“.
Vajha megszívlelnék e szavakat s
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a fenti példa tanulságait mindazok,
a kiket illetnek!
*
A legjobb útravaló. Egy szegény,
de becsületes városi mesterember meg
nősült s egy nálánál még szegényebb
falusi iparostársának vette elaíeányát.
Mikor az ifjú-pár az esküvő után a
szülei házba visszatért, a jó barátok,
rokonok és ismerősök különféle jó
kívánságokkal halmozták el. A meny
asszony apja is, egy könyvvel a hóna
alatt, oda állt gyermekei elé s így
szólott hozzájok:
„Kedves gyermekeim! Ti szegény
nek tartotok engem, de valójában
nem vagyok az. Most, hogy új otthont
alapítotok magatoknak, felszerelésiek
hez én is hozzá akarok valamivel járulniA Ezt mondván, a hóna alatt
tartott könyvet a kezébe vévé s át
adván azt az ifjú párnak, beszédjét
igy folytatá: „íme, ez a könyv: az
Isten igéje, a Biblia. Az ember nem
csak kenyérrel él, hanem az Istennek
minden igéjével, mely az ő szájából
származik. Szegénységemben ez a
könyv volt az én kincsesbányám s
vele mindég gazdagnak éreztem ma
gamat. Nehéz napokat láttam életem
ben, de ez a könyv nem hagyott soha
megszégyenülni. Görcsösen ragasz
kodtam hozzá és soha cserben nem
hagyott. Nemcsak életemben voltam
boldog vele, de érzem, hogy majdan
nyugodtan is fogok meghalni. Ragasz
kodjatok ti is szilárdan ehhez a könyv
höz, mert Isten az, a ki benne szól
mi hozzánk. S az embert sohasem
érheti nagyobb megtiszteltetés, soha
nagyobb szerencse, mint ha az Isten
beszél ő hozzá . . . .“
Az ifjú pár megszívlelte az apa
tanácsát és sohasem volt oka azt meg
bánni.
Erre a nászajándékra manapság,
fájdalom, kevés szülő gondol; de hát
azért is dúlnak oly gyakran viharok
a legtöbb családban, mert nincs ott
az Lr, a ki szelíd szavával azokat
lecsendesítse, s a sziveket inegnemesitse s tartós boldogsággal ellássa.
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A ki meg nem temeg. Luthernek
sok jeles és bátor mondását örökí
tette meg a történelem múzsája s
azok mind az ő végtelen nagy hitét
s Istenben való bizodalmát tanúsít
ják. Ez utóbiakból való az a mondás
is, a melyet itt felhozok.
A nagy reformátor félénkebb barátai
egyszer azzal ijesztették, hogy jó
lesz vigyázni, mert György herczeg
is ellenségei közé tartozik s ügyé
nek ellene lesz.
„No és aztán? — válaszolt Luther
nyugodtan. — Hátha záporeső gya
nánt csupa György herczegek es
nének az égből, még akkor sem fél
nék, míg az Isten velem van !“
. . . Hej, nagy erő az az Istenben
való bizalom!
Közli: P au lik János.
d íd e o isK d íd e o ítiíd íd íd tíJ ía ta ía t

ORSZÁG-VILÁG.
A politikai helyzeL Mióta helyre
állt a parlamenti béke, a képviselő
ház nyakra-főre egész csomó jelen
tős törvényjavaslatot fogadott el.
Megszűnt az ex-lex, vége a farsang
nak s most kezdődik a b ö jt: az
adófizetés. Lukács László pénzügyminiszter már a beruházásokra vo
natkozó törvényjavaslatot is beter
jesztette. Több mint háromszázmillió
koronát kíván közmunkákra fordítani.
Semmi kétség, hogy a törvényjavas
latból nemsokára törvény lesz s így
sok ezer munkás kéz mielőbb ismét
kenyérhez jut. Lesz miből fizetni
adót s a takarékos, okos gazda félre
is tehet.
Samassa József, egri érsek, a fő
rendiház pénzügyi bizottságában ha
talmas beszédet mondott, mely klaszszikus szépségével és mély gondolatai
val a külföldön is feltűnést keltett.
Kifejtette, hogy alkotmányos ország
ban a kormány feje vezeti a nemzet
ügyeit. Kitűnő férfiúnak kell lennie,
kinek helyét tehetségével, előrelátá
sával, szellemével, jellemével, maga
viseletével és ékesszólásának erejével

kell kivívnia. Üdvözli Tiszát, ki ké
pességeit a közügynek szenteli, nem
szolgálván senki mást, csak a hazát
és fáradságaiért még a közelismerés
ben sem keresi jutalmát.
A káposztásmegyeri vízmű elké
szült. Budapesten nagy az öröm,
hogy a húsz millió koronán épült
vízmű teljesen elkészült. A vízművek
megalkotása Kájlinger Mihály igaz
gató érdeme. 0 tervezte, ó építette
és ő lett az igazgatója is. Ezelőtt
tíz évvel, 1893-ban fogtak hozzá az
építkezéshez, Káposztásmegyer hatá
rában. Elsőben is 30,000 köbméter
napi vízszállításra szolgáló telepet
építettek, ezt aztán tiz év alatt anynyira bővítették, hogy ma 240,000
köbméter vizet szállít a vízmű. Öt
emelet magasságú gépek gyűjtik
össze a kilencz kilométer hosszú
partvonalon fúrott kutak vizét, a gé
pek az összegyűjtött vizet beszorítják
a közel másfél méter átmérőjű ha
talmas két nyomócsőbe a melyen át
az ivóvíz a főváros házaiba jut. A
káposztásmegyeri dunapartona palotai
szigeten és a szentendrei szigeten
tizenhárom kilométer partvonalhossz
ban hetvenhárom kútból szívják a
gépek a vizet. A szigeti kutak vize
a Duna feneke alatt épített két na
gyobb és egy kisebb alagúton át jut
a káposztásmegyeri telepre.
A vízvezetéknek az volt az egyet
len baja, hogy üzembe kellett venni,
mielőtt egészen elkészült. Most el
készült egészen, reméljük, nem lesz
több vízmizéria.
A sztrájkok. Budapesten mostaná
ban az asztalosok, lakatosok és sza
bók sztrájkolnak. A szabómunkások
sztrájkja a legáltalánosabb. Mivel a
nagymesterek nem akarják munkásaik
feltételeit elfogadni, ez utóbbiak munkás-üzemtelepek szervezéséhez fogtak.
Minden kerületben műhelyeket állí
tanak fel, a hol a munkások kenyeret
szerezhetnek s a közönség is kielé
gítheti érdekeit.
A bileki tisztek büntetése. A szerajevói katonai biróság a tavalyi július
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20-iki bileki katasztrófa okozóit, Grünzweig alezredest öt havi és Török ezred
parancsnokot két havi fogházra Ítélte.
A fővárosi polgármesterek kitün
tetése. Halmos János polgármester
a királyi tanácsosság mellé a napok
ban új kitüntetést kap. Mint érte
sülünk, a király a polgármestert udvari
tanácsossá fogja kinevezni. A két
alpolgármester is részesül királyi ki
tüntetésben ; a király Matuska Alajos
és Rózsavölgyi Gyula alpolgármeste
reknek legközelebb királyi tanácsosi
czímet fog adni.
Az orosz-japán háború. A japáni
hajóhad f. hó 22-én délelőtt tizenkét
napi szünet után újból megjelent PortArtur előtt s két óránál tovább bom
bázta a várost. Ez immár a negyedik
támadás az orosz hadi kikötő ellen
és a rendelkezésünkre álló adatokból
ítélve, a leghevesebb. Február 9-én
tizenöt japáni hajó ostromolta a várat
háromnegyed óra hosszat, február
25-én a támadás csak rövid, futólagos
volt; márczius 10-én tizennégy hajó
négy óra hosszat tüzelt, f. hó 22-én
pedig tizennyolcz hajó két óránál
valamivel hosszabb idő alatt 208
lövést tett.
A legutóbbi harczban az ostromló
japáni hajóhad három hadosztályra
oszlott. Az egyik a Liaotésan-félsziget
mellett foglalt állást s onnan a kes
keny földszoroson keresztül bombázta
a várost, a másik kettő pedig a kikötő
bejáratánál jobbról és balról állt fel.
Az orosz hajók közül a „Retvizán“
nem jött ki a kikötőből, hanem szin
tén a földszoroson keresztül viszonozta
az első hadosztály tüzelését, a többi
hajó azonban kijött a kikötőből s
elég hevesen viszonozta a támadók
tüzét.
Hogy mi kárt okozott a lövöldözés,
az orosz jelentések elmondják, hogy
egy gránátjuk leszerelte az egyik
japáni hajót, de a Port-Arturban esett
károkból csak öt halottat s tiz sebe
sültet ismernek be.
A bombázás leírásából azonban
nyilvánvalóvá lesz két dolog: először
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az, hogy nem volt igaz a jelentés, a
mely a port-arturi hajóhadnak a vladovosztokival való egyesülését jelen
tette ; másodszor pedig az, hogy a
„Retvizán" még mindig megsülyedve
fekszik benn a kikötőben, ha el is
vontatták a bejáratból.
A szárazföldön a japánok mind
inkább közelednek a Jalu folyóhoz,
melynek túlsó partján az oroszok
foglaltak állást. Itt-ott az oroszok
már visszavonultak a japánok elől. Az
orosz hadsereg új fővezéreKuropatkin,
volt orosz hadügyminiszter, már a
harcztérre érkezett.
A hererók lázadása. DélnyugatAfrikából érkezett hirek szerint a
hererók fölkelése minden irányban
terjed. A gyarmatnak háromnegyed
része forradalomban van. Újabban a
a németek birtokairól már az angolok
földjére is átharapódzott a lázadás
lángja. A fölkelők borzasztó kegyet
lenséggel végezik ki az elfogott eu
rópaiakat. A Németországból küldött
segítség tehát kevésnek bizonyult.
A franczia képviselöházban nagy
vita folyt a szerzetes-iskolák eltörlése
ügyében. Folyó hó 23-án éjjeli ülést
tartottak, csakhogy gyorsabban intéz
zék el a szerzetesek iskoláinak meg
szüntetésére vonatkozó törvényjavas
latot. Nagyon hosszú vita után elfo
gadták a harmadik czikket, a mely
a tanítóintézetek bezárásának határ
idejét állapítja meg. Mivel a szerze
tesek gyakran a franczia állam ellen
izgattak, a kormány nem tűrhette a
klerikálizmus vakondmunkáját. Most
állami iskolákat állít a franczia kor
mány is.
Veres Pálné szobra. A Veres Pálnészoborbizottság, a mely a múlt év
április 8-ikán alakult meg, f. hó 24-én
tartotta első nagyobb tanácskozását
a vármegyeház termében. Id. Lovassy
Ferenczné, mint az ideiglenes bizott
ság elnöke, beszámolt az eddigi tör
téntekről. Ezután Zsiliyiszky Mihály
államtitkár mondott köszönetét Lovassynénak buzgólkodásáért. A bizott
ság beadta lemondását s azután meg
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ejtették a választásokat. Elnökök let
tek: id. Lovassy Ferenczné és báró
Dániel Ernőné. Álelnökök: Zsilinszky
Mihályné, Lázárné-Kasztner Janka,
BernátGézáné. Pénztáros: Hellebronth
Jánosné. Titkár: gróf Somssicli Tiha
mér. Jegyző : dr. Kilián Tibor. Alakult
ezenkívül még három albizottság.

KÖNYVESBOLT.
Jelentése a balassagyarmati ág. h.
ev. iparos férfiak és ifjak szövetke
zetének IV. évi működéséről az 1903.
évben. Közli Vitéz Lajos kér. missziói
lelkész.
A jelentésből kitűnik, hogy e nemes
intézmény híven törekedett kitűzött
czélja felé. Hetenkint felolvasásokat,
vallásos és hazafias összejöveteleket,
estélyeket rendezett; szép könyvtárt,
egyházi és más hasznos lapokat bocsá
tott tagjainak rendelkezésére. A szö
vetkezet vagyonilag is gyarapodott.
Bevétele 1389 kor. 79 fill., kiadása
pedig 1220 kor. 90 fill volt. Az idei
közgyűlést február 28-án tartották
meg, a melyén összeállították a jövő
évi költségelőirányzatot s megelége
déssel vettek tudomást az elnök jelen
téséről.
Az aradi ág. hitv. ev. egyházközség
1903. évi jelentése. Közli Frint Lajos
lelkész.
A 22 lapnyi füzetből kiemeljük a
következőket: Az aradi egyház 18 éve
gyűjt egy építendő templomhoz ala
pot. Az alap a 80,000 koronát meg
haladja. Ez évben 40,000 koronáért
a város főforgalmi vonalán egy telket
vett, a hova a templomot akarja fel
építeni. Hogy a templom teljesen sza
badon álljon, a város 1009'60 □-méter
területet adott az egyház 'telkéhez.
Az építést — ha csak lehetséges —
az 1905-ik évben akarja megkezdeni
az egyház. Ugyanakkor óhajtja két
emeletes bérházát is felépíteni. A
templomépítési alap gyarapodott ado
mányokban 2241 korona 29 fillérrel,
kamatokban 2584 kor. 85 fillérrel.

Az egyház „Szegény tanulókat sególyző alapja11 114 koronát kapott a
lefolyt évben és 100 koronát fordított
segélyekre. Gyámintézetre, pogány
misszióra, egyetemes papi nyugdíjinté
zetre és szegény egyházakra 102
koronát gyűjtött és osztott k i; a
„ Segélyalap“-ból supplicansoknak 73
koronát adományozott. Többen Úr
vacsorái bort és gyertyákat adtak.
Az egyház népmozgalmi adatai a
következők: született 37 fiú és 29
leány, összesen 59 gyermek; esküdött
8 pár, meghalt 61 egyén; konfirmáltatott 23 gyermek; az Úrvacsorával
élt 331 egyén; egyházunkba tért 6
egyén, kitért 4 egyén.
Jahresbericht an die Evangelische
Gemeinde A. C. in Szepesbéla iiber
das Jahr 1903. Yerfasst durch Sá
muel Weber Pfarrer. VII. Jahrgang.
Szerzője rövid visszapillantással kezdi
s méltán elítéli az Amerikába való
vándorlás lázát. A gyülekezet belső
élete ékesen folyik. Különösen áldá
sos az ev. nőegyesület s az ev. ifjú
sági egyesület működése. Szép, hogy
ez utóbbi a tiszta hazaszeretet szent
oltáránál is bemutatta áldozatát az
Úrnak. „Adjátok meg a császárnak,
a mi a császáré, Istennek, a mi
Istené 1“
Lampel R. (Wodianer) kiadványai.
Egy csomó könyv hagyta el ismét
a sajtót, a tevékeny Lampel (Wodia
ner) budapesti czóg kiadásában. A
szerkesztőségünknek beküldött köny
vek a következők: Vezérlcönyv a
testgyakorlathoz népisk. tanítók szá
mára. írta Stepanko Albert. Ara 2 K.
— Praeparatiók iskolai német re
mekírókhoz. Szerkeszti Matskássy
József. Két füzet. Egy-egy ára 50 fil
lér. — Magyar-Latin Szótár. Szer
kesztette : Szőke Adolf és Schmidt
Attila dr. Ára 2 K. 80 fill. — Klauzál
Gábor, az első in. kereskedelmi mi
niszter. írta Szmolényi Nándor. Ára
1 K. 50 fill. Iparosok Olvasótára. X.
évf. 3—4—5. szám. Szerk. Mártonffy
Márton. Egy-egy füzet ára 60 fillér.
Mindezek a munkák csinos külső ki-
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állításukkalrés értékes benső tartalmukkal”érdemesek a pártolásra.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.
A mézgafolyást — a csonthéjas
gyümölcsfák e régi betegségét — a
tapasztalat szerint a talaj meszezésével gyógyíthatjuk. E mellett bizonyít
Sorauer professornak tudományos kí
sérlete, mellyel mesterséges mézga
folyást létesített sóskasav segélyével.
Gyümölcsfa-oltvány a szegedi kis
gazdáknak. A földmivelési minisz
térium a szegedi állami erdőhivatal
kezelése alatt álló bilisicsi gyümölcsfaiskolát azért létesítette, hogy abból
a Szeged vidékén lakó földmíves
kisgazdák gyümölcsfa-oltvány-szükségletüket könnyen és olcsón szerez
hessék be. Tallián Béla földmivelésiigyi miniszter most az iskola oltvány
készletéből 7021 darab kétéves gyü
mölcsfa-oltványt utalványozott ki,
hogy az állami erdőhivatal ezt 20
filléres kedvezményes áron 170 föld
míves kisbirtokos között ossza ki.
A gyümölcsfák bemeszelése. A
„Gyiimölcskertészu ez. szaklapban
Horváth Sándor urad. főkertész a fák
bemeszelésének védelmére kél. „Min
denesetre — írja H. S. — a hol a
gazda gyümölcsfáit nem ápolgatja,
illetve nem nyesegeti, nem ritkítja
ágait, nem hernyózza stb., sőt még
a gyökérből előtörő vadhajtásokat is
megtűri, ott a bemeszelés mit sem
ér. De igenis, ott helyén való, ahol
a gazda szakértelemmel párosult
szorgalommal gondozza gyümölcsfáit.
Például minden évben kétszer (nyár
elején és ősszel) a fák alját körül
fölkapálva, lehetőleg mélyen felporhanyítja s túlérett trágyával vagy
komposzttal megtrágyázza, évenkint
többször, különösen a fiatalabb fáit,
hígított trágyalével öntözi. Metszegetós által a napfény és levegő beha
tolását a fái koronáiba engedi, —
ott szinte elkerülhetetlen a bemesze
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lés. Hogy a gyümölcsfáknak bemeszelését elvitatlanul szükségesnek tar
tom, bizonyítására a következő okokat
sorolom fö l:
1. Mindannyian, a kik a gyü
mölcsfák ápolását létkérdésnek veszszük, már tapasztalásból tudjuk, hogy
olyan gyümölcsfa, amelyet ősszel
szakértelemmel megtisztogattunk s
bemeszeltünk rendesen, átél fagyasztó
nagy hidegeit sokkal könnyebben
kiállja, mint az, a melyet sem más
anyaggal be nem kötöztünk, sempedig
be nem meszeltünk.
2. A bemeszelt fákon még egy
szer sem vettem észre, hogy tavaszszal fagyfoltok mutatkoztak volna,
míg a bekötetlen vagy bemeszeletlen
fákon, mint tudjuk, a déli oldalon a
fák derekán rendesen hótalan nagy
tél után fagyfoltokat észlelünk, a me
lyek a fák életerejét csak rövidítik.
E tünet — ha szabad annak nevezni
— onnan van, hogy nappal a fa
derekának sejtjei a napfénytől át
melegednek s a reá következő éjben
ismét megfagynak. Ezen fagyfoltok
különösen az almafáknál a fenesedéshez az első lépést teszik, ha ezen
fagyfoltokat tavasszal figyelmen kí
vül hagyjuk ; már pedig több kertész
nél is észrevettem, hogy ezen fene
fészeknek is nevezhető fagyfoltokkal
épensóggel nem törődnek, a mi néze
tem szerint öreg hiba.
3. Mindenféle rovar, hernyópete,
vértetű stb. található a fa derekán
levő repedésekben; különösen elő
szeretettel keresik föl a rovarok, pillék
álezáik, illetve petéik búvóhelyeinek
s mindezeket egyszerű bemeszelés
által elpusztíthatjuk, különösen, ha az
öregebb fák kérgeit már előzetesen
levakartuk.
4. Nem minden gyümölcstermesztő
gazda tudja azt, hogy gyümölcsfáinak
néhanapján egy kis mészre is volna
szükségük s így bemeszelés folytán
— tudtán kívül bár — mégis,
csak juttat nekik azt i s ; míg ha
gyümölcsfáit nem meszelné, eszeágába se jutna, hogy hiszen a gyű-
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mölcsfákat, különösen mészben sze gyümölcsfák bemeszelésétől, de egy
gény talajban, trágyázáson kívül szersmind szem előtt tartsuk mindig
meszezni is kell, hogy gyümölcstermé azt, hogy a meszelést rendes időben
sét tetemesen elősegíthesse.
végezzük. Természetesen a meszelést
5.
Különösen a csonthéjasoknál a megtisztogatott fákon végezzük. így
metszés után, ha a sebeket be is egyik gazda a másik után haladva,
kenjük oltó-viaszszal, bizonyos mennyi elérjük azt, hogy édes magyar hazánk
ségben mézgásodás áll be, míg ha a ban a gyümölcstermesztés mindjobban
fent említett keverékkel rögtön be fellendül s Isten fáradságos munkánkat
meszeljük, a mézgásodás elő nem bő gyümölccsel fogja megjutalmazni.
fordul.
Malacok hasmenése. A malacok ren
Végre pedig, mivel nincs mindenki desen 3—5 hetes korukban esnek
azon helyzetben, hogy gyümölcsösét ebbe a bajba, mely hirtelen lép föl,
megfelelő magas kerítéssel védhetné s miatta az állat kedvetlen, húzódozó,
a nyulak kártételei ellen, — különö fájdalmat mutat és nyughatatlan.
sen szántóföldeken, dülőutakon stb. Ürüléke nyúlós, sárgás, savanyú szagú.
— mit tehet az ember ilyen esetben ? Ennek a bajnak nedves almozás,
Én már több év óta sikeresen úgy tisztátalanság s ezekből származott
védekezem a nyulak ellen, hogy a meghűlés, esetleg a szoptatós koczámár említett mésztej, sárgaföld, friss nak túlerős táplálkozása lehet az oka.
marhatrágya keverékéhez még V8 rész Mindenekelőtt ezt kell eltávolítani.
tetőkátrányt is elegyítek s az útszéli Az ólat fertőtlenítsük 30%-os karfiatal gyümölcsfáimat e keverékkel bollal, kreolinnal vagy lysollal; az
meszeltetem be. Nem mondhatnám, állatok alá almozzunk bőven és szá
hogy azóta a nyulakkal meggyűlt razon. Orvosságul adjunk be nekik
volna a bajom. Gyümölcsfáim a nyu ’/4 gramm szalicilsavat, vagy tannint
lak rágásaitól meg vannak mentve s kamilla-theában. Vigyázzunk arra is,
így biztos védekezésem mellett nyu vájjon a hasmenés nem valami más
godtan alhatom.
betegségnek a kifolyása-e ? Ilyen
A meszelést minden évben két be betegség a vérszegénység, mely a
tanult emberemmel végeztetem, levél vérnek nem hiányában, hanem hely
hullás után, száraz időben. Ha a be- telen összetételében mutatkozik. Okai
meszelés megszáradt, a már előze lehetnek: egyoldalú takarmányozás
tesen fölásott s elkészített tányérokat és kizárólagos tenyésztési cél pl. zsírra,
túlérett marhatrágyával tenjrérnyí vas vagy húsra való dolgozás. Éz tehát
tagon beszóratom és így gyümölcs alkalmatlanul nevelt anyaállatoknak
fáim bátran néznek a tél elé. Meg a kellemetlen öröksége s abban nyil
jegyzem, hogy a kátrány a pépet úgy vánul, hogy az apró állatok 2 —3
összetartja, hogy csak a következő hetes korig jól növekednek s egész
nyári záporesők mossák le.
ségeseknek látszanak, de aztán egy
Azt azonban nem merem állítani, szerre lefogynak, bőrük és nyákhár
hogy az őszibaraczkfák egyszerű be- tyájuk meghalványulnak, köhécselnek
meszelés által minden hiba nélkül és zihálnak, végül beáll a halálos
állják ki a telet, mivel az őszibaraczk hasmenés. Gondoskodni kell tehát
fák a bemeszelésen kívül még más téli arról, hogy a növendékállatok ne
takarót is kívánnak, i. i. a szalmával egyoldalúlag fejlesztett szülőktől szár
való takarást; de védettebb helyeken mazzanak és a hízó ne legyen egy
elegendő, ha csak az úgyis rövid úttal állandóan anyaállatnak is el
derekát szalmás trágyával körül használva ; mert így utódai öröklik
rakjuk.
ugyan a hízósságot, de egyúttal erő
Ne térjünk le tehát megkezdett ben elcsenevésznek.
utunkról, illetve ne idegenkedjünk a
A vaj keserűsége. A vaj nem kese
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redik meg, ha készítése alkalmával
körülbelől 1 kilogramnyi vaj tömeghez
egy késhegynyi finom konyhasót a
tejfelhez öntünk s úgy köpüljük és
ha 3—4 vízből ki lett mosva, a víz
ből kivesszük és száraz helyen tart
juk. Vannak esetek, hogy a vaj kese
rűsége a borjas tehenek tejéből ered.
Ily esetekben a borjas tehenek tejét
külön kell kezelni.
A gyümölcsfák ápolása télen. Most,
midőn minden gazdálkodónak elég
ideje van, érdemes a gyümölcsfák
törzseinek tisztítására, a fák trágyá
zására és koronáinak kimetszésére is
gondolni. Hogy szép, jó, egészséges
és termékeny gyümölcsfákkal bírjunk,
szükséges, hogy minden év őszén
ezek körül nagyobb körben a talaj
megásva legyen, hogy a gyökérzet
hez levegő, nedvesség és tápanyag
könnyebben hatolhasson. Ily téli idő
ben végzendő a fák koronáinak ki
metszése, kitisztítása. A korona bel
sejéből minden, továbbá az egymást
keresztező és az egymást dörzsölő
ágak mind eltávolítandók úgyannyira,
hogy a korona belsejébe világosság és
levegő akadálytalanul behatolhasson,
mert azon gyümölcsök, melyek a
korona belsejében nőnek, sohasem
lesznek ízletesek, nem fejlődnek
szépen ki és a korona külső részei
ben levő gyümölcsöktől sok tápanya
got vonnak el. A korona kimetszé
sének (kitisztításának) fiatalabb fáknál
minden második, idősebb fáknál azon
ban minden negyedik évben kellene
történnie. A korona kimetszése után
a törzs és vastagabb ágak mohától
és a régi felpattogott holt héjtól,
héjkaparó-vas és aczélsodronykefével
vagy más kemény ércznemű eszköz
zel megtisztítandók. Hogy ha a fák
törzsei az ősz folyamán nem lettek
volna mésztejjel bemázolva, akkor
ezen munka most is végezhető és
pedig: frissen oltott mész és marha
trágya trágyalével annyira hígítandó
fel, hogy ez egy nagyobb ecsettel
mázolható legyen. Ezen bemázolás a
fákra igen jó hatással v an ; a nyu-
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lakat a törzsek megrágásától távol
tartja, a kártékony rovaroknak a tör
zsön való tartózkodását meggátolja, el
pusztítja a kártékony rovarok álczáit,
a fák sima héjat kapnak ez által s a
kora tavaszi kihajtást is visszatartja,
mivel késői fagyoknál előnyösebb a
későbbi kihajtás. Ezek megtörténte
után a törzs körüli meglazított talajra
terítsünk bármily trágyát, legjobb
azonban e célra a régi érett trágya
szarvasmarháktól. Az így ápolt fák
a tulajdonos örömére mindig termé
keny, egészséges és ellentálló álla
potban maradnak
A skarlát (vörheny) terjesztése tej
útján. A skarlátnak tejjel való terje
déséről érdekes esetet közöl Ekliolm.
Hat családnak összesen tizenegy
gyermeke egy héten belül vörhenyben betegedett meg. E családok vala
mennyien ugyanattól a majorostól vásá
rolták a tejet. A vizsgálat kiderítette,
hogy a betegség terjesztője egy tizen
hat esztendős cselédleány volt, a ki
a fejésben részt vett és a tejnek
üvegekbe való töltésével is foglal
kozott. Ez a leány skarlátanginában
szenvedett, de napi teendőit beteg
sége ellenére is elvégezte.
A tej konzerválása. Dr Renard kísér
letei szerint a tejet oxigénes vízzel
meg lehet őrizni a romlástól, ha a
fejés után kevés időre 1—2 száza
lékos oxigénes vizet adunk hozzá és
8—10 órára félretesszük. Ekkor már
nincs benne semmi sem a fertőtlenítő
szerből s a friss tejnek minden tulaj
donságát megtartva, 2—3 napig is
eláll. íze, emészthetősége nem vál
tozik s csecsemők táplálására teljesen
alkalmas.

KÜLÖNFÉLE.
Lapunk mai ünnepijszámát a szo
kottnál nagyobb terjedelemben veszik
olvasóink, hogy a pihenés napjaiban,
melyeket a Húsvét magasztos ünnepe
nyújt, kellemes szórakozást nuyjtson.
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—
A föltámadás fölemelő gondolata
ihlesse mindnyájunk lelkét.

Szíves tudomásul. Napról-napra
érkeznek hozzánk e lap t. olvasóitól
felhívások, hogy lapunk hetenként
jelenjék meg. Senki sem óhajtja ezt
forróbban, mint e lap jelenlegi szer
kesztője. A Luther-társaság érdemes
elnöksége is hasonló felhívásoknak
kívánt eleget tenni még a múlt év
végén, midőn a főtisztelendő püspök
urak révén felkérte a nagyt. lelkész
és t. tanító urakat, hogy lapunkat
az evang. családok körében elter
jeszteni szíveskedjenek. Lapunk ára
(évi két korona) oly csekély, hogy
a legszegényebb család is előfizethet
a lapra. Méltán remélhettük tehát,
hogy legalább annyi előfizető fog
jelentkezni, a mennyi szükséges a
lap költségeinek megtérítésére. Re
ményeinkben — fájdalom — csalat
koztunk. Egyelőre azonban még nem
csüggedünk, mivel némely kerületek
ből még ma sem érkezett be az elő
fizetőkre vonatkozó értesítés. Hisszük,
hogy elébb-utóbb meg fognak érteni
minket és a kik még ma késnek a
csalatkozással: lelkesedéssel karol
ják fel mindnyájunk közös szent ügyét.
Ismételten kérjük a nagyt. lelkész és
t. tanító urakat, érdeklődjenek ez
egyetlen olcsó és — reméljük — nem
minden eredmény nélkül küzdő la
punk iránt. Vajha szavunk ne lenne
kiáltó szó a pusztában!
Székely kapufeliratok. Máthé Jó
zsef érdekes kapufeliratokat gyűjtött
össze a Székelyföldön. Egy alkalom
mal — írja — Gyulafehérvárt jártam
s ott láttam Imets Fülöp Jákob apátkanonok kapuján e feliratot: ..Áldja
az Úr jöttöd s mentedben is 0 le
gyen őröd“. Háromszékmegye egyik
községében olvastam, roskadozó, két
oldalt támaszra szorult kapun e fel
iratot : ,A mü házunk Isten adta,
— A vendég is használhassa'*. Ta
lán a sok vendégjárástól el is volt
használva .végkép. Az ablakok be
voltak szegezve deszkával, fű nőtte
be az udvart. Gazdája valahol Oláh

országban ette a hontalanság keserű
kenyerét. Ugyanott láttam: „Ki bó
akar jőni, jöjjön jó szándékkal, —
Mert ha nem, ide bé az én haragom
mal találkozik s eltávozik". Kissé
különös fogadása a vendégnek, de
jellemző. Ez a felirat már egészen
általános: „Jó szándékú ember béjöhet, — Rossz szándékú bátran el
mehet". (Előfordul többféle változat
ban.) Vagy ezek: „Jó vendég — jó
gazda: — Megfér e hajlékba." —
„Épült e kis hajlék Isten kegyelmé
ből — A ki rajta béjő részesülhet
ebből". — „A segedelem az Istentől
származik, — Ki e házba béjő aval
találkozik." — „Béke neked ember,
ha béjősz a kapun. — Béke, ha
távozol jó lélekkel azon." — „Biró
András s neje együtt építették —
Isten jóságait sohasem feledték". —
„Kis kapunk ajtaján, hogy ha béjősz
vándor: — Szívesen fogadunk Isten
jóvoltából". — „Itten járó embertár
sunk, ha erényes kebeled: — Akkor
nyíljék neked kapunk s legyen Isten
teveled". — „A ki tiszta szívű, bát
ran bejöhet; — De álnokul élve,
föl s alá elmehet". — „Kapuja szü
lőknek ! mindég légy nyitva szegény
nek : — A jámbort ki ne zárd, sőt
örömödbe se várd". (Szabad fordítása
e latin eredetinek: „Porto pátens
esto, nulli claudoris honesto".) „E
kapun bejöhet az igazságos szívű
nemzet; — Szent ez az ú t: igazon
járjon az ember azon". (Ezsaiás 58.)
E kapunak nyílik zárja, — Ha ki
jó szándékkal járja". — „Ha szán
dékod csak rossz tréfa: — Passusod
a kapufélfa". Többnyire rímbe sze
dett, vallásos vonatkozású, szállóigévé
vált mondások ezek, de jellemzők a
székely emberre.
A héja szemtelenségéről. A héja
vérengzését bizonyára mindemjvadász
eléggé ismeri; s azt is tudja, hogy
apró vadunkkal szemben), a 'legszív
telenebb rabló. Egy tapasztalt vadász
igy emlékezik meg róla:_„Az elmúlt
tél folyamán 4 nyulat kaptam tőle
széjjeltépve! Meg lehetett biztosan
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állapítani a küzdőtérről, ott maradt
pár tolláról s rengeteg ürülékeiről.
Ennek daczára kevesen hinnék el
róla a következő szemtelenséget: Itt
lakó főerdőőröm reggel kimenve szérüskertjébe, nagy sipongást vesz
észre baromfiai közölt. A fák között
a helyszínére rohan s látja, a mint
egy héja ép egy tyúkját emeli el s
viszi a szomszéd kerítése mellé. Ha
mar egy botot fog s rohan a keritétihez. A mint átnéz a kerítésen,
észreveszi, hogy a vérengző madár
alig egy lépésre a kerítés mögött
szállott le a nehéz tyúkkal és ott
tépázza a kétségbeesett baromfit. Fe
léje üt a bottal s el is találja, de
a gaz madár, a helyett, hogy vinné
az irháját, hát uram fia, neki repül
a főerdőőrnek s ez csak — az el
dobott bot híján — a kezével véde
kezve, akkor tudta őt elzavarni, mi
dőn egy felvett másik husánggal jól
megkólintotta.
A világ legnagyobb városai. Egy
milliónál több lakossal biró város
tizenhét van a föld kerekségén. Első
helyen áll London 6,582 000 lakossal,
aztán jönnek New-York 3,652.000,
Páris 3,518.000, Vucsang-HangjangHankou. Ez tulajdonképp három kínai
város, de közigazgatásilag egyet alkot.
Ennek harminc év előtt 8 millió lakója
volt, de a taeping-lázadás leapasz
totta, úgy, hogy ma 3.200,000 lakója
van, Berlin 2,151 000. Peking 1 millió
680.000, Kanton 1,900-000, Tokió,
Japán fővárosa, 1,821.000, Bécs 1
millió 600.000, Fiiadéiba 1,105.000,
Csikágó 1,099 000. Hangoson 1 millió
020.000, s végre Szingan, Sziangtan
Sziangjang, Fancsöng, Csangcson és
Szucson kinai városok egy-egy mil
lió lakossal. A 17 város közül tehát
Kínában van kilenc Félmilliónál több
lakóval bíró város van huszonegy.
Ezek a következők: Szent-Pétervár
978.000 lakossal, Tiencsin 950.000,
Kalkutta 810 986, Konstantinápoly
873-563, Bombay 821784, Csingtu,
Kínában 800000, Moszkva 798.472,
Glasgow (külvárosaival egy.) 772.000,
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Hamburg (Altonával) 734.625, Buda
pest 723.500, Manchester 703 479,
Liverpool 697.000. Fucsov 636000,
Banbog, Sziáin fővárosa 600000,
Boszton 598.000, Madrid 582.000,
Birmingham 570.000, Buenos-Ayres
554.713, Nápoly 530 872, Rio-Janeiro
500.000, Csanking 500 000, Nanking
5Ó0.000, Általában a lakosság e nagy
városokban az utóbbi tíz évben nagyon
megszaporodott; Budapestnek 1893ban még -csak 503000 lakosa volt.
A csillagok ragyogásáról. A csilla
gok ragyogása is azok közé a ter
mészeti jelenségek közé tartozik, a
melyeket az ember, jóllehet nap-nap
után alkalma nyílik megfigyelni, soha
sem tud teljességgel megérteni. Csak
nemrégiben néhány évvel ezelőtt sike
rült e dologról egyet-mást megtud
nunk. Az eddigi kísérletek eredmé
nyei azt bizonyítják, hogy a csillagok
ragyogása szoros összefüggésben áll
a felső légrétegek mozgásával, tehát
az a csillagoknak nem valami külö
nös tulajdonsága, vagy szemünknek
a csillagok iránt való valami külö
nös fény behatása. — A szent
pétervári observatóriumban végzett
kutatások csak megerősítették e fel
tevéseket. A vizsgálat alapjául egy
„kettős-csillag8 szolgált, a melyet
Domkínben, Szentpétervártól délre
mintegy 130 kilométer távolságban,
azonkívül Szentpéterváron 142 estén
át, még pedig 1894. szeptemberétől
1900 novemberig terjedő időben,
vizsgáltak. A vizsgáló szeme a táv
csőben jól kivehette a kettős - csillag
képét és megállapítható volt az is,
hogy a felső rétegek levegője tiszta
és csendes, vagy pedig erősebben
hullámzó állapotban van- e. Ily módon
a kettős-csillag vizsgálatánál a csil
lag fényének ötféle fokát sikerült
megállapítani, a miből azt a követ
keztetést vonták le a csillagvizsgálók,
hogy a felső levogőrétegekben is
éppen annyi szánni változásnak kel
letttörténnie. E változás okozta tehát
a csillagok ragyogásának változását.
A ragyogás pedig akkor volt legerő
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sebb, ha a barometrumi időjelzés a
minimumot mutatta, a leggyengébb
pedig egészen csendes időben. A
csillagok ragyogása tehát a levegőnyomás változásával emelkedett
Apró hírek a nagyvilágból. Was
hington városban 13,000Brown, 15,000
Smith és 14,000 Johnson nevű em
ber lakik.
— New Foundland százezer férfi
lakosának több mint fele halász,
kik évenként százötven millió tőke
halat fognak s ennek negyedrészét
konzerválják, a többit pedig frissen
adják el.
— A japán városok csaknem
valamennyi utczájában van egy nyil
vános sütőkemencze, hol bármely
asszony igen csekély díj ellenében
megfőzheti ebédjét vagy vacsoráját.
— Mezei gépek alkalmazásával
az Egyesült-Államok gabonatermelői
a múlt évben 700 millió dollárt ta
karítottak meg.
— Az egész föld gummitermésének fele az Egyesült-Államokból
kerül ki.
— A svéd postákon negyvenegy
millió képes levelezőlapot adtak pos
tára a múlt esztendőben.
— Kilencz millió kilogr. bőr kell
évenként Anglia lakosainak csizmával
és czipővel való ellátására.
— A nyomorék gyermekek 85
százaléka legalább munkára képessé
tehető, ha idejekorán gyógykezelés
alá veszik.
— Gyenge egészségű emberek
sohasem tüsszentenek.
— A munkabér az Egyesült-Álla
mokban átlag háromszor olyan ma
gas, mint Dániában, Francziaországban, Németországban, Ausztriában,
Magyarországon, Olasz- és Spanyolországban ; kétszer annyi, mint Bel
giumban és másfélszer több, mint
Angliában.
— A legműveletlenebb állam Eu
rópában Portugália. A népességnek
68 százaléka nem tud írni. Olasz
országban az írni nem tudók a
népességnek 53 százalékát teszik.

Ugyanez Oroszországban 36, Magyarországon 28, Spanyolországban 9, míg
Angliában csak 4 százalék.
— A csecsemő gyermekek halan
dóságára nézve Németországban a
gazdagok gyermekeinél 1000 közül
csak 57 hal meg öt éves koráig,
míg a legszegényebbeknél 1000 közül
357 pusztul el.
— Csillagászok állítják, hogy a
bethlehemi csillag, mely a három
bölcset Jézus születési helyére ve
zette: 1910-ben, vagy 1911-ben újra
meg fog jelenni.
— 1852 óta több mint 26,000
elítéltet vittek Franczia-Guianába,
kiknek 85 százaléka vagy ragályos
betegség, vagy elégtelen táplálkozás
következtében pusztult el.
— Az olasz postákon csaknem
minden férfi helyét női hivatalnokok
kal kezdik betölteni.
— A leghíresebb római épületek
egyike: a Farnese-palota eladó. Több
száz évvel ezelőtt Michel Angelo
építette. Utoljára a franczia nagykövetség használta. A Farnesektől a
nápolyi Bourbon királyi család tulaj
donába került, mely most el akarja
adni. Az ára 9 millió lira.
A bölcs dervis. Ali, a derék és
emberséges arabus, a száz esztendőt
megérvén, érezte, hogy közeledik a
pillanat, a mikor lelke elszáll a pa
radicsomba. Összeterelvén tehát min
den jószágát, tizenhét tevéjét, oda
hívta három fiát is és végrendelkezett
a következőképen: Hasszán, a leg
idősebb, kapja vagyonának felét:
Mohamed, a második fia, egy har
madát; a legfiatalabb, Musztafa, egy
kilenczedét. A falu, a melyben a
család lakott, a karavánok útja mel
lett feküdt, a merre a mekkai za
rándokok tértek vissza törzseikhez.
Az öreg meghalt s örökösei pontosan
az ő utolsó akarata szerint akartak
osztozkodni, mert tisztelték atyjuk
emlékét. De nem tudták az osztást
megcsinálni, mert a tizenhetes szám
sem kettővel, sem hárommal, sem kilenczczel nem osztható. Vita támadt
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közöttük; mindegyik hasznot akart természetbúvárt és együttes munkál
húzni abból, hogy az örökséget nem kodásuk eredményéről most jelent
lehet felosztani. A veszekedés egyre meg az első jelentés, melyet Lon
elkeseredettebb lett s már attól kel donban kinyomattak. Igen érdekes a
lett tartani, hogy véres tettleges- két tudós fejtegetéseiben annak a
ségévé fog fajulni. Épen akkor egy magyarázata, hogy az úgynevezett
dervis ment arrafelé a tevéjén. Fa osztrigakönyek hogyan keletkeznek.
natikusan híve volt Allahnak s foly Ebben rejlik tulajdonképen a titka
ton Isten dicsőségét hirdette. Meg annak, hogy a keleti gyöngy, az ék
állóit s a mikor meghallotta a pörös- szereknek ez a királynője, létrejöttét
ködés okát, igy szólott:
minek köszönheti. Régóta tudjuk már,
—, Mekkából jövök s nincs más hogy a folyamokban talált gyöngyök
vagyonoin, mint ez a teve, a melyen a gyöngykagyló betegségének a ter
ülök; de Allah meghagyta nekem, mékei. A kagylót parazita-férgek in
hogy odaadjam nektek, hogy a ha gerük és így válik ki belőle az a
lott akarata szerint osztozkodhassa folyadék, mely összesűrűsödve a gyön
tok. Bizonyos vagyokbenne, hogy majd gyöt alkotja. Később egy Kelaart
találok más állatot.
nevű tudós kimutatta, hogy a ceyloni
Ezek a szavak és a dervis ön tengeri gyöngyök is ugyanígy kép
zetlen ajándéka megnyugtatta a há ződnek, de ez inkább sejtelem volt,
rom testvér haragját. Követték a míg Herdmann és Horrell részletesen
tanácsot és újra megosztozkodtak. A leírják a gyöngyképződés okát és
dervis tevéjét a többihez hajtották, folyamatát. Az indiai tengerek leg
úgy, hogy tizennyolcz teve volt együtt. falánkabb szörnyeinek egyike egy
Az osztozkodás így történt:
tüskés hal, melynek beleiben apró
Hasszán, a legidősebb kapott 9 galandfergek élősködnek. E galandtevét, Mohamed, a második 6 tevét, férgek hátulsó nyúlványain számtalan
Musztafa egy kilenczedét, vagyis 2 apró tojás rakodik le. s a nyulvátevét.
nyok, a mikor kellőleg kifejlődtek,
Csodálkozva nézték azután a test kilépnek a hal testéből és a tojások
vérek, a mint a dervis újra fölszál ból piczike, szabadon úszó embriók
lott tevéjére, a mely az osztozkodás kelnek ki. Ezek a végtelenül apró
után még megmaradt és Allah dicső lények behatolnak a gyöngykagyló
ségét zengve, folytatta az útját.
testébe, hol kifejlődnek Nagyrészük
A keleti gyöngy. Több mint két azonban a gyöngykagyló testében el
ezer esztendő óta a Ceylon szigeté hal és ebben az állapotban ingerli
nek északnyugoti partján levő manari a kagyló nyálkás testét. Az ingerlés
öblöt ismerik annak a helynek, hol folytán a kagyló, hogy fájdalmát
a legtöbb keleti gyöngyöt taláják. enyhítse, folyton új, meg új rétege
A gyöngy a gyöngykagylóban terem, ket rak az elhalt galandféregre
melyet benszülött búvárok életük melynek holtteste _így lassankint
koczkáztatásával hoznak fel a tenger gyöngygyé alakul. így keletkezik a
mélységeiből. A gyöngyhalászat azon legszebb ékszer, a drága keleti gyöngy,
ban már több, mint egy évtized óta egy döglött, apró féregből ama vá
évről-évre hanyatlik. A ceyloni kor ladék folytán, mely a beteg puhány
mány, melynek a gyöngyhalászat testéből körülötte lerakódik.
egyik fő jövedelmi forrása volt, or
A friss levegő. Egy debreczeni új
voslást keresett és Herdmann liver ságban olvassuk a következő jóízű
pooli tanárt kérte fel arra, hogy a apróságot: Egyik debreczeni szálló
gyöngyképződés visszafejlődésének összes szobáit elfoglalták s az éjjeli
okait kikutassa. A liverpooli profesz- 2 órakor Budapest felől érkezett vonat
szor maga mellé vette James Horrell egyik beszálló utasának nem jutott
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szoba. A szállodás mentegette magát,
hogy nagyon sajnálja, de nem tehet
róla. Az utas csak állt és várt. Mármár menni akart, akkor támadt a
szállodásnak gondolata.
— Van még egy kétágyas szobám,
a melybe csak egy utas helyezkedett.
Megkérdezzük, hogy beleegyezik-e,
hogy uraságod az üres ágyat elfog
lalja. Egyre azonban figyelmeztetnem
kell. Fuldokló beteg az illető s iszo
nyúan köhög.
— Nem tesz semmit.
A szállodás fölkopogtatta a már
alvó vendéget s szépen megkérte, hogy
engedné át az üres ágyat. A vendég
nagyon békelűrő és jólelkű ember
lehetett. Átengedte az ágyat. Éjfél
után erős tüdőgörcse támadt s iszonyú
köhögésbe tört ki. A jövevény ven
dég kétségbeesett. Az az ember
meg talál fulladni s a gyanú feléje
irányul Iszonyú félelmet állott ki.
Egyszerre csak megszólal a keser
vesen hánykolódó és fuldokló beteg:
— Uram, kérem, nyissa ki az abla
kot, mert menten megfúladok.
A sötétben kotorászó utas, ahelyett,
hogy gyertyát gyújtott volna, csak
tapogatott s nem tudta az ablakot
kinyitni.
- Friss levegőt! Friss levegőt,
mert különben rögtön meghalok!
Az utas a kínos helyzetben mit tehe
tett egyebet, a czipőhúzóval beverte
az ablakot.
A beteg fölkiált:
- Az Istenért, mit csinált ?
— Friss levegőt eresztettem be
A beteg megcsendesedett Megszűnt
a fuldoklása s elállóit a köhögése.
—- Jaj, de pompás ez a jó friss
levegő! Köszönöm, uram, nagyon
köszönöm!
Egész világos reggelig nyugodtan
s igen jól aludtak mind a ketten.
Reggel, a mint fölébredtek, nagy cso
dálkozás vett rajtuk erőt. A fuldokló
beteg segítségére igyekvő utas nem
az ablakokat zúzta be, hanem — a
szekrény tükörtábláit ..
Halászó menyét. Érdekes megfigye

lést tett egy alsó-ausztriai vadász, a
kinek birtokán egy kisebb kiterjedésű
tó van, mely tele van kárászokkal.
Ugyanis a tónak lágy és vízmosta
partszélén már huzamosabb időn át
észlelt ismeretlen csapákat. Eleinte
azt hitte, hogy vízi-patkány jár-kel
ott, végre aztán bebizonyosodott, hogy
csak egy menyétnek nyomai. Kiváncsi
lévén, hogy tulajdonképen mit keres
het a menyét a tó partján, egy
reggel, egy bokor mögé meghúzódva,
lesbe állt Nemsokára megjelent egy
kis menyét s belement a sekélyebb
vízbe, a honnan csakhamar visszatért.
Rövid idő múlva azonban újból neki
vágott a víznek s körülbelül egy há
rom czentiméter hosszú kis hallal tért
vissza s azt a parton elfogyasztva,
odább állott. A vadász másnap is rá
lesett s a menyétet abban a pilla
natban lőtte agyon, mikor egy 4 cm.
hosszú halacskával éppen tovább akart
állani.
Testi nevelés Japánban. A japánok
kis termetük daczára, igen erőteljesek
és ezt — mint Hancock angol író
közelebb kiadott könyvében írja —
a rendszeres fejlesztésnek köszönhe
tik. A japánok külön tudományt csi
náltak a testi nevelésből és ezen a
rendszeren, melynek a neve „Jiu-Jitsu “,
alapszik a hadsereg begyakorlása A
rendszer nem műfogásokból áll, ha
nem a boncztan alapos tanulmányo
zásán alapszik és czélja az emberi
test tökéletes és összhangzatos kifej
lesztése. A Jiu-Jitsu veszedelmes tu
domány és azért kevésbbé meggondolt
és magát bölcsen mérséklő népnek,
mint a japán, nem is volna ajánlatos.
A gyakorlatoknál és versenyeknél a
győzőt előre kijelölik és az ellenfél
nek csak éppen annyi ellentállást
szabad kifejteni, mint a mennyi épp
az izmok gyakorlására szükséges. Éz
az elővigyázat nagyon is indokolt,
mert a Jiu-Jitsu nem kevesebb, mint
hat olyan fogást ismer, mely feltét
lenül halálos. E mellett, ennél a do
lognál nem kell birkózásra gondolni
és az ütések is nagyon kis szerepet
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játszanak. Mindig csak a tenyér élé
vel ütnek, sohasem ököllel és a nyers
erőnél az ügyesség sokkal nagyobb
szerepet játszik, sőt azon alapszik az
egész rendszer, hogy a gyengébb fél
sikerrel támadhassa meg sokkal erő
sebb ellenfelét, kit ügyessége és be
tanult fogásai révén annál biztosabban
győz le, mentül nagyobb erőt fejt ki
az ellenfél. Nem a testi erő, hanem
a fogás itt a fődolog. így, ha a tes
tileg kiképzett japáni valakinek a
karját megfogja, nem tanácsos olyan
mozdulatokat tenni, melyekkel magát
kiszabadítani igyekszik, mert külön
ben a kar eltörik. Ennek a fogásnak
különösen a japán .rendőrök veszik
nagy hasznát, a mikor arról van szó,
hogy foglyokat, ha ezek ellentállást
fejtenek ki, legyőzzenek. A japáni
tökéletes művész abban, hogy a túl
erőt a test legérzékenyebb részeinek
megtámadása által megzabolázza. A
támadásnak egy igen veszedelmes
módja pl. az, a mikor a támadó bal
kezével hirtelen a megtámadott gerinczéhez kap és ugyanekkor jobb
kezét az álla alá dobj a és fejét hátralöki.
A támadásnak ez a módja, ha elég
heves, feltétlenül halálos, mert a meg
támadott nyakát töri, de a japán atléta
azt is megtanulja, hogyan kell az ily
támadásnak ellentállni. A Jiu-Jitsu
egészen más, mint a birkózás, melyet
a japánok szintén ismernek, de mióta
a Jiu-Jitsu általánosan elterjedt, nincs
többé becsülete. A Jiu-Jitsu eredetileg
a japán arisztokraczia titka volt és
a beavatottaknak eskü alatt kellett
megfogadniok, hogy fogásait el nem
árulják. A forradalom azonban meg
szüntette ezt az előjogot és ma minden
kit megtanítanak rá, még az idegene
ket is. Pontos étrend és nagy tisztaság
jár vele. A japán katonának nemcsak
az izmait, de a tüdejét és a szivét
is kiképzik, a mi még sokkal fonto
sabb és hogy ez mennyire hasznos,
semmi se bizonyítja jobban, mint hogy
a szív- és tüdőbajokaí Japánban jó
formán nem is ismerik. Az ideges
ségről egyáltalán semmit se tudnak. A
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japáni a legbátrabb, legerősebb és
leghiggadtabb népfaj az egész világon
és a legboldogabb is kétségtelenül,
mert betegségről és gyengeségről
náluk csak az öreg emberek tudnak.
Szelíd jávorszarvas.. Finnlandnak
egyik farmján az ottani farmerek
egyike egy magával tehetetlen pár
napos jávorszarvasborjut talált, mely
nek anyját nyilván ellőtték. A farmer
a többi házi borjú között felnevelte
s később a legelőre is kihajtotta, de
az időközben szépen kifejlett vad nem
hagyta el felnevelő helyét, hanem
esténkint mindig hazakerült a csor
dával s az istállóban rendesen elfog
lalta helyét. A farmer végre is bele
unt a dologba s mindenáron azon
volt, hogy a bika végkép maradjon
el farmjától s vonuljon az erdőbe ;
de nem bírtak vele, mert éjjelenkint
addig verte a kaput s követelte a
beeresztést, míg beeresztették. Végre
is úgy menekült meg a gazdája, hogy
elajándékozta legutóbb a helsingforsi
állatkertnek az ilyképp teljesen meg
szelídült vadállatot.
Hogy élnek a fókák? Egy német
lap azt írja a fókáról, hogy a leg
okosabb állatok közé tartozik. Azt a
sziklát, melyet egy fókacsalád elfog
lalt, kizárólagos tulajdonának tekinti,
ahhoz más családbeli fóka nem is
közeledhetik. A fóka szikláját életé
vel is megvédelmezi s véletlen táma
dás esetén a leghevesebb harczra is
kész, mely vagy a tulajdonos, vagy
a hívatlan vendég halálával végző
dik. Fókavadászok beszélik, hogy
egy-egy fókacsalád szikláján évtize
deken keresztül is megmarad, de néha
megesik, hogy költözködnek, tanyá
jukat kicserélik. Bizonyos természeti
ösztönből sarjad ez a tulajdonjogi
érzékük. Szükség esetén azonban haj
léktalanokat befogadnak maguk közé,
| ha a jövevény magaválasztotta helyén

116

EYANGÉLIKRS CSALÁDILAP

megmarad és házigazdájának nem tóttá egy alkalommal víz alatt őket
alkalmatlankodik. Olyan nagy telepek és ekkor 3/4 óra kellett ahhoz, hogy
vannak, hogy 50—60 sziklán vagy magukhoz jöjjenek.
jégrakáson több száz fóka is lakik,
de azért a családok össze nem keve
A Tabitha-egyesület és társaságunk
rednek. A fókák közt sokkal kevesebb rendezte vallásos est — mint érte
a Ilim, úgy, hogy minden családban
sülünk — 242 K tiszta jövedelmet
egy hímre három nőstény is esik. A
hozott,
melyhez gr. Tisza Istvánné 10,
hímnek nagy hatalma van családján,
Friedrich
Kálmánné 6, Kovácsy Sánde valamennyi nősténye iránt gyön
géd, sok szeretetet tanúsít és őket dorné 4, Lux Ede és neje 4, össze
nagy bátorsággal védelmezi. A nős sen 24 k. feliilfizetéssel járultak. Tár
tények roppant sok hiúságot árulnak saságunk úgy a rendezőknek, mint
el, órákhosszat nézik magukat a víz
tükrében és nagyon megelégedettnek a közreműködőknek és felülfizetőklátszanak, ha hímjük játszadozik velük. nek jegyzőkönyvi köszönetét mondott.
Kicsinyeiket nagy gonddal ápolják,
Tájékoztató. A Luther-Társasá/j
két-három hétig az anya nem is megy
elnöke:
Zsilinszky Mihály államtitkár,
a vízbe, hogy őket őrizetlenül ne
hagyja. Néhány hét múlva úszkálni (Bpest, Vili., Vas-u. 6. sz); titkára
tudnak, de az öregek akkor is vigyáz Majba Vilmos vallástanár, (Bpest, VII.,
nak rájuk, hogy csak sziklájuk körül Rottenbiller-u. 12.); jegyzője: Falvay
maradjanak és idegenek közé ne ve
Antal igazgató (Bpest, VI., Hunyadi-tér
gyüljenek. A német lap megemlíti,
hogy a fókák idomításra nagyon al 11.) Aki a Társaság tagjai sorába kiván
lépni, jelentkezzék Falvai/ A. jegyző
kalmasak.
A hangya nem fül a vízbe. A rova úrnál. Az Ev. Csal. Lap szerkesztője:
rok legnagyobb része, ha a víz alá Böngérfi János, tanár, (Budapest, IX.,
merül, már 90 mp. múlva elveszti Knézits-u. 17.), a ki pusztán a lap szel
érzékenységét és víz alá merülése lemi részét gondozza, tehát csakis kéz
után 120 másodperezre mozdulatlanul iratok küldendők hozzá. Az Ev. Csal.
terül el. Azonban a hangya — mint Lapra való előfizetést egyedül a lap
Devaux a Bullelin de la Société phi- kiadóhivatala (Bpest, V., Akadémia-u.
lomatique folyóiratban közzé teszi — 4 Hornyánszky V. hirlapkiadóhivatala)
egészen más tulajdonságokat mutat. fogad el. Ha a lap egyes számai elma
Körülbelül 20 órán át hagyott néhány radnának, ezt bármely postahivatalnál
hangyát a víz alatt. Ezután kivette díjmentesenkapható visszajelentő lapon
őket és itatós papirosra tette s íme lehet a kiadóhivatalnak bejelenteni,
60 másodpercz múlva mozogni kezd mely az elmaradt számokat pótolja.
tek és 135 másodpercz múlva újra
ík*
feléledtek. Tehát a víz alatt a han
gyák hosszabb idő után sem fuladtak
Kalauz a biblia olvasásához.
meg, hanem úgyszólván elájultak,
„Tudakozzátok az írásokat, mert nek
álomba merültek. De minél tovább
tek ágy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
vannak víz alatt az apró állatkák,
E ste,
annál több idő kell, hogy életre kel Április R eggel.
1. Móz. II. 20, 12—17. Eféz. 6, 1—3.
jenek. Devaux franczia természettudós I 2.
Móz. 111,19, 1 3 -1 8 . Máté 18, 15- 17.
május 9-től 18-ig, tehát 9 napig tar- I 3. Luk. 19, 1 10.
Tim. I., 1, 15 17.
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4. Róm. 13, 8—10.
5. Luk 10, 30—37.
6. Zsolt. 49, 1 1 -2 1 .
7. Dán. 12, 1—3.
8. Máté 22, 2 3 -3 3 .
9. Ap. csel. 26,6—8.
10. Ap. csel. 4, 1—3.
11. Jel. 20, 1 - 6 .
12. Ján. 11, 21—27
13. Móz. I. 2, 1—7.
14. Móz. I. 3, 1 -1 1 .
15. Zsid 10, 1—10.

Máté 22, 37—40.
Ján. 13, 1—11.
Préd. 3, 16—20.
Ezék. 37, 11—14.
Luk. 20, 27—39.
Gál. 1, 11—16.
Ap. csel. 4, 10—12.
Pét. II. 2, 4—10.
Ján. 11, 40—44.
Móz. I. 2, 8—17.
Móz. I. 3, 12—19.
Jer. 17, 21—22.

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

mélyes harcznak tért nyissak. Igaz, hogy
lapunkat és társaságunkat nem egyszer
méltatlan fegyverekkel támadta, de én nem
akarok hasonló fegyverekhez nyúlni. Vála
szom : A ki téged kővel hajit: dobd vissza
kenyérrel!
A k ia d ó h iv a t a l a r r a k é r i l a 
p u n k t. e lő fiz e t ő it ,h o g y la p u n 
k a t is m e rő s e ik k ö r é b e n te r
je s z t e n i s z í v e s k e d j e n e k .

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Márczius 29.
■i
5

A szerkesztő üzenetei.
R. S. S.-Tarján. Sajnálom, lapzárta
után érkezett s most már idejét múlta. —
K. J. B p est. Szintén. — K. S. P ozson y.
Levél ment. — P. J. N yíregyh áza A
szerkesztő feje nem káptalan, hogy mindent
eszében tartson. Minden napon annyi levél
érkezik a legkülönösebb kérelmekkel, hogy
a szerkesztő türelmét ugyancsak erős pró
bára teszi. A hirdetés dolga külömben nem
a szerkesztőé, hanem a kiadóhivatalé, amint
az a lap homlokán is olvasható. Minden
hirdetés oda küldendő s én bírálom felül,
vájjon közölhető e vagy sem. — Omega.
A szomorú testvérharczra vonatkozó nyom
tatványokat megkaptam, de nem tartom a
lovagiassággal és lapunk méltóságával összeegyeztethetőnek, hogy ilyen áldatlan, sze

Amory Sámuel bibliája.

K

Sámuel pozsonyi theologiai tanár ha
gyatékából az „Evang. Theol. Otthona11
a sértetlenül maradt bibliákat s egyéb
müveket m ély e n le sz á llíto tt áron bocsújtja árúba az érdeklődök kedvéért. —
Tudvalevő dolog, hogy az elhunyt ritka
nyelvismeretekkel rendelkező professor az
egész Bibliát újra lefordította, még pedig
az eredeti nyelvekből. — Az ó- és az újtestamentom kanonikus könyveinek ára az
eredeti 9 korona helyett csupán 3 korona
az apokriphus könyveké (kevés számú
példány van) 2 korona. — Az „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 e t e
n y e lv é sz e ti és th eologiai szem p on tb ól
eg y a rá n t figy elem re m éltó b ib lia fo r
d ítás ér d e k e l, ford uljan ak KOVÁCS
SÁNDOR evang. theol. akad. tanárhoz,
az „Evang. Theol. Otthon” felügyelőjéhez.
P o zso n y , C onvent-uteza 13. sz.
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Ára 100 kgrnak
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legkis.
ár
Bánsági háza . . . .
Tiszaviüéki búza . .
Pestvidéki
„
. .
Fehérmegyei „
. .
Bácskai
*
. .
liozs, I. rendű . . .
„11.
„
. . .
Árpa, takarmány . .
«> égetni való . .
„
seríözésre
. .
Zab, ó ........................
* UJ .......................
Tengeri, bánsági, ó
„
másnemű, új .
Repcze. káposzta . .
Kfiles..............................

74—81
74—81
74-81
74-81
74—81
70—72

légii.
ár

—

15.70
16.—
16.—
16.—
16.—
12 90
12.70
11-60
11.40
11 —
12 —
—.—
—.—
10.40
20.70

16.80
17 30
17.—
17.—
17.80
16.20
13.90
12 —
11 60
11 40
11 40
—.—
—.—
10.60
21.10

—

10 60

10 80

—

60—62
62—64
64—66
39—41
39—41
—
—

Tojás első ren d ű ÍOO drb ára 4.50
T ojás m ásodren dű ÍOO drb ára 4 .—

Konfirmációi emlékkönyv.
O Az eg ész szaksajtó a legn agyob b O
,, elism e r é sse l fogad ta a Luther- Q
" társaság X L V II-ik kiadványát
P A U L IK JÁ N O S n yíregyházai
ev. le lk é sz , a kiváló eg y h á zi író
nak „Konfirm ácziói E m lék k ö n y 
v é t ”. E n n él a tartalm as k ö n y v 
n é l szebb em lé k e t nem n yú jth at
a szülő serd ü lő g y erm ek én ek .
Á r a : 3. k o r .
K ap ható: H o r n y á n s z k y Viktor
cs. és kir. udv. k ö n y v k e r e sk e d é 
sé b e n (B u d a p est, V., Akadém iau tcza 4. szám .)
A ki az összeget előre megküldi, a
könyvet postacsomagban bérmentve
kapja meg ; ellenkező esetben után
vétellel küldik, ekkor a viteldíj a
megrendelőt terheli.
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A Luther-társaság kiadásában megjelent

olcsó, s£ép olvasmányok
a nép számára.
3. Szózat a jó magyar néphez. Ara 2 fill.
5. Egy új apostol. Elbeszélés. Irta Eidesz. Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb
Gyula. Ár i 6 fill.,
7 Gusztáv í dolf élete. írta Stromp László theol. tanár.
3 képpel Ára 10 fill.
8. fiz „Élet“ családja. 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 tett áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Morávcsik Gyuláné. Ára 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart , élni. Elbeszélés. írta dr.
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.
12. Miért égette ej dr. Luther Márton a pápának s hívei
nek iratait? Irta dr. Luther Márton. Fordította s

magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.)
Ara 10 fill.
13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gyula.
Ára 8 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor, Ára 8 fill.
15. A minek az ,ördög örül. (Példázat templomkerülők
számára ) Irta Paulik János. Ára 4 fill.
16. Emlékezzetek ! Búcsúszó, a konfirmandusokhoz.
Gerok után : Ladányi. Ára 2 fi 1.
17. Hiú álmok. Elbeszélés írta Torkos László Ára
10 fill.
19. A, testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné
Ára 4 fill.
20. Széchy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. írta:
Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. Ára
10 fill.
22. fiz apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta
Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.
23. „A mi Istenünk , beszéde megmarad mindörökké.^
Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. írta dr Moravcsik Gyuláné.
Ara 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A
Szentlélek útja. Elbeszélés írta Petry Gyuláné.
10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. írta Frenyó
Lajos és A király és a szegény anyóka. Történeti
rajz Francziából Győri Elemér. Ara 10 fill.
27 Nagy Márton esete. Elbeszélés. |rta Béri Gyuláné
és Az ezermester. Elbeszélés. írta Győri Élemér.
Ara 10 fill.
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta Sass
János. Ára 10 fill.
29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné Ifjú
hitvallók. Történeti rajz írta Frenyó Lajos. Ára
10 fill.
j j
31. Bízzunk Istenben. Elbeszélés írta Olyntha Ára 10 fill
32. A szép Forgách Zsuzsána. Történeti elbeszélés.
Irta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos.
34 Apró történetek. K ö zliP au lik János.
35 A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné szül.
Böngérfi, Ilona. — A galgóczi husvét. írta Horváth
Lajos. Ara 10 fill
36. Kis kátéra váltanokról. írta dr. Lechler K. Fordí
totta : Kapi Béla. Ára 4 fillér.

1. Gyurátz Ferencz : „Hit oltára“ czímű imakönyv II.
kiadás. Egyszerű fekete köt. 1 kor. 60 fill. (Kap
ható bőrkötésben és chagrin díszkötésben is 4
kor.-tói 8 kor.-ig.)
2. Sántha Károly : „Buzgóság könyve“ czímű imakönyv.
Ára 4 kor. fekete bőrköt. 6 kor. chagrinbőrköt.
8 kor
3. Szeberényi Lajos : Luther Márton életrajza. II. ki
adás. Ára 40 fill.
5. Bereczky Sándor : „Bibliai történetek prot. népis
kolák számára, képekkel" kötve 80 fill. (Beveze
tés czéljából szívesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal.)
6 Zathureczky Adolf: „Evanjeliczky rozpravnik, tojest:
Nábon/.enstwo w prikladoch zo ziwota. Swazok
I. — 40 fill.
7. Dr. Masznyik Endre : „Bahil Mátyás“ Életkép a
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből. 50 fill
8. Famler G. Á : „Christian Traugott Leidens- und
Lebersgeschichte eines ev. Predigers inUngarn."
60 fill.
9. Keviczky László „Elbeszélések a magyar reformáczió történetéből14- 24 fill
lo. Pálmay L ajos: „Az Isten megsegít“ 20 fill.
11 Famler Gusztáv Adolf: „Gott verlásst die Seinen
nicht“ 50 fill.
12 Hörk József: „A nagysárosi vár ura.“ 20 fill.
13. Famler Gusztáv Adolf: „Hochmuth kommt vor dem
Fall“ 60 fill.
14. Pavr Sándor : Fábri Gergely. 60 fill.
15. Sartorius Csepregi: Virágok a szentírás kertjéből.
80 fill.
16. Bierbrunner G : Matthái am Lotzten. 40 fill.
17. Böngérfi János. Az árva. 40 fill
18. Paulik János: Az ágosta hitvallás. 50 fill,
19 Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú
dLzkép. 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.
21. Hörk József: Farkasok a juhok között. 60 fill
22. Kri ko P á l: Melanchton Fülöp levele. 20 fill —
(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23 Pethes János: Melanchton Fülöp élete. 80 fiil.
24. Schrődl József: A magyarhoni protestantizmus ha
tása a magyar nemzeti szellem fejlődésére. J2 ív.
Ára 1 kor
25. Moravcsik Gyuláné : Gróf Teleki iózsefné, Róth
Johanna. 4 képpel Ára 30 fill
26. Paulik János :, Luther 95 tétele. Magyarázatokkal
és 5 képpel. Ára 20 fillér.
27. Emlékezés a konfirmáczió ünnepére. Szép színhyomatú kép (42 cm. magas és .32 cm. széles ) Ara
24 fill., bérmentve 40 fill
28 Konfirmácziói áldások. (Versek és Szentírási idé
zetek ) A verseket írta Sántha Károly 30 fill.
29. Zsilinszky Mihály: Kerman Dániel püspök élete.
Élet és korrajz Áré 80 fill.
30. Paulik János : Az álproféták, vagy miért neru lesz
az evangélikus ember baptistává? Ára 60 fill.
31 Sántha Károly: Zsivora György, a nagy emberbarát.
Ára 20 fillér
32. Bierbrunner Gusztáv : Christlicher Hausaltar. Né
met imádságos könyv. Ára kötve 1 kor. 60 fill.
fűzve 1 kor 20 fill.
33. Bachát Dániel: Cim jest a cochce Lutheruv spolek? 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.

