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7. szám.

—

(B.) Csak az, a ki már érezte az árvaság, az elhagyottság
lesújtó fájdalmait; csak az, a ki hozzászokott jóléthez, bőséghez,
minden kényelemhez, aztán mindenét elveszítve, a nyomorúság és
ínség keserű kenyerére szorul; csak az, a ki hirtelen, váratlanul
elszakad szive választottjától, kihez a reménység legédesebb szálai
fűzték : érti meg a Mester nélkül maradt tanítványok sorsát, állapotát.
Árván, elhagyottan, elcsüggedve vánszorognak a tanítványok:
Mesterük, az Üdvözítő, a hideg sírban. Mint mikor a derült égből
lecsap a villám, úgy hatott rájuk Mesterük szenvedése, halála. A
kiért éltek, haltak, a k i annyira szivükhöz nőtt: nincs többé. Bölcs
tanítását immár nem hallják, vigasztaló szava elnémult, ragyogó
szeme pillantása, melyből a mennyország mosolygott feléjük, elbo
rult, elsötétült.
Az igazság esküdt ellenségei: a kufár farizeusok és gőgös
írástudók kárörvendő lélekkel mutattak a rideg sírra, mely Mesterük
testét magába fogadta:
— íme, Krisztustok, a ki Isten fiának hirdette magát, ott
fekszik holtan, mint bármely halandó ember. Ha Isten, miért nem
támad fel ?
A szegény tanítványok tehetetlenül állottak a farizeusok gúnyá
val szemben. A remény, a hit eltűnt keblükből, mint mikor a fényes
napot felhőlepel takarja. Kétségbeesetten tördelték kezüket és sirat
ták vezérüket, fejedelmüket: a Krisztust. Nagy félelem fogta el
őket és elrejtőztek. Maga János, a*1kedves tanítvány, kénytelen
bevallani kishitűségét:
— Mikor azért estve volna a hétnek azon első napján és az
ajtók bezárva volnának, a hol a tanítványok egybegyűltek vala a
zsidóktól való féltőkben, eljőve Jézus és megálla középben és monda
nékik: „Békesség néktek!“ (János ev. XX. 19.)
Jézus megjelenése azonban egy csapásra megfordítja a tanít
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ványok állapotát. Az imént még félénk emberek ismét bátor harczosokká válnak. Az Üdvözítő isteni beköszöntője: „Békesség néktek“, újból hittel, reménnyel tölti el szivöket. Kimondhatatlan öröm
fogja el őket s örvendezve mondják el a nagy hírt Tamásnak, a
ki távol volt Krisztus megjelenésekor.
Tamás szintén megkönnyebbül az örvendetes hír hallatára, s
mivel látja társainak bátor fellépését, kételkedni is merészkedik.
Ha clébb valaki kétségbevonta volna a Krisztus feltámadását:
talán éppen Tamás kardoskodott volna leginkább a Mester feltáma
dása mellett. Sok emberben
mint Tamásban
a minden áron
való ellenkezés szelleme él.
Tamás kereken odaveti, hogy nem hisz társainak; ha csak
nem látja a szegek helyét Krisztus testén s ha egyébként is meg
nem győződik az Úr feltámadásáról: nem hiszen benne.
Mikor az Úr aztán neki is megjelent és meggyőzte az igaz
ságról, megszégyenülve, de megtérő lélekkel kiáltott fel:
-— Én Uram és én Istenem!
Az emberekkel ellenkezhetett Tamás, de az Úrral szemben ő
is megszégyenült.
A tanítványok árvasága, elhagyottsága ismét jóra fordult, mert
velük volt az Igazság, az Erő, az Üdvözítő.
Mi sem panaszkodhatunk sem árvaságról, sem elhagyottságról,
mert él Krisztus, a mi Megtartónk.

Ha Krisztussal feltámadtatok.
—

Koloss, /. r. 1— 4. v.

—

Ha Krisztussal feltámadtatok,
Minden földit múlni hagyjatok.
Keressétek, a mi fent vagyon,
Drága kincs az és örök vagyon.
Mert ha rája gondot viseltek,
Meghalván is, életre keltek.

Ha Krisztussal vagytok elrejtve,
Nem lesztek ti sohsem felejtve.
Tud az Isten múltat és jelent,
A jövőt is látja odafent.
A mily erős, a mily hatalmas,
Olyan jó és olyan irgalmas.

Ha a Krisztus munkátok őre,
Bátran mentek folyvást előre.
Meg-megbotlás, gyáva félelem
Utatokban soha nem terem.
A boldogság részetek leszen,
Melyet kiki Istentől vészén.

Jelenjél meg hát, mi Életünk,
Jelenjél meg e földön nekünk.
Bűn s kisértet minket ne bántson.
A z üldözött hozzád kiáltson.
A megtéröt és alázatost
Kegyelmedtől soha meg ne foszd.

S ha már egyszer tíéid lettünk,
Te légy velünk, te légy mellettünk.
Dicsőséged fényét láthassuk,
S szent Atyádat buzgón áldhassuk.
Éljünk együtt ott fönn az égben
Boldogságban és dicsőségben.
Tóth István.
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Róth Johanna, Teleki grófné.
— 1741—1813 —

A magyarországi ág. hitv. ev. egyház
nak lelkesebb híve, áldozatra készebb
pártfogója Róth Johannánál alig volt.
Templomot, isko
lát épít; a pap,
tanító, a kántor
megélhetését biz
tosítja s ai szegény
evang. /tanulókat
ösztöndíjakkalsegélyezí, hogy hőn
szeretett egyháza
méltó tagokkal
gyarapodhassék s
így virágzásnak
indulhasson. Mél
tó, hogy e lap
hasábjain ő róla
megemlékezzünk.
Született a nógrádmegyei Szirákon hitbuzgó, de
rék szülőktől.
Édesatyja: Róth Tamás, fia Róth
Ádámnak, a kit Karaffa a vértörvény
szék elé idézett és megkínzott, de
a ki hitét meg nem tagadta. Édes
anyja: Vathai Borbála, kegyes, jám

AZ „EV. GSALÁDlhAP“ TÁRGZÁJA.
Szenvedjünk az igazságért!
Irta : P e tr y G yuláné.
(Folytatás.)

A ház népe még mély csöndben
aludt. A kakas is csak éppen most
ugrott le az ülőről és nyakát előre
nyújtva, lassan készült a kukoréko
láshoz. A tegnapi tengerihántás ma
radványai ott maradtak az udvaron,
azok elrakásához fogott hozzá a fiatal
asszony. A nagy, kuszáit hajú nyír
seprő odatámaszkodott a ház szegle
téhez, Eszter elvette onnan és karjai
gépies mozgással húzták össze a
szemetet.
— Jó reggelt, Kovácsné asszonyom!
Magas, szélesvállú legény volt a
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bor, szelídlelkű nő, a leggondosabb
nevelésben részesíté. Bár az Isten
földi javakkal is megáldotta a csa
ládot, Róthék a legnagyobb egysze
rűségben, takarékosan éltek. Csak az
egyháztól nem sajnálták a garast;
jobbágyaikat, a
szegényeket és Ín
ségeseket is min
dig jószivvel gyá
molították.
1761-ben, húsz
éves korában Jo
hanna férjhez
ment gróf Teleki
Józsefhez, kivel
boldog házasság
ban élt, de meg
maradt a maga
puritán egyszerű
ségében. Legna
gyobb örömét a
jó cselekedetben,
az áldozatkész
ségben találta.
Mikor 1782-ben
meghalt édesatyja, özvegy édesanyjá
val együtt a vallásban keresett vigaszt
s még ugyanaz év derekán letette a
sziráki evang. templom alapkövét.
Két év múlva már édesanyja is
köszöntő, kissé bamba, de azért csi
nos arcczal.
— Adjon Isten, Gyuri — felelt
közömbösen a fiatal nő és folytatta
munkáját.
Megismerte az édesapja kocsisát,
a ki tegnap az összekötözött tengeri
csomókat vitte fel a padlásra.
— Ide csak azt a seprőt, fiatal
asszony, -— szólt kissé hetykén a
legény — ennek a dolognak én va
gyok az ura és a gazdasszonyom úgy
tartja, hogy nem áll ám úgy másnak
a kezében.
Eszter nyugodtan adta át a seprőt
és éppen vissza akart fordulni, mikor
a pitvarból éles hang szólalt m eg:
— Gyere csak ide, Eszter! Hja,
beszélgetéssel nem lehet ám a napot
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elköltözött az élők sorából s így a
templomépítést maga folytatta. Hat
év alatt elkészült a díszes templom,
mely egész Nógrádmegye legszebb
templomai közé tartozik. Mintegy
hetvenezer koronára rúgott a költ
ség, melyet majdnem teljesen a
Róth-család fedezett. A jótékony csa
lád nemes tettét ma is hirdetik az
oltáron elhelyezet Róth, Vathai és
Teleki-czímerek. Az anyai ágon le
származott unokák őseik nyomdokán
haladva, a templom jókarban tartá
sáról gondoskodtak.
A templom felépítése után Róth
Johanna papi lakot emelt és a kör
nyék összes egyházait segélyezte,"
támogatta.
Öt gyermeke közül csak László és
József nevű fia élték túl, de ezek
ben méltán találhatta anyai örömét
és büszkeségét.
1796-ban meghalt férje, s tizenhét
évi özvegysége is a jótékonyság sza
kadatlan lánczolata volt. Halála előtt
egy évvel megírta végrendeletét,mely
fenkölt gondolkozásának, nemesen
érző szivének, mély vallásos hitének,
széles szellemi látókörének, egyházés emberszeretetének legszebb, leg
fényesebb tanúbizonysága.

Mindenekelőtt Istenben vetett erős
bizodalma s keresztyéni alázatossága
tűnik elénk végrendeletéből. Hálát
ad benne Istennek a tőle vett testi
lelki jókért, a jó szülőkért, uráért,
gyermekeiért és unokáiért. Nemes
gondolkozására vall, hogy egyszerű
temetést kíván, arra kéri „kedves “
gyermekeit, hogy „a halotti szertar
tásokra maguknak haszontalan költ
séget ne tegyenek/' Annál inkább
gondoskodik az élőkről. Minden le
hetőt megvon magától, hogy mentői
több jusson másoknak. „Az Úrtól
ingyen vett javaiból" örökös alapít
ványokat tett „Isten dicsőségének elő
mozdítására".
A sziráki evang. „szentegyház szük
ségeire" hagyott kétezer forintot,
a sziráki ev. iskola szegény tanu
lóinak számára ezer forintot, a
pesti ev. gyülekezetnek örökös ala
pítványéi ötezer forintot, hogy kama
taiból a lelkész, tanító és kántor
fizetését javítsák, a garamszeghi ev.
egyháznak ezer forintot, s mivel
„a jámbor, istenfélő, tudós emberek
az élő Istennek eleven templomai" s
„szükséges jámborokat csak a jó
nevelés készíthet" ev tanuló ifjak szá
mára 100000rénesforintot hagy örökös

lopni. Majd adok én neked mindjárt
mulatságot.
A mostoha állt a folyosón, csípőre
tett kezekkel. Feje most is piros kesz
kenővel volt lekötve.
— Ott a szennyes garmadával,
csak láss hozzá szaporán. Lúgot
n ek i.. . aztán a kezed jól tedd rá,
ne csak immel-ámmal.
Eszter szinte jól érezte magát, mikor
a sok elintézetlen munkába temethette
bús gondolatait.
Az alatt az egy év alatt, a mit lány
korában mostohájával töltött, nem vette
úgy észre, mint most, hogy Csöndesné
bizony csak dirigálni szeret, de biz’
a dolog nem áll a kezére. A cziczoma
bezzeg inkább kedvére való volt. De
azért hogy tudta szóval, hogy így,

úgy, amúgy, hogy csinálta, mit csi
nált, milyen sokat végzett el.
Egy kicsit kibújt a nap lemenőben
a felhők mögül, mikor Eszter felvitte
a kosár kimosott ruhát a padlásra.
Úgy nézett ki odafönn minden, mintha
aranyfátyollal volna leborítva. A kö
telek minden egyes fonása olyan
tisztán látszott a nagy világosságban.
Eszter fürge keze nyomán nemsokára
végigtáncoltak rajtuk a vizes ruhák,
mint valami lebegő balettáncosnők.
Mielőtt elhagyta volna a padlást,
a fiatal asszony, önkénytelenűl le
nézett a tenyérnyi ablakon úgy, mint
gyermekkorában. Éppen a hátulsó
épület elé lehetett látni.
Hirtelen, mintha lába gyökeret vert
volna, mozdulatlanál bámult maga elé.
A mostoha állt odalenn, kezében
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„fundatióúl“. Ezenkívül gondoskodott leme, tedd fogékonnyá a sziveket
a sziráki papról, háziorvosáról, ápoló nemes példád követésére. Nem hal
nőjéről, ügyvédjéről, gazdatisztjeiről, tál meg, nem halhattál meg. Ha ma
cselédjeiről, szóval összes alkalma nincs követőd : lesz, lenni kell a közel
zottjairól, sőt a házánál felnevelt jövőben.
—ö—
nyomorultakról: egy szegény siket
néma leányról s egy szánandó vak
fiúról sem feledkezett meg.
A MI SIONUNK.
íme, egy valódi nő, ki, bár külső
leg nem tündököl, nem fénylik, bel
Lelkészbeiktatás. A girálti ág.
sőleg mégis a leghatalmasabb király hitv. ev. egyház a múlt hó 20-án iktatta
nők pompáját is felülmúlja. Koronát hivatalába újonnan s nagy lelkese
nem hord a fején, gyémánt sem díszíti, déssel megválasztott lelkészét, Gzinde aranynál, gyémántnál értékesebb Tcoczhy János, volt orosházi segéd
tiszta szive, mely hazáért, egyházért lelkészt. A beiktatást Hajdú János
és embertársaiért egyaránt tudott sárosi főesperes végezte. Ügy a be
érezni.
iktató, mint a beiktatott mélyen meg
Ha ma körültekintek és keresem a ható beszédet mondott. Az ünnepély
Róth Johannákat, fájdalommal kell nagyságát emelte a girálti társadalom
bevallanom, hogy nem találom őket. rang és felekezet nélkül való meg
Templomra, iskolára ki áldoz ezreket? jelenése. Az összes hivatalok kép
Hány helyütt bocsátják el üres kéz viselve voltak és számosán jelentek
zel a kéregetőket, hány helyütt nem meg a környékből is.
akarják meghallani a szegény tem
Gyűjtés a Tabithák javára. Lel
plomépítők könyörgését! Pedig ma is kes nők gyűjtöttek Virágvasárnapján
vannak gazdag hitsorsosaink; ma is a jótékony Tabitha-egyesület nemes
akad akárhány jómódú, a ki egymaga czéljaira a Deák-téri és a kerepesi-úti
is fölépíthetne egy-egy templomot. ág. hitv. ev. templomokban. Az utóbbi
Ue a Róth Johanna szelleme hiány helyen 40 kor., az előbbin a német
zik náluk.
istentisztelet alatt 203 kor. 13 fillér,
Halhatatlan lélek, jótékonyság szel a magyar istentisztelet alkalmából
boros üveget tartva, mely után Gyuri
vigyorgó arcczal nyúlt.
Emlékezett rá, hogy délben apja
kérdezte, sürgette, hogy hová lesz a
sok bor egy időtől fogvást, mire a
mostoha dühösen pattant fel, hogy
ő bíz nem issza meg.
Gyors mozdulattal fordult el az
ablaktól. Ekkor azonban heves gye
reksírás hangzott fel és a fiatal
asszony újra rémülten, lélegzetét fojtva
nézett le.
A Palika hangja volt!
Ott ült a kis fiú az istálló előtt a
földön, haja szinaranynak tűnt fel
gömbölyű fején és kövecskékkel ját
szogatott. Egyszer csak feltápászkodott és lassú, bizonytalan léptekkel
közeledett Csöndesnéhez, megkapva
szoknyáját.

— Jaj, de megijedtem, — kiáltott fel
a gazdasszony, haragosan taszítva el
a kis kezeket. Hát ez a poronty már
mindég az utamba lesz ? Pusztulj
innen, féreg, míg jó kedvemben va
gyok.
Gyuri nevetve fordult be az istál
lóba, a szegény gyerek pedig, a ki
néhány lépést tett előre eltántorodva,
éppen akkor bukott fel, mikor az
anyja másodszor letekintett
Eszter, mint az őrült, rohant le a
meredek létrán.
Mire leért, már a mostohának hült
helye volt. A gyermek fehér homlo
kából folyt a vér, de a mint anyja
keblére vonta és csókolta szeretettel
gyöngédséggel, mindinkább halkuló
zokogással elsírta fájdalmát. Ezalatt
Eszter azt gondolta, hogy nincs na-
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pedig 703 kor. 14 fillér gyűlt össze. "* A pénzügyi és gazdaságügyi bizott
Szép összeg, mellyel számos könyet ság jelentéseit és jegyzőkönyveit ter
jesztette elő ezután Németh Elek gyü
száríthat fel a könyörülő szeretet.
A győriek közgyűlése. A győri lekezeti ügyész, mely jelentéseknek
ág. hitv. evang. egyházközség a múlt tudomásul vétele után a zárószámadá
hó 25-én d. e. tartotta rendes évi sok kerültek sorra.
A számadással kapcsolatban bemu
közgyűlését az egyházközség szék
hazának tanácstermében. A közgyűlés tatta az ügyész a Huszár Szabó Már
egyúttal tisztújító közgyűlés is lévén, ton és neje Hudi Zsuzsánna, a Barczy
azon az egyházközség tagjai szokatlan Jánosné és Fischer Gyula dr. és test
szép számban jelentek meg, úgy- vérei által tett alapítványokról szóló
annyira, hogy a tágas termet a meg alapító-leveleket, melyeket a közgyű
jelent tagok teljesen megtöltötték. lés elfogadott s az alapítványi könyvbe
I ’só Vincze egyházi elnök áldást- való bevezetését határozta el.
Egyhangúlag megválasztattak: vi
kérő imája után Latesz Jakab másod
felügyelő nyitotta meg a közgyűlést, lági elnökké, illetőleg felügyelővé
sajnálattal jelentve be, hogy Perlaky Fischer Sándor dr., orsz. képviselő,
Elek kir. tanácsos, gyülekezeti fel másodfelügyelővé Latesz Jakab, jegy
ügyelő, éppen a mai napra reá vonat zővé Benedek Vincze, gondnokká 6’ziegkozó elodázhatlan dolgai miatt ezúttal ler János, pénztárossá Sax Ferencz,
nem elnökölhet az egyházközség mai ellenőrré GVo/Endre, ügyésszé Németh
Elek, szabadhegyi gondnokká Bolla
közgyűlésén.
Mindenekelőtt az elnöki előterjesz Sándor.
Az orosházi evang. egyházban
téseket olvasták föl. Ezek közül ki
emelkedik fontosságra az a jelentés, a hatodik, s egyúttal utolsó vallásos
a melyben az egyházi elnök tudomá est a múlt hó 20-án igen nagy közön
sára hozza a közgyűlésnek, hogy Za- ség mellett folyt le. Az estét Mendől
thureczky Géza, Kis-Czellben elhunyt E. növendékeinek kétszólamú éneke
földbirtokos, az egyházközség sze nyitotta meg, bemutatván ez alkalom
gény- és árvaintézetének végrende- mal Sántha K. „Tudom, hogy sírba
letileg 2000 koronát hagyományozott. tétetem" kezdetű énekét Kirchner álgyobb üldözés annál, mintha az em
bernek a gyerekét bántják.
És mégis ezt is el kell sziveim.
— No, mi baj — kérdezte a gazda
kilépve a házból, a hol pipaszó mellett
szunyókált, — ki bántotta a gyereket?
— Elesett! felelte halkan Eszter,
mialatt vizes ruhákat borogatott a kis
fiú véres homlokára.
Csak nem fogja elárulni a mosto
háját, hiszen az az apjának is fájna.
A vasárnap is eljött. Megszólaltak
a kis templom tornyában az ezüst
szavú harangok. A kis templom, a
hol Esztert keresztelték, a hol az
Úrvacsoráját először vette fel és a
hol Kovács Palinak esküdött egy
szép őszi délután örökkétartó hűséget.
A fiatal nő is ellenállhatatlan vá
gyat érzett elmenni a templomba.^

Próbáljátok meg -— ha szenvedés
ért, — mulatni, szórakozni, fenékig
üríteni az öröm poharát, éldelni a
gyönyör mézét, szedni a virágokat és
nem fogjátok megtalálni azt a vigaszt,
mely a templom ünnepélyes csönd
jében felhangzó — Isten igéjéből
árad ki, azt az enyhületet, melyet az
Istenhez szállt fohász hoz vissza
szivetekbe.
Kovács Paliné sem tudott ellent
állni a kis harang hívásának ! Reme
gő szívvel nyitott be hát a nagy
szobába, hol apja még az ágyban
fekve pipázott. Tudta, hogy az öreg
ellensége a templomba járásnak „Csak
dologkerülők mennek oda“, szokta
volt mondani, „nem kell nekem Isten
segítsége, ha magam igyekezem
— A templomba akarsz menni ? —
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tál megzenésítve, harmóniumkíséret
mellett. A jól betanult s szépen elő
adott éneket köztetszés fogadta. Kö
vetkezett Baranyai Ida szavalata, ki
a „Lutheránus, ne szégyeld magad"
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tánsok üldöztetését s 1772 aug. 24-én
királyi parancsra történt legyilkolását
ismertette. A figyelemmel hallgatott
előadásért szívesen nyilvánította tet
szését a közönség. Következett Jankó

Luther esküvője.

ez. buzdító tartalmú költeményt nagy
hatással adta elő. Ezután Kovács Andor
lelkész olvasta fel: „A párisi vérme
nyegző" ez. egyháztörténeti tárgyú
müvét, melyben a franczia protes-

Juliska és Csizmadia Ilonka szava
lata, majd Kovács Andor lelkész záró
beszéde fejezte be a kedves estét.
Az elmúlt tél folyamán rendezett
hat vallásos estén a következők tar-

kérdezte tágranyilt szemekkel Csön
des Péter, mialatt félkönyökre emel
kedett, — hát még nem volt elég a
nyomorúságodból, [többet is akarsz
leimádkozni ?
— Igaz, az én nyomorúságom igen
nagy, elvesztettem a hites uramat, a
ki hűséges, szerető életpárom volt, a
gyermekemnek jó apja, de azért zok
szó ne tévedjen számra, az Úr adta,
0 vette el és a vigasztalást is tőle
várom.Hadd menjek hát a templomba.
Csöndes Péter most már egészen
felült.
— Ki kényszerít téged arra, hogy
oda menj ? Ki mondja, hogy ott vi
gasztalást lelsz ?
— Szóval, tettel senki nem kény
szerít és még sincs maradásom. Óhaj
tok menni, kívánkozom Istenhez fohász-

kodni, sóvárogja lelkem az Ő szent
igéjét. Az itthoni imádság is felfrissít,
de itt apró-cseprő dolgok elhívják
elmémet tőle, a templomban min
den mást elfelejtek, csak Isten nagy
jóságán jártatom eszemet. Hadd me
hessek, édesapám. Még szürkületkor
talpra álltam, hogy a munkám elvé
gezzem.
Csöndes uram feltámasztotta az
állát kérges tenyerével, aztán csak
úgy sietve, halkan, hogy senki se
hallja, odavetette:
— Eredj hát.
A mostoha éppen a külső házból
jött befelé, mikor Eszter kis fiát kézen
vezetve, elindult a templomba.
—Hová-hová ilyen parádésan? kér
dezte és szúró szeme zölden villogott,
mint a macskáé.
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tottak felolvasást: Kovács Andor lel
kész három ízben, s ezenkívül meg
nyitó- és záróbeszédet, Hajts Bálint
lelkész, Br ősz János tanító, Czinkotzky
János volt s.-lelkész, Fürst János
tanító 1—1 ízben.
Az esték iránt a közönség — lehet
mondani — valláskülönbség nélkül
nagyon érdeklődött. Minden egyes
alkalommal zsúfolásig megtelt a „pol
gári olvasókör" nagyterme.
A buzgó és nemes munka csak
áldás, a jó mag csak jó gyümölcsöt
teremhet!
A protestántizmus hódítása.
Francziaországban az utóbbi időben
mind több és több róm. kath. lelkész
tér át a protestáns vallásra. A róm.
kath. egyház kötelékéből való kilépé
süket avval indokolják, hogy meg
győződésük meghasonlott az egyház
tanításával. Ausztriában a róm. kath.
vallásról a mi egyházunkba lépett
1898-ban 1598,1899-ben 6385, 1900ban 5058, 1901-ben 6639, 1902-ben
4624,1903-ban 4510, összesen: 28,814.
Németországban a katholikusok közül
evangélikusokká lettek: 1895-ben
3895,1896-ban 4367,1897-ben 4469,
1898-ban 5176,1899-ben 5651, 1900ban 6104, összesen : 29,662. A lelki-

ismereti szabadság köre örvendetesen
tágul, szélesedik.

— A templomba megyek, anyám
asszony.
»
— Ugyan úgy-e? — kérdezte gúnyo
san a mostoha.
— Apám uram helyben hagyta.
A mostoha fújt dühében.
— No, csak eredj, czifrálkodjál,
majd én húzom azalatt itthon az igát.
Dühösen rontott be a nagyszobába,
a hol Csöndes uram a csizmáját
húzta.
— Hát a kedves leányodat elen
gedted a templomba a léhütők közé
úgy-e ? Én meg dolgozzam addig sza
kadásig ? Jó is volna!
— De lelkem, Mari, — csitította
az öreg Csöndes, — hisz Eszter sokat
elvégzett, hogy a nagyja ne terhel
jen téged.
— Mit végzett el ? Hol végzett el ?

Tán Gyuri helyébe, hogy az udvart
kisöpörte? Azt meghiszem, hogy jó
szántából tette, mert a legény csinos,
fiatal.
A rágalmazó szavak méregként
hatottak az öregre. Nem volt elég
egyszer kiállani azt a szégyent, hogy
az első gazda lánya egy szolgalegény
hez lépett le feleségül! Nem is kéne
még egyéb!
Ettől a naptól kezdve elhatározta,
hogy résen lesz. De milyen sokszor
megszégyenült, mikor Eszter kam
rájába késő este benyitott. A fiatal
nő ott ült az alacsony lóczán és a
faggyú-gyertya gyér világa mellett
olvasta buzgón, elmélyedve a szent
írást.
Néha az alacsony, keskeny ablakon
nézett be és csodálattal tapasztalta,

Luther esküvője.
Különösnek látszik, hogy Luther,
ki olyan sokat írt a házasságról s
akárhány barátját megházasította :
maga olyan sokáig húzódozik tőle.
„Azt hiszem, írja egy ízben, mikor több
barát-társa házasságáról értesült —
én már annyira jutottam, hogy Isten
kegyelméből csak így maradok" (t. i.
nőtlenül). Hanem az ő számításán is
keresztülhúzott a világ. Azt kürtölte
faluról-falura „Ha ez a barát meg
talál nősülni, lesz mindenkinek, még
az ördögnek magának is kaczagni
valója; akkor csak összedűl a tákol
mánya." Pedig megnősült. De ellen
ségei nem tudtak akkorát kaczagni,
hogy a tákolmánya összedűlt volna.
Nősülése se folyt le olyan mindennapi
módra.
Akkortájt nem akadt hely nagy
Németországban, bármilyen kőfal,
vagy katholikus szemek őrködtek is
felette, hogy Luther tanításai beme
netelt ne találtak volna. így esett az
Nimbscheuben, a Grimma mellett,
„Krisztus menyasszonyai nevet vi-
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selő apáczákkal is. Eredményét a
kiszabadulást kérő levelek mutatják,
melyekre a haragos szülők, rokonok
még nem is válaszoltak. Luther tudo
mására jut a dolog, tollat fog, de
hiába. Végre a véletlen segítségükre
jön. 1523 április 4-ikén a torgani
városi tanácsosnak, Koppé Leonhardnak sikerült kocsiján tizenkét
apáczát kihozni. Három rokonát ke
reste fel, kilenczet pedig Vittenbergába vitt, közöttük Bóra Katalint.
Ellátásuk Luther nyakába szakadt.
Közülök néhányat hamarosan fő
kötő alá juttatott, másoknak meg jó
szívű polgárok vették fel gondjukat
az ő ajánlatára. így került Bóra
Katalin Kranach Lukács házához.
Luther őt is férjhez akarta adni. Az
első vőlegényjelölt, gazdag nürn
bergi polgár fia, Nürnbergijén Kata
linról egészen megfeledkezett, a má
sodik meg, dr. Glatz Gáspár orlamündi ^lelkész, húzódott Katalintól,
pedig Luther igen jó néven vette
volna tőle e házaságkötést. Hanem
ekkor kipattant a titok.
Katalin nyíltan bevallotta,hogy csak
Luthert, vagy Amsdorfot választaná
férjül. Mivel Amsdorf szabadságát
igen nagyra becsülte, Luther vette el.

Az erzsébetfalvi ev. templom- és papilak-alap javára adakozott: Dr. Haubner
Rezső (Sopron) 10 kor. Főösszeg: 6452 ko
rona 67 fillér. Kegyes adományok az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. egyházfelügyelőségnek
(Erzsébet-u. 79.) küldendők.
A békéscsabai Lutlier-szoborra befolyt:
O chtina: Henétzy P. 2 kor., Hricz A. 20 f,
Hricz P. 10 f, Majarcsik A. 10 f, Szvéc A.
10 f, Kapuszta A. 20 f, ifj. Gettler Mátyás
30 f, ifj. Bero András 20 f, Spisek A. 10 f,
Blasko 10 f, Jánosdeák J. 20 f, Laczo A.
20 f, Jenocsik A. 40 f, Német A. 20 f, N. N.

hogy a sok munka, az örökös üldö
zések daczára — melyekben a mos
toha részesítette, — milyen szelíd
nyugalom tükröződik vissza a leánya
arczán, ha a bibliát olvassa.
— Furcsa könyv lehet az, — mor
mogta az öreg, — majd egyszer én
is belenézek már.
Gyerekkorában tanult valamit belőle,
de az már rég kifüstölgött fejéből.
Egy vasárnapi reggel azzal lepte
meg Eszter, hogy mellé csatlakozott,
a mint az a templom felé igyekezett.
— Csak az alvégre nézek le —
mondta, — mintha mentegette volna
magát, de a templomajtóban egyet
gondolt, hirtelen lekapta szélesperemű
posztókalapját és belépett a tem
plomba.
Az orgona lágyan szólt az emberi

szivek titkos érzéseihez, mintha fele
letre szólította volna fel azokat.
És a mint Csöndes Péter hallgatta
a szent éneket és nézte az ősz lelki
atyát, a ki egyszerű fekete köntösben
az oldalszékben ült, úgy érezte, hogy
az ő szive is adott feleletet.
A mint múltak a hetek, hónapok,
a gazdasszony csodálkozva vette észre,
hogy Csöndes uram haragos szava
ritkábban hallatszott és sokszor a
káromkodása is felébe maradt. Bezzeg
ő annál többet csattogott úgy, hogy
a szegény kis Palika már messziről
rettegve menekült előle és szegény
Eszter is szívdobogva hallotta lépteit
közeledni.
Csöndes uram pedig egyre többet
ment a templomba. Egyszer az a
csuda történt, hogy mivel Esztert nem

1525 június havának 13-ikán meg
történik Luther s Katalin eljegyzése
a kolostorban, több tekintélyes férfi
ottlétében. Két hétre reá már eskü
vőt tartottak, melyen a számos isme
rősön, jóbaráton kívül még a két
öreg: Luther szülői is résztvettek.
Csak legjobb barátja, Melanchton
hiányzott e két ünnepélyről, kinek
ekkor még sehogy sem ment a fejébe,
hogyan köthet egy volt barát egy
volt apáczával házasságot.
Képünk azt a jelenetet ábrázolja,
mikor Bugenhagen városi lelkész előtt
örök hűséget fogadnak.
Az új pár lakodalmi ajándékoknak
sem volt szűkiben.
H . L.
Aranykönyv.
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10 f, Hricz M. 20 f, Benczo A. 20 f, Lakobey
J. 20 f, Gettler M. 20 f, Gemeri P. 20 f,
Tatas A. 20 f, Bero M. 20 f, Bero A. 10 f,
Bero M. 20 f, Hricz J 20 f, Pjatka M. 20 f,
Kapuszta P. 20 f, Boszí J. 10 f, Henczel J.
10 f, Koler J. 10 f, N. N. 20 f, N. N. 50 f,
Malek J. 10 f. Zimann E. 1 kor., Kapuszta
A. 20 f, Novotni J. 20 f, Czirbesz J. 10 f,
Ivecz J. 20 f, Bolelis M. 10 f, Boszi P. 10 f,
Pjatka P. 20 f, Laczo J. 20 f, Henczel J.
20 f, Samko J. 20 f, Gyurin A. 30 f, Lierei
J. 40 f, N. N. 40 f, Géczi M. 20 f, Élik A.
10 f, Filip J. 20 f, Potocsnik A. 20 f,
Kapuszta A. 20 f, Hricz P. 20 f, Markovits
Józsefné 20 f, Paskan J. E. 20 f, Gettier J.
20 f, Bero J. 20 f, Zemann J. 20 f, Strba
M. 20 f, Mihálik J. 20 f, Svecz J. 20 f,
Mihálik D. 20 f, Pullak J. 20 f, Gottler J.
10 f, Arvent J. 20 f, Deman S. 20 f, özv.
Kapuszta Mária 10 f, Bozsik J. 20 f, Jánosdeák A. 20 f. = 15 korona 80 filllór. —
T u ricsk a: Turicskai ev. egyház 2 kor.,
Csővári Géza ev. lelkész 1 kor., Szpisák M.
20 f, Gábor J. 20 f, Szivák M. 20 f, Tornán
Gy. 10 f, Tomás Dóra 10 f, Szabó P. 10 f,
Kacsányi P. 20 f, Szpisák J. 20 f, Kjapes
P. 10 f, Szabov Gy. 10 f, Ribár P. 30 f,
Potoczky J. 10 f, Sniler J. 20 f, Lipták Gy.
20 f, Racko P. 20 f, Szabó M. 20 f, Szabó
Márton 8 f, Albert Gy. 20 f, Sztrunga P.
10 f, Bartal G. 40 f, Szabó M. 10 f, Spisák
A. 10 f, Hanusz J. 20 f, Hanusz P. 20 f,
Hanusz P. 20 f, Varga Gy. 20 f, Urbancsok
J. 20 f, Koblicsek 20 f, Urbancsok P. 20 f,
Lipták M. 10 f, Hanusz P. 20 f, Szabó 7 f,
Varga M. 20 f, Szabó 20 f, Hanusz M. 20 f,
Brlás J 20 f, Kantorák J. 10 f, Ondrejovics
M. 20 f, Szabó M. 10 f, Szpisák fiú 10 f,
Gazdik F. 8 f, Gazdik Ilona 10 f, özv. Gaz

dik Zsuzsanna 20 f. Nemesfalvai leányegy
ház adakozása: Kacsányi Gy. 40 f, Lőrincsik
M. 20 f, Kacsányi P. 20 f, Laczko M. 20 f,
Laczko M. 20 f Sztrunga Mária 20 f, Nemecz
A. 20 f, Henzsely M. 20 f, Francsok J. 50 f,
Francsok F. 20 f. Grécs P. 40 f, Kacsányi
J. 40 f, Kacsányi M. 20 f, Krály P. 40 f,
Krály Jánosné 20 f, Krály Ilona 10 f, Bugyingyecz J. 20 f, Herez E. 20 f, Balkovszki
P. 20 f, Lőrincsik J. 20 f, Szpisák J. 40 f,
Boszák Gy. 10 f, Korim P. 20 f, Kacsányi
Jánosné 20 f, Kacsányi Gy. 20 f, Lőrincsik
P. 40 f, Bugyinyecz P. 20 f, Kacsányi P.
40 f, Kacsányi J. 20 f, Elyiás Mária 10 f,
Elyiás J. 20 f, Kacsányi Adám 20 f, Lőrincsik
M. 20 f, Kacsányi Mihály Miklós 20 f, Lőrin
csik A. 30 f, Oravecz P. 20 f, Kacsányi J.
40 f.
19 korona 63 fillér. — Zólyom :
Zólyomi ág. hitv. ev. egyház 5 kor., dr.
Huszágh István ev. egyházi felügyelő 2 kor.,
Stul J. 1 kor., Gazsék J. 1 kor., Szucha J.
1 kor., Thomka P. 1 kor., Margóts Gy. 1 kor.,
Simkovits S. 1 kor., Turgyik Gy. 1 kor.,
Pettykó J. 50 f, Hankó P. 1 kor., Hauka A.
1 kor., Alitisz D. 1 kor., Boroskay J. 2 kor.,
Uhljar S. 1 kor., Bulter J. 1 kor., Kubis Gy.
1 kor., Uhljar P. 1 kor., Bulla D. 2 kor.,
Kovátsik J. 1 kor., Midrjak P. 1 kor., Terjencsik P. 1 kor., Baijer S. 50 f, Molítorisz
János 1 kor., özv. Bayer Pálné 50 f, Midriák
S. 1 kor., N. N. 1 kor., Nádler nővérek 1 kor.,
id. Stadtancker F. 1 kor., ifj. Stadtancker
F. 1 kor., Stadtancker S. 1 kor., Trnka A.
1 kor., Bulla S 1 kor., N. N. 1 kor., Hanko
P. 1 kor., Simon M. 1 kor., özv. Medvecky
Samuné 1 kor., Hrankovics Gergely né 50 f,
Figus S. 1 kor., Hipszky S. 1 kor., Schicker
1 kor., Konka J 50 f, Bartko S. 60 f, Brvenik
G. 1 kor., Sztollár I. 1 kor., Vittanovszky

engedte mostohája, maga indult el a
Palikával. A fiatal nő lopva nézett
utána és az a könnycsepp, a mit
akkor törült ki szeméből, elhigyje
akárki, nem fakadt szomorú szívből.
Ámde ez a dolog a mostohát határ
talanul megdöbbentette, talán ösztönszerűleg megérezte, hogy a ki
Istent egyszer megtalálta, nem enged
többé tartós hatalmat maga fölött a
rossznak. Igen, Csöndes Péterné veszé
lyeztetve látta a saját hatalmát a
hites ura fölött. Büszke volt rá, hogy
szegény leány létére az első gazda
felesége lett, de azért az előnyért
még sem volt hálás, mert kedvét lelte
a fiatalabb legényekkel való mulato
zásban, ámde óvatosan, hogy jó hely
zetét ne áldozza fel érte.
A mint Csöndes Péter mind többet

járt a templomba, felesége nyugta
lansága szintúgy növekedett. Ezen
változtatni kell—töprengett magában.
Egy kora reggel a szokottnál ko
rábban ment a hátsó ház felé. Fején
a piros keszkenő kaczkiásan volt meg
kötve és széles szoknyáit elégedetten
lóbálta. Gyuri akkor bukkant elő,
akarva nem akarva, az istállóból.
— Te, Gyuri, szóm lenne veled !
— Hallgatom, Csöndesné asszo
nyom.
— Ugy-e, hogy sok jó szót adtam
én neked, Gyuri?
A legény bambán nevetett.
— Meghiszem azt 1 — felelte tola
kodó hangon.
— Pecsenyével, kalácscsal, úgy-e,
sokszor jól tartottalak?
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S. 1 kor., Érti Gy. 60 f, Smalik P. 60 f,
özv. Makoviczky Dánielné 50 f, özv. Smalik
Györgyné 1 kor., Hugyecz testvérek 2 kor.,
Hugyecz A. 1 kor., Moták A. 50 f, Rozsnyai
J. 1 kor., Rozsnyai V. 1 kor., Pjeczka D.
1 kor., Pjeczka Gy. 60 f, Árvay J. 1 kor.,

gyűjtése 2 kor. 26 f, Margócs A. 1 kor.,
Klucsik Gy. 50 f, id. Érti J. 1 kor., Mako
viczky S. 1 kor., Kvetony Antalné 60 f,
Vittanoczky A. 1 kor., Félisz J. 1 kor.,
Ferjencsik István 1 kor., Ferjencsik S. 1 kor.,
Weber R. 1 kor., Makoviczky S. 1 kor..

Luther családi köre.
Reviczky S. 1 kor., Stampel I. 60 f, Kasztor
J. 60 f, Ferjancz Gy. 60 f, Schmalik Gy.
1 kor., Ferjancz J. 40 f. Mogyoród leány
egyházban: Droba A. 1 kor., Stefiik Á.
1 kor., Pankovsky J. 40 f, özv Sztrjezs
Zs. 1 kor., Sztrjezs Gy. 40 f, Ev iskola

Mrva S. 1 kor., Zehelner Ferenczné 1 kor.,
Brvenik S. 1 kor., Szenes P. 1 kor., Matulcsék P. 1 kor., Piecsánszk E. 1 kor., Zsolticzky E. 1 kor., Zsambon Gy. 1 kor , Pecznyik P. 1 kor., Waigel P. 1 kor., Klucsik S.
50 f, Bucsán Gy. 1 kor., Kosari M. 1 kor.,

— Meg borral is —toldotta a legény
— Akarod-e, hogy mindég úgy
legyen ?
— Má, hogyne akarnám!
— Hát akkor légy segítségemre.
Látod ezt a keszkenőt?
— A fiatal asszonyé — felelt a
legény szinte áhítattal.
— No hát, mondd a gazdának, hogy
ő adta neked.
— Olyat Eszter sohse tenne —
szólt a legény meggyőződéssel.
Csöndesné toppantott lábával.
— Úgy mondod ! érted-e ?
A kocsis megcsóválta fejét, de csak
felelte : — Igenis, értem!
A gazdasszony mondott még néhány
szót halkan és végre azzal fejezte be.
— Aztán a koszt még jobban kijár,
ha rávallasz.

— Meg lesz, gazdasszonyom.
Kegyetlen hideg idő volt, mikor
Csöndes Péter a szomszédból haza
ballagott. Csak úgy ontották az an
gyalkák a pelyhet az ég vánkosából.
A gazda nem ment be az első
házba, hanem egyenesen az istálló
felé. Gyurit akarta megnézni, hogy
elment-e már a malomba őrletni. A
téli kora szürkület már terjesztgette
szárnyait, de Csöndes uram mégis
észrevette a félhomályban, hogy a
szánkó ott áll a szín alatt. így hát
az az akasztófára való Gyuri még
nem ment el. Dühösen tartott az
istállóajtónak, mikor észreveszi az
első ház szögleténél a Gyuri foltos
kabátját. Hátra akart osonni a kert
felé.
(Folytatjuk.)
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Vajha mindenki megértené Luther
szavait, vajha mindenki tanulna tőle,
hogy a királyságok (gyermekek) leg
fényesebbgyémántja :az Isten félelme.

Luther családi köre.
H . L.
Az 1523. év végén már csak ketten
laktak a wittenbergi ágostonosok
APRÓ TÖRTÉNETEK.
kolostorában. Luther, meg egy volt
főnök : Brisger Eberhard. Nemsokára
az utóbbi is búcsút mondott a kolos
A fájdalom hitvallása. Egy fiatal
tor komor falainak, kellemesebb ott özvegy sokat panaszkodott lelkiaty
hont keresett, megnősült és elment jának arról, hogy neki mennyi baja,
Altenburgba papnak. Luther mind bánata van, milyen nehéz keresztet
nehezebben és nehezebben tudta be kell hordoznia az életben. A ke
szedni a kolostor jövedelmét, sőt gyes lelkipásztor, névszerint Oerbet,
maga is el akart menni. Ezért arra franczia pap, ekkor a lejebb követ
kérte a választófejedelmet, hogy vegye kező imádságot írta számára, melyet
át a kolostort. Nemcsak, hogy nem méltán „a fájdalom hitvallásának“
vette át, hanem mindenestül, kertes neveztek el s a mely megérdemelné,
tül, felszerelésével együtt Luthernek hogy, a hitnek krédója mellett, minden
ajándékozta. A későbbi házi szükség keresztyén ember könyv nélkül meg
nek megfelelőleg néhány termét Luther tanulja s szomorú óráiban magát
átalakíttatta. Ide hozta Luther ifjú vele vigasztalja.
hitestársát, boldog volt mellette, na
A fájdalom ezen hitvallása így
gyon boldog. Egy évvel házassága hangzik:
után írja, hogy „szegénységemet Krö„Oh Istenem, hiszem, hogy jó vagy;
sus gazdaságával sem cserélném el“. hiszem lelkemnek teljes erejével, el
Házasságát hat gyermekkel áldotta mémnek teljes belátásával, szivem
meg az Isten, de két leányka : Erzsé nek minden sejtelmével, hogy te maga
bet és Magdolna korán elhunyt. Négy a jóság vagy!
élő gyermeke közül a legkisebb le
Oh Istenem, hiszem, hogy nem
ányka, míg a többi fiú vala, János, csupán jó, gyöngéd, kegyes, elnéző,
Márton és Pál. A komoly, az élet irgalmas vagy, hanem, hogy te vagy
viharában megtépett, de meg nem a végtelen szeretet. Hiszem, hogy
tört férfi itt találta meg, családi köré minden gondolatodnak, minden tet
ben, fáradsága jutalmát. Istenfélő tednek forrása a szivedben van,
volt vele egyetemben házanépe. Ez első és végsugallata szeretetedből
a viharedzette férfi a leggyengédebb fakad.
szivet, legnemesebb lelket árulja el
Oh Istenem, szeretem atyámat,
kis, 4 éves fiának Koburgból írott anyámat fi- és nőtestvéreimet, hitve
levelében. Mikor már három gyer semet, gyermekeimet; a kiket szere
meke volt, igy szólt a boldog aty a: tek, gyöngéden, mélyen szeretem;
„Három törvényes gyermekem van, óh de hiszem, hogy Te még jobban
ilyen egyetlen pápista theologusnak szeretsz engem!
sincs! A három gyermek három ki
Óh Istenem, én nem akarnék gyer
rályság, mely biztosabb nekem, mint mekemnek ártani; hihetném-e hát,
Ferdinándnak magyar, cseh és római hogy te akarnál nekem? Igaz, néha
királysága."
megbüntettem, sőt meg is vertem. El
Nézzétek képünket, királyságait vettem tőle olyan tárgyakat, a melyek
gyűjti maga köré, hogy adózzanak tetszettek neki; s rivásán meg nem
szívvel-lélekkel a királyok királyá indulva, eltiltottam kedves játékaitól.
nak. Mily megkapó e kép !
De, én Istenem, nem a javát keres
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tem-e? Ah igen, igen, soha mit sem
tettem csupán az ő ellenére, mit sem
azért, hogy hatalmamat fitogtassam;
ettől a gondolattól visszariadtam volna.
Mindig a javát akartam, mindig azt
kerestem. S hogy megszerezzem neki:
szenvedni, halni kész vagyok. Oh
Istenem, ilyen az én szivem, a tied
nek árnya. Csókkal illetem tehát ke
resztemet. Ah mondom: Isten jósá
gából ered. Az ő szerelme küldte rám.
Nem látom azt; remeg egész valóm :
mégis hiszem. Lehunyom szemeimet
s megtörve, elgyötörve az ő szivén
találok enyhet.
Oh Istenem, nehezen, de nyugodtan
várom a világosság nagy napját.
Akkor szétfoszlik majd a köd. Meg
tudom, miért vetted el tőlem atyámat,
anyámat; miért ragadtad ki karjaim
ból hitvesem; abból a kedves fészek
ből, melyet gyermekeimnek raktam,
miért vittél ki egyet, kettőt, hármat
is talán. Megtudom, miért kellett,
hogy meg ne értsenek, elhagyjanak,
eláruljanak, rágalmazzanak felebarátjaim. Megtudom, miért kellett évek
hosszú során kínos ágyhoz betegség
nek szegeznie. Mindezt megtudom,
Istenem ! . . . Sőt már is tudom. Az
örökkévalóság, a teljes világosság és
a homály mind csak azt mondja : Isten
jó, Isten szeretet, Isten mindent ir
galomból, jóságból teszen.
Oh Istenem, Te egyesíted majd
azokat, kiket most eltaszítasz. Fel
szárítod a könyeket; a fájdalomra
balzsamot öntesz. Várok, hiszek és
szeretek."
... Eddig az ima. Mennyire meg
enyhülne e földön a fájdalom, ha az
emberek szívből így tudnának imád
kozni 1
Közli: Faulik János.

ORSZÁG-VILÁG.
Az országgyűlés húsvéti szünete
— most, mikor e sorokat írjuk —
még mindig tart. Néhány nap múlva
azonban ismét megkezdi üléseit a ház.
Jövő számunkban bizonyára a kép

131

viselőház újabb munkásságáról szá
molhatunk be. Nagyjelentőségű tör
vényjavaslatok fekszenek a ház aszta
lán. Kívánatos, hogy az ország javára
mielébb törvények váljanak belőlük.
A beruházási kölcsön. Az állami
beruházási törvényjavaslatot, melyet
Lukács László pénzügyminiszter a
múlt hó 24-én terjesztett a kipviselőház elé, a pénzügyi bizottság rövi
desen tárgyalni fogja és ezután a
képviselőház elé kerül. A mérvadó
tényezők már most foglalkoznak azon
összeg kibocsátásának eshetőségével,
melyre még ebben az évben szükség
lesz. A folyó évi szükségletek fede
zésére a kormány kerek 76 millió
koronát fog igénybe venni, mely czélból a pénzügyminiszter valószínűleg
4 százalékos koronajáradékot fog ki
bocsátani.
A katonaság köréből. A 68-dik
gyalogezred három zászlóalja e hó
6-án délután a ferenczvárosi pálya
udvarról Hanke ezredes vezetésével
Serajevoba ment. A legények zeneszó
mellett vonultak ki a pályaudvarra,
a hol óriás közönség gyűlt össze a
bucsúzásra. A három zászlóalj a 88-dik
gyalogezred legénységét váltja föl, a
mely már sok éven át van lent Boszniá
ban. A Mollináry-ezred három zászlóalja e hó közepén érkezik meg a
fővárosba s a nádorutczai kaszárnyá
ban szállásolják el. Eltávozott a fő
városból a 32-dik számú háziezred
második zászlóalja is, hogy felváltsa
a Bileken állomásozó első zászlóalj
legénységét.
A budapesti polgármester üd
vözlése. A tanács tagjai f. hó 7-én
délelőtt rendes ülésre jöttek össze,
de csak ünnepiülést tartottak. Matuska
Alajos alpolgármester a tanács nevé
ben üdvözölte Halmos János polgármestert, a kit a király az udvari
tanácsosi méltósággal tüntetett ki. A
kitüntetést a főváros egész polgársága
nagy örömmel fogadta, mert ez a
kitüntetés legfelsőbb elismerése annak,
hogy a polgárság jól választott, a
mikor a főváros vezetését Halmos
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Jánosra bízta. Halmos János polgármester megköszönte az üdvözlést. A
kitüntetést annak a jeléül tekinti,
hogy a főváros hatóságának a köz
jóra törekvő munkásságát minden kör
ben nagyobb mértékben méltányolják,
mint eddig. De ez a kitüntetés egy
úttal buzdítás is a jövőre. Üdvözli
Matuska Alajos és Rózsavölgyi Gyula
alpolgármestereket, a kiket a király a
királyi tanácsosi czímmel tüntetett ki.
A japán-orosz háború már nem
csak a tengeren, de a szárazföldön is
megindult. A múlt hó 27-én a japániak
hajókkal ismét el akarták zárni a
part-arturi kikötőt, de az oroszok
jókor észrevették a cselt s a kikötő
elzárása újból csak részben sikerült.
Másnap Csöngcsu városka mellett
megtörtént az első számbavehető szá
razföldi mérkőzés oroszok és japánok
között s ez az orosz fegyverek csúfos
kudarczával végződött. Az ütközet igy
folyt l e :
Miscsenkó orosz tábornok hat szotny a
(század) kozákkal hétfőn reggel meg
jelent Csöngcsu falai alatt s leszál
lítva kozákjait a lóról, egy szotnya
kivételével, megtámadta a város falai
ról védekező japániakat. Ezek viszo
nozták a kozákok tüzelését s bár a
900 főnyi orosz sereggel szemben
alig 400-an voltak, tartani bírták a
várost addig, a míg megérkezett 3
svadrony lovasságuk, azután pedig
futólépésben négyszázad gyalogságuk,
a mivel a számuk 800-ra szaporodott.
Még mielőtt azonban a japáni gya
logság is bele tudott volna szólni a
harczba, az oroszok máris kénytelenek
voltak —- az egy szotnya lóháton
maradt tartalék fedezete alatt —
visszavonulni. Miscsenkó jelentése sze
rint a visszavonulás rendben folyt le,
ennek azonban némikép ellene mond
az a körülmény, hogy a kozákok
csak a Csöngcsutól tíz kilométernyire
levő Koaksanban tudtak ismét össze
verődni s úgy folytatták a visszavonu
lásukat Nossan felé.
A kozák tábornok kudarczot vallott
kísérletének öt tiszt és tizenöt legény

esett áldozatul, a mi annak a jele,
hogy a japániak jól czéloznak s —
már a búr háború tanulságait hasz
nálva - a tiszteket veszik főként célba.
Érdekes és a búr háború tanul
ságaira vall az is, hogy a csöngcsui
ütközetben a lovasság mindkét oldalon
gyalogszerrel harczolt. Azóta a japá
nok gyorsan haladnak a Jalu folyó
felé s az oroszok mindenütt vissza
vonulnak.
Angolok és tibetiek harcza. Az
az angol hadcsapat, a melyet Younghusband ezredes vezet a Himalája
szakadékain keresztül Tibet fővárosa,
Lassza felé, mint Londonból jelentik,
a múlt hó 31.-én Túrna környékén
összeütközött a tibetiekkel s véres
harczot vívott velük.
Younghusband ezredes hadcsapata,
a mely már hónapok óta halad előre,
hogy Tibet fővárosának környékét
felkutassa, ez alkalommal volt kény
telen útj ában először fegyverhez nyúlni.
Mindeddig a tibetiek békén tűrték
előrenyomulását s mindössze egy ízben
próbálta egy követség szép szóval
rávenni arra, hogy térjen vissza.
Most azonban Younghusband csa
pata már nagyon közel jár a titok
zatos szent városhoz, a dalai láma
székhelyéhez, Lasszához. A tibetiek,
a kik babonás makacssággal, féltve
őrzik a budhista Róma titkait az
idegenektől, most már látják, hogy
az angolok szándéka nagyon komoly,
el vannak tökélve arra, hogy Lasszába
bevonuljanak. Ez keserítette el őket
annyira, hogy fegyveresen is útját
akarták állani Túrna és Giangcze kö
zött Younghusband előrenyomulásá
nak. Ellenállásuk siralmasan sikerült,
rövid kardharcz után megszólaltak a
jó angol puskák, majd a tüzérség is
ágyúzni kezdett. A tibetiek a tüze
lésre rögtön megfordultak s futva
menekültek, de úgy is rettenetes pusz
tulás esett soraikban, a mely még
megszaporodott, a mikor Guru mellett
újabb ellenállást kíséreltek meg. Ezer
ötszáz tibetinek a fele ott maradt a
harcztéren.
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Reunion sziget pusztulása. A kénytelen a jég között eltölteni. De
múlt hó 21. és 22-én Reunion szigetén ilyen telelésnél a legénység fele meg
óriás cziklon dühöngött. A sziget a fagyna s nagy nehézséget okozna
vihar következtében teljesen néptelen hat-hétszáz ember táplálása is. Palan
lett. St.-Denis fővárosban a legtöbb der svéd-norvég tengerészeti miniszter
nyilvános épület rombadőlt. A sziget a tervet minden körülmények között
lakossága éhínséggel küzd. Az első őrületes vállalkozásnak tekinti.
Strossmayer püspök a klerikásegítséget Mauritiusból hozták a gőz
hajók. A vetések teljesen megsemmi lizm us ellen. Figyelmet érdemlő hír
sültek és a szép czukornád-, dohány- adást közöltek a minap a horvát ellen
és kávéültetvényeknek nyoma sincsen. zéki lapok. E szerint Strossmayer,
A kárt huszonöt millió koronára becsü Gyakovár agg püspöke, nem helyesli
lik. A rettenetes viharban 90 ember a klerikális párt megalakítását Hor
nek nyoma veszett, ezek közül 13 vátországban s ehhez a tervhez nem
is adta beleegyezését. A horvát nem
fehér.
Orosz hadihajók a Jeges-tenge zeti politika vezérféríia ezt a nyilat
ren. Oroszországnak sok gondot okoz, kozatát két horvátországi ellenzéki
hogyaKeleti-tengerenlevőhadihajóraj újságban, az „Obzor“-ban és az rAgranem mehet a Szuezi-csatornán keresz mer Tagblatt“-ban, közre is adatta,
tül a kelet-ázsiai harcztérre. Ezért hogy szavának nagy súlyával is talaját
fölmerült a terv, hogy az orosz hadi vegye a Horvátországban klerikális
hajók a Szibériától északra elterülő párt alakítására irányuló törekvések
Jeges-tengeren kiséréljék meg az át nek. Nevezetes jelenség ez, érdemes
kelést. Erről a tervről érdekesen nyi a feljegyzésre és példaképül állításra.
Virágos ablakok. Párisban a ta
latkozott Palander svéd-norvég ten
gerészeti miniszter, a ki annak idején vasz kedves ötletet hozott a szegény
a Vega hajóval megtette ezt az utat. emberek megörvendeztetésére. Egye
A miniszter kijelentette, hogy az út, sülét alakult, a mely arra törekszik,
a melyet az orosz hajórajnak így meg hogy a legszegényebb ember ablakát
kellene tennie, jóval rövidebb ugyan, is virágdísszel ékesítse. Az egyesület
mint a Szuezi-csatornán át, de a ter alapítói azt hiszik és joggal, hogy a
vet nem tartja kivihetőnek. A minisz szegény embernek nemcsak testét
ter rámutatott arra, hogy a Taimyr- kell ellátni a legszükségesebbel, hanem
félsziget partjának mentén, a mely a lelkét is. És mikor az ember szá
félsziget a 76-ik szélességi fokig terjed, mára olyan nagy lelket üdítő s neme
az átkelés csaknem lehetetlen s a sítő művész kínálkozik, mint a ter
Vega is csak véletlenül egy keskeny mészet : miért ne lehetne a szegény
csatornán át tudott tovább jutni. De ember ablakát is ennek a művészet
egyéb veszedelmek is fenyegetnék az nek olcsó pompájával díszíteni? A
orosz hajórajt, ha az átkelést meg legkisebb virág is kedvesebbé, von
kísérelné. Szibéria partja nagyon sík zóbbá teszi a szegény ember számára
s a víz, különösen ott, a hol folyók a kis tanyát és ezért az egyesület
torkolnak a tengerbe, homokzátonyok már az idén tavasszal virágcserepet,
kal van tele. A Vega matrózai egyre virágot, növényt fog szétosztani isko
a víz mélységét mérték, pedig a hadi lák, jótékony intézetek, munkásegye
hajók sokkal mélyebbjáratúak, mint sületek közt. Ezzel a legszegényebb
a Vega volt. Hozzájárul mindehhez, Páris képe — kétségtelenül kedve
hogy a mikor a jég olvad, a tengeren sebbé, szebbé válik.
Kellemetlen fényképek. A lóver
csaknem folytonosan köd van. Ha
az orosz hadihajóraj megkísérelné az senysport nagyon sok áldozatot föl
átkelést, számítania kellene azzal az falt már, de akkora kellemetlenséget
eshetőséggel, hogy befagy és egy telet aligha okozott még valakinek, mint
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az Egyesült Államok elnöke leányának,
a szép Roosewelt Alicenak. Egy újság
író megleste, a mikor az elnök-kis
asszony „inkognito“ megjelent egy
lóversenyen, utána osont és észre
vétlenül több fényképfelvételt készí
tett róla. Az egyik fénykép épp abban
a pillanatban ábrázolja, a mint néhány
bankót leszúr a totalizatőrnek. Á
második képen világosan látható, hogy
a kisasszony micsoda nagy izgalom
mal lesi a futtatás eredményét, épp
úgy, mint az Egyesült Államok bár
mely más honleánya. Végül a har
madik képen látható, hogy a kisaszszony nyert és nagy örvendezéssel
gyömöszöli zsebébe a bankókat. Mind
e fényképek napvilágot is láttak egy
újságban és pedig olyan újságban,
a mely most az elnökválasztások előtt
nem éppen a Roosevelt hívének vallja
magát. Persze, e fényképek hatásos
kortes-fegyverek voltak Roosewelt
ellen és a bősz elnök csak úgy tudta
ezeket némiképen ellensúlyozni, hogy
teljes atyai szigorával büntette meg
leányát, több heti szobafogságot mér
vén reá olyan bűnért, a mely csak
akkor bűn, ha az elkövetőjének a
papája az Egyesült Államok legelső
polgára.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.
Vöröshagymából festék. Az Al
földön most azon kísérleteznek, hogy
a vöröshagymából festéket készítse
nek, a mely a finomabb len és se
lyemszövetek festésére alkalmas le
gyen. A vöröshagymák festékekké
való feldolgozása reánk nézve annyi
ban bír fontossággal, mert az Alföld
egyes vidékein nagy mértékben ter
melik és főleg Oroszországba és Bra
zíliába szállítják. Az Egyesült-Álla
mokba azonban, a nagy szükségletre
való tekintettel, újabban a vöröshagy
mát mind nagyobb mennyiségben
kezdik termelni, miáltal hazánk vörös
hagymát termelő vidékei a kiviteltől
elesnek.

Szőlőlevélből bor. Délfrancziaországban festőanyagtartalmú szőlő
fajok leveleit árusítják, a melyekből
könnyű egy, a boréhoz hasonló festő
anyagot kivonni. Száz kiló alicanteanyaggal hektoliterszámra készül a
vörösbor a czukrozott borokból. Sőt
még álbor (pseudo-vin) is készül oly
módon, hogy egyszerűen összeerjesz
tik a vizet, a czukrot meg szőlólevelet,
a mely utóbbiak a szőlőt pótolják.
A festőanyagot oly elárúsitóknak,vagy
azoknak a fogyasztóknak kínálják
megvételre, a kik a bortermelők meg
kerülésével önmaguk akarják készí
teni a borukat. Valahány festőanyag
tartalmú szőllőfajtából álló szőlőkért
van, tulajdonosát a czukor- és élesztő
gyárosok folyton arra ösztökélik, hogy
erjessze a szőlőleveleket és szapo
rítsa ily módon a jövedelmét.
Fatisztító kefék. Igen olcsó és
jó fatisztító kefék kaphatók a Vako
kat gyámolító országos egyesületnél
(Budapest, VII., Hungária-körút 16.
szám). Kisebb szőrkefe ára 56 fillér,
nagyobb 66 fillér s a drótkefe ára
csak 75 fillér. Melegen ajánljuk.
A szőlőmetszésről. A „Gyümölcs
kertész “ legutóbbi számában Révész
István csinos kis alkalmi czikket írt
e kérdésről. Némi kihagyásokkal mi
is közöljük. Ha erősebb fagytól és
kártékony ólmos esőtől már nem kell
tartani — írja R. I. — kinyitjuk a
szőlőt és utána megkezdjük a met
szést. De vájjon kell-e s miért és
hogyan metszeni? Ezek a kérdések
sok fejtörést okoznak a kezdő szőlész
nek. Affelől, hogy metszeni kell, egy
hangú véleményt fog hallani; de hogy
miért, erre nézve már megoszlanak
a vélemények; arra nézve pedig, hogy
hogyan messen, már a vélemények
egymástól nagyon eltérők, sőt ellent
mondók.
Metszeni főképen azért kell, hogy
a szőlőt, a mely kúszó növény, közel
tartsuk a föld színéhez; mert ha a
magasba engednők kúszni a mi ég
hajlatunk alatt, még a legkedvezőbb
fekvés mellett sem érne be minden
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fajta, sem fára, sem term ésre; már
pedig a milyen fontos, hogy a beérés
tökéletes legyen a termés minősége
czéljából, épp olyan fontos a fának
a beérése is a jövő évi termés érde
kében. Hogy pedig miért érik meg a
megmetszett alacsony tőke termése
és vesszeje inkább, mint a magasba
kúszóé, ennek az a magyarázata, hogy
így a szőlő több meleget kap, mert
jobban része van abban a melegben,
a mit a föld a nap sugaraiból magába
vesz és a levegőnek lassacskán átad
s részben ismét kisugároz. A mint a
szőlőtőke lombozata távolodik a föld
színétől, az átmelegedett föld mele
géből mindig kevesebb jut neki, a
mit tapasztalhatunk a termés minő
ségén is ; mert például a lúgos-szőlő
kön a földtől minden harmincz-negyven czentiméter távolságra a szőlő
fürt czukortartalma egy-két százalék
kal kevesebb. De metszeni kell a
szőlőt azért is, hogy télire be lehes
sen fedni, jóllehet némely vidéken
nem is fedik be ;, másrészt pedig met
szeni kell, hogy ezzel a tőkét tovább
tartsuk termő erőben, hogy szabá
lyozzuk vele a termés mennyiségét
és minőségét.
Mindenekelőtt helyes tőkealapot
kell nevelni, a mely a föld szinétől
rendszerint ne legyen 30—40 cm.-nél
magasabb. Ezek közül a bakalap ter
jed leginkább, mert legjobban meg
felel a szőlő természetes fejlődésének;
azért ezek a tőkék rendszerint egész
ségesebbek, hosszabb életűek, koráb
ban és bővebben termők, mint a többi
tőkealapok. Ennek a földszinnél mint
egy 8—10 cm.-nyi nyaka van, e fe
lett elágazik 3—4 felé, olyanformán,
mint a gyümölcsfák koronaágai. Ezt
a tőkealapot kétéves és idősebb fa
alkotja. Ezen kell már most meg
hagyni az úgynevezett csapokat, a
melyekkel a termés mennyiségét sza
bályozhatjuk.
Ezek a csapok, annak a vesszőnek
2—3 szemet magán tartó részei, a
mely a tavalyi hajtásból kiérése foly
tán származott. A szőlő termését az
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egyéves fából (a csapból) előjövő haj
táson hozza. Minél több és minél
hosszabb csapot hagyunk, annál több
lesz az ilyen, rendszerint termő hajtás
és ezek folytán annál több a termés.
Ebből okoskodva, természetesen leg
jobb lenne minél több és minél hoszszabb csapot hagyni meg. Ámde ennek
határa van, mert a kelleténél több
és hosszabb csap mellett a tőke ki
merülne, a termés nem féjlődnék ki
s a vessző nem érne be. Rendes fejlődésű tőkén 4—6 csap elég, mert
különben a tőke lombja túlságos
sűrű lesz. A csapok hosszúsága függ a
fajtától és attól, mennyi termést aka
runk és minő erőteljes a talajminő
ség folytán a növekedés. Némelyik
szőlőfajtán, pl. a legtöbb külföld
ről származó vagy vastag vesszőjű
szőlőfajtákon, a vessző legalsó szemei
még nem adnak termő hajtást, hanem
csak a magasabban levők, azért eze
ket rendszerint 3—4 szemes csapokra
kell metszeni, hogy kielégítő mennyi
ségű termést adjanak. Honi szőlófajtáinklegtöbbjétkétszemes csapokra
metszeni rendszerint elegendő. Az az
eljárás, hogy a vesszőt tőből eltávo
lítjuk, határozottan téves és semmi
vel sem indokolt eljárás, mert így
metszve, olyan kevés lesz a termés,
a mi esetleg a művelési költségeket
sem téríti meg. Ha tehát egy tőkén
4 6 kétszemes csapot hagyunk, azt
mondhatjuk rendes viszonyok között
átlag a legjobb metszésnek, mert
egyes eseteket kivéve, legbiztosab
ban kapunk majd minden fajtáról
elegendő termést és a tőke sem lesz
megerőltetve.
A metszés ideje márczius közepén
kezdődik. Legjobb a nedvkeringés
megindulása előtt megkezdeni és be
is fejezni a metszést. Nagy ártalom
azonban abból sem származik, ha a
tőke a metszéskor már hajtásnak
indult.
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KÜLÖNFÉLE.
Magyar találmány Dél-Afrikában. Egy honfitársunknak, a ki tanul
mányútja közben nemrég Dél-Afrikában járt, Johannesburgban föltűnt egy
különös külsejű ház. A kint őgyelgő
kaffer, a ki ugyanott háziszolga vagy
házmester lehetett, látva az idegen
úrnak érdeklődését, szóba elegyedett
vele : — Tetszik az úrnak ?
kér
dezte. — Furcsa külsejű! — volt
a válasz. Nem olyan, mint a milyene
ket itt építeni szoktak. — Nem is itt
készítették. — Hát ugyan hol? —
Prakfonteinban. — Prakfonteinban ?
— kérdi álmélkodva az idegen, a ki,
mielőtt idejött, áttanulmányozta DélAfrika földrajzát és büszke volt reá,
hogy nincs az egész területen előtte
ismeretlen helység. — Ilyen város nin
csen Afrikában. — De hiszen nem is
Afrikában készült. — Vájjon ? — Ten
geren hozták. — Talán Ausztráliából ?
— Nem a ! Európából. — Lehetetlen !
— Tud az úr olvasni ? — Tudok. —No, akkor olvassa el azt a táblát,
azon bizonyosan rajta lesz az is.
Honfitársunk elolvasta a ház falára
alkalmazott táblát s ekkor a kaffer
megkérdezte tőle : — Na, hát melyik
város van a táblára írva ? — Ide az
van írva, hogy Prakfalu. Egy ideig
gondolkozott ezután, majd a homlo
kára ütött és nagy meglepetéssel
kiáltotta: — Prakfalu! Ez bizony
minálunk van Magyarországon! Kassa
mellett I S csakugyan Magyarország
ról került Dél-Afrikába az a vasház
és pedig a gróf Csáky-féle prakfalvi
vasgyárból. Érdekes megemlíteni azt
is, hogy a messzeföldre került vasház
magyar ember, Aradi János talál
mánya.
Mintafaluk. Nagybritanniában igen
sok az olyan falu, a mely tisztán egy
gyár, valamely ipari vállalat munkásai
nak épült. Ezek a falvak kétségtele
nül a legrendezettebbek az egész vilá
gon és nagyvárosi kényelemmel van
nak fölszerelve. Rend, csinosság,
tisztaság és kényelem dolgában még

ezek között a mintafalvak között is
kiválik kettő. Az egyik a szappanfalu,
Port-Sungliglit, Liverpool szomszéd
ságában, a melyet Mr. Lever, a világ
legnagyobb szappangyárának tulajdo
nosa építtetett több mint háromezer
alkalmazottja és munkása számára.
Az egész falu egy, hat kilométer
hosszúságú utcza, hatszáz villaszerű
lakóházzal. Minden háznak kertje,
ezenfelül minden öt háznak valósá
gos kis parkja van. Minden házban
csak egy család lakik: a lakások
négyszobásak. Fürdőszoba, villamos
világítás van minden házban. A gyár
ban dolgozó munkásleányok számára
külön vendéglő van női kiszolgálással,
ugyanezen épületben női kaszinóféle
olvasó-, író és varróteremmel. Van
még sporttelep is a faluban. A másik
híres mintafalu Bourneville, a melyet
Cadburg gyáros épített a munkásai
nak. Ez a falu 370 házból áll, a
berendezése ugyanolyan, mint Port
Sunglight-é. Mind a két faluban az
a rendszer, hogy a lakók bizonyos
számú esztendőn át házbér formájá
ban törlesztik a ház árát, a mely az
után a megszabott idő leteltével a
tulajdonuk lesz.
Csónakon az Óczeánon át. Cette
franczia kikötőbe a minap érkezett
meg Eisenbraun kapitány, a ki azt a
czélt tűzte maga elé, hogy az Atlantióczeánon egy vízhatlan s fedéllel el
látott csónakon keljen át, a melynek
hossza három, szélessége két méter.
A csónak 19 centiméter mélyjáratú.
Neve „Columbia I I . két vitorlája
van és háromnegyed tonnatartalmú.
A vakmerő tengerész elegendő élelem
mel és ivóvízzel ellátva, múlt év
augusztus 11-én indult el Bostonból,
augusztus 24-én érkezett Halifaxba,
október 20-án Madeirába és január
19-én Barcelonába. Cetteben néhány
napig pihenőt tartott s azután Párisba
utazott.
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Hogyan pusztítják a borzot
Erdélyben. Kis-Küküllőmegyében, fő
leg az oláhság lakta vidéken, érde
kes módon ejtik el a borzot az ottani
lakósok és csőszök. Ugyanis este
felé kivonul az oláh az erdő szélére,
még pedig két kuvasza kíséretében
és egy vasvillával felfegyverkezve,
rendesen oly helyet választ ki az erdő
szélén, melynek szomszédságában
kukoriczaföld van. A mint az oláh oda
érkezett, bevárja a hold feljöttét és
aztán elereszti két kuvaszát, melyek
a kukoriczaföldön a borzot kiszima
tolva, rögtön lefogják, miről a borz
hangos morgással ad jelt. Az oláh
ekkor odaugrik s a borzot a vas
villával a szó szoros értelmében a
földhöz szegezi, úgy hogy az pár
perez alatt kimúlik. Akad ember azon
a környéken, a kij egy őszön 16—20
borzot is elpusztít ilyen módon.
Tájékoztató. A Luther-Társaság
elnöke: Zsilinszky Mihály államtitkár,
(Bpest, VIII., Vas-u. 6. sz); titkára
Majba Vilmos vallástanár, (Bpest, VII.,
Rottenbiller-u. 12.); jegyzője: Falvay
Antal igazgató (Bpest, VI., Hunyadi-tér
11.) Aki a Társaság tagjai sorába kíván
lépni, jelentkezzék F a lv a y A. jegyző
úrnál. Az Ev. Csal. Lap szerkesztője:
Böngérfi János, tanár, (Budapest, IX.,
Knézits-u. 17.), a ki pusztán a lap szel
lemi részét gondozza, tehát csakis kéz
iratok küldendők hozzá Az Ev. Csal
Lapra való előfizetést egyedül a lap
kiadóhivatala (Bpest, V., Akadémia-u.
4 Hornyánszky V. hirlapkiadóhivatala)
fogad el. Ha a lap egyes számai elma
radnának, ezt bármely postahivatalnál
díjmentesenkapható visszajelentő lapon
lehet a kiadóhivatalnak bejelenteni,
mely az elmaradt számokat pótolja.
A Luther-társaság rendes tagja
tagsági díj fejében évi 8 koronát,
fiókegyleti tagok évi 4 koronát, pár
toló tagok évi egy koronát tartoznak
fizetni. A tagsági díjak H e n d l
H e n r ik pénztároshoz (Bpest, IV.
Deák-tér 4. sz.) küldendők.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1904. évi
márczius 1-étől 31-éig befolyt összegek.
1. Rendes tagsági díjak évi tS koronával,
1904-re: Komáromi egyház, Izak Mária,
Próhle Henrik, Petrovics Soma, Szentesi
egyház, iíj. Meztebler András, Mozsébler
Mihály, Pálka Gyula, Jolsvai egyház, Hrtonák József, Ózdi egyház, dr. Beller Jenő,
Brecska Sámuel, Gerster Frigyes, Gracza
Ferenez, Gracza Márton, Kovács Rudolf,
Kosik József, Králik Samu, Ochrnyáz And
rás, Pour Jenő, dr Radnay Imre, Ruttkay
Jenő, Tidermaul Mihály, Zorkóczy Samu,
Kőszegi egyház, Bálint János, Galló Miksa,
Budapesti elemi iskolai tanító testület.
1904. év I sö felére : Chalupka Lajos, Klavács Imre, Kliuvikó András, Novodomviky
Márton, id. Dobisz János, Ohtinszky Károly,
Vasas István, 1903-ra : Görnöri papiértekezlet, alsónógrádi ev. papi értekezlet, Leibiczi
egyház, 1902-re Apáczai egyház.
2 .Alapító tagok tőkefizetése: Böngérfi János
200 kor.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koro
nával, 1904-re: Fullajtár Sámuel.
4. Pártoló tagoktól évi 1 koronával,
1904-re: Bakos Julesa, Grünberg Margit,
Bakó Ilona, Miklós Berta, Paraja Róza,
Ernst János. 1903-ra. Kübeicher Albert.
1903 és 1904-re: Holko Mihály
5. Luther müveire előfizettek, 6 koronával:
Hrk János lelkész Málnapatakon, Selmeczbányai egyház, Király Ernő tanár Selmeozbányán, Hamrák Béla vallás tanár Selmeczbányán, Lugosi egyház, Galambos László
Rété, Földváry Jenő lelkész Daruvár, Nagyszentmiklósi egyház, Moravcsik Mihály lel
kész Aradon.
6. Adomány: Lenes János Selmeczbánya
1 k., Jedlovszky Lajos Aradon 2 k. 10 f.,
Kohán Mátyás Ozdon 1 k. 90 f., Kolscli
Mihály Pusztavám 1 k.
7. Lutherestély jövedelméből 92 k.
Evang. Családilapra: előfizetőktől 74 k.
A lap kiadóhivatalánál, Hornyánszky Viktor
czégnél előfizetőktől január 1-től — márcz.
31-ig befolyt 1059 k. 66 f.
Összesen befolyt 1590-66 korona.
Budapest, 1904 április 1.
B endl H enrik,
társ. pénzt.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Április

R e g g e l.

16. Ézs. 43, 24.
17. Máté 12, 1—8.
18. Ézs. 11, 1—10.
19. Zsid. 3, 7—12.

E ste.

Kol. 2, 16—17.
Ján. 5, 9—18.
Ézs. 65, 19-25
Zsid. 4, 13—14.
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20. Róm. 1, 21—25.
Móz. V. 4, 15—19.
21. Sám. 1. 2, 25—26 Sám. I. 3, 1—14
Pét. I. 5, 5—6.
22. Luk. 18, 13-14.
23. Ézs. 49, 14—16. Ézs. 49, 24 26.
Ézs 1, 15-17.
24. Jak. 4, 7—10.
25. Luk. 15, 4—7.
Pót I. 2, 22—25.
26. Luk. 15, 11-24.
Luk. 15, 25-32.
27. Zsolt. 147, 12—19. Jób. 37, 4—13.
28. Jób. 37. 14-18.
Jób 37, 19—23
29. Ézs. 49, 8—12.
Luk 13, 29—30
30. Zsolt. 103, 17—22 Luk. 1, 49—53.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek
beszédét és megtartják." Lukács 11, 28.

templomalapra adakozókat azért említjük
fel név szerint is, hogy a szent ügyre szánt
kegyes adományokból egy fillér se vesz
hessen el. A nyilvános nyugtatványozás
megnyugtatólag hat úgy az adakozóra, mint
az elfogadóra. Remélem, hogy eljárásomat
helyesli.
A k ia d ó h iv a t a l a r r a k é r i la 
p u n k t. e lő fiz e tő it, h o g y la p u n 
k a t is m e r ő s e i k k ö r é b e n t e r 
je s z t e n i s z ív e s k e d je n e k .

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Április 14

A szerkesztő üzenetei.
T öbbeknek. A lapra való előfizetés díját
a kiadóhivatalnak, (Bpest, V , Akadémía u.
4.) a tagsági díjat pedig Bendl Henrik pénz
táros úrnak (IV , Deák-tér 4.) kell beküldeni;
az ügyrend értelmében s minden zavar ki
kerülése céljából a szerkesztő kénytelen a
nevére czimzett pénzküldeményeket vissza
utasítani. — Z. K. Ózd. Legyen szives
Tájékoztatónkat b. figyelmére méltatni. —
K. A. O. Igen szívesen. — K. E. K ism ar
ton. Eljártam. — J . J. B. Az ismételt pót
lás arról győzött meg, hogy a névsor össze
állítása nem történt alaposan s mivel a
helyreigazítás mindig kellemetlen a szer
kesztőre, azért a neveket egészen elhagy
tam. Különben is ebben az esetben egészen
fölösleges a név. Egészen más dolog, ha a
befizetett összegek ellenőrzéséről van szó.
A Luther-szoborra s az erzsébetfalvi ev.

Amory Sámuel bibliája.

K

Sámuel pozsonyi theologiai tanár ha
gyatékából az „Evang. Theol. Otthona11
a sértetlenül maradt bibliákat s egyéb
műveket m ély en le sz á llíto tt áro n bocsájtja árúba az érdeklődők kedvéért. —
Tudvalevő dolog, hogy az elhunyt ritka
nyelvismeretekkel rendelkező professor az
egész Bibliát újra lefordította, még pedig
az eredeti nyelvekből. — Az ó- és az 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
ny elv észeti és theologiai szem pontból
e g y a rá n t figyelem re m éltó b ib lia fo r
dítás é rd e k e l, fo rd u lja n a k KOVÁCS
SÁNDOR evang. theol. akad. tan árh o z,
az „Evang. Theol. Otthon" felügyelőjéhez.
Pozsony, C onvent-utcza 13. sz.
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Konfirmációi emlékkönyv.
O Az egész szaksajtó a legnagyobb O
elism eréssel fo g ad ta a L uther- n
tá rsa ság X LV II-ik kiadványát
P A U L IK JÁNOS nyíregyházai
ev. lelkész, a kiváló egyházi író 
n a k ..Konfirmácziói E m lék k ö n y 
vét". E n n é l a ta rta lm a s könyv
n él szebb em lék et nem n y ú jth a t
a szülő serd ü lő gyerm ekének.
Á ra : 3 kor. Szép vászonkötésben 3 kor.
5 0 fiil. Diszkötésben. arany metszéssel,
tokban 6 K (Szám os initiáléval és képpel )

K a p h ató : H o r n y á n s z k y Viktor
es. és kir. udv. k ö n y v k e re sk e d é 
séb en (B u d ap est, V., Akadém iau tcza 4. szám.)
A ki az összeget előre megküldi, a
könyvet postacsomagban .bérmentve
kapja m eg; ellenkező esetben után
vétellel küldik, ekkor a viteldíj a
-------- megrendelőt terheli. -------—

