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

E l ő f i z e t é s  d í j a  e g y  é v r e  2  k o r .

E g y e s  s z á m  á r a  2 0  f i l l é r .
A  h i r d e t é s  d í j a : 1 oldal 24 K., 
feloldal 12 K., negyedold. 6 K.
B érm entetlen le v e le t nem fogadunk el.
K é z i r a t o k a t  n e m  a d u n k  v i s s z a .

Szerkeszti :

B Ö N G É R F I  J Á N O S
IX., Kné/.its-utcza 17. szám.

A  L u t h e r  t á r s a s á g  t a g j a i  e  la p o t  
i n g y e n  k a p j á k .

E l ő f i z e t é s t  és h i r d e t é s t  elfogad 
az „Ev. Cs. Lap“ kiadóhivatala 
(Hornyánszky V. hírlapkiadó- 
hivatala, Akadémia-u 4.), hova 
a reklamálások is küldendők. 
A  s z e r k e s z t ő s é g  í r ó s z o b á j a :  
IX., Knézits-u. 17. sz., hova a 

kéziratokat kell küldeni.

Kilenezedik évfolyam. Budapest, 1901. május 30. 10. szám.

(.B .) Nikodemus, a gazdag és előkelő, a tanult és nagyállású 
férfiú, Izrael mestere, éjjel keresi fel Jézust, hogy tudakozódjék 
Isten után. Nem elégszik meg könyvtanulmányaival, nem bizakodik 
el világi javaiban, nem törődik a világ szájával, bokros elfoglaltsága 
sem akadályozza az Igazság kutatásában. Érzi, hogy a saját tudo
mánya bolt, élettelen. S mivel nappal nem ér rá, éjjel megy Jézushoz.

Hol vannak a mai Nikodemusok? Hányán kérdezősködnek ma
napság Isten után? Sokan ünnepen templom helyett a korcsmában 
vagy a kaszinóban keresnek szórakozást. Nem Istenbe, hanem embe
rekbe, a pajtáskodásba vetik bizalmukat.

Homokra építi házát, ki az emberekben bízik. Lám, Nikodemus 
az Urat szomjúbozza. S mit mond néki Jézus?

Ha valaki újonnan nem születendik, nem láthatja Istennek 
országát. (János III. 3.)

A mi testtől született, test a z ; és a mi született lélektől, 
lélek az. (János III. 6.)

Nikodemus Istent és az örökkévalóság titkait akarta megis
merni. Az Úr felvilágosította, ismerje meg előbb önmagát. Csak a 
tiszta szívben nyilatkoztathatja ki magát Isten.

Ki látott már hóban-fagyban ibolyát nyílni? Az önző, rideg 
szív megérti-e szerencsétlen embertársainak jajkiáltásait?

A testi embernek hasztalan szólok a megigazulásról, a lelki 
békéről: nem ért meg, mert a mi testtől született, test az. Ám 
Isten lélek s azért a szívnek újjászületése, az egész embernek a 
Szentlélek által való megújulása az egyedüli út Istennek megisme
réséhez.

Az újjászületett ember tiszta szivével megtalálja Istent. A testi 
ember szemére hályog borúi, azért nem láthatja meg az Urat.

Nem nehéz a választás és mégis hányán haboznak?

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
A L U TH ER -TÁ R S A S Á G  VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.

Újjászületés.
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Siket maradsz-e tovább is Isten igéje iránt? Szellemi sötétség
ben kivánsz-e ezentúl is botorkálni?

Ha választottál, s pedig a saját jól felfogott érdekedben az 
újjászületés mellé szegődtél: ne elégedjél meg ezzel, hanem, Niko- 
demus példájára, indulj Jézushoz.

Senkinek sem jelentette ki magát Isten inkább, mint Neki. A 
ki tehát Istent és országát meg akarja ismerni, az menjen Niko- 
denmssal Jézushoz, telepedjék le lábainál és hallgassa áhítattal beszé
dét, tanítását.

Igaz, hogy az újjászületés nem történhetik meg egyszerre. 
Nikodemusnak is küzdenie kellett, de kitartás czélhoz vezet.

Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete s a Széntlélek- 
nek velünk való társasága lesz részünk.

cJ ézus.
(R eggel.)

Az én álmom,
Most csodálom,
Minő csalfa,
Tarka-barka,
Zűr-zavarba’
Folyt az éjjel, —
S úgy ment széjjel,
Mint a pernye,
Ha zehernye,
Vad, szeszélyes szél véré fe l!

A Te álmod,
Csalfa, álnok 
Soha nem volt;
Mint a mennybolt,
Min fellegfolt 
Sehol nincsen:
Benne minden 
Tiszta, fénylő,
—  Nem fényelgö, — 
Valóság volt igaz színben!

Olyan volt, mint 
Év- s naponkint 
Földi éltem:
Oly idétlen,
Kívül és benn,
Zűrzavaros,
Oly hamarost 
Változ', mint a' 
Ossze-vissza
Kúszált felhő, ha viharos.

Olyan, mint a 
Merő minta 
Földi élted,
Melyben fénylett 
Tiszta lélek:
S ma is még itt 
Tovább fénylik 
És valóban 
Ragyogóan
Fénylik is majd véges-végig.

Petrovics Pál.
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Luther halála.
1545 nov. havának 10-én ünne

pelte Luther utólszor születése napját 
családja és meghitt barátai körében. 
Gyenge bár testileg, de lelke még

elsimításán töri fejét szakadatlan. 
„Az Isten megvonta áldását tőlünk", 
mondja Melanchtonnak. Hite még nem 
ingott meg, kész a békitésre. Néhány
szor meglátogatta ugyan a haragos

mindig erős. Az evangeliomórt küz
dött, most is azért hévül, azt köti 
lelkűkre. Míg másokat vigasztal, ma
gára szintén nagy gond nehezedik. 
A mansfeldi grófok közti viszálykodás

feleket, de útja sikertelen maradt. 
1546 január 23-án búcsúzott el Ka
talinjától utoljára. Három fia és szol
gája kisérte Eislebenbe, hol az egyez
kedésnek meg kellett történnie.

Luther halála.

AZ „E V . CSALÁD ILA P“ TÁRGZÁJA.

Válogatott arab szólamok.*)
A jutalom’ munka, nem henyélés 

által szerezhető meg.
A világ iránti szeretet megrontja 

az elmét és siketté teszi a szivet, 
hogy ne hallja a bölcseséget.

Ha keveset eszünk, elhárítunk ma
gunkról sok testi betegséget.

Légy megelégedett, léssz gazdag; 
bízzál magadban, erős leszel.

A nemeslelkű ember nem szokta 
halasztani a jótéteményeket; a ki-

*) Kámory Sámuel: Arab gyémántok ez. 
müvéből.

tűnő ember nem szokott sietni -a 
bosszúállással.

Ne kicsinyeid az ellenséget, noha 
gyönge is.

A ki tetszik önnönmagának, sokan 
vannak, kik haragusznak reá.

Óvakodjál a világ iránti szeretet
től, mert ez minden bűnnek a for
rása és minden nyomornak a bányája

Az irigység gyógyíthatatlan beteg
ség: nem szűnik meg, hanemha az 
irigynek elvesztével vagy az irigyelt
nek halálával.

A remény olyan, mint a délibáb, 
mely félre vezeti azt, a ki szemléli 
és rászedi azt, a ki reményt helyez 
bele.

Három dolog az, mely kisértetbe 
szokta hozni az embereket: kincs, 
uralom és szerencsétlenség.
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Kísérete Mansfeld határában egy
szerre megszaporodott. 113 fegyveres 
lovas várta, s grófi uruk paran
csára hozzá csatlakozott. Közvetlen 
Eisleben előtt Luthert erős szédülés 
lepte meg, hideg veríték ült homlo
kára, úgy hogy a legkomolyabban 
aggódtak. a nagy férfiú életéért, de 
mégis kilábolt a bajból, legalább 
annyira, hogy három-négy ízben is 
megszámlálhatatlan néptömeg előtt 
prédikálhatott.

Az egyeztetés ügye ólomlábon ha
ladt, mi bizony elkeseríté.

Február 14-ikón, e nap éppen 
vasárnapra esett, predikáczióját aka
rata ellen rövidé bbre kellett fognia, 
olyan rosszul érezte magát. Ágyba 
került, környezete (Justus Jónás, 
Cölins Mihály, az eislebeni lelkész 
és szolgája) gondosan őrködött felette. 
Két napon keresztül többször a halál 
gondolatával foglalkozott s néhány
szor idézte a 31. zsoltár 6-ik versét: 
„A  te kezedbe ajánlom az én telkemet: 
mert megváltottál engemet, Uram, igaz
ságnak erős Istene“ . Állapota válsá
gosra fordult már február 20-ikán, 
mikor a mansfeldi grófok felkeresték. 
Súlyos betegségében imára nyílik ajka: 
„Köszönöm neked, Istenem, Jézus

Társalkodjál a tudós és bölcs em
berekkel és gyakran látogasd elő
adásaikat ; —  ha tudatlan voltál, 
megoktatnak téged; ha pedig tudós 
voltál, meggyarapodik tudományod.

Őszinte barátod az, a ki figyel
meztet hibáidra téged, és a ki többet 
gondol veled, mint önmagával.

Ötféle dologért gyaláznak ötféle 
embereket : sok bűnért a tudósokat; 
kívánságért a bölcseket; fukarságért 
a gazdagokat; rútságért a nőket; 
paráznaságért a véneket.

A nemeslelkű ember el nem kevé- 
lyedik, ha méltóságban részesül, még 
ha annyira emelkedik is, mint a hegy, 
melyet a szél meg nem rendít; ellen
ben az alacsonylelkű ember elkevé- 
lyedik, ha kisebb méltóságban része-

Krisztusom atyja, hogy szent fiadat 
nekem kijelentetted, kiben hiszek, a 
kit szeretek, a kit hirdettem és dicsőí
tettem. Égi Atyám, tudom, hogy lel
kem testemet elhagyja s nálad él 
örökké. Mert „úgy szerette Isten e 
világot, hogy mindenki, ki ő benne 
hiszen, el ne vesszen; hanem örök 
életet vegyen". (Ján. III. 16.) „Az 
erős Isten nekünk szabaditó erős 
Istenünk; és az uralkodó Úr szaba
dít ki a halálból". (Zsolt. 68., 21.)

Azután háromszor ismétlő a beteg: 
„Atyám, a te kezeidbe ajánlom lel- 
kemet“ . Mire Justus Jónás megkér
dezte tő le : „Tisztelendő atyám, a 
Jézus Krisztusban akar-e meghalni, 
elismeri-e tanait úgy, a mint nevében 
tanította?"

Luther igennel felelt, aztán csen
des álomba merült, melyből többé 
nem ébredt fel sohasem. Megharczolta 
a nagy férfiú az élet harczát bátran 
az Úrral, az Úrért. H. L.

A MI SIONUNK.

Az erzsébetfalvi ág. hitv. evang. 
fiókegyház felügyelői: Molnár Viktor 
miniszteri tanácsos és Böngérfi János

sül is —  mint a fű, melyet a szellő 
lebbenése is megingat.

Gyarapodjál a jótékonyságban és 
szaporítsd bőkezűségedet; mert ez 
a legbiztosabb kincs és a legkelle
mesebb visszaemlékezés.

Tudakozódjál útitársad felől, mi
előtt útra kelnél; tudakozódjál szom
szédod felől, mielőtt házat vennél.

Legrosszabb ajándék az, a melyet 
halogatás előzött meg és utána kö
vetkezett a szemrehányás.

A leggonoszabb ember az, a ki 
segítséget nyújt azon ember ellen, a 
kin jogtalanságok követnek el és 
segít annak, a ki jogtalankodik.

Két dolognak előnyét nem ismerik 
az emberek, hanemha megkívánják : 
az ifjúság és az egészség előnyét.
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tanár —  mivel egyházszervező mun
kásságukat nem tudták megérteni —  
az egyház éléről visszavonultak.

Az eperjesi ágost. hitv. evang. 
theologia belmissiói egyesületének 
tagjai közül harininczkét theologiai 
hallgató Mayer Endre theol. tanár, 
egyesületi elnök és Csengey Gusztáv 
theol. tanár vezetése alatt kirándult 
a Felvidék egyik legszebb városába : 
Beszterczebányára s ott e hó 12-én 
fényes sikerű vallásos estét rende
zett a következő műsorral: 1. Ének 
XXIV. Zsoltár. Klein B-től. Eneklé 
az ev. theol. akad. énekkar. 2. „Nagy 
idők városában/4 írta Csengey Gusz
táv. ev. theol. tanár. Szavalta Bartos 
Pál HÍ. éves theol. 3. „Legenda. “ 
Jüttner O.-tól. Op. 8. Előadták: Bódy 
János (princzipale); Meskó Károly 
(I. hegedű); Obál Béla (II. hegedű); 
Fábry Győző (brácsa); Mandl György 
(gordonka); Bakay Péter (nagybőgő.) 
4. A belmissióról, különös tekintettel 
a diakonissza intézményre. Felolvasta 
Mayer Endre, theol. tanár, egyesü
leti elnök, 5. „Minden lglek dicsérje 
az Urat". Magánének Mendelssohn 
Bartholdy B. „Lobgesang44 czímü 
kantátéjából. Éneklé Benyó Aranka, 
zongorán kisérte Sztehló Gerő. 6. „A

biblia." Dialóg Dewrient „ Luther“ 
czímű drámájából, átdolgozta Russ 
Zoltán IV. éves theol. Előadták: Deák 
János III. éves (Luther); Kellő Gusz
táv III. éves (Staupitz). 7. G moll 
trió, Russ Z-től. Előadták : Bódy János 
I. éves (hegedű); Mandl György II. 
éves (gordonka); a szerző (zongora). 
8. „Luther diadaléneke". Éneklé az 
ev. theol. akad. énnakkar.

A nagyváradi ág. hitv. ev. egyh. 
e hó 8-án tartotta közgyűlését Molnár 
Lajos egyházi főgondnok és Materny 
Imre lelkész elnökletével. Az 1903-ik 
évi számadásra vonatkozó pénzügyi 
jelentés szerint az egyháznak 163.981 
korona tiszta vagyona van ; múlt évről 
799 korona a pénztármaradvány. A 
közgyűlés hálás köszönetét mondott 
Molnár Lajos főgondnoknak és Moess 
Károlynak, a pénzügyi bizottság el
nökének, kik évek óta buzgó oda
adással fáradoznak az egyház érdeké
ben. Köszönetét nyilvánította a köz
gyűlés Hofbauer Pálnak is, a ki a 
templomépítési pénztárt kezelte. Az 
egyház szép és stilszerű, új temploma 
mindössze 66,500 koronába került. E 
kiadást az egyház, anyagi egyensúlyá
nak legcsekélyebb érintése nélkül, 
teljesítette. A templomépítési bizottság

Őrizd meg hitedet a kételkedéstől, 
mivel a kételkedés megrontja a hitet, 
mint a só megronta a mézet.

Boldog az, a ki elnyomja harag
ját és meg nem ereszti fékét; a ki 
vágyai uralmának ellenszegül, hogy 
azok tönkre nem teszik őt.

Ne terheld napodat az egész év 
gondjaival; érjed be azzal, a mi napon
kint szabva van neked; mert ha egész 
éven át élsz is, a mindenható Isten 
megadja neked mindennap azt, a mi 
rendelve van számodra; ha pedig 
nem élsz az egész éven át, mi gon
dod arra, a mi nincs neked?

A hívek fejedelme Ali, Abu-Táleb 
fia, kit tiszteletben részesítsen Isten, 
ezt mondta: A kit bölcs embernek 
tudnak, azt a szemek tisztelettel 

, nézik.

Egy bölcs ember ezt mondta: A 
szivnek bölcseségre van szüksége, 
hogy megerősödjék, valamint a test
nek táplálékra, hogy megedződjék.

A bölcs Plátó ezt mondta: Ne abban 
törd magadat, hogy a munka hamar 
legyen meg, hanem azon légy, hogy 
jó  és kitűnő legyen; mert az embe
rek nem azt nézik, hogy mely idő 
alatt készült el, hanem azt tekintik, 
vájjon a mű szabatos és jeles-e.

Továbbá Plátó azt mondta: Vala
mely tárgy iránti szereteted fátyol 
közied és annak bűnei között: az 
iránta való gyűlöleted pedig fátyol 
közted és annak erényei között.
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jelentését Korbély József elnök ter
jesztette elő. Ebből is örömmel győ
ződött meg a közgyűlés, hogy a leg
szigorúbb gonddal, lelkiismeretes szak
értelemmel és buzgósággal járt el a 
bizottság fontos megbízatásában s 
azért mély háláját és elismerését fe
jezte ki úgy az elnöknek, mint a bi
zottság tagjainak. Az új templom 
oltárképének festését Böszörményi 
Géza vállalta el teljesen díjmentesen, 
mit a közgyűlés egyhangú örömmel 
fogadott. Az egyház különben főgond
ját új iskolája építésére irányozza. 
E czólból bizottságot alakított, tagjai: 
Az elnökség, Korbely József, Molnár 
Lajos, Moess Károly, Winkler Lajos 
és Tabéry Ármin. Több kisebb ügy 
elintézése után a közgyűlés tagjai 
azzal a felemelő tudattal oszlottak el, 
hogy egyházuk anyagi és erkölcsi 
viszonyai folyton fejlődnek, szilár
dulnak és a legjobb jövő reményével 
biztatnak.

Temetőavatás. Lajos - Komárom 
anyaegyházközséghez tartozó mező
komáromi ág. hitv. ev. fiókegyház
község május 12-én délután szép 
ünnepélyt tartott. Ez alkalommal avatta 
fel s adta át rendeltetésének az új, 
most szerzett temetőt, Szalay Ferencz 
esperes megbízásából, Kasper József 
lajoskomáromi lelkész; a szomszéd 
községekből a hívek és más vallásúak 
nagy számmal sereglettek össze. A 
temető megszerzésére pénzt gyűjtött: 
Hutflesz Ádám gondnok: Zsednai
István 10 kor., Fodor Dénes 10 kor., 
Gaál Lajos 10 kor., Hutflesz Ádám 
gondnok 10 kor., Dorulák János 10 
kor., Pula Mihály 6 kor., Gaál Imre 
10 kor., Fejes Istvánná 10 korona, 
Rhadics Jánosné 8 kor.; összesen: 
84 kor. Kasper József lelkész gyűj
tött: 29 kor. 08 fill. Wanderer József 
gyűjtött: 8 kor. 70 flll. Krutzler Pál 
gyűjtött: 12 kor. Mosberger Mihály 
gyűjtött: 12 kor. 10 fill. Srobl Mátyás 
gyűjtött: 6 kor. 60 fill., összes eddig 
gyűjtött pénz: 152 kor. 48 fillér. A 
gyűjtést folytatják.

Templomavatás. A galsai anya

egyházhoz tartozó rigácsi ág. hitv. 
ev. leányegyház e hó 1-én szép ün
nepet ült. E napon avatta fel Oyurátz 
Ferencz püspök úr megbízásából a 
helyi lelkész, Varga Pál, a renovált 
templomot. Beszédét a 84-ik zsoltárra 
építette fel. Tekintsétek e templomot
1. lelketek kiművelése színhelyének,
2. a testvéri békeség hajlékának, 3. 
a mennyország előcsarnokának. A 
szószéki beszédet lelkesülten és meg
ragadó ékesszólással Vértesi Zoltán 
püspöki segédlelkész úr tartotta. A 
templomi igehirdetésnek sarkköve Jé
zus Krisztus legyen s a hívek az 
épület élő kövei, kik nemcsak hallják, 
de meg is tartják az itt hallott taní
tásokat, vigasztaló igéket. Az úr
vacsorát Vértesi Sándor zala-istvándi 
lelkész úr osztotta ki. A templom 
renoválása 3000 koronán felül került 
s mindezt a hívek külső segély nélkül, 
maguk erejéből állották ki, pedig 
összesen csak mintegy kétszázan van
nak. Dicséret és elismerés illeti meg 
a hívek nemes buzgóságát s áldo
zatkészségét e mai anyagias és önző 
világban.

A Luther-társaság intéző-bizott
sága f. hó 15-én tartott ülésében elő
terjesztette a pénzügyi bizottság jelen
tését, mely szerint a Társaság tőke
számlája 35412 kor. 65 fillért tesz. 
A folyó számlán az 1903. évi bevétel: 
11594 kor. 35 fill., a kiadás pedig 
12249 kor. 24 fill. és így a túlkiadás 
654 kor. 89 fill., a mi onnan ered, 
hogy tagsági díjakban a hátralék 
3714 fillérre rúg. A bizottság ennek 
folytán felszólítja a hátralékban levő 
tagokat, hogy elvállalt kötelezettségük
nek f. é. julius hó 1-ig eleget tegye
nek, különben kénytelenek volnánk, 
azoknak névjegyzékét nyilvánosságra 
hozni, esetleg az ügyészünket meg
bízni, hogy a hátralékokat törvényes 
úton behajtsa.

Budapest, 1904. május 20.

Megbízásból: 
Palvay Antal, jegyző.
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Aranykönyv.
A békéscsabai Lutlier-szoborra befolyt: 

Békéscsaba : Haan B. ívén 61 K, Povázsay 
E. ívén 6 K 30 f, Lukoviczky M. ivén 9 K 
20 f, Hankó Pál ivén 13 K 20 f, Kiszely 
György ivén 17 K, Simko L. ivén 5 K 10 f, 
Uhrin P. ívén 14 K, Gazdakör 150 K, Le- 
hotzky J. ívén 10 K, Vidovszky J. ivén 4 
kor. 2 f, Központi felsö-paplak ivén 4 K 
90 f, Német-Járfalu 11 K, Surcin 9 K, Á g 
falva 60 K, Svábócz 19 K, Árva-Nagyfalu 
72 K 70 f, Tomes-Vukovár 8 K.

APRÓ TÖRTÉNETEK.

A vak világossága. Keletindiában 
élt egyszer egy szegény Gopal nevű 
pogány fin, a ki sohasem látta a 
keletindiai nap sugarát. Vaknak szü
letett. Hozzátartozói a földbe gödröt 
ástak, föléje galyakat s lombot tere
gettek s csak egyik oldalán hagytak 
egy kis nyílást ajtónak. Itt élt a vak 
fiú öreganyjával együtt. Utóbbi ren
desen a nyílásnál ü lté s fin t ; Gopal 
pedig naponta kutyája kíséretében 
koldulni ment. Kis kutyája egyszer 
nyitott kertajtón keresztül egy férfi 
elé vezette, ki háza lugasában olva
sott. A férfiú európai misszionárius 
volt.

—  Nagyon éhezem ! —  szólt a fiú, 
gyomra tájára mutatva.

A hittérítő pénzt dob neki, hogy 
meggyőződjék róla: vak-e? De Gopal 
meg sem mozdul s a pénzdarab a 
földre gurult. A kutyácska odaugrik, 
felkapja és Gopal kezébe teszi. A 
hittérítőnek e dolog szeget ütött a 
fejébe s elmondatta vele élete folyását.

A vakot ezután naponta iskolájába 
járatta, minden este pénzt adott neki, 
hogy nagyanyját eltarthassa. A fiút 
tanulásra fogta, sok bibliai helyet 
tanultatott meg vele, a mi —  jó 
emlékező tehetsége miatt — egy 
cseppet sem esett nehezére. E bibliai 
idézetekre meg kellett tanítania fiata
labb társait, míg ő maga hosszabb 
útra indult.

Megtörtekor nem találta Goparját 
az iskolában. Napokig várt, aztán

keresésére indult. Szegényes odújá
ban találta betegen, egyedül, a mint 
a bibliai verseket mondogatta. A be
teg észre sem vette; azt hitte nagy
anyja.

— Nagymama, — kiáltja boldogan,
— nemsokára megváltatom, — aztán 
tovább mormol.

Különös, az egyik idézetet kétszer 
is elmondja:

—  Én is jól tudom, hogy az én 
Megváltóm ól és hogy az utolsó em
ber a földből föltárnád. Továbbá, 
minekutána a férgek az én testemet 
megrágják és minekutána felébredek: 
ebben a testben meglátom az Istent. 
Ugyan önnönmagam látom meg, nem 
m ás; és az én szemeim látják meg, 
minekutána az én veséim énbennem 
mcgemésztetnek. (Jób XIX. 25—27.)

Szava ekkor elakadt s kimerülve 
hanyatlott nyugvóhelyére.

A hittérítő e bizalom láttára térdre 
borulva dicsőíté az Istent, hogy a 
pogány fiú sötét leikébe világot 
gyújtott.

— Látok! Nagy világosságot látok!
— rebegte a nagybeteg. — Látom 
Őt a maga dicsőségében és fényes
ségében. Dicsőség! Dicsőség! —  
Ezek voltak utolsó szavai.

És az angyalok felvitték a szegény 
fiút a fényes égbe, a dicsőség orszá
gába. K özli: B. J.

ORSZÁG-VILÁG.
A politikai helyzet újabban na

gyon kedvezően alakult. Tisza állam
férfiúi képessége fényesen bevált. Az 
országgyűlés komoly munkát végzett. 
A kormány bizalmas felvilágosításaira 
úgyszólván vita nélkül elfogadta a 
beruházási törvényjavaslatot.

A delegáczió is összeült; ezúttal 
a magyar székesfővárosban. Ágyúkra, 
fegyverekre több százmillió koronát 
kér a közös hadügyminiszter. A dele
gátusok —  nehéz szívvel bár —  meg
adták a rengeteg pénzt, mert az ország 
érdeke úgy kívánja.
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Az önálló vámterület. A magyar 
kereskedők egyesülete legutóbbi köz
gyűlésén elfogadta a szegedi keres
kedők indítványát, hogy az önálló 
vámterület alapján kívánja gazda
sági viszonyainkat rendezni Ausztriá
val. Mivel az ügy beható tanulmá
nyozás nélkül meg nem oldható, kiadta 
a végrehajtó-bizottságnak.

A bileki katonák szabadulása 
A bileki zendiilő bakák sorsában 
fordulat történt. Treidler tábornok- 
hadbíró, a hadügyminisztérium IV-dik 
osztályának főnöke, bosznia-hercego- 
vinai körutazását befejezvén, olyan 
irányban tett előterjesztést a hadügy
miniszternek, hogy a kevésbbó súlyo
san elítélt katonákat a most szabad
ságolandó öreg bakákkal együtt haza
eresztik. Egyik-másik elítéltnek le is 
telt már a büntetése s ezek bevonul
tak a csapattestükhöz. A többi, még 
fegyházban sínylődő katona a tábor
nok hadbíró jóindulata folytán, még 
büntetésének letelte előtt szintén 
hazamehet. Csak Kuczka Mihály, 
Pánczél Lajos és Molnár Károly ma
radnak még továbbra is fogva, de 
három évi súlyos büntetésüket a leg
főbb katonai itélőszék leszállította 
másfél évi egyszerű fegyházra, minél
fogva legközelebb elhagyják Péter- 
váradot és bevonulnak csapatjukhoz.

A japán-orosz háború. Immár a 
japánok is két nagy csatahajót vesz
tettek. Az egyik orosz aknára került 
s épp úgy felrobbant mint a Petro- 
pavloszk. A másik véletlenül sérült 
meg és néhány perez aladt elsülyedt. 
A sűrű ködben az egyik japán hajó 
neki ment a másiknak s így történt 
a szerencsétlenség.

A szárazföldön sem ragyogott mos
tanában a japánok szerencsecsillaga. 
Kuroki tábornok katonái nagyon előre 
siettek, de erősebb orosz sereg állta 
útjokat s ezért visszavonultak Föng- 
vancsöngbe. Lapunk zártakor a japá
nok fényes győzelméről értesülünk. 
Rohammal vették be Kincsül, 50 ágyú 
és tömérdek hadi zsákmány jutott a 
kezükbe.

KÖNYVESBOLT.
A magyarországi ág. hitv. ev. 

keresztyén egyház Névtára az
1903-évben. Az egyetemes egyházi 
közgyűlés megbízásából szerkesztette 
Poszvék Sándor. Ára 3 K.

Lapunk szűk terénél fogva — saj
nálatunkra —  nem méltathatjuk kel
lően ezt a nagy szorgalommal készült, 
vaskos munkát. Igaz, hogy most in
kább csak gazdag adatok tárháza, 
de így is örömmel üdvözölhetjük. 
Nem ártott volna azonban, ha a tudós 
szerző egy-egy vezetőczikkben le
vonta volna az adatok tanulságait. 
A következő kiadásban könnyen se
gíthet ezen a szerző. A 421 oldalas 
munka csak 3 K-ba kerül. Kapható 
Bandi Henrik pénztárosnál (Bpest IV., 
Deák-tér 4— 5. sz.)

Bibliaünnep. írta Bándy Endre 
ev. lelkész, Léva. Ára 1 korona. — 
Az angol Biblia - terjesztő társulat 
fennállásának századik évfordálóján 
Léván rendezett szép ünnepély leírá
sát tartalmazza. A 20 lapra terjedő 
füzet ára szokatlanul magas.

Gouin nyelvtanítási módszere. 
Ismerteti Helmár Ágost tanár Pozsony. 
Stampfel Károly kiadása. Ára 60 
fillér.

Érdemes elolvasni.
Zions Wacht-Turm. IX. Jahrg. 

April 1904. Nr. 4. Sonderausgabe 
40 Pfg. =  90 fillér. Verlag dér 
Wachtturm Bibéi u. Traktal- fíesell- 
schaft, Elberfeld. E nyolezvan oldalra 
terjedő, tartalmas füzet 16 fejezetben 
hirdeti a Krisztus dicsőségét. A biblia 
olvasásához kiváló segédkönyv.

A Luther-társaság kiadásában 
megjelent munkákra e helyütt is fel
hívjuk t. olvasóink b. figyelmét. Külö
nösen a nagyt. lolkész és t. tanító 
urakat kérjük, hogy a társaság népies 
kiadványait a nép minél szélesebb 
körében ajánlják terjeszszék. (Kap
hatók Hornyánszky V. könyvkiadó
hivatalában.)
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KÜLÖNFÉLE.
Tájékoztató. A  Luther-Társaság 

elnöke: Zsilinszky Mihály államtitkár, 
(Bpest, VIII., Vas-u. 6. sz) ;  titkára 
Majba Vilmos vallástanár, (Bpest, VII., 
Kottenbiller-u. 12.); jegyzője: Falvay 
Antal igazgató (Bpest, VI., Hunyadi-tér 
11.) Aki a Társaság tagjai sorába láván 
lépni, jelentkezzék F a lv a y  A . jegyző 
úrnál. AzjEv. 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 dijak J iend l
H e n r ik  pénztároshoz (Bpest, IV. 
Deák-tér 4. sz.) küldendők.

A szerkesztő üzenetei.
B. G. Ostffyasszonyfa. Levél ment. — 

K. S. Lajos-Komárom. Szívesen! — K. 
I. M uraszombat. Válasz levélben.

Lapunk szerkesztőjének Harcz a sza
badságért ezímű, sajtó alatt levő ifjúsági 
munkájára az előjegyzéseket elfogadja a jó- 
hírű Athenaeum - társulat(Bpest, VII. 
kér., Kerepesi-út 54. sz.). A magyar 
nemzet hőskölteménye örökbecsű. Jó lélekkel 
ajánljuk.

Á  kiadóhivatal arra képi la
punk t. előfizetőit, hogy lapun
kat ism erőseik  körében ter
jeszten i szívesk ed jen ek .

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

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

Június R eggel. Este.
1. Móz. IV. 6, 2—4. Móz. IV., 6, 24—26.
2. Sám. I. 25, 36 -38. Sám. II. 22, 1—7.
3. Amós 6, 1—7. Amós. 8, 11— 12
4 . Ézs. 28, 1—7. Hózs. 6, 1 -6 .

5. Jób. 2, 7— 10. Amós 3, 4—7..
6. Kor. I., 9, 24—27. Gál 5, 7— 10.
7. Jer. 35, 1—6. Jer. 35 18 -1 9
8. Luk. 12, 13—21. Jel. 3, 17— 18.
9. Luk. 16, 19—31. Ézsa. 66, 22—24.

10. Móz. I., 13, 1—9 Móz. I., 13, 10—18.
11. Jób. 1, 1— 11. Jób. 1, 12—22.
12. Ap. esel. 4, 32—37. Ján. 17, 24—26.
13 Filipp 2, 6—9. Kolozs. 1, 16—19.
14. Luk. 18, 1 8 -3 0 . Márk. 10, 2 9 -3 1 .
15. Ézs. 11, 11— 16. Nehém. 9, 30—33. 

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

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Május 28.

G a b o n a f a j

jjj ó

>?í ►.£
■3 31 » =  r. U.

Ára 100 kgrnak

legKis.
á r

iegn.
ár

Bánsági búza . . . . 74—81 17.— 17.90
Tiszavidéki búza . . 74—81 17.50 18.70
Pestvidéki „ . . 74-81 17.30 18.50
Fehérmegyei „ . . 74-81 17 30 18.31)
Bácskai „ . . 74—81 17.50 1 8.30
Rozs, I. rendű . . . 70—72 13 J 0 13.40

„ I I .  „ . . . — 12.60 13.90
Árpa, takarmány . . 60—62 11*80 12.20

*> égetni való . . 62—64 11 co 11 80
„ serl'özésre . . 84—(16 —,_ ' _.__

Zab, ó ........................ 39—41 11 20 12.—
n ........................ 10 90 11.20

Tengeri, bánsági, o _ 10.50 10.70
Repcze. káposzta . . _ 20.70 21.10

„ bánsági . . . — —.— —.—
Köles............................... — 10.— 10.60

Tojás elsőrendű ÍOO drb ára 4.50 
Tojás m ásodrendű ÍOO drb ára 4.—

A Luther Társaság kiadásában meg
jelent olcsó, szép olvasmányok.

3. Szózat a jó magyar néphez. Ára 2 fill.
5. Egy új apostol. Elbeszélés. írta Fidesz. Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb 

Gyula. Ára 6 fill.,
7 Gusztáv Adolf élete. írta Stromp László theol. tanár. 

3 képpel. Ára 10 fill.
8. Az „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 te tt áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Morav- 

csik Gyuláné. Ára 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart , élni. Elbeszélés. írta dr. 

Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.
12. Miért égette el 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 1 Búcsúszó a konfirmandusokhoz. 
Gerok után : Ladányij Ára 2 fill.

17. Hiú álmok. Elbeszélés. Irta 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.
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Pályázat
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek

való ösztöndíjra.
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő 

bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló 
ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára készülő ifjak számára több
rendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1903—1904. 
tanévre kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni Tcét éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei :
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor 

már is két évi folyamot jól végzett legyen 
valamely magyarhoni protestáns theologiai 
intézetben.

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, 
akkor az érettségi bizonyítvány kelte után 
már két évig honi vagy külföldi magasabb 
intézetben a maga választott szakában jó 
sikerrel tanult legyen.

3. Azonkívül mindenik folyamodó a vá
lasztott pálya különbsége nélkül legyen :

a) magyarországi születésű és ágostai 
hitvallású ;

b) a magyar nyelvet tudományosan is
merje, helyesen írja és beszélje, mely körül
mény hiteles külön bizonyítvány által iga
zolandó be ;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és 
jeles szorgalmú.

Ennélfogva felhivatnak a külhoni egye
temeken levő mindazon lelkész- vagy tanár
jelöltek, kik már egy év óta a Glosius Sá
muel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében 
vannak, hogy ha még további egy évre kül- 
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat 
élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudvalevő 
feltételek teljesítése mellett 1903. szeptember 
30-ig alólírott bizottsági jegyzőnél kérvényi- 
leg jelentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazon külegye- 
temeken tanuló vagy oda még csak ezután 
kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek, 
kik a fentebb részletezett minőségi feltételek
nek megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a 
jövő 1903— 1904. tanévben élvezni óhajta
nak, hogy a fent megírt kellékeknek kétség
telen beigazolására akár eredetiben, akár 
hitelesített másolatban melléklendő tanodái 
— ha van candidaticumi — vagy egyetemi 
és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább 
kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó

sajátkezűén írt és aláírt, lakhelyükkel és az 
utolsó posta-állomással jegyzett kérvényei
ket f. 1904. évi szeptember 30-ig való zári 
idő előtt (melynél később beérkező folya
modványok figyelembe nem vétetnek) bér
mentve és lepecsételve alólirott bizottság
jegyzőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. 
szám) küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes 
hit- és tanárjelöltek felerészben a külföldi 
egyetemen történt beiratásuk igazolása után 
a tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután bizo
nyítványaikat az illető egyetemen sikerrel 
töltött első félévről és egyszersmind a má
sodik félévre lett beiratásuk felől is (Frequen- 
tations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 
kifizetés alá kerülő összegről szóló saját
kezű nyugtájukkal együtt előklegesen be- 
küldötték, fogják posta útján bérmentesen 
megkapni, mivégre szükséges, hogy egyetemi 
lakásukat a nyugta beíüldésekor pontosan 
megírják.

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat 
már egy évig húzta, a rákövetkező évben 
is annak élvezetében csak úgy maradhat 
meg, ha újabban is érdemesnek tapaszlal- 
tatott; ha továbbá már az első évben a 
filozófiát, beleértve a filológiát és kivált er- 
kölcstani filozófiát is szorgalommal tanuta, 
s a második évben is tanulja ; végre, ha 
magát előre arar kötelezte, hogy a kül- 
egyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő 
után a hazába térve, a pesti ágh. ev. ma
gyar-német egyházgyülekezet tanodájában, 
ha kivántatni fog, mérsékelt díj mellett egy 
évig segédtanári hivatalt viselend.

Kelt Budapesten, 1904. május 1-én.

Dr. Zsigmondy Jenő,
jegyző.

Fabiny Gyula,
elnök.

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


