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____ Áldozatkészség___ __ _
(.B .) Sok keserű tapasztalatom ellenére, nem vesztettem el az
emberiség1haladásába, jobbulásába vetett hitemet. A parlagon heverő
földben mély gyökeret verhet ugyan a gaz, a burján; némely búza
táblán elhatalmasodhatik a konkoly: de a lelkiismeretes gazda ügyes
keze szívós kitartással mindent helyrehozhat.
Protestáns egyházunk mai szellemével nem lehetünk megelé
gedve. Unottság, tespedés, a végkimerülés szomorú jelei mutatkoznak.
Csüggedt pásztorok őrzik elalélt nyájaikat.
A jó pásztor az ő életét adja a juhokért. (János X . 11.)
így volt ez hajdan. Ma sokan inkább parokhiális jogaikért
harczolnak. Csoda-e, ha ezekre éppen nem illenek a Szentírás szavai:
— Az én juhaim az én szómat hallgatják, én is esmérem
azokat és engemet követnek. (János X . 27.)
De a mint a borús éjszakán itt-ott egy-egy fénylő csillag
vigasztalást viszen a világosság után áhitozónak: úgy megnyu
godhatunk mi is napjaink egy-egy derűs sugarában.
A régi Protestáns áldozatkészség, az egyház önzetlen szeretete még nem veszett ki minden szívből. A napokban is két hely
ről örvendetes hír érkezett hozzám. E gy gazdag, előkelő család
meg egy szegény, egyszerű parasztgazda emlékezett meg egyházáról.
A nemrég elhunyt báró Solymossy László, főrendiházi tag, a
nemeskéri ág. hitv. evang. gyülekezetnek alapítványul négyezer
koronát hagyományozott, fenköltlelkű fia: báró Solymossy László,
országgyűlési képviselő pedig a nemeskéri gyülekezetnek papilak
építésére kétezerötszáz koronát küldött.
Nem dicsőítjük a főrangú család nemes tettét, csak példaképül
állítjuk oda sokak elé. A kristálytiszta forrás üde vizéből szabadon
meríthet mindenki; a szépet, a hatalmasat mindnyájan csodálhatjuk.
Megható néhai Szmarzsik János, egyszerű parasztgazda, végrendeleti hagyománya. A szegényes paraszt gúnya alatt gazdag,
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nemes szív dobogott. Négyezer koronánál nagyobb összeget szánt
jótékony czélra.
A pazdicsi ág. hitv. evangélikus anyaegyházra az ú. n. aranykönyvbe örök egyházi tag címen alapítványul kétezer koronát hagyott;
új harangra liatszáz koronát adott. Hatszáz koronás alapítványt
tett a lelkész javára, az alapítvány kamatait az egyházi főpénztár
évről-évre, mint személyi járandóságot tartozik kifizetni a pazdicsi
ev. egyház lelkészének. Nem felejtkezett meg a szegény iskolás
gyermekekről, kiknek javára szintén hatszáz koronás alapítványt
tett. Az évi kamatokat ingyenkönyvek beszerzésére fordítják. Egyéb
nemes célokra is hagyott kisebb-nagyobb összegeket.
íme, ez a két példa hangosan hirdeti, hogy a régi protestáns
hitbuzgóság, őseink önzetlensége, áldozatkészsége még él.
Nem halt meg a leányzó, csak aluszik. Fel kell ébreszteni.
A nemesszivűség, az ügyszeretet nem veszhet ki a lelkekből,
mert a Jóság, a Szeretet halhatatlan.

J ézus.
(A z Ú r k é rd ő re vo n ).

„Hova sietsz,,
Oly zavartan,
Mint ki útját
Vagy a ki az

rohansz, hova,
oly tétova,
eltéveszté,
eszét veszté?"

Nyitva-nyitnám ajkam szólni,
De mentségem nincs egy szónyí;
Keresek bár össze-víssza
Okot, — ám az egy se tiszta.

Hallik a szó felém, távol,
— Rám villan egy sugár-sávoly —
A ki szólja: ráismerek,
De szólni nem tudok, merek. —

„H isz megálltál, nem is régen,
Velem szólni minden lépten;
Bajaidat elbeszélted: —
Hát azóta mi lett véled ?"

,,Engem immár meg sem ismersz?
Nincs egy óra, nincsen is perez
Egy-két szóra, — hogy nagy néha
Csak köszönsz — s futsz, mint a
néma ? "

, . . . Világi gond, kötelesség.
A hivatal, kenyér és még — '
Itt elfogúl nyelvem, hangom:
Bünbánattal főm' lehajtom.

S hogy többet már ne is kérdj Te,
Leborulok Eléd térdre :
Es hullatom, — a míg ott áll Könyeímet, szent lába d n áll...

P e tro v ic s Pál.
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Luther temetése.
Kimondhatatlan fájdalmat vitt a hir
magával Wittenbergbe Luther halálá
ról. Törött szívvel közié Melanchton ta
nítványaival a nagy veszteséget. Még
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fejedelemnek engedniök kellett, mert
ő a wittenbergi vártemplomot szánta
neki végső pihenő helynek, Csak
arra kérte a grófokat, hogy a holt
tetemet szállíttassák Bitterfeldig.

Luther temetése.

ellenségei örömében is felcsillant a
szánalomnak egy-egy igaz érzése.
A mansfeldi grófok szíves kész
séggel gondoskodtak volna a nagy
férfiú eltemetéséről, de a választó-

Cölius Mihály búcsúztatta el. (Esaiás
LVII. 1. vers.) Azután megindult a
gyászkiséret, melyben az anhalti herczeg is résztvett a grófi családdal
egyetemben. Megszámlálhatatlan nép-

AZ „EV. CSALÁDILAP“ TÁRGZÁJA.

A mint a pók zsákmányára rohan,
éppen úgy siet ki a molnár a partra
idomtalan ladikjával, ha a hosszan
elnyújtott hó-ha-hó ! kiáltás hangzik
feléje. Mert hogy ilyenkor őrletőt
hoznak.
Meg kell becsülni az őriősöket, mert
nagyon sok a malom, a mennyiben
a Tisza hátán ottan tájt vagy liarmincz malom feleselt egymással. Már
tudniillik akkor, ha volt mit a garatra
önteni.
Lisztes Gábor uram malmában pedig
sohasem némult el a kelepelés, mert
az övét keresték föl legszívesebben.
Alig győzte fiával, meg két legény
nyel, négy inassal a töméntelen sok
dolgot nyélbeütni.
Ezen pedig nem lehetett csodál
kozni. Meg volt az oka a nagy biza-

Mikor gazdag a szegény?
ír ta : H o r v á th J á n o s .

Majorháza alatt egy negyedórányira
kanyarog a Tisza. Partjait messzire
nyúló nádasok, fűzfaerdők szegélyzik,
a melyekben ezernyi ezer nádi-veréb,
vízibika, tengelicze, gólya, gém, daru
meg miegymás a rendes lakók s mint
ilyenek, otthon érezvén magukat, olyan
zenebonát csapnak, hogy ugyan han
gos tőle a környék.
A part két oldalán, a dombosabb
részeken homokos út vezet a víz szé
léhez, melynek hátán úgy terpeszked
nek a kétkerekű malmok, mint hálója
közepén a pók
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tömeg kisérte vezérét utolsó útjára.
Halléban tartottak pihenőt. Február
22-ikén érték el Wittenberg határát,
hol igen sok előkelő férfiú várta a
halottat. A történelmi nevezetességű
Szarka - kapunál pedig, mely előtt
Luther a pápa átoklevelét elégeté,
állott az egyetem rektora, magisterek,
tudós férfiak s az egész polgárság.
Csak nagy veszedelemmel juthattak
el a vártemplomba, a tolongás miatt,
hol a halottat a szószékkel szemben
tették le. Bugenhagen könyekig meg
indító gyászbeszédével (I. Thess. IV.
13— 14.) a templomban szorongó tö
meget, majd utána Melanchton lépett
a szószékre, ki megható "bucsúzóját
így végezte:
„Olyanok vagyunk, mint a szegény
nyomorúságos, elhagyott árvák, kik
nek csak volt kiváló atyjuk, de már
nincsen."
Azután leeresztették a magisterek
a kriptába. A kripta ajtaja csak azt
takarhatta el, mi múlandó, a föld
csak azt kívánhatta vissza, mi belőle
vétetett. De ama magvas eszméket,
melyekkel forrongásba hozott kirá
lyokat, főpapokat, népeket, nem zár
hatta le amaz egyszerű érczlemez,
mely manap is nyugvóhelyét jelöli.
lomnak, mert nem vette ki kétszere
sen a vámot, a lisztet sem égette
meg, a búzát sem locsolta agyon víz
zel, hogy szaporítson, de meg nem
tett úgy, mint az a molnár, a kiről a
Goromba, mint a molnár őszszel féle
példabeszédet kitalálták.
Nem is illett Gábor bácsira — mint
őt kicsi meg nagy nevezte — az a
találós kérdés, hogy ki az, a ki, ha
vize nincs, vizet iszik; ha meg vize
van, akkor meg bort.
Mert neki mindig volt elég vize is,
őrölni valója is, ennélfogva bora is.
Mivel azonban felette is a tél kez
dett hatalmaskodni, a holdvilág is
megkereste feje tetejét, de főképpen
mert főkurátornak választották meg,
otthagyta kedves, megszokott malmát
és egyetlen fiára, Andrisra bízta.

Mintha csak prófétai szemmel a
jövőbe láthatott volna, oly jól válasz
totta meg e nagy férfiú jelmondatát
a 118. zsoltár 17-dik versében:
„Nem halok meg, hanem élek, és
hirdetem az Úrnak dolgait."
H. L.

A MI SIONUNK.
A pesti Deák-téri ág. hitv. ev.
gyülekezet presbyteriuma dr. Wágner Géza felügyelő és Horváth S.
lelkész elnöklete alatt f. hó 3-án d.
u. 4 órakor a közgyűlés előkészítése
czéljából ülést tartott. Számos fontos
tárgy halmozódott össze. A magyar
és német egyházgyülekezetek közös
ügyeiről szóló szabályrendelet— W ag
ner G. alapos munkálata — újabb
tanácskozás elé kerül. A közös egy
ház 4280 kor. hiányát a közös tarta
lékösszegekből kívánják fedezni. A
felügyelőnek Siebreich hagyatékában
való eljárását helyesléssel fogadták.
Tudomásul vették dr. Havass Rezső
jelentését a VIII. kerületi hívek adó
összeírásáról. Az új lelkész fizetését
évi 4000 koronában, 800 k. ötödéves
korpótlékban és természetben való
lakásban állapították meg.
Hanem Gábor bátyánk, azaz, hogy
szómmal meg ne sértsem: a főkurá
tor úr, sehogy sem érezte jól magát
a szárazon.
Vissza-visszaszökött régi fészkébe
a terhes hivatal elől és ott ingújjra
vetkőzve, kedve szerint vájkálhatott
a lisztben. Olyan jó kedve volt ilyen
kor, hogy verebet lehetett volna vele
fogatni.
Ilyenkor aztán közrekapta Andrist
és addig-addig példálózott előtte, hogy
nem jó az embernek egyedül lenni,
míg egyszer kibökte ám, s hogy azt
m ondja:
— Édes fiam, én a számodra egy
takaros, jóravaló fehércselédet néz
tem ki, a kit nagyon szívesen vállal
nék menyemnek.
— Hát aztán?

EVANGÉLIKUS CSALÁDLAP

181

Egyházi ju b ileu m . Fényes egy
házi ünnepségek keretében ünnepelte
a belgrádi ág. hitv. ev. egyház 50
éves fennállása jubileumát A számra
kicsiny, de hitben erős gyülekezet ez
alkalomra lelkesen készült s messze
földről jöttek el barátai és hívei,
hogy vele együtt ünnepeljenek. Május
30-án már reggel sereglettek össze
az egyháztagok és a vendégek,
magyarhoni evang. egyházunk is szép
számmal volt képviselve. Lelkészeink
közül ott voltak dr. Tirtsch Gergely
és Krafta Nándor. Az istentiszteleten
a szerb király is képviseltette magát
egyik szárnysegédje által, a ki templombajövetkor Klein Pál belgrádi
lelkésznek a Szent Száva rend 4-ik
osztályú keresztjét elhozta a királyi
kegynek zálogául. — Az oltári szol
gálatot dr. Tirtsch Gergely végezte, az
ünnepi beszédet Klein Pál helybeli lel
kész tartotta. Az ünnep fényét a dalos
kor gyönyörű éneke nagyban emelte.
A délutáni órákban a tanácskozmányi
teremben volt társas összejövetel, a
mikor Victor budápesti egyháztag,
Belgrád első evang. tanítója, meg
ható képet festett az evangélium első
munkájáról a szerbek közt. Dr. Tirtsch
Gergely üdvözlő beszédet tartott s

Klein imája után közös énekkel vég
ződött a szép ünnepély. — Szerbiá
ban még nagy jövője van az evan
géliumnak s a mostani király meg
kormánya rokonszenvvel viseltetik az
evangélikusok törekvései iránt.
Orgonaavatás. A sajó-kazai ág.
hitv. ev. egyháznak május 29-én
emlékezetes ünnepe volt. Ekkor avatta
fel Turóczy Pál főesperes a helyből
és vidékről összesereglett nagyszámú
közönség jelenlétében, a hívek ön
kéntes adományaiból beszerzett új
orgonát. Küzdő egyházainkban biz
tató je l ez is, hogy a protestáns ön
tudat szülte hitbuzgóság és össze
tartás mindenkor megtermi édes
gyümölcsét.
Papválasztás. A zólyom megyei
horváti ev. egyház a simeoni korban
elhalt Jancsó Mihály lelkész utódjául
egyhangúlag Klin'czkó Pál eddigi
budalehotai lelkészt válosztotta meg.
Püspöki látogatás. Dr. Baltik
Frigyes dunáninneni püspök Nagy
szombatban tartott kánoni egyház
látogatása szép és lélekemelő ünnep
ségek között folyt le a múlt hó 11.
és 12-én. Az egyházi látogatás tel
jes két napot vett igénybe. Első
nap d. e. olvastatott az egyh. láto-

— Mit hát aztán? Elveszed.
— Hát aztán?
— Mit, te még figurázol? Ne rezonirozz, azt mondom, mert odagyújtok!
— Hát aztán?
— Tyűh, a ki megvámolta az esze
det ! Andris, ne mérgesíts. Elveszed
biró koma Julisát, aztán levan.
— De hátha én már mást néz
tem k i?
— Mit? Hogy te néztél k i? Hát
te magad akarsz magadnak feleséget
keresni ? Oh, te bászli! Azt hiszed,
az olyan könnyű! Nekem is édesapámék szerezték édesanyádat, még
sem volt soha semmi bajunk. Nézze
meg az em ber!
— Úgy ám, de édesapám senkit
sem szeretett legénykorában.
— Szerettem? Hát mi a csuda az?

Eszik azt, vagy isszák ? Lehet abból
harapni, vagy zsákban tartják, vagy
befogják?
— Nem bíz’ azt — feleli András
mosolyogva.
— No hát akkor! Azt mondom,
hogy holnap este — lígy is szerda
lesz -— elmégy biró komáékhoz, körül
nézel, csütörtökön megkérjük Julist,
szombaton melléülést tartunk, vasár
nap hirdetnek benneteket és három
hét múlva olyan lagzit csapunk, hogy
még olyant nem pipált ez a sok —
környékbeli — éhenkórász lisztlopó.
Punktum!
— Mán hogy kinek a lagziját ?
— Hát a tiedet, te malomkő!
— Jaj, hogy a jó Isten áldja meg
édes apámat, hát beleegyezik, hogy
Lidikét elvehessem ?
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gatási jegyzőkönyv, délután iskolák
látogatása, este 6 órakor német
nyelvű istentisztelet. Áld. estit, (május
12-én) a kora reggeli órákban a püs
pök megvizsgálta a papi hivatalt s át
nézte az anyakönyveket. — 8 órakor
tót, 7 sll-k o r magyar istentisztelet
tartatott. A püspök minden istentisz
teletnél alkalomszerű építő beszédet
tartott. Az istentisztelet a püspöki
határozatok kihirdetésével s a püs
pök áldásával ért véget.
E vangéliku s tem plom Ip olysá 
gon. Az Ipolyságon építendő ág. liitv.
ev. templom ügyében a múlt hetek
ben Ipolyságon háromszor is ülése
zett a bizottság, még pedig jó ered
ménnyel.
Ivánka, László bemutatta Hontvármegye törvényhatósági bizottságának
jóváhagyásával is immár záradékolt,
a templom telkére vonatkozó adásvevési szerződést, mely Ipolyság nagy
község s Hársasterény ev. anyaegy
házhoz tartozó Ipolyság ev. fiókegy
ház között köttetett.
Folkusházy
Sándor pénztáros előterjesztette, hogy
a templomalap mindössze 15.070 K.
50 fillért tesz ki. Ivánka László je 
lentette, hogy Standéin Ottó gróf is
400 koronával 1000 koronára egé

szítette ki eddigi 600 koronányi ke
gyes adományát, — Krupecz István
alesperes szintén örvendetes jelen
tést tesz. A múlt év novemberében
tartott ev. egyet, közgyűlés alkal
mával Haendl Vilmos honti ev fő
esperessel az ipolysági ev templomügy
érdekében fölkereste Kéler Napóleon
budapesti kiváló műépítészt, a ki
az eddigi munkálatok, anyagárkimu
tatások s tervezések és pénzgyűjté
sek alapján kegyes volt egy szép s
általánosan tetsző és a rendelkezésre
álló 15000 koronára fektetett, 220
személy befogadására alkalmas tem
plomtervezetet sköltségvetést, „szeré
téiből az egyház iránt“ készíteni.
Selmeczbányán bemutatta Haendl
Vilmos főesperesnek és Sobó Jenő
bányatanácsos akad. tanárnak, mint
a honti esp. számvevőszéki elnök
és épit. biz. tagnak, kik az építési
tervet s költségvetést helyesnek talál
ták. A megindítandó építés vezetésére
s ellenőrzésére a bizottság Draskóczy
Jenő mérnököt s biz. tagot kérte fel
s neki 200 korona tiszteletdijat is
felajánlott.
Segítség. A székesfőv. legutóbbi
közgyűlésén — dr. Havass Rezső,
kir. tanácsos, bizottsági tag lelkes

— Jaj, de jó is kelmed hozzám.
-— Hogy Lidit? Már mint hogy
Lidit? Aztán miféle Lidit?
— Hát Körösztös Lidikét.
— Más bajod nincs ? Az kellene
még c s a k ! Hiszen nincsen annak
semmije se, csak a szép képe. No,
meg az a kidült-bedült oldalú viskó
ott a Grörliezugban. Az sem az övé,
mígapja-anyjaél. Aztán ezt a semmit
vennéd el ? Ezzel a templom egerével
akarod csúffá tenni a famíliát? Hát
a főkurátor fiának, a gazdag Lisztes
Andrisnak nem kerülne jobb állapotú
leány, mint a földhözragadt Körösz
tös István kapásember leánya?
— Már pedig megkövetem apám
uramat, kerül, vagy nem kerül, én
nem keresem. Nekem nem kell a
biró Julis, mert én Lidikét szere

tem és vagy ő lesz a feleségem vagy
senki.
— Nem-e? No, majd elválik. El
nem kell felejteni atyafi, hogy mikor
édesanyáddal összekerültünk, nem
volt semmink, mindent magunk kuporgattunk össze. Nincs hát se apai, se
anyai örököd. Magunk szereztük,
annak hagyjuk, a kinek akarjuk.
Megértettük ?
— Tiszta sor. Igenis, megértettem
édesapámat. Hanem azért még most
sem kell biró Julis. Lidiké, vagy
senki más.
— Ejnye, élhetetlen, hát. . . No,
de nem mérgelődöm ? . . . Csak nem
fogok én, veled feleselni? Holnapután
megint bejövök. Addig gondolkozzál.
De tanácslom, Andris fiam, fogadd
meg jó szómat, mert tudd meg, soha
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felszólalására — egyhangúlag évi
8000 koronával emelte fel a pesti ág.
liitv. ev. egyházak segélyösszegét.
Nem rövidült meg az Úr karja !
Szózat lapunk t. olvasóihoz. Ág.
hitv ev. egyházunknak mindenha
büszkesége volt budapesti főgimná
ziumunk. Mivel a régi már nem felelt
meg a kor kívánalmainak, a fővárosi
hitsorsosok újnak építéséhez fogtak.
Több mint százezer korona hiányzik
még a költségek fedezésére. Bizalom
mal fordulunk lapunk t. olvasóihoz,
támogassák a jó ügyet. Kérő szavun
kat hallgassák meg és a hol csak
tehetik, ismételjék; gyűjtsenek szeretetadományokat. Lapunk szerkesz
tője, mivel adományok gyűjtésére
felkérték és felhatalmazták, a leg
kisebb adomány elfogadására is kész
és lapunk hasábjain szívesen nyugtatványozza; az adakozást a maga
részéről megkezdi 50 koronával. Fel
a munkára! Mutassuk meg, hogy a
protestáns áldozatkészség nem veszett
ki szivünkből
Kegyes adományok
Böngérfi János (Erzsébetfalva, Erzsé
betül. 79. sz.) czímére küldendők.
Oyászrovat. Mély fájdalommal
értesültünk a pó
tolhatatlan veszteségről, mely Társa

ságunk szeretett elnökét: Zsilinszky
Mihály államtitkár úr Ő Méltóságát
jó édesanyja : özv Zsilinszky Miliályné, szül. Pálay Ilona úrnő elhunytával érte. Az Ég kegyelme kisérte
az elhunytat, mert nemcsak hosszú
élettel áldotta meg, de azzal a nyu
godt öntudattal hunyhatta le örökre
szemét, hogy egyházának s a hazá
nak egyaránt kiváló fiakat nevelt.
Legyen álma csendes, emléke áldott!

ebben a világi életben nem egyezem
bele, hogy az a micsodás leány, az
az izé ..., hogy is hívják .. , legyen
a feleséged, az én menyem!
— Édesapám gondja, beleegyezik-e,
vagy sem. De annyit én is megmondok
ám akárkinek, akár tetszik, akár nem,
hogy az a leány nem izé, nem micso
dás, nem hogy is hívják, hanem tisz
tességes neve Körösztös; Lidi. Ezt
sem kell ám elfelejteni. Én mondom.
— Micsoda ? ! Te lisztkukacz, még
fenyegetőzöl? No,megállj. Majd megtanítlak móresra. Nem holnapután,
hanem holnap este jövök be érted
és egyúttal megyünk biró komához
és meg is kérjük Julist, Aztán semmi
komédia, semmi figurázás Majd meg
mutatom én, hogy úgy tánczolsz, a
hogyan én fütyülök. Különben alá is

út, fel is út. Azt a hetvenhét üres
garatját a világnak ! . . .
— Jól van apám. Hát keressen
helyettem legényt, hogy én mihama
rább a magam szegénye lehessek.
Elmúltam huszonnégy esztendős, nem
parancsol senki, hogy kit vegyek el.
Én élek vele egy hosszú életen ke
resztül, nem más, nem is apám. Meg
mutatom azt az egyet, hogy Lidiké
lesz a feleségem, ha a Tisza vissza
felé folyik is . . .
Ezeket az utolsó szavakat már
nem is igen hallotta Lisztes főkurá
tor uram, mert már előbb ladikba ült
és az egyik legény már kint járt
vele a Tisza hátán.
Andris pedig — szegény fiú ! —
elkeseredésében ott hagyta a malom
házat, átment a völgyhajóba és lehe-

Aranykönyv.
A budapesti ág-, hitv. ev. főgimnázium
építő alapjára adakozott: Böngérfi János,
lapunk szerkesztője, 50 kor. Kegyes ado
mányok lapunk szerkesztőjének czimére,
Erzsébetfalvára (Erzsébet.-u. 79.) küldendők.
A békéscsabai Luther-szoborra b e fo ly t:
Szentes 31 kor. 34 f, Német-Lipcse 50 kor.
32 f, Salgó 2 kor., Kis-Czell 1 kor., Veprovác 29 kor., Léva 5 kor., Pusztaföldvár 11
kor. 80 f, Németújvár 30 kor., Bakabánya
215 kor , Szobotist 48 kor. 50 f, Nagyvárad
15 kor., Garamszeg 15 kor., Bukóc 22 kor.
10 f, Tisza-Földvár 20 kor. 78 f, Hegyes
halom 37 kor. 60 f, Osztroluka 44 kor. 44 f,
Csasztkó 35 kor. 80 f. Szirk 12 kor. 72 f,
Teszér 11 kor., Gecelfalva 8 kor. 78 fillér,
Nagyszentmiklós 4 kor., Kosarisko 10 kor.,
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Harta 10 kor., Eperjes 5 kor., Pethö-Szinyé
2 kor., Nagyszénás 10 kor., Alsó-Fehérkút
16 kor. 12 f, Domony 4 kor., Ondód 2 kor.,
Dobrónya 18 kor., Mramorak 30 kor. 80 f.
Az eddig begyűit összeg 7005 kor. 52 fül.
A kegyes adakozóknak, gyülekezeteknek és
híveknek ezúttal is a békés-csabai ev. egy
ház nevében a legmélyebb köszönetünket
fejezzük ki. Békéscsabán, 1904. január 15.

A békéscsabai ág. hitv. ev. egyh. Luther-szobor bizottsága.

ORSZÁG-VILÁG.
Országgyűlés. A képviselőház a
napokban számos hasznos törvényjavaslatot fogadott el. A kérvények
tárgyalásánál a borvámra vonatkozó
föliratok érdekes vitát támasztottak.
Legközelebb az indemnitás, a vas
utasok fizetésjavítása s a költségvetés
tárgyalására kerül a sor.
A kvóta. Az osztrák kvótaküldött
ség e hó 10-én délelőtt ülést tartott
Ghlumetzki báró elnöklésével. A kor
mány részéről jelen volt Körber mi
niszterelnök és Böhm-Bawerk pénz
ügyminiszter. Dipauli báró kivételével
a küldöttség összes tagjai ott voltak.
Az ülés tárgya a magyar kvótakül
döttség nunciumának átvétele volt, a
veredve leste a fölötte röpködő sirá
lyokat, gólyákat, darvakat, gémeket,
a viczánkodó halakat, hallgatta a
habok locsogását, a malom kelepe
lését és addig-addig gondolkozott
Lidikéjéről, míg egyszer csak el
aludt.
Mivel pedig régi közmondás, hogy
éhes disznó makkal álmodik és régi
dolog, hogy álmában mindent meg
nyer az ember, a mit óhajt, ő is már
Lidiké boldog ura volt és — itthon.
Atyja meglágyúlt és beleegyezett,
hogy bíró Julis helyett Körösztös
Lidiké legyen a menye.
Hanem ez a boldog álom csak
addig tartott, míg egy nagy lökés
föl nem ébresztette. A partról vissza
tért ladik iitődött a malom oldalához.
Hej, de keserves volt az ébredés!...

mely szerint a kvóta 1909-ig 65'6:
34'4 arányában állapíttassák meg.
Schwegel báró előadó azt ajánlotta,
hogy a küldöttség tartsa fönn múlt,
évi határozatát, a mely teljesen meg
egyezik a magyar kvótaküldöttség
határozatával. A küldöttség elfogadta
az előadó javaslatát.
A vasutasok pőre. Az ügyészség
a sztrájkoló vasutasok vezéreit pörbe
fogta. A tizenhármas bizottság tagjain
kívül a rákosi rendező pályaudvar
tizenöt alkalmazottja is a vádlottak
padjára került. Napok óta tárgyalják
feszült érdeklődés közben a port. A
rákosi vasutasokra csak későbben
kerülhet a sor, mivel a tizenhármas
bizottság bűnpörének a tárgyalását
még nem fejezték be. A védők indít
ványára a törvényszék a fogva levő
nyolcz vádlottat szabadon bocsátotta.
A király elutazása. Királyunk
több heti tartózkodás után budai vár
palotájából f. hó 10-én d. u 4 óra
kor a nyugoti pályaudvarról Bécsbe
utazott.
A Rókus. Régóta foglalkoztatja a
székesfőváros vezető köreit a Rókushorliáz kitelepítésének kérdése. Az
idomtalan, roskatag épület csak elékteleníti a Kerepesi-utat s akadályozza
Isten neki. Ez a másfél nap nem
nagy sor. Csak lemorzsolódik vala
hogyan. Aztán szabad lesz, mint a
madár, nem parancsol neki senki.
Az igaz, hogy ő sem senkinek; meg
az is igaz. hogy a rajta valóján kí
vül semmije se akad, a mi az övé.
De mégis nagy úr lesz. Maga sze
génye. Majd csak megsegíti az Isten
és boldog lehet Lidikével Hát vár
junk még egy kicsit; ha eddig győz
tük tűrömolajjal, ez a pár nap, vagy
hét nem fog a földhöz vágni! ...
*

Az öreg Lisztes meg azon módon
ment a parókiára, a hol valami végeznivalója volt.
A mint ott a harangozóval, egy
házfival, kis kurátorral nyélbeütötte
a dolgát, olyan paprikásán beszélt,
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a forgalmat. Ő Felsége is már több
ször megbotránkozott a tarthatatlan
állapoton. Most dr. Havass Rezső,
a székesfőváros fáradhatatlan bizott
sági tagja, külön füzetben foglalko
zik a nagyfontosságú kérdéssel.
Az új párt vezére, Bánffy Dezső
báró, volt miniszterelnök ismét tagja
a képviselőháznak. Szeged népe nagy
lelkesedéssel választotta képviselővé.
Edvárd angol királyt a mi kirá
lyunk a magyar-osztrák hadsereg
tábornagyává nevezte ki és Frigyes
királyi herczeg, mint királyunk meg
bízottja, Londonba utazott, hogy az
angolok királyának a tábornagyi mél
tóság jelvényeit átadja.
Cronje, a cirkuszigazgató. Cronje
tábornok, a híres délafrikai hős, meghívástkapott az északamerikai st-louisi
kiállítás igazgatóságától, hogy a kiállí
tás alkalmával színjátékokban adassa
elő az egész bur-angol háborút. Cronje
elfogadta a meghívást, s azóta sok
szemrehányásban volt része. Most a
következő levélben menti ki magát
honfitársai előtt az egykor rettegett
búr generális: Hazámért küzdöttem
s mindent elvesztettem. Nincs hazám,
nincs, otthonom. Tönkrementem. Fele
ségem meghalt. Ahhoz már Öreg va-

gyök, hogy új pályát kezdjek. Nin
csenek segélyforrásaim, nyomor és
nélkülözés vár rám. Mit ér a kivívott
dicsőség, ha már nem tudok dolgozni?
Azért kellett elfogadnom az ajánlatot.
Tanácskoztam barátaimmal, a kik le
akartak beszélni. De az üres dicső
ség és az emberek becsülése még
nem kenyér. Egyetlen vagyonom ka
tonai hírnevem. Ebből kell megélnem
öreg napjaimra. Újra át fogom élni
az egész búr háborút. Talán a czirkuszban jobban meg fognak bennün
ket érteni, mint a hogy megértettek
a csatamezőn.
A japán —orosz háború. A liarcz
Port-Arthur körül megkezdődött, de
rohamra még nem került a dolog.
Egyelőre kemény tüzérségi harcz fo
lyik, a mely napokig eltarthat, mind
addig, míg az orosz erődítések anynyira megrongálódnak, hogy az utolsó
rohamot aránylag csekélyebb ember
áldozatok árán is megkoczkáztathatják a japániak. Hogy ez tényleg így
lehet, az a sok ágyúzásból magya
rázható, a mit napok óta hallanak a
partvidéken és a mi csak a japáni
hadihajókbombázásávalhozható össze
függésbe. Másrészt Stössel tábornok,
Port-Arthur parancsnoka, a ki, a

hogy az odavetődött tisztelendőnek
is föltűnt; meg is kérdezte:
— Ugyan főkúrátor uram, mi lelte
hogy ilyen keményen beszél ? Hiszen
máskor olyan szelíd, akár a kezes
bárány.
— Nagy sora van annak, tisz
telendő úr. Hanem elmondom, ha meg
tetszik hallgatni az én nehéz álla
potomat.
— No, ha olyan fontos valami,
inkább menjünk be.
Be is mentek az irodába, a melyet
múzeumnak is hívtak. Ott azután el
mesélte szíve nagy fájdalmát, hogy
az ő fia kit akar elvenni.
— No és mi kifogása van ellene
főkúrátor úrnak?
— Hiszen, kérem alássan, olyan
szegény az, mint az énekes koldus.

Csak nem engedhetem a famíliámat
olyannal elcsúfítani ?!
— Ejnye, ejnye, Lisztes uram,
már hogyan beszélhet okos, értelmes
ember létére ilyen pogány módon?
Gondoljon csak vissza egy kicsit.
Hát maguknak, mikor összekerültek,
megvolt a mostani vagyonuk?
— Nem volt bíz az 1
— És ha akkor magukat valaki
lenézte volna, mert szegények valának, mint fogadta volna főkúrátor
uram ezt a dolgot?
— Hát bizony nem igen esett
volna az nekünk jól. De hát nem
tette senki, mert mi tisztességes,
becsületes nép voltunk.
— És Körösztösék tán nem azok ?
-— Hát én nem tudok rájuk semmi
rosszat. Hanem mégis furcsa lenne
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mennyire a távolból megítélhető, nagy
körültekintéssel készül a védelemre,
az összes kínaiakat kiutasította PortArthurból. Ez azt jelenti, hogy nem
bízik a kínaiakban, másrészt az élelmi
szerek fogytán lévén, első sorban a
katonaságot akarja táplálni.
A japániak mielőbb meg akarják
rohanni a várat, bár az eddigi vár
ostromok történetében alig találunk
rá példát. Az újabbkori hadi törté
nelemből tudjuk, hogy Diippel, majd
később Strassburg ostroma hónapokig
tartott és csak azután került sor ro
hamra, vagy kapituláczióra, mikor
már a vár megpuhult. Ezúttal azon
ban ezt a puhitást a japáni hajó
ágyúk hihetetlenül gyorsítják, mert
irtózatos hatásúak. De meg sürgős is
a japániakra nézve a roham, nehogy
Kuropatkin seregének zöme is bele
szóljon Port-Arthur sorsába.
Kuropathinról egyéb hír nem is
érkezett, ellenben előőrsét, Stackelberg tábornok csapatait megverték
Vafengtien mellett. Kurolci tábornok
az első japáni hadsereggel még min
dig szemben áll Liáojánggal, de
összeütközés nem történt, csak a fel
derítő szolgálatot teljesítő lovasság
tett kisebb-nagyobb kárt egymásban.

Igen fontos körülmény, hogy két
hét múlva úgy déli Mandzsúriába,
mint Koreába beköszönt az esős idő
járás, amely — tapasztalat szerint
iietekig járhatatlanná teszi a különben
sem elsőrangú utakat. Nem lehetet
len, hogy az eső is bele fog szólni
a történelembe és két hónapra el
odázza az eseményeket.

hogy abba a vagyonkába, a mit mi
anyjukommal nehéz munka árán
összekuporgattunk, holmi földhöz ra
gadt koldus népség pottyanjon bele.
— Hát nem elég szorgalmas, mun
kás leány L idi? Nemjóravaló leány?
Atyja,anyjaellen van valami kifogása ?
— Nincs én nekem. Hanem hát
hogyan legyen a gazdag Lisztes
Gábor, a főkúrátor násza egy kapás
ember ? . . .
— Hát csak ez a bibi? Hogy
Körösztösék szegények ? No, hát majd
mondok valamit. Kúrátor úr most szép
és az eklézsiában első világi hivatalt
tölt be. De m eddig? Még megvá
lasztása le nem telik. Hát ha nem
választják meg újra, ki lesz?
— Akkor is megmaradok a gazdag
Lisztes Gábornak.

— Meg, de meddig? Míg Isten
akarja. Jöhet vihar, elsülyedhet a
malma. Jöhet jég, vihar, tönkre te
heti szép vetéseit. Véletlen tűz fel
emésztheti házát. Kincseit elvihetik
a lopok, tolvajok. Hol lesz akkor a
gazdag Lisztes Gábor ? Nem lenne
tanácsos arra gondolni, hogy a mit
Isten egyik kezével adott, a másik
kal el is veheti, mert ő minden
tettében szabados. Az is régi igaz
ság, hogy mennyit a kerék föl, annyit
alá.
— Mind igaz az, tisztelendő úr,
de jut is, marad is. Egyszerre nem
pusztúlhatok el, annyival áldott meg
az Ég. Még sem leszek olyan semnd
nélkül, mint Körösztösék.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.
Védekezés a körtefalevél-atka
ellen. Az atkatelepek élősködése kö
vetkeztében a körtefalevelek a színü
kön kerek avagy kissé megnyúlt
foltokat kapnak, melyek inkább a
levél hegyes felében számosabbak,
mint annak alapi részében.
Ezek a foltok eleinte kénsárga
vagy rózsaszínűek, későbben azon
ban barnás, sőt fekete színt ölte
nek ; a foltokon vastagabb a levél
állomány. Noha a levélfoltok általában
nem is jelentenek súlyos kártétele
ket, mindazonáltal azoknak tömege
sebb megjelenése az áthasonításra
hivatott összes levélfölületeknek tete
mes részét ebbeli működésében kor
látozza. Gúla-fákon, rácsos fákon és

(Vége következik.)
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közepestörzsű fákon ezt a bajt legczélszerűben a beteg levelek eltávo
lításával és elégetésével lehet csök
kenteni, még pedig minél előbb. E
védekezés a fának nincsen ártalmára,
elérjük vele pedig azt, hogy ekképen megsemmisítjük a legtöbb ivar
érett atkát, melyek tovább szaporí
tották volna ivadékaikat. Észak-Ame
rikában a fák koronáját a tél folyamán
petróleum-emulzióval permetezik, jó
eredménnyel; azonkívül egyszer a
virágzás előtt és másodszor a ter
méskötés bekövetkeztével rézkarbo
nátnak ammoniás oldatával (vagy
pedig londoni bíborral) kell a fákat
megpermetezni.
A levéltetvek ellen többen ajánl
ják a kénmájjal való permetezést;
mégis gyakrabban alkalmazzák a
dohányból készített thanatont, vagy
pedig a légyölő (quassia) forgács
főzetét. Mindezek azonban csakis
akkor hatnak jól, ha a falombozaton
még kevés a levéltetű. Erősen tetves
levélről, akárha csak zsíros volna,
úgy lepereg az odajuttatott permeteg.
Az ilyen nagyon tetves hajtásvége
ket legjobb lecsipkedni és gondosan
összegyűjtve, tűzbe vetni, vagy pedig
azokat a fán hagyni, de ujjaink kö
zött összenyomkodni, szétdörzsölni
és csak azután megpermetezni. A
levéltetves fákat az egyszeri véde
kezés után figyelemmel kell kisérni
és a tetvek újabb megjelenésének
láttára, a permetezést újból erélye
sen végrehajtani. A bordói porral
való védekezés ez esetben mit sem
használ.
A szőlőatka szívása a szőlőleve
leken piros és szöszös foltokat okoz.
Ez a jelenség nagyon általános, leg
először május hónap közepe táján
lehet észlelni, mely sárgásfehér, rózsa
színű, vagy vörhenyesbarna foltok
ban jelentkezik. Idővel e foltok meg
nagyobbodnak s a lóvéi színén tetemes
mértékben felpuposodnak, valóságos
bibircsekké válnak a levélerek közei
ben. A betegség neve „nemezesség"
(erinosis). A betegségnek káros hatása
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abban van, hogy ha új ültetésű sző
lőkön mutatkozik, — kivált ha ehhez
még szokatlan szárazság is járul, a
kihajtott vesszők elsatnyulását okoz
hatja. Idősebb tőkéken a baj már
nem olyan veszedelmes. Védekezé
sül czélszerű az ellepett (bibircses)
leveleket mielőbb leszedetni, de nem
kosárba vagy valaminő ruhába, hanem
olyan edénybe, a melyből a parányi
atkák nem hullhatnak ki. Az össze
gyűjtött lombot a tűzbe kell dobni
és a gyűjtéshez használt edényt forró
vízzel kiöblíteni. Új telepítésekre
csak olyan vesszőket használjunk,
melyek atka-mentes szőlősből valók.
A p a izstetv ek ellen legczélszerűbben a tél folyamán szokás véde
kezni akképpen, hogy a paizstetves
koronarészekről az élősködőket durvaszőrü kefével letisztogatjuk és az
után sűrű mésztejjel bemázoljuk. A
paizstetves vékony ágrészeket legczélszerűbb levágni és elégetni. Ha
később a paizstetvek ismét megje
lennének, akkor az ismertetett vé
dekező eljárást újból kell alkalmazni.

KÖNYVESBOLT.
Bibliai Olvasókönyv. Szerkesz
tette Pausz Vilmos ev. theol. tanár,
Adorján Ferencz és Hetvényi Lajos
vallástanár. A ra?
Társaságunk kiadásában e czímen
megjelenő hasznos munka — mint
értesülünk — már a jövő hóban
kapható lesz Hornyánszlcy Viktor
könyvkereskedésében. (Bpest, Akadémia-u. 4.) A könyvet a múlt évi
egyetemes közgyűlés a szakbírálat
alapján tankönyvül engedélyezte. A
vallástanítással foglalkozó lelkészek,
tanárok és tanítók pártoló figyelmébe
melegen ajánljuk.
Utasítások ág. hitv. ev. lelkészek
számára, különös figyelemmel a lelki
gondozásra. Szerkesztette Petrovics
Soma esperes. Ára 1 korona.
Kitűnő munkatársunk gondos ta
nulmányát ajánlanunk fölösleges. Ki
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válóságát elismerte a bányai egy
házkerület, mely a kedvező bírálatok
alapján saját költségén kinyomatta.
A 6 nyomatott ívre terjedő, lelkes,
szép munka ára oly csekély, hogy
beszerzésének mi sem állja útját.
Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1904. évi
május 1-től 31-ig befolyt:
1. Alapitótagok tőkebefizetése: Münnich
Aurél 200 kor., Glatz Antal 200 kor., Hornyánszky Viktor 200 kor.
2. Örökös tagok tőkebefizetései: Belitska
Béni 100 kor., Ludvigh Gyula 100 kor.
3. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával:
1904-re: Konétzy Pál, dr. Polner Aladár,
Odor Emília, Simonides János, Reviczky
Lajos. 1902. és 1903-ra : Bencs Lajos, Ko
vács István. 1901-re: Galli Lajos. 1904. év
I-ső felére: Baldauf Gusztáv, Hatz József.
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronánával: 1904-re : Jeszenszky Nándor, dr. Je
szenszky Géza, Fullajtár Dániel.
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól év ii koroná
val : 1904-re: Ivánegerszegi ev. egyház 29
tagjától 29 kor.
6. Evang. Családilapra: Előfizetőtől 2 K.
7. Luther müveire előfizettek 6 koronával:
Kaspern József ev. lelkész Lajos-Komárom,
Bélák János ev. egyházfelügyelő LajosKomárom, Honétzy Pál ev. lelkész Ochtina,
Nagyváradi ev. egyház.
8. Kiadványokra befolyt: W eber Rudolf
fizetett a Buchholtz Krónika kiadási költ
ségre, Il-ik részletet, 94 kor. 38 fillér.
Összesen befolyt 1049 kor. 38 fillér.
Budapest, 1904. június 1,
B e n d l H e n rik ,
_______ társ. pénzt.

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 koronára rúg. A bizottság ennek
folytán felszólítja a hátralékban levő
tagokat, hogy elvállalt kötelezettségük
nek f. é. július 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.
M egbízásból:
F a lv a y A n ta l, jegyző.

A szerkesztő üzenetei.
K . E . ^ Pöstyén. Intézkedtem, hogy a
lap a fürdőközönség rendelkezésére álljon.
A z adakozások részletes kimutatása — hely
szűke miatt — sajnálatomra: elmarad. B . G.
és K , I. A z adatokat köszönöm. M. V. B p .
Ajánlom. Ennyi elég.
T ö b b e k n e k . Mióta az erzsébetfalvi ág.
hitv. ev. fiókegyház éléről visszaléptem, pénzt
a templom-alapra többé el nem fogadhatok.
Helyébe a budapesti ág. hitv ev. főgimná
zium javára gyűjtök.

A k ia d ó h iv ata l arra k é r i la 
p u n k t. előfizetőit, h o g y lap u n 
k at is m e r ő s e ik k ö r é b e n te r 
je s z t e n i s z ív e s k e d je n e k .

Kalauz a biblia olvasásához.
„ Tudakozzátok az írásokat, mert nek
tek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Június
Reggel.
Este.
1 6 . Ézs. 40, 12— 15. Jób
26, 10— 13.
17. Ézs. 42, 1—4.
Ézs. 40, 3 - 8 .
18. Ézs. 51, 4— 6.
Ézs. 51, 7— 12.
19. Ézs. 66, 19— 24. Ézs. 66, 1— 6,
20. Ap. csel. 13 ,4— 12. Jer. 51, 15— 16.
21. Ézs. 42, 10— 17.
Ézs. 60, 8—9.
22. Luk. 10, 3— 11.
Máté 10, 1 1 -1 4
23. Péld 29, 2 - 1 3 .
Péld. 29, 14— 27.
24. Tim. I. 2, 1—4.
Ezék. 18, 20—28.
25. Sám. II, 15, 2— 15. Sám. II. 1 6 -3 7 .
26. Jón. 3, 1— 10.
Jer. 18, 8— 10.
27. Ap. csel. 1 9 ,8 — 19. Ján. 14, 1 2 -1 5 .
28. Ap. csel. 18,1— 11. Luk. 19, 41— 44.
29. Móz. IV., 13, 25— 30. Móz. IV. 13. 31— 34.
30. Kir. I., 3, 16— 27. Kir. I. 3, 5 - 1 4 .
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek
beszédét és megtartják.” Lukács 11, 28.

EVANGÉLIKUS CSALADILAP

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
s ú ly k i l ó k 
ban
E gy h ek to
lite r

Június 12.

G a b o n a f a j

B ánsági b ú za . . . .
T is z a v id é k i b ú za
. .
P e s t v id é k i
„
. .
F eh érm egyei „
. .
B á csk a i
„
. .
R o z s , I. r e n d ű
. . .
. * n .
»
Á rp a , takarm án y
. .
»
ég e tn i v a ló . .
„
B é r fő z é s r e
. .
Zab, ó
.............................
»
UJ .............................
T e n g e r i, b á n s á g i, ó
„
m á s n e m ű , új ,
R e p cz e . k áp oszta
. .
„
bán sá gi . . .
K ö le s .....................................

74— 81
74— 81
74— 81
74—81
74— 81
70— 72
—
60— 62
62— 64
64— 66
39— 41
—
—
—
—
—

Á ra 100 k g r n a k
le g k is.
ár
17.20
17.60
17.40
17.40
17.60
12 80
12.50
12-50
12.—
— .—
11 60
11.20
10.50
— .—
20.70
— .—
10.—

le g n ,
ár
18.10
18 90
J 8.80
18.60
18.50
13 10
12.80
13.—
12 50
— .—
13-10
11.50
10.70
— .—
21.10
— .—
10.60.

T o já s e ls ő r e n d ű 100 d r b ára 4.5 0
T o já s m á s o d r e n d ű 100 d r b 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. Ara 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 tett áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart , élni. Elbeszélés. írta dr.
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.
12. Miért égette ej dr. Luther Márton a pápának s hívei
nek iratait? írta dr. Luther Márton. Fordította s
magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.)
Ára 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.) írta Paulik János. Ára 4 fill.
16. Emlékezzetek ! Búcsúszó, a konfirmandusokhoz.
Gerok után : Ladányi. Ára 2 fill.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László Ára
10 fill.
19. A testvérek. Elbeszélés. Irta Moravcsik Gyuláné.
Ara 4 fill.
20. Széchy Györgyné,, Homonnay Drugeth Mária. írta:
Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. Ára
10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta
Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.
23. „A mi Istenünk, beszéde megmarad , mindörökké."
Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik Gyuláné.
Ára 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A
Szentlélek útja. Elbeszélés. írta Petry Gyuláné.
10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. írta Frenyó
Lajos és A király és a szegény anyóka. Történeti
rajz. Francziából Győri Elemér. Ara 10 fill.
27 Nagy Márton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné
és Az ezermester. Elbeszélés. írta Győri Elemér.
Ára 10 fill.
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta Sass
János. Ára 10 fill.

A „LUTHER-TÁRSASÁG“ KIADÁSÁBAN MEGJELENT

1------ I TANKÖNYVEKRE r = l
felhívjuk a nagyi, lelkész és t. tanító urak b. figyelmét. Vezessék be isko
láikba és terjesszék, ajánlják minél szélesebb körben.
1. Bereczky Sándor : „Bibliai törté
netek" prot. népiskol ák.számára,
képekkel. Ara kötve 80 fillér.
2. Geduly L . : Ev. káté. Ára kötve
50 fillér.
3. Farnler G. A . . K'einer Katechismus. Ára 16 fillér.
3. Bachát D á n iel: Maly Katechismus. Ára 20 fillér.
5. Zathureczky : Tót ABC. Kötve,
ára 40 fillér.
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6. Stettner: Kirchengeschichte.
7. Jausz-Adorján-Hetvényi: Bibliai
Olvasókönyv.
A „Zpewník“ -társulattól átengedett
tótnyelvü füzetek:
1. Bachát D : Ten co. II. Ára 8 f.
2. Bachát D : Dobry cin. Ára 8 f.
3. Bachát D á n iel: Kermánn Dániel.
Ára 50 fillér.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők Hornyánszky
Viktor könyvkiadóhivatalában (Budapesten, VI., Aradi-utcza 14.)
Tömeges megrendeléseknél 20 százalék árengedmény.
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Pályázat
ág. hit¥. 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, egyenként 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1904—1905.
tanévre kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két 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 :
а) magyarországi születésű és ágostai
hitvallású ;
б) 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 felbivatnak 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 külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat
élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudvalevő
feltételek teljesítése mellett 1904. szeptember
30-ig alólírott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.
Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagy oda még csak ezután
kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek,
kik a fentebb részletezett minőségi feltételek
nek megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a
jövő 1904— 1905. 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 záridő előtt (melynél később beérkező folya
modványok figyelembe nem vétetnek) bér
mentve és lepecsételve alólirott bizottsági
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 (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a
kifizetés alá kerülő összegről szóló saját
kezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen
megkapni, mivégre szükséges, hogy egyetemi
lakásukat a nyugta beküldésekor 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 tapasztaltatott; ha továbbá már az első évben a
filozófiát, beleértve a filológiát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanuta,
s a második évben is tanulja-; végre, ha
magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen 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. Zslgmondy Jenő,
jegyző.

Fabiny Gyula,
elnök.

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

