EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.

M egjelenik jú liu s és au gu sztu s k iv ételév el m inden hó 15-én és 30-án.
Szerkeszti :

E lő fiz e té s d íja e g y évre 2 kor.
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szám

ára 20 fillér.

A h ird e té s d íja : 1 oldal 24 K.,
féloldal 12 K., negyedold. 6 K.

Bármentetlenlevelet nem fogadunk el.
K é zira to k a t n e m a d u n k v issz a .

Kilenczedik évfolyam.
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BÖ N G ÉR FI JÁNOS
]X ., Knézits-uteza 17. szám.

E lő fiz e té st és h ird etést elfogad
az „E v. Cs. Lap“ kiadóhivatala
(Hornyánszky V. hirlapkiadóhivatala, Akadémia-u 4.), hova
a reklamálások is küldendők.
A

A

L u t h e r -tá r sa sá g t a g j a i ^ lapot
in g y e n kapják. * r

Budapest, 1904. június 30.

s z e r k e sz t ő s é g

író sz o b á ja :

IX., Knézits u. 17. sz„ hova a
kéziratokat kell küldeni.

12. szám.

Az Ú
zava
Az
Úrr sszava.

(B.) A gyilkos Káin hasztalan futott völgyön-hegyen keresztül,
hasztalan rejtőzött el a sűrű rengeteg mélységes rejtekébe: az Úr
szava mindenüvé követte, mindenütt elérte.
Bármerre fordult, bármerre szökött, folyton hallotta a szám
adásra hívó szót:
—- Káin, Káin, hol a te atyádfia?
A boldogtalan bűnös magábaszállás helyett egyre tovább rohant;
nem roskadt térdre, nem esdekelt kegyelemért, hanem bolond fővel
mentegetődzött, védte magát akkor, mikor számára nem lehetett
mentség.
Herostratos az efézusi, világhírű templomot gyújtotta fel,
csak azért, hogy nevét az utókor is emlegesse. Az Úr szavát
semmibe se vette, nem hallgatott reá.
Kain is, Herostratos is, nyomorultul veszett el.
Az emberiség még sem okult, még sem javult. Napról-napra
megismétlődnek a régi bűnök s az emberek nagy része régi csa
pásokon halad.
Hányán és hányán töltik napjaikat tétlenül, munkátalanul,
hiúságon, gonoszságon törve fejüket.
Nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy a hű kötelességteljesítés
manapság még bajba is keverheti az embert. A pajtáskodás, az
evés-ivás, dorbézolás gyakran hatalmasabb segítséget szerezhet a
hanyag embernek, mint a lelkiismeretes működés a szorgalmas,
fáradhatatlan munkásnak. A hanyag, dorbézoló pajtások kárörvendő
szívvel rágalmazzák a kötelességét híven teljesítő, lelkiismeretes
felebarátjukat. S a világ — mely többnyire a látszat után ítél s
a migyhang után indul — a herék pártjára áll és leöldösi a szorgal
mas méhet.
Hányán ártanak embertársaiknak, csupán irigységből. A kis
lelkek sajátsága, hogy sárral dobálják meg a náluknál nagyobb,
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tisztább, nemesebb jellemet. Azt hiszik, hogy a nagy ember mindjárt
kisebbé válik, ha egyet rándítanak rajta. Mintha az aczél nem
nyerné vissza elébbi alakját, mihelyt a múló szorító erő megszűnik.
Fájdalom, még manapság is vannak — és pedig többen, mint hin
nék — herostratosi dicsőségre vágyódó emberek. Mivel az áldásos
munkához nem értenek, de minden áron beszéltetni akarnak maguk
ról, inkább felgyújtják a templomot, szétugrasztják az egyházat,
elárulják, cserbenhagyják az igazat, a ki éjjelt-nappalt együvé tett
mindnyájuk érdekében.
De az Úr szava el fogja söpörni ideig-óráig tartó diadalukat,
buborékhoz hasonló dicsőségüket. A történelem ítélete sújt és
bélyegez.
A munkátlan, rest, hanyag, irigy, aljaslelkű elveszi jutalmát.
Eljön haláluk órája, bár mint futnának, menekülnének előle. S
megharsan az Úr szava:
— Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz ezután
sáfár! (Luk. X Y I. 2.)
A gonoszok, elvetemültek hasztalan dugják be fülüket, lesújt
rájuk az Ür dörgő szava:
— Vessétek a külső setétségre; ott lészen sírás és fogak
csikorgatása. (Máté X X V . 30.)
A tiszta lelkiismeretű ember nyugodtan fogadja az Úr hívó
szavát. Ha az egész világ elítélte volna is, de lelkiismerete, az Űr
szava nem vádolja: nincs mitől tartania.
A Ur véghetetlen kegyelme az alázatos, hív szolgát felékesíti
az élet koronájával.
Hallgassunk — míg nappal vagyon — az Úr szavára!

J ézus.
(E s te ).
A lig vártam, —
váriam sováron,
H o g y a fáradt nap a határon
Búcsúzva szálljon át,
Szálljon tov á b b !

A lig vártam, —
e csöndes éjb en :
Szúnnyadjon el, álmodva mélyen,
E gym ást karolva át,
A kis család.

A lig vártam, —
vártam sovárgva:
Maradjon az égbolt magára,
Hirdetve hangtalan',
H o g y este v a n !

A lig vártam, —
epedve vágyva,
H og y ídelépjek e magányba,
H o l m ost ájtatoson
Várakozom ! . . .

A lig vártam, —
e csöndes éjjet,
K icsin y szobámba, hogy betérjek:
A hol lefektetem
N ő m ', gyerm ekem .

S Te m egjelensz ! ... s a méla csendben
B eszélsz velem, mind éd esebben :
S én csüggve ajkadon,
Csak h a ll g a t o m !...

Petrovics Pál.
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Liedem ann — R iecke Róza.
1796 — 1884.

Az igaz nőnek mintaképe. A rajon
gásig szerette szülőit, imádta férjét,
önfeláldozó jó testvér és jó rokon
volt, az elhagyot
tak és árvák ben
ne llő pártfogóra
találtak; vallásos,
művelt lélek, a
ki a tollforgatáslioz is kitünően
értett, mégis csa
ládi körében érez
te magát legjob
ban és boldog
volt, ha házias
munkát végezhe
tett s ha az ín
ségesek, a szeren
csétlenek könyeit
letörülhette.
Briinnben szü
letett, Morvaor
szág fővárosában,
hol atyja egyik
megalapítója és első lelkésze volt a
zsenge ev. gyülekezetnek. A kiváló
pap missziójának betöltése után viszszatért szülőföldjére, Würfembergbe,
hogy gyermekeinek gondos nevelést

AZ „EV. GSALÁDILAP“ TÁRGZÁJA.
Mikor g azd ag a szegény ?
írta : H orváth János.
— Édes Lisztes uram, járt isko
lába ; a templomot is szorgalmasan
gyakorolta. Bizonyosan tudja a gaz
dag és Lázár történetét. Lássa, az a
nyomorult Lázár a mennyországba
jutott, pedig az nem a Lisztes Gábor
háza ám. Aztán a gazdag, a ki a
nyomorultat úgy lenézte, nemde, nem
a pokolra k erü lte? Nem mondom,
hogy főkúrátor uram is oda kerül,
de semmiesetre sem istenes és jóravaló keresztyénhez illő dolog, a
múlandó földi javakkal hivalkodni,
ezekben bizakodni, a szegényt pedig
megvetni. — Ott van Jób példája is.
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adhasson. Mint lelkésznek, bizony,
nem volt nagy a jövedelme. Képzel
hetni a férfiú küzdelmét, hogy nagy
családját tisztességesen eltarthassa.
A szigorú, de szerető apa nagy gyön
gédséggel ápolta
beteges feleségét
és félve gondolt
arra a rettenetes
pillanatra, mely
ben el kell válnia
gyermekeinek hű
gondozójától. A
rettegett pillanat
hamarább érke
zett el, mintsem
hitte volna. Mély
fájdalommal, de
békén megnyugo
dott Isten vég
zésében. S az Ur
nem hagyta el.
Róza leányában
az árváknak hű
gondozót, nevelőt
adott, a ki jó szi
vével, barátságos, nyájas modorával
feledtette a kicsinyekkel árvaságuk
mostoha sorsát.
Megható az a gondosság, mellyel
a serdülő leányka testvérei körül forEz a pátriarcha sokkal vagyonosabb
volt földi javak dolgában, mint Lisz
tes uram. De mégis mi lett belőle?
Nyomorék koldus. Minden vagyona
elpusztult, sőt gyermekei is elhaltak.
Ezenfölül ő maga csupa utálat volt,
annyira telve lön fekélyekkel teste.
És mit tett Jób ? Talán busult, sirán
kozott, talán átkozódott földi vagyona
elvesztése fölött? Nem tette. Nem,
mert neki más gazdagsága volt és ő
nem abban, hanem ebben vala bol
dog : lelke volt tiszta. Rá sem hede
rített, mikor vagyona újabb és újabb
pusztulását jelentették neki: Az Úr
adta, az Úr elvette, legyen áldott
szent neve érette! Még mikor testi
élete, egészsége volt veszélyben,
akkor is lelke gazdagsága óvta meg
a kétségbeeséstől. Nem is hagyta el
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golódott s édes atyja bánatán is
könnyíteni igyekezett. Szabadidejét
s a késő est óráit tanulásra, önmívelődésre fordította s habár — mint
tanítónő - önállóságra juthatott volna,
s szive a tanítónői pályára vonzotta:
árva testvérei javára lemondott e
tervéről.
Nemcsak önfeláldozó testvér volt,
atyja kedvéért lemondott szive válasz
tottjáról. Annyira tisztelte és szerette
édes atyját, hogy semmiben sem
akart vele ellenkezni. De mikor test
vérei felnőttek s a rokonok is a
hajadon pártjára álltak, atyja nem
ellenkezett. Liedemann Frigyes, pesti
kereskedő, feleségül vehette Riecke
Rózát.
Boldog, megelégedett családi éle
tük egén csak egyetlen felhő mu
tatkozott: nem volt gyermekük. Oly
gyöngéd szeretettel viseltettek egy
más iránt, hogy hosszas családi éle
tükben egyetlen sértő szó sem hang
zott el ajkukról.
A nő, ki maga a szeretet volt, nem
tudott ellenni gyermek nélkül. Kéré
sére ura szívesen beleegyezett, hogy
elébb egy kis leánykát, később egy
fiúcskát örökbe fogadtak. Mindkettőt
— határtalan örömükre — fölnevel-

hették, emberré tehették. A leányt
férjhez adták, a fiú azonban — mély
bánatukra — Ausztráliában meghalt.
Nem telt el nap, melyen Liedemanné jót ne cselekedett volna. A
pesti jótékony nőegyesületnek választ
mányi tagja volt s benső barátság
fűzte gróf Teleky Johannához.
Az 1838-iki nagy árvíz alkalmából
Liedemannék háza menedéke volt a
szerencsétleneknek. Mindenüket meg
osztották velük. Napról-napra főtt a
tűzhelyen óriás edényekben a hús,
káposzta, leves és boldog-boldogtalan
ehetett, a mennyi beiéiért. A sütő
kemencében éjjel-nappal sült a kenyér
s még a padlásuk is megtelt szegény
emberekkel.
A protestáns országos árvaháznak
s a Deák-téri evangélikus gyülekekezetnek is legnagyobb jóltevői közé
tartozott Liedemanné.
Mikor egy ízben 12000 forintra volt
szüksége a pesti ev. egyháznak, Lie
demann Frigyes — felesége unszo
lására és könyörgésére — ezer forin
tot ajánlott fel azzal a kijelentéssel,
hogy 11 követőre számít. Nehány
nap alatt együtt volt a pénz.
Liedermannék jószívűségével sokan
visszaéltek. Ismételten meglopták őket

az Úr az ő szolgáját, mert sokszo
rosan kipótolta nála az elvesztett
földi jókat Ebből láthatja hát főkúrátor uram, hogy nem az a gazdag,
a kinek sok kincse, malma, háza,
földje s más múlandó földi javai
vannak, hanem az, a kinek — bár talán
betevő falatja is szűkecskén kerül,
— lelke tiszta és az Úr félelmével
van tele.
Ilyen értelemben pedig — és ez az
igazi! — igen gazdag ám Körösztös
Lidi! Soha még árnyéka sem fért hozzá
a rossznak. Megadással viseli világi
szegénységét; tudja, hogy: Boldogok,
a kiknek szivük tiszta, mert ők az
Istent meglátják!
Főkúrátor uram eleintén daczos,
mérges arczczal hallgatta a tisztelendő
úr kenetteljes hangon elmondott

beszédjét. Hanem mindig jobban si
multak a ránczok, fejét mindig lejebb
hajtotta, mint a ki nagyon gondol
kozik valami felett. Néha-néha nagyot
villant a szeme, még kezével is
legyintett hozzá, mintha mondaná:
nem engedek ! . . .
Hanem utoljára is az lett belőle,
hogy a tisztelendő úr szavafogytán,
két köny lopózott Gábor bátyánk
szemébe és szólt:
— Igaza van tisztelendő úrnak.
Hibáztam. Elfeledtem, hogy Isten
előtt nyomorult halandók vagyunk
mindnyájan és hogy a vagyonilag
szegényebb embertársam éppen olyan
Isten teremtése, mint a sok világi
jóval megáldott gazdagok.
— No lássa, Lisztes uram, ez már
Istennek tetsző beszéd Annyira egy-
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s egyéb anyagi veszteségek is érték.
Liedemann tönkre ment, de nem
csüggedt, újból kezdte a munkát.
Mi sem mutatja Liedemanné igaz
nagyságát, fenkölt jellemét, mint éle
tének utolsó évei.
Özvegységére, agg korában tel
jesen elszegényedett. Veje fogadta
magához. Egyik csapás után a másik
érte. Elesett a szobában és kitörte
a lábát. Azóta csak mankón és mások
segítségével járhatott. Szeme annyira
elgyöngült, hogy egészen megvakult.
Egyetlen zokszó sem tolult ajakára.
A vallás vigaszában keresett és talált
erőt.
Csak egyet sajnált, hogy szeren
csétlen embertársain már nem segít
hetett. A nemes lélek sohasem törő
dött a maga bajával, mindig a más
sorsa feküdt szivén. Fenkölt, önzet
len, tiszta jellem, minta nő. Áldott
legyen emlékezete !
—ö—

A MI SIONUNK.
E speresi közgyűlés. A soproni
felső ev. egyházmegye f. hó 16-án
tartotta évi rendes közgyűlését Medgyesen Brunner János esperes egy
formák vagyunk, hogy halálunk után
édes mindnyájan egy temető áldott
földjében találunk nyugodalmat.
— Bocsánatot kérek tévelyedésemért. Hanem jóvá is teszem hibámat.
Magam fogom megkérni Lidikét.
Tisztelendő urat pedig örökké áldani
fogom, hogy fölvilágosított és meg
gyógyított a büszkeség, rátartiság
csúnya bűnéből.
*
Míg főkúrátor uramat a lelkiatya
ilyen szépen meggyógyította, András
a malomban volt és úgy ténfergett
ott jobbra-balra, mint a kinek az orra
vére folyik . ..
E közben ismét hallatszik a hóh a-h ó!
Andris felüti fejét, hallgatózik és
a mint újra felhangzik a hívó, szeme
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házi elnök és Fischer Imre világi fel
ügyelő elnöklete alatt. A közgyűlésre
megjelentek az egyházmegye összes
lelkészei, a gyülekezetek felügyelői
és képviselői, továbbá a tanítók és
nagyszámú érdeklődő hivő. A köz
gyűlést gyámintézeti istentisztelet
előzte meg, a melyen Menyhdrd Fri
gyes, soproni lelkész, mondott emel
kedett hangú szónoklatot. A közgyű
lést Brunner János esperes imádság
gal nyitotta meg. A napirend során
tudomásul vették az esperes évi jelen
tését, tárgyalták az egyes bizottsági
jelentéseket, püspöki leiratokat s
megválasztották a kerületi gyűlés
képviselőit A jövő évi közgyűlés
helyéül Sopront jelölte ki az egyházmegyei közgyűlés. Utána társas ebé
den vettek részt a közgyűlés tagjai.
F elü gyelő beiktatása. E hó 12-én
iktatta be hivatalába Laucsek Jónás
esperes a beledi evangélikus gyüle
kezet új lelügyelőjét: Mesterházy
Gedeon dr.-t, kit Ajkay Béla dr. egy
házmegyei felügyelő is szép szavak
kal üdvözölt.
A zalai ág. hitv. evang. egyh áz
m egye folyó hó 16-án tartotta rendes
évi közgyűlését Kővágóörsön
Dr.
Purgly Sándor egyhmegyei felügyelő
fölragyogott, félre löki az indulni
akaró legényt és maga ugrik a ladikba.
Hogyan is engedné másnak a dicső
séget? Hiszen Lidiké j ön! Egy kis
őrletője volt idebent.
Bizony kevéske lett a két vékányi
összemeczgerelt búzából, de Andris
legalább annyit segített, hogy mikor
Lidi nem látta, a vámot visszaöntötte.
Isten tudja, hogyan lehet, mintha
most távolabb lenne a part ? ! .........
Olyan sokáig tart az út. Pedig ugyan
csak jókat húz ám ez evezővel; a
nyelek szinte begörbűlnek, ő maga
pedig úgy izzad, hogy ugyan csurog
az eresz!
Végre még is kiért.
— Jó napot, húgom !
— Jó napot, András bácsi. Kész-e
már a lisztünk?
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elnöki megnyitójában párhuzamot vont
állam és egyház közötti viszonyról s
a kettőnek feladatáról, mely végczéljában találkozik. Vázolva a magyar
protestantizmus múltját és jelen hely
zetét, nemcsak egyházi, de nemzeti
érdeknek is tartja, hogy evang. egy
házunk a közérdek javára a múltban
hozott áldozataiért kárpótlást nyerjen,
jövőbeli nagy czéljai megoldásához
pedig a jogos osztályrészt fokozottabb
segélyezés alakjában az állam részé
ről, felterjesztett ily értelmű memo
randumra a kielégítő választ várja és
reményű. Fájdalmas meglepetést kel
tett az egyházm. felügyelőnek tiszté
ről való váratlan lemondása, mit azzal
indokolt meg, hogy távol, idegen egy
házkerületben lakván, tért akar en
gedni az egyházmegye kötelékébe
tartozó erők érvényesülésének. Bár
az osztatlan bizalom megható módon
nyilatkozott meg, lemondását még
sem vonta teljesen vissza, végleges
elhatározását a közeljövőre tartván
fenn magának.
A kimerítő esperesi jelentés sok
örvendetes tényről, következetes fej
lődésről és haladásról számol be.
A tárgyalás folyamán a közgyűlés
a bizottságok jelentéseit tudomásul

vette. A múlt évi egyházkerületi gyű
lés abbeli javaslatát, hogy az összes
egyházközségi és egyházmegyei ala
pítványok egyöntetű kezelés alatt
összevonassanak, a közgyűlés elve
tette, mert megsértené az önkormány
zati jogot, csorbítaná az eddigi alapítványosok jövedelmét s nehézkes
és költséges kezelő és ellenőrző
szervezetet igényelne, melynek fentartása ismét csak az alapítványok
rovására történnék.
Leánynevelésünk köréből.
A
bányai ág. hitv. ev. egyházkerület
aszódi leánynevelő - intézetének ez
évi nyilvános záróvizsgálatai e hó
22— 24. napján folytak le. A jövő
tanévre szeptember hó 1-én kezdő
dik a bejáró növendékek beiratása,
szeptember hó 2-án a bejáró növen
dékek felvételi, esetleg magánvizsgái
tartatnak m eg; szeptember hó 5-én
a régi benlakó növendékek érkezése
és beiratása, szeptember hó 6-án az
újonnan felvett benlakó növendékek
érkezése és beiratása következik.
Szeptember hó 7-én délelőtt 10 óra
kor az iskolai évet istentisztelettel
megnyitják. Tan- és tartásdíj: 1.
Bejáró növendékek tartásdíja 80 kor.,
helybeli ág. hitv. ev. növendékekért

— Nincsen bíz’ az. Most járja
másodszor. Hanem beviszlek, aztán
megvárod. Hát hogy vagy, édes Lidikém ? Nem betegek otthon?
— Köszönöm szíves kérdését, nincs
semmi különös bajunk. Csak éppen,
hogy kenyerünk van fogytán.
— No, ne búsulj, Lidiké, nem sokáig
kell már félned, hogy elfogy a kenyér
a háztól. Majd lesz, a ki keres.
— Ugyan kicsoda? Hiszen most
is keresünk hárman.
— Hát hogy k i? Én la. Talán
csak nem másolod meg szavadat,
mi ? Hiszen beszéltünk már erről más
szor is.
— Ugyan, András bácsi, ne tré
fáljon. Hogyan lehetnék én, a szegény
Körösztös Lidi,a gazdag Lisztes András
felesége ?

— Hogyan ? No hát majd elmon
dom útközben, meg a malomban.
Gyere.
Beültek a ladikba. Andris egy
taszintással a vízre lökte és aztán
félszakosan befelé fordítván az orrát,
folytatta a beszédet.
— Mond csak, Lidiké, de igaz
szíved szerint, szeretsz te engem
igazán ?
— Ejnye, András bácsi, de fur
csákat kérdez. Hát mondtam én
valaha egy árva szóval is, hogy nem
szeretem ?
— Nem mondtad. De mondtad,
mint én is mondtam százszor, hogy
igazán szeretsz. Mondd most százegyedikszer.
— Hát persze, hogy szeretem.
Hanem ez mind hiában való dolog.
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60 kor. Beiratási díj 4 kor. 2.
benlakó növendékek tartásdija 500
korona, kedvezményképen ág. h. ev.
lelkészek, tanárok vagy tanítók gyer
mekei után 400 korona, más fele
kezetüek gyermekei után 600 korona
és külön vallásdij. Beiratási díj 4
korona. Zongoraoktatás 80 korona.
E sperességi gyűlés. A horvátszlavonországi egyházak ügyes-bajos
dolgainak megbeszélésére s e fölötti
tanácskozásra gyűlt össze e hó 7-én
az egyházmegye Eszéken. Gyámin
tézeti istentisztelet előzte meg a
tulajdonképpeni gyűlést, melyet néme
tül Diha Jakab, tótul Krizsdn Milos
vezetett. A gyámintézeti ügy szépen,
bár lassan fejlődik s csak az az egy
baja van. hogy sokkal nagyobb a
szükség, mint a segély s különösen,
hogy most folyton újabb és újabb
missziói központok keletkeznek, tete
mesen növekszik a segélyezendők
száma. Az esperességi segélyt az
idén Ilok kapta, míg a pozsonyi dia
konissza intézet számára rögtönzött
gyűjtés 50 koronát eredményezett.
Egyetemes elnökké nagy lelkesedés
sel Oyurátz püspököt választották.
Az esperességi gyűlést Mayer
Ádám esp. felügyelő nyitotta meg,

míg az esperes: Ábajfy Miklós ter
jedelmes évi jelentését nyújtotta be.
E szerint a múlt évben ismét új
missziói központ lett szervezve Szlatinán, melynek adminisztrátorát a gyű
lés meg is választotta lelkésznek..
A vallásos élet erőteljes hajtásai
mutatkoznak mindenfelé, az isten
tiszteletek látogatottak, téli estéken
a bibliai órákat megkedvelte a nép,
odaadóbb munkásságra csak a tót
diasporákban van szükség, a hol az
esperesség határozata szerint, ha
másként nem megy, alkalmas laikus
emberek bízandók meg a vallásoktatással. Érdekes volt a bolyevcei egyház kérelme. Az ottani egy
ház néhány évvel ezelőtt 360 hold
földet vett az államtól egyházi pén
zen, most néhányan osztozkodni
szerettek volna azon, de a gyűlés
erélyesen visszautasította ezt a megokolatlan kérelmet, annyit megen
gedvén, hogy az ezentúl bevándorló
egyháztagoktól bizonyos járulékot
vehetnek, melynek fejében ezek is
az egyházi jövedelem élvezetébe lép
nek, pl. a legeltetési jogba.
A g yőri ág. hitv. ev. egyházközség e hó 5-én látogatott köz
gyűlést tartott, melyen úgy az egv-

Nem lesz abból semmi, hogy mi egy
másé legyünk.
— Ne beszélj, Lidiké, hanem hall
gass ide. Miért nem lehetnénk mi egy
m ásé?
— Mondtam már. Maga roppant
gazdag, én meg koldus vagyok.
— Akkor semmi baj. Nekem sincs.
Én is olyan szegény vagyok, mint
te. Neked legalább van apád, anyád.
Nekem nincs.
— Szentséges Teremtőm! Csak
nem haltak meg ő kigyelmék ? ! . . .
— Nem, de mégis meg.
— Ugyan ne mórikáljon. Hát. hogy
értsem én ezt m eg? Nem tudok én
az ilyenhez.
Éppen odaértek a malomhoz. Andris
hamar megkötötte a ladikot és Lidiké
után ő is fellépett a malomházba.

— Hát úgy van ez, Lidikém, hogy
édesapámuram azt akarja, vegyem
el biró Julist. Én meg persze nem
akarom. Azt mondta, akkor alá is út,
fel is út, nekem pedig nem ad egy
szeget se. Azt mondja, ők szerezték,
arra hagyják, a kire akarják. Hát
így vagyok én olyan szegény, mint
te. Ha kitagadnak, nem lesz sem
apám, sem anyám. Pedig élnek.
— Oh, én édes Istenem ! Hát én
legyek oka, hogy kelmédnek is olyan
keserves munkával kelljen megkeresni
a kenyerét, mint nekünk? Hogy
magát én miattam tagadja ki szülője?!
Nem András bácsi, ezt nem engedem.
Engedelmeskedjék édes apjának.
Vegye el bíró Julist. Engem meg
majd magához vesz a jó Isten.
De már az utolsó szóknál olyan
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kázközségi életet, mint az oktatás
ügyet érdeklő több fontos és életbe
vágó ügyet tárgyalt Psó Vincze egy
házi elnök és Fischer Sándor dr.
orsz. képviselő, gyülekezeti felügyelő
közös vezetése mellett.
A napirend első pontja az újonnan
választott képviselő-testületi tagok
eskütétele volt. Az eskütételre meg
hívottak közül : Fischer Kálmán dr.,
Fischer Elemér, Dukavícs Vilmos,
Feldinger Jenő, Bittér Pál, Falb
Károly, Oschger Tódor és ifj. Wildhofer Pál tették le a hivatalos esküt
a közgyűlés színe ellőtt, kiket ezután
az elnök melegen üdvözölt. Az egy
házmegye
közgyűlésére küldendő
képviselőkül az egykázközségi köz
gyűlés Thamm Frigyest, Hőfer Vil
mos drt, Ciegler Jánost és Zechmeister Kálmánt választotta meg és még
néhány egyházközségi tagot kül
dött ki.
Pálmai Lajos lelkész előadásában
tárgyalták a magyarországi ág. hitv.
ev. egyház theológiai tanügyi szer
vezetéről a theológiák rendezése tár
gyában kiküldött bizottságnak az
egyetemes közgyűlés elé terjesztett
javaslatát. A közgyűlés az előadó

javaslatát egyhangúlag elfogadta. Az
elnökség bejelentette, hogy a közel
múltban elhalt loósi és egervári báró
Solymossy László az egyházközség
nél három rendbeli hagyományt, ille
tőleg alapítványt tett, bizonyos ki
kötések mellett, melyeknek el vagy
el nem fogadása felől kell az egy
házközségnek záros határidő alatt
nyilatkoznia. A gyülekezet közgyű
lése az alapítványt hálás köszöne
tének jegyzőkönyvbe iktatása mellett
elfogadta s erről a néhai báró család
ját értesíteni határozta.
Ezután Németh Elek egyházköz
ségi ügyész beterjesztette a Szabad
hegyen megfelelőbb helyre építeni
szándékolt iskola telekvételére vonat
kozó szerződést jóváhagyás végett.
A közgyűlés a beterjesztett adás
vételi szerződést jóváhagyta s egy
ben kimondta, hogy a mostani iskolaépületet és a hozzátartozó földeket
értékesíti, az új iskolai épületre és
tanítói lakásra terveket s költségvetést szerez be s a felsőbb egyházi
és a beleszólási joggal bíró hatósá
goknak jóváhagyása után az iskolát
lehetőleg még az ősszel, legkésőbb
a jővő tavasszal megépítteti. A köz-

zokogásban tört ki, hogy András
szinte megijedt tőle. Azt hitte, hogy
Lidikének szive szakad ki. Nem is
sokáig gondolkozott, hanem (életé
ben először) átölelte és vigasztalni
kezdette.
— Ne sírj, édes Lidikém. Ha ki
tagadtak is, van két jó erős karom,
tudok én dolgozni.
— Ne vigasztaljon engem, úgy is
hiában. Én nem veszem a lelkemre
a maga sorsát. Ne átkozzon senki.
Vegye el bíró Julist. Boldog lesz vele.
— Boldog leszek vele? É n ? ! És
te mondod ezt? Te mered ezt mon
dani ?
— Hát már csak mondom, ha a
szivem szakad is meg bele
— Nem is szerettél te akkor engem
soha igazán. Neked csak a gazdag

Lisztes András kellett volna, úgy-e?
A szegényt elkergeted. Hát ilyenvagy?
— Andris, eresszen el. Én nem
szeretem magát? Hogy én gazdag
ságát kerestem ? Ezt meri mondani ?
Megveri az Isten, hogy ilyent gondolt
felőlem
Szólt és kiszakító magát az ölelő
karok közül és rohant az ajtónak.
Andris persze utána.
— Majd bejön édesanyám a lisztért.
Vigyenek ki.
De a ladik nem volt sehol. Bizo
nyosan rosszúl kötötte meg Andris és
valahogyan elszabadult.
— Hát ez is kitelik magától? El
ereszti a ladikot, hogy ki ne mehes
sek. így akar jó híremtől is meg
fosztani? De nem úgy, lesz ám az.
És ezzel zsuppsz, beleugrott a
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gyűlés az elnökség éltetésével vég
ződött.
B eiktatás. E hónap 5-én iktatta
be hivatalába Raab Károly barsi
főesperes a nagy-szelezsényi ág. hitv.
ev. egyházközség újonnan megvá
lasztott lelkészét, Moszkovcsák Ernőt.
A főesperes kenetteljes beszédben
kötötte lelkére az új papnak a nagykiterjedésű szórvány gondozását, kü
lönösen a növendékek vallásos okta
tását. A beiktatott lelkész biblikus
beköszöntőjében Ígéretet tett, hogy
minden erejét az egyház felvirágoz
tatására fogja fordítani. Az egybe
gyűltek a Bodó-családnál élveztek
meleg vendégbarátságot.
Százéves tem plom . Megható szép
ünnepély folyt le vasárnap, junius
5-én, a galsai ág. hitv. ev. temp
lomban, a mikor ott a templom száz
éves fennállásának örömünnepét ülte
meg a galsai ev. egyház. Ez alka
lommal gyönyörű oltári imát mondott
Horváth Sándor sikátori ev lelkész.
Az egyház történetét és a galsai
egyháznak a kertai egyháztól való
különválását s az ezután történt főbb
mozzanatokat, mind a jelen korig
szépen összeszedve, rövid vázlatban

felolvasta Varga Pál helyi lelkész.
Az egyházi beszédek valódi remekét
hallottuk ez alkalommal Horváth Béla
kertei ev. lelkésztől. A lélekemelő
épületes s egyúttal megható beszéd
a zsúfolásig megtelt templom díszes
közönségét a szó szoros értelmében
lebilincselte és feszült figyelemre in
dította. Szép volt a szónoki beszéd
közben felhangzó négyhangú vegyes
énekkar is. Végül szónokló lelkész
az egyházat az oltár elől megáldotta.
Délután a helybeli nőegylet tánczmulatsággal, kedves gyermek színi
előadással és szavalattal ülte meg a
ritka nevezetes napot, a mely nem
várt szép sikerrel záródott le a nő
egylet pénztára javára.
Gyászrovat.
Porlaky Elek, kir.
--------------------- tan., volt orsz. képv.
a győri ev. egyházközség nagyérde
mű felügyelője 64 éves korában jun.
16-án az Úrban elhunyt. — Oömöry
Oszkár, közoktatásügyi min. tanácsos
elhunytával Társaságunkat is érzé
keny veszteség érte. — A közelmúlban jobblétre szenderült Hering Lajos
esperes emlékezetére egyházmegyé
je gyászistentiszteletet tartott. Legyen
édes a pihenésük !

Tiszába. . . A malom meg persze
mindjárt maga alá szíttá.
Andris bőszült ordítással ugrott
utána, a malomban lévők meg kezeiket
tördelve, futkostak egyik ajtótól a
másikig, de segíteni ladik nélkül nem
tudtak. ..
Egyszer csak észreveszik, hogy a
malomkerék mind lassabban forog
s végre megáll. Sietnek oda, meg
nézni, mi a baj ?
Hát a kerékbe kapaszkodva lógott
Andris, Lidikét tartva másik karjá
val magához. Egy-kettőre kimentették
őket. Andrisnak ugyan semmi baja
nem volt, de szegény Lidikébe aligalig lehetett lelket verni.
*

kon az öreg Lisztest, a ki a tisz
telendő úrtól jött. Útközben elgon
dolta, hogy még egyszer megpróbálja
fiát. Ha aztán látja, hogy hűségesen
kitart Lidikéje mellett, Isten neki,
fakereszt, legyenek egymáséi.
A mint beér, hallja ám, milyen eset
történt a két fiatallal. Nekik is á ll:
— Hát ti Istentől elrugaszkodott
komédiások! Úgy-e, azért csináltátok
ezt a stiklit, hogy engem megszelí
dítsetek ? Olyan nincs! Te, Andris,
siess öltözni, megyünk biró komához.
Te meg, te lotyó, pusztulj kifelé !
— Apám, letelt az időm. Megyek.
Lidiké is velem jön. Megfogadtam
Isten nevére, mikor a víz fenekén
megtaláltam, hogy ő vagy senki.
El is veszem. Legyen apám uraméké
a vagyon Boldogúljanak vele. Engem

Ekkor hozta be a másik malom
legénye az elszabadúlt s kifogott ladi
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Aranykönyv.
A budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium
építő alapjára adakozott:
A z Ev. Csal. Lap buzgó olvasója (Győr)
1 k.. Horváth Lajos 2 k., Böngérfi Géza
10 k., összesen 13 K. Főöszeg 63 k. Ke
gyes adományok lapunk szerkesztőjének
czimére, Erzsébetfalvára (Erzsébet-u. 79)
küldendők.

ORSZÁG-VILÁG.
Az orszá ggyű lés szorgalmasan
dolgozik. A költségvetési vita széles
mederben folyik. Kormánypárti és
ellenzéki képviselők egyaránt lehe
tőleg kerülik a személyeskedést és
inkább tárgyi érvekkel igyekeznek
egymást meggyőzni.
A vasu tasok pőre a vádlottak
fölmentésével végződött. A birák ki
mondották, hogy törvény szerint nem
tekinthetők köztisztviselőknek a ma
gyar kir. államvasutak alkalmazott
jai. Egyik vádlottról sem igazolódott
be, hogy sztrájkra izgatott volna.
B ikaviadalok Budapesten. A spa
nyolországi bikaviadalok a magyar
székesfővárosban hatalmas pártfo
gókra találtak. Azt hiszik, hogy a
viadalok érdekessége sok idegent
majd megsegít a jó Isten! Hanem
Lidikéről egy árva rossz szót ne
halljak, annyit mondok. Gyerünk,
L idiké!
Az öreg Lisztes, mintha könyezne!..
És szól: Ne menjetek sehova. Látom,
hogy igaz szívvel vagytok egymás
hoz. Nem ellenkezem. En kérlek, édes
leányom, fogadd el Andrist uradnak,
engem meg apádnak. Igazán ígérem,
jó apád leszek. Tudom, ma tanultam
m eg : az az igazi gazdag, a kinek
lelke tiszta; te pedig az vagy, ta
pasztaltuk.
*
Nos hát, mit mondjak m ég? Lett
nagy lakodalom és az öreg, a gazdag,
Lisztes Gábor soha se bánta meg,
hogy a szegény Körösztös Lidi lett
a menye.
(Vége.)
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csal a fővárosba. Számításuk eddig
nem vált be, mert a nézőközönség
jobbára a kiváncsi budapestiekből
került ki.
Vas G ereben em léke. Az Orszá
gos irodalmi szövetség e hó 19-én
a tolnavármegyei Fürged-pusztáu Vas
Gereben emlékére nagyszabású emléktábla-leleplező ünnepet rendezett.
A kormányt Molnár Viktor minisz
teri tanácsos képviselte. A lelkes
ünnepet énekkel kezdték s a Szó
zattal fejezték be. Közben több haza
fias beszéd hangzott el Ezek közül
messze kiemelkedik Rákosi Jenő
ünnepi szónoklata. A szó kiváló mes
tere nagy tetszés közben magyarázta
meg hallgatóinak, hogy ki volt Vas
Gereben, mije volt a magyar népnek
és miért érdemelte meg a mai ün
nepséget.
A vasutasok segítése. A pörbefogott és felfüggesztett vasutasok
családtagjainak segítésére a Pesti
Napló rövid két hét alatt 2800 kort.
gyűjtött. Mit nem tehet egy lap, ha
olvasói niegértik a szerkesztő szó
zatát ! Összetartásban rejlik az erő.
Sok kicsi sokra m egy!
Két szobor leleplezése F. hó
12-én az emlékezés országra szóló
két ünnepe egyesítette a nemzetet.
A kegyelet adóját rótta le a nemzet
két nagy fia : G róf Tisza Lajos és
gróf Zrinyi Miklós iránt. Az előbbi
nek Szegeden, utóbbinak Csáktor
nyán emeltek endéket. A múlt nagy
jainak erkölcsi ereje alapja nemze
tünk jövőjének. Az emlékoszlopokat
mindkét helyen nemcsak külső fény
nyel, de a szív melegével, az ész
hatalmával, a nemzet osztalan rész
vétével avatták fel.
A h ererok lázadása. Dél Afriká
ban még egyre tart a németek harcza a hererók ellen. A makacs ellen
séget csak nehezen és lépésről-lépésre
tudják visszaszorítani a német csa
patok.
Tibetben az angolok folyton előre
hatolnak. — A tibetiek egyre-másra
vereséget szenvednek s az angolok
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már Lhassa — Tibet fővárosa —
közeiébe értek.
A ja p á n -o ro sz háború. Vizen és
szárazföldön egyaránt dúl a harcz.
Slcridlov, orosz tengernagy, a vladivosztoki flottával kirándult a ten
gerre és több japán szállítóhajót elsülyesztett. Több mint ezer japán
katona fűlt a tengerbe. A japánok
azonban csakhamar visszafizették a
kölcsönt. Togo tengernagyuk három
nagy orosz csatahajót elpusztított
Port-Artúr előtt. Azonkivül a száraz
földön is győzelemről-győzelemre
haladnak. Nagy csata volt VafanTcunál, mely az oroszok teljes vere
ségével végződött. Maga Stackelberg,
a harcba keveredett orosz sereg ve
zére, jelentette a cárnak, hogy bal
szárnya rettenetesen szenvedett, jobb
szárnyát pedig megkerülték a japá
nok és megsemmisítették, ágyúinak
egy része az ellenség kezébe került.
Az orosz hajóhad f. hó 25-én is
mét ki akart menekülni a kikötőből,
de visszaverték. A japánok is egy
nagy hajót elvesztettek. Egy nappal
előbb a port-arturi helyőrség — állí
tólag — megkísértette a kirohanást,
de sikertelenül.
A szárazföldön az oroszok vissza
vonulnak észak felé és kerülik a
döntő ütközetet.
Mire lapunk legközelebbi (szeptem
beri) száma megjelenik, valószínűleg
már a döntő ütközetről emlékezhe
tünk meg. A borzasztó vérontást
különben a jobbérzelműek már régen
megsokallották s minden áron békére
törekednek.
T olsztoj Leó gróf, a világhíres
orosz regényíró, rendkívül éles czikkben elítéli azokat, a kik a mostani
vérontást okozták. Az orosz és japán
katonákat egyaránt felszólítja, hogy
tagadják meg a további fegyver
szolgálatot.
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APRÓ TÖRTÉNETEK.
Isten ujja. Egyetlen gyermeke
költözött a másvilágra a Varga há
zaspárnak. A szülők fájdalmukban
Istent kisértették. Kérdőre vonták
papjukat, hogy az Isten, ki maga a
szeretet, miért vette el drága gyer
meküket.
A feleletet lelkészük halotti búcsúz
tatójára hagyta, melyet következőleg
zárt b e : „Szeretnétek tudni, miért
vette Isten gyermeketeket magához?
Azért, mert a ti családotokból e
gyenge sarjadékot szánta a menny
nek. Ti magatok nem kerestétek az
eget, ha kedves kincsetek közietek
marad, őt is a földhöz kötitek. Hall
gassátok csak meg e hasonlatot:
Ismerek egy jó pásztort, ki pom
pás takarmánnyal terité meg juhai
aklát, de a juhok még sem akartak
bemenni. Hiába hívta, kerítette a
nyílt ajtónak, visszarettent nyája.
Ekkor egy báránykát választott a
seregből, ölében vitte be, s ime, kö
vette a csorda.
Ez a jó Pásztor a Krisztus, — a
nyílt akol az ég, a bárányka kedves
gyermeketek. Ha gyermeki szeretet
ól szivetekben, a nyílt ajtón köves
sétek.
Áz Vr magával viszi a bárány ká
kát, hogy az öregeket a menyországba
édesgesse.
Csalódás. Alinak sietős útja akadt,
tarisznyáját, iszákját üresen czipelte.
így nem csuda, hogy a nagy forró
ságban majd elepedt szomjan, a nagy
útban meg korgott a gyomra. Végre
forrást talált. Fele bajára megvolt
az ír, de a másik fele még jobban
gyötörte. Megvillant a szeme, mikor
egy szurtos tarisznyán akadt meg,
azt hitte: tele van élelemmel. A
földig hajolva dicsérte Allaht.
De könybe lábadt szeme, mert
a tarisznya belseje igaz gyöngyöt
rejtett.
A korai öröm késő bánatot hoz.
H orváth Lajos.
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KÖ N YVESBOLT.
A P rotestán s Orsz Á rva egylet
45. évi jelen tése az 1903. évi mű
ködéséről. Budapest. Hornyánszky
V. könyvsajtója.
A 3 nyomatott ívre terjedő, gon
dosan szerkesztett füzet gazdag tar
talmából kiemeljük a következőket.
Az egyesület a segélyben részesült
árvákon kívül az 1903. évben 124
árváról gondoskodott. Az intézetből
véglegesen kibocsátott 5 leányt és
17 fiút. A vagyonállás 1903- decz.
31-én 1,037,271 K. 94 fillér volt.
Kiadás 1903-ban: 60,497 kor. 54 f.
bevétel 57,306 kor. 73 fill. s így a
hiány 3,190 K. 81 fill. Meggondolni
való jelenség, hogy a rendes tagok
száma feltűnően fogy. Az Árvaház
1903. évi karácsonyfájára buzgó ada
kozók 4734 koronát juttattak. Az
árvaház nemes céljaira nt. Szöts
Farkas, a Protest. Egyh. és Iskolai
Lap nagyérdemű szerkesztője 506
K. 06 fillért gyűjtött, a Protestáns
bál alkalmából pedig nagylelkű ada
kozók 631 koronát fizettek felül. Az
Ur védje, az Úr óvja árváinkat!
Egységes v allásoktatá s a k ö z é p 
iskolában. Javaslat a középiskolai
vallásoktatás reformja ügyében. írta:
Hetvényi Lajos soproni ev. főgimn.
vallástanár
Lényegében egyetértünk vele. He
lyes, hogy az üdvtörténeti genetikus
jelleg mellett, a vallástanítás minden
fokon Krisztusból induljon ki s ismét
Hozzá vezessen vissza. Az illetékes
köröknek szívesen ajánljuk pártoló
figyelmébe. A z ifjúság nevelésén for
dul meg egyházunk jövője. Itt sáfár
kodjunk legjobb erőink szerint, hogy
nyugodt lelkiismerettel állhassunk
meg egykor az örök biró előtt.
A szerkesztő üzenetei.
B uzgó olvasó. G y őr. Szives adományát
e helyütt is köszönöm. Nem lehetne a nyá
ron ott Győrött egy kis gyűjtést fogana
tosítani ? í . S. B udapest. A szives figye
lem igaz örömet fakasztott. P P. H .-falu.
Sajnálom, későn érkezett.
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T ö b b e k n e k . L ap u n k le g k ö 
z e le b b i sz á m a c s a k s z e p te m 
b er h ó e ls ő fe lé b e n je le n h e 
tik m e g .
A k ia d óh ivatal arra k é r i la 
p u n k t. előfizetőit, h o g y lapu n
k a t is m e r ő s e ik k ö ré h e n te r
je s z te n i s z ív e s k e d je n e k .
M E G H ÍV Ó .
A „Luther-Társaság“ -nakamagyarhoni E. E. E. gyámintézettel egyide
jűleg folyó 1904. évi szeptemb. 28—
30 napjain Rév-Komáromban meg
tartandó XV III-ik rendes évi k öz
gyűlésére
Napirendje : I. nap, szerdán, szep
temb. 28-án : A Gyámintézet és a
Lutlier-Társaság tagjai reggel Buda
pestről, a keleti pályaudvarról 7 óra
36 perczkor elutazván, d.e. 9 óra 36
perczkor Komáromba érkeznek.
10 óra 30 perczkor a Luther-Társaság Igazgató-tanácsa tart ülést, a
városi tanács-teremben, melyre az
igazgatótanács tagjai ezennel tisz
telettel meghivatnak.
Déli 12 órakor: Találkozás a paróchián és onnét a vár megtekintése.
2 órakor: Közebéd.
4 órakor: Évi közgyűlés a megye
ház termében, a következő tárgysoro
zattal : 1. Elnöki megnyitó. 2. Az in
téző bizottság jelentése. 3. Az iro
dalmi szakbizottság jelentése. 4. Évi
számadás. 5. 1905. évi költségvetés.
6. Esetleges indítványok.
7 órakor: Luther-ünnepély a tem
plomban. 1. Egyházi ének. (Erős vá
runk az Úr Isten.) 2. Ima. Mondja:
Horváth Sándor szelegi lelkész. 3
Zsilinszky Mihály, elnök, megnyitó
beszéde. 4. Ünnepi beszéd. 5. Kar
ének. 6. Értekezés. Irta és felolvassa:
Jánossy Lajos, komáromi lelkész. 7.
Himnus. 8. Offertorium a LutherTársaság javára, ’/a9 órakor: Vacsora
étlap szerint.
II. nap. Csütörtök, szept. 29-én,
d. e. 9 órakor gyámintézeti istentisz
telet. ' f 11 órakor gyámintézeti köz
gyűlés. 1 órakor: Közebéd. 3 órakor:
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Indulás Tatára a máv. kőszénbánya
megtekintésére. 6 óra 30 perczkor
visszautazás Komáromba, találkozás
a Tomanozzi-féle vendéglőben.
III. nap. Péntek, 30-án, reggel 7
órakor: Indulás Gyulára, a csillagda
megtekintésére. 10 órakor: Indulás
Érsekújvárra az építendő ev. temlom alapkőletétel ünnepélyéhez. 2
órakor: Ebéd. — 5 óra 25 perczkor
visszautazás Budapestre.
Mindezen ülésekre a Luther-Társaság tagjait és barátait, valamint
szeretett hitsorsosainkat általában
ezennel tisztelettel meghívjuk.
Budapesten, 1904. évi június 30-án.
H orváth Sándor,
alelnök.

Z silin szk y M ihály,
elnök.

K e d v e z m é n y e s vasúti jegyek ügyé
ben intézkedett az elnökség ; a ven
dégek elszállásáról pedig a Komá
romi gyülekezet elnöksége : Dr. Kéler
Zoltán felügyelő és Jánossy Lajos
lelkész fog gondoskodni. — Kérem
ennélfogva t. tagjainkat, kik ezen
gyűléseinken megjelenni és a ked
vezményeket igénybe venni óhajtják,
hogy eziránt alulírottnál legkésőbb f.
évi szept. 1-ig jelentkezzenek. F alvay
Antal jegyző, Budapest, Deák-tér 4.
Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert nek
tek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Június

R e g g e l.

E ste .

1. Kir. II. 18, 1— 8.
Kir. II„ 20, 2— 5.
2. Neh. 1, 1 - 1 1 .
Esdr. 1, 2 - -7.
3. Ap. csel. 10, 1— 8. Dán. 4, 23--24.
4. Ap. csel. 19, 33—40. Jer. 20, 10 -1 3 .
5. Móz. I., 41, 38—42. Dán. 6, 1 - 4.
6. Ján. I.. 2, 2 0 -2 7 . Ján. 16, 7 - -13.
7. Ézs. 58, 9 - 11.
Ézsa . 59', 1-—9.
8 Ján. I., 5, 7 - 1 2 .
Ján. 3, í3 3--36.
9. Ap. csel. 13,48— 52. Rom. 8, 29--3 1 .
10. Luk. 24, 4 9 -5 3 .
Márk. 16, 19— 20.
11. Kor. I., 3, 15— 17. Kor. I., 3, 18— 21.
12. Ján. 16, 5—15.
Ap. icsel • 2, 14—21.
13 Luk. 24, 46— 51.
Ap. icsel • 1, 7 - 9 .
14. Ézs. 43, 6— 9.
Ézs. 43, 10 - 2 0 .
15. Ézs. 44, 3— 5.
Ézs. 44, 8 - -11.
16. Ézs. 52, 13— 15.
Róm. 15, 2 0 -2 2 .
17. Mai. 1, 1 1 -1 4 .
Préd. 5, 4 - -7.
18. Luk. 14, 16— 24.
Péld. 9, 2 - ■10.
19. Luk. 2, 25—32.
Ézsa. 40 , 9-- 1 7 .
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20 Zsid. 10, 23— 25.
Pét. II., 3, 1 0 -1 2 .
21. Ap. csel, 5, 14— 16. Márk. 16, 1 7 -1 8 .
22. Ján. I., 1, 3—4
Ján. I., 1, 5— 10.
23. Zsolt. 89, 1 - 1 6 .
Jób. 9, 2— 12.
24. Zsolt. 34, 1— 7.
Zsolt. 34, 8— 16.
25. Kor. I., 10, 28—31. Kol. 3, 16— 17.
26. Ap. csel. 2, 40— 47. Jóéi. 2, 27—32.
27. Ap. csel. 9, 23— 25. Kor. 2, 11, 32—33.
28. Ap csel. 19, 23— 27. Jer. 10, 2 - 7 .
29. Thess. 11., 3, 6— 12. Júd. 20—25.
30. Kor. I., 4, 9— 13. Kor. II , 4, 8—9.
31. Kor. II., 12, 5 6. Kor. II., 12, 7— 11.
Augusztus.

l.R óm . 9, 1— 5.
Róni. 9, 14— 22.
2. Kor. I I , 12, 14— 19. Kor. II., 13, 3— 8.
3. Ap. csel. 22, 6— 11. Ap. csel., 22,12— 21.
4. Ap. csel. 22, 22— 25 Ap. csel., 22, 26—30.
5. Zsid. 7, 2 2 -2 5 .
Ján. I., 2, 1— 5.
6. Kor. I., 9, 1 3 -1 6 . K or, I., 9, 17— 20.
7. Kor. I„ 1, 18— 24. Kor. I., 1, 25— 31,
8. Gál. 2, 1 6 -2 0 .
Róm. 3, 20— 28.
9. Róm 1, 1—9.
Róm 1, 10— 17.
10. Jak. 1. 1 - 5
Péld 2. 6—10.
11. Kor. II., 6, 1— 4.
Thess. I., 5, 14—
12. Kor. I., 13, 4 - 8 .
Péld. 10, 1 2 -2 5 .
13. A p. csel. 26, 1 - 3 . Pét. I., 2, 13— 17.
14. Gál 5. 13— 14.
Pét. I , 2, 18— 21.
15. Róm. 14, 19— 23. Tit. 1, 15— 16.
16. Kor. I., 9, 19— 23. Róm. 14, 20—21.
17. Róm. 12, 11— 17. Róm. 12, 18— 21.
18. Róm. 8, 1 2 - 1 7 ,
Gál. 5, 19— 21.
19. Márk. 8, 34— 38.
Máté 10, 3 7 - 39.
20,Kol. 1, 24— 29.
Eféz, 5, 1 - 1 0 . .
21. Tim. II., 4, 1— 5.
Tim. II., 4, 17— 18.
22. Kor. I., 4, 1— 5.
Kor. I., 4, 10— 16.
23. Tim. II., 1, 6— 8.
Tim. II., 1, 9— 12.
24. Kor. I„ 7, 21— 24. Máté 25, 31—40.
25. Ján. 10, 14—18.
Ján. 10, 24—30
26. Móz. II., 20, 8 - 1 0 . Móz. I., 2, 1— 4.
27. Róni. 4, 1 3 -1 8 .
Gál. 3, 16— 20.
28. Máté 25, 34—40.
Péld. 19, 17— 20.
29. Móz. II., 10, 16 -1 9 . Ezék. 33, 1 0 -1 8 .
30. Móz. V, 7, 7— 8.
Krón. II., 6, 32—33.
31. Préd. 12, 1— 4.
Préd. 12, 13— 16.
Szeptember.

1. Móz. I., 15, 1— 6. Móz. I , 15, 7 - 1 8 .
2. Móz. I., 17, 1 8. Jer. sir. 1, 11— 14.
3. Móz. I , 18, 1— 8. Jer. sir. 1, 18—22.
4. Móz. I., 18,23—33. Jer. sir. 3, 22— 31.
5. Gál. 3, 1— 9.
Jer. sir. 3, 39—50.
6 Róm. 4, 1— 9.
Zsid. 7, 1 - 1 0 .
7. Luk. 4, 1— 4.
Jer. sir. 3, 5 6 -5 9 .
8. Móz. V., 8, 1— 3. Jer. sir. 4 11— 16.
9. Róm. 14, 1— 8.
Jer. sir. 5, 1 - 5 ,
10. Kor. I., 11, 21— 34 Jer. sir. 5, 6— 15.
11. Máté 14, 1— 12.
Jer. sir. 5, 16—22.
12. Móz. V., 21, 1 8 -2 1 . Ezék. 20, 19— 20.
13. Móz. II., 16, 2 - 5 . Zsolt. 106, 13— 15.
14. Mai. 3, 16 18.
Ezék. 34, 6— 15.
15. Jer. 23, 3—4.
Ezék. 34, 23—31.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek
beszédét és m egtartják/ Lukács 11, 28.
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Tájékoztató. A Luther-Társaság
elnöke: Zsilinszky Mihály államtitkár,
(Bpest, VIII., Vas-u. 6. sz) ; titkára
Magba Vilmos vallástanár, (Bpest, VII.,
Rottenbiller-u. 12.); jegyzője: Falvay
Antal igazgató (Bpest, VL, Hunyadi-tér
11.) Aki a Társaság tagjai sorába kíván
lépni, jelentkezzék F a lva y A. jegyző
úrnál. Az Ev. Csal. Lap szerkesztője:
jRöngérfi, 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 lie n d l
H e n r i k pénztároshoz (Bpest, IV.
Deák-tér 4. sz.) küldendők.

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Július 1.
Ár a 100 k g r u a k
G a b o n a f a j

Ú ti
cfi

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

fc

lfc£KÍ >.
ár

.4 — KI
74— 81
74— 81
74—81
74— 81
70— 72

_

60— 62
62— 64
64— 66
39— 41
39— 41
—
—
—
—

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.—

18.10
18 90
18.80
18.60
18.50
13.10
12.80
13 —
12 50
—.—
155-10

11.50
10.70
— .—
21.10
— .—
10.60

T ojás elsőren d ű 100 drb ára 4.50
T ojá s m ásodren dű 100 drb ára 4.—

A „LUTHER-TÁRSASÁG“ KIADÁSÁBAN MEGJELENT

TANKÖNYVEKRE
felhívjuk a nagyt. lelkész és t. tanító urak b. figyelmét. Vezessék be isko
láikba és terjesszék, ajánlják minél szélesebb körben.

1. Bereczky Sándor : „Bibliai történetek“ prot. népiskolák számára,
képekkel. Ára kötve 80 fillér.
2. Geduly L . : Ev. káté. Ára kötve
50 fillér.
3. Famler G. A . : ILeiner Katechismus. Ára 16 fillér.
3. Bachát D á n iel : Maly Katechismus. Ára 20 fillér.
5. Zathureczky : Tót ABC. Kötve,
ára 40 fillér.

ár

6 . Stettner : Kirchengeschichte.

7. Jausz-Adorján-Hetvényi: Bibliai
Olvasókönyv.
A

„Zpewník“-társulattól átengedett
tótnyelvíí füzetek:

1. Bacliát
2. Bachát
3. Bachát
Ára 50

D : Ten co. II. Ára 8 f.
D : Dobry cin. Ára 8 f.
D á n iel : Kermánn Dániel.
fillér.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők Hornyánszky
Viktor könyvkiadóhivatalában (Budapesten, VI., Aradi-utcza 14.)
Tömeges megrendeléseknél 20 százalék árengedmény.
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A Luther-társaság kiadásában megjelent

olcsó, sz ép olvasmányok
a nép számára.
3. Szózat a jó magyar néphez. Ára 2 fill.
5. Egy új apostol. Elbeszélés. Irta 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 tett áldást hoz. Elbeszélés. Irta 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? Irta 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.) Irta 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. írta Moravcsik Gyuláné.
Ára 4 fill.
20. Szóchy 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. Irta 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,.
29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné Ifjú
hitvallók. Történeti rajz írta Frenyó Lajos. Ára
10 fill.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés írta Olyntha Ára 10 fill
32. A szép Forgách Zsuzsána. Történeti elbeszélés,
írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos.
34 Apró történetek. K özli:, Paulik János.
35. A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné szül.
Böngérfi, Ilona. — A galgóczi husvét. írta Horváth
Lajos. Ara 10 fill.
36. Kis káté a váltanokról. írta dr. Lechler K. Fordí
totta : Kapi Béla Ára 4 fillér.

1. Gyurátz Ferencz : „Hit oltára" czímű imakönyv II.
kiadás. Egyszerű fekete köt. 1 kor. 60 fill. (Kap
ható bőrkötésben és chagrin díszkötésben is 4
kor.-tól' 8 kor.-ig.) '
2. Sántha Károly : „Buzgóság könyve" czímű imakönyv.
Ára 4 kor. fekete bőrköt 6 kor chagrinbőrköt.
8 kor.
3. Szeberényi Lajos : Luther Márton életrajza. II. ki
adás. Ára 40 fill.
5. Bereczky Sándor : „Bibliai történetek prot. népis
kolák számára, képekkel14 kötve 80 fill. (Beveze
tés czéljából szívesen szolgálunk ingyen mutat
vány-példány nyal.)
6 Zathureczky A d olf: „Evanjeliczky rozpravnik, tojest:
Nábonzenstwo w prikladoch zo ziwota. Swazok
I. — 40 fill.
7. Dr. Masznyik Endre : „Bahil Mátyás" Életkép a
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből. 50 fill.
8 Farnler G. Á : „Christian Traugott. Leidens- und
Lebersgeschichte eines ev. Predigers inUngarn."
60 fill.
9. Keviczky László „Elbeszélések a magyar reformáczió történetéből11- 24 fill.
In Pálmay Lajos : „Az Isten megsegít" 20 fill.
11 Famler Gusztáv A dolf: „Gott verlásst die Seinen
nicht" 50 fill.
12 Hörk József: „A nagysárosi vár ura." 20 fill.
13. Famler Gusztáv Adolf : „Hochmuth kommt vor dem
Fali" 60 fill.
14. Payr Sándor : Fábri Gergely. 60 fill.
15. Sartorius Csepregi: Virágok a szentírás kertjéből.
80 fill.
16. Bierbrunner G. : Matthái am Letzten. 40 fill.
17. Böngérfi János. Az árva. 40 fill.
18. Paulik János : Az ágostai hitvallás. 50 fill.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú
díszkép. Ára csomagolással 2 kor. 60 fill.
20. Evangélikus Családi Lap. .Szerkeszti Böngérfi János
Ára egy évre 2 kor 10 gyűjtött előfizető után
egy tiszteletpéldánynyal szolgál a társaság.
21. Hörk József: Farkasok a juhok között. 60 fill.
22. Kruko Pál: Melanchton Fülöp levele. 20 fill —
(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23 Pethes János : Melanchton Fülöp élete. 80 fill.
24. Schrődl József: A magyarhoni protestantizmus ha
tása a magyar nemzeti szellem fejlődésére. |T2 ív.
Ára 1 kor
25. Moravcsik Gyuláné : Gróf Teleki Józsefné, Róth
Johanna. 4 képpel Árá 30 fill
26. Paulik János : Luther 95 tétele. Magyarázatokkal
és 5 képpel. Ára 20 fillér.
27. Emlékezés a konfirmáczió ünnepére. Szép színnyo
matú kép (42 cm. magas és 32 cm. széles.) Ara
24 fill., bérmentve 40 fill
28 Konfirmácziói áldások. (Versek és Szentírási idé
zetek.) A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.
29. Zsilinszky Mihály:, Kerman Dániel püspök élete.
Élet- és korrajz. Áré 80 fill.
30. Paulik János : Az álproféták, vagy miért nem lesz
az evangélikus ember baptistává? Ára 60 fill.
31 Sántha Károly: Zsivora György, a nagy emberbarát.
Ára 20 fillér.
32. Bierbrunner Gusztáv : Christlicher Hausaltar. Né
met imádságos könyv. Ára kötve 1 kor. 60 fill.
fűzve 1 kor 20 fill.
33. Bachát Dániel : Cim jest a cochce Lutheruv spolek? Ára 10 fill.
34. Meyer- Melanchthon : Apológia. Ára 3 kor.
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yáz a t
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 többrendbeli, egyenként 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1904 —1905.
tanévre kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az eln yerhetés 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 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 zár
idő előtt (melynél később beérkező folya
modványok figyelembe nem vétetnek) bér
mentve és lepecsételve alólirott bizottsági
jegyzőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza B.
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. Zsigmondy Jenő,

Fabiny Gyula,

jegyző.

elnök.
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