
M e g j e l e n i k  j ú l i u s  é s  a u g u s z t u s  k i v é t e l é v e l  m i n d e n  h ó  1 5 - é n  é s  3 0 - á n .

Előfizetés díja egy évre 2 kor.
E g y es szám  á r a  2 0  fillér .

A hirdetés dija: 1 oldal 24 K., 
féloldal 12 K., negyedold. 6 K.
Bérmentetlen levelet nem fogadunk el.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Szerkeszti :

BÖNGÉRFI JÁNOS
IX., K nézits-utca 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

Előfizetést és hirdetést elfogad 
az „Ev. Cs. Lapu kiadóhivatala 
(Hornyánszky V. hirlapkiadó- 
hivatnla, Akadéinia-u 4.), hova 
a reklam álások is küldendők. 
A szerkesztőség írószobája: 
IX., Knézits-u. 17. sz., hova a 

kéziratokat kell küldeni.

K ile n c e d ik  é v f o ly a m . B u d a p e s t ,  1 9 0 4 . d e c e m b e r  1 5 . 1 9 . s z á m .

- _ M e g jö tt.____ —.
(B.) Akit a bűnös világ évezredek óta várt, akinek eljövetelé

ről oly sokszor s oly lelkesen szóltak a próféták: íme, az idők 
teljességében megérkezett s most már nincs senki, kire várnunk 
kellene, lehetne.

Ámde megérkezésekor is sokan kételkedtek benne, nem ismer
ték el Üdvözítőjüknek. Csodálkozhatunk-e azon, ha ma is akadnak, 
akik új Krisztusra várnak? Az elégedetlenség az emberi természettel 
jár. Aztán mindenki hall-e, akinek füle van? Mindenki lát-e, akinek 
szeme van? Néha megromlik hallásunk, másszor elhomályosodik 
szemünk világa.

Gyakran a legbuzgóbb, hittel teljes embert is megkisérti a 
sátán. Nem ingott-e meg, habár csak pillanatra, Keresztelő János 
hite is, midőn odaüzent a Messiásnak:

— Te vagy-e az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk? 
(Máté 11% 3.)

Az Úr tetteire utalt:
— Menjetek el és mondjátok meg Jánosnak, amelyeket hal

lotok és láttok. A vakok szemök világát veszik és a sánták járnak, 
a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak, a halottak feltámad
nak és a szegényeknek az evangyéliom prédikáltatik (Máté 11, 4—5).

Keresztelő János, akiről maga az Üdvözítő tett vallomást, 
hogy nem ingó nádszál, melyet a szél ide s tova hajtogat; aki 
nagyobb a prófétánál is, mert ez az, akiről meg vagyon írva: íme, 
én elbocsátom az én követemet te előtted, aki megtisztítja előtted 
az utat (Máté 11, 7—10): az Úrnak előharcosa, útegyengetője 
szintén szembekerül a kételkedés örvényével.

De amint felismeri a veszélyt s meggyőződik Jézus isteni 
voltáról, sziklaszilárd hittel hirdeti a népnek, a világnak:

— ímé, ez az Istennek ama báránya, aki elveszi e világnak 
bűneit. (János, 1, 29.)

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.

Megjött.
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A manapság kételkedőket is Krisztus tetteire utalhatjuk. Igaz, 
hogy ma már nem állíthatjuk a hitetlenek elé, szemtől-szembe a 
vakokat, sántákat, bélpoklosokat és siketeket, akiket meggyógyí
tott ; nem mutathatjuk be a naini ifjút, akit visszaadott édes anyjá
nak ; nincs közöttünk a zsinagóga fejedelmének egyetlen leánya, 
sem Lázár’, akiket a halálból feltámasztott: de hivatkozunk a mi 
korunkban, napjainkban szemünk előtt lefolyó számtalan csudáira 
Jézusnak.

Ahová a Krisztus evangyélioma hat, mindenütt egészséges szel
lem, egészen új élet támad. A szellemi sötétségben botorkálók szeme 
megnyílik, amint Krisztust megismerik; az erkölcstelenség posvá
nyáiban sántikálók kiegyenesednek s biztos léptekkel haladnak előre 
az erkölcs tiszta útján; az emberáldozatok s más irtózatos bűnei a 
pogányoknak eltűnnek, mint a fekélyek, s a bélpoklosok megtisztul
nak; a bűnben meghaltak feltámadnak s dicsőítik az Istent.

Ki meri tagadni, hogy megjött a mi Messiásunk, hogy itt él 
közöttünk s hogy ma sem szűnt meg csodákat tenni?

Igen, Üdvözítőnk ma is gyógyít betegeket, sántákat, vakokat, 
bélpoklosokat; feltámaszt halottakat s új életre bírja őket.

Éljünk az 0  szellemében, az 0  példája szerint. Dolgozzunk, 
munkálkodjunk és szenvedjünk, tűrjünk, mint 0  szenvedett és tűrt. 
Szentlelkének ereje, megváltó kegyelme hasson át minket, hogy 
Övé lehessünk és soha el se szakadjunk Otőle.

Menedék .*
Fáradt fejem hova hajtsam ? 
Bágyadt lelkem hol nyugtassam ? 
Sok sebemre hol a balzsam ?

TJldött galamb, hova szálljak ? 
Menedéket hol találjak ? 
Megmaradok, TJram, Nálad!

Te vagy, aki pihenőt adsz,
Édes szókkal aki biztatsz, 
Bátorítva megvidítasz.
Boldog, ki ül hajlékidban,
A békeség s vigasz itt van,
Itt keresem holtomiglan.

Ha Előtted leborulok,
Szívemben úgy megindulok,
Én lelkemben meggyógyulok.

Hajnalodik a sötétség,
Eloszlik a gyötrő kétség,
Jön felém a víg reménység.

Ha az Isten reménységem, 
Vigaszom és menedékem:
Ki árthatna, vájjon, nékem ?

Hajtsd szivemet, TJram, Hozzád, 
Fordítsd rám Te fényes orcád, 
Te nálad van a mennyország.

Hová mennék én elfáradt? 
Nézem, Jézus, keresztfádat,
S  megmaradok, TJram, Nálad!

* Mutatványul az „Egyházi Énekt.ár“ II. Próbafttzetéböl. Kiadja a dunántúli ág. 
hitv. ev. egyházkerület.
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Jeruzsálem.
— Mai képünkhöz. —

Az emberiség egyik legérdekesebb 
városa Jeruzsálem, zsidóul Jerosalá- 
jim , azaz a béke örököse, arabul el 
Kuds, szent város, mert Mohamed — 
az arabok hite szerint — innét szállt 
a mennybe.

A város a Judai-hegység vízválasz
tóján, egy kiugró földnyelven 780 m. 
magasságban épült. Köröskörül he
gyek határolják. Északkelet felől az 
Olajfák-hegye, északon a Szkopasz, 
nyugaton a Takos, délről a Dsebel

Dávid és Salamon erős kőfalakkal 
vették körül a várost és számos dí
szes palotával gazdagították. De a 
városnak virágzása nem tartott so
káig. Az ország kettészakítása után 
hanyatlás következett.

Jézus idejében még szép és nagy 
város lehetett, mert Herodes trónralé- 
pésekor fényes építkezésekkel emelte. 
S hogy a népet kiengesztelje és nép
szerűségre tegyen szert: újra épít
tette a lerombolt templomot.

A római uralom idejében két párt 
uralkodott Jeruzsálemben. A torzsal-

Abu Tor. Méltán énekelhette azért 
a lantos király, Dávid, a költő:

— Mint Jeruzsálem körül hegyek 
vágynak, azonképen vagyon az Úr 
az ő népe körül, mostantól fogva 
mind örökké. (Zsolt. 125, 2.)

A várost csak észak felől közelít
hette meg ellenség, de itt magas falak 
s bástyák védelmezték. Négy halmon 
épült: a Sión, Móriah, Akra és Be- 
zetha halmán.

Dávid király hosszas, kemény harc 
után foglalta el Sión várát a jebu- 
zeusoktól. így lett Sión „Dávid vá
rosává", habár a Sión nevet képes 
értelemben egész Jeruzsálemre alkal
mazták a költők és próféták.

kodás napirenden volt s így be kel
lett következnie az Úr jövendölé
sének.

— Bizony, mondom néktek, nem 
marad ebben egy kő más kövön. 
(Máté, 24, 2.)

A büszke, hatalmas, szép város 
romhalmazzá lett. Hiába védték vá
rosukat, templomukat vitézül és el
keseredetten a föleszmélt zsidók; már 
késő volt.

Képünk a mai Jeruzsálemet mu
tatja be t. olvasóinknak. A mostani 
város 10—20 méterrel fekszik a Jé
zus korabeli város romja, törmeléke 
fölött. Az ó-szövetség idejében épült 
Jeruzsálemet még 2—3 méterrel le-
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jebb kell gondolnunk. A völgyek, 
mélyedések feltöltettek, a kiálló szik
lák lekoptak s így romokon épült fel 
az új város.

Sok minden megváltozott, de az 
Úr tiszteletére vonatkozó lelkes sza
vai a zsoltárírónak ma is találók:

— Örvendezek, mikor nékem azt 
mondják : menjünk el az Úr házába. 
Hogy állanak a mi lábaink a te ka
puidban, óh Jeruzsálem! A Jeruzsá
lem szépen építtetett város, mely egy- 
beszerkesztetett egyenlőképen. Hogy 
oda menjenek a nemzetségek, az Úr
nak nemzetségei, az Izraelnek bizony
ságához, az Úr nevének tiszteletére! 
(Zsolt. 122, 1—4.) —n.—

A MI SIONUNK.

Vallásos esték. A pápai ev. egy
ház Advent első hetével megkezdte 
nagy vonzóerővel biró vallásos estéinek 
rendezését. Az első vallásos este no
vember 30-ikán volt s ezentúl minden 
szerdán este, az egész téli évad alatt 
folytatják. A gergelyi ev. egyházban 
is megkezdődtek a vallásos esték. 
Ezidén a mihályházi és a szergényi 
filiákban tart a gyülekezet lelkésze, 
Mohácsy Lajos előadásokat.

Lelkészek választása. A körmendi 
ev. gyülekezet legutóbb tartott köz
gyűlésén Kapi Béla püspöki titkárt 
választotta meg egyhangúlag lelké
szévé. Kapiban a gyülekezet szép 
készültségű, szelidlelkű lelkipásztorhoz 
jutott, aki méltó örököse lesz az elhalt 
Turcsányi Andornak, az egyház eddigi 
lelkészének. Kapi helyére Baldauf 
Gusztáv bolyi lelkész tér vissza, ki 
rendes lelkésszé történt megválasz
tása előtt egy ideig már dolgozott a 
püspöki irodában. Zongori Béla pápai 
ev. segédlelkészt, ki rövid pápai sze
replése alatt is megnyerte a hívek 
rokonszenvét, a győri egyház hívta 
meg a vallástanári állásra. Zongori 
helyét Takács Elek vadosztai káplán 
foglalta el.

A lőcsei ág. h. evang. egyház
a múlt hó 27-ikén rendkívüli köz
gyűlést tartott. Dr. Alexy János, he
lyettes felügyelő üdvözlé a megjelen
teket az új ülésteremben, mely hivatva 
van könyvtárnak is szolgálni.

Az utolsó gyűlés jegyzőkönyve fel
olvastatván, hitelesíttetett. Most kö
vetkezett a gyűlés legfontosabb pontja, 
t. i. a felügyelő választása. A köz
gyűlés ezen díszes, de felelősségteljes 
állásra újból egyhangúlag és nagy 
lelkesedéssel Prihradny Oszkárt vá-

Keblén még a kin is édes,
Tűrni szív csak Vele képes. 

Bizalmad vesd hát beléje:
Kiálts „hozsannát“ feléje.

Óh, Jézus, Te drága vendég,
Bár sírig híved maradnék,
Hogy boldog lenne életem 
S nyugodt végső leheletem . ..

8  ott i s : ha elédbe lépek, 
Mondhassam: „hozsanna“ néked!

Buttkay Sándor.

Luther fája.
í r ta : Petry Gyuláné.

(Az „Ev. Csal. Lap“ eredeti tárcája.)
Jöjjenek hozzám, édes hugocskáim, 

hadd mondok valamit. Nem lesz ez 
szivárványos tündérmese, sem csengő
bongó versike, a napkelet képzelet
szőtte regéi közül sem való, hanem —

A d ven t.
Kedves Advent itt van újra — 
Gondolj lelkem most az Úrra,
Ki közelít ime, hozzád —
Szelíd arczán annyi jóság . . .  

Bizalommal lépj eléje,
Kiálts „hozsannát“ feléje!

Szeretett 0  mindig téged,
Pedig, lelkem, sok a vétked; 
Elidegenültél Tőle,
S  Ö megmaradt lényed őre; 

Szánt, szeretett... lépj eléje, 
Kiálts „hozsannát“ feléje !

Beláthattad csalódásod:
Hogy bűnöd csak neked ártott — 
iS' hogy csak TJr szava igazság, 
És mindefi egyéb: hiúság.

Erről mélyen meggyőződve, 
Kiálts , hozsannát“ feléje '

Ha van öröm az ég alatt,
Azt ki más ? Csak Jézus adhat;
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lasztotta, ki eddig is sok érdemet 
szerzett magának a gyülekezet körül 
a Hermann-féle kórház, árvaház és 
papiak építésével és ki a híres régi 
könyvtár rendezését is feladatául tűzte 
ki magának. A küldöttség élén be
lépő felügyelőt riadó éljenekkel fo
gadták, aki megköszönvén a bizalmat, 
Ígérte, hogy továbbra is az egyház 
felvirágoztatását fogja szeme előtt 
tartani. Folyó ügyek elintézése után 
a gyűlés feloszlott.

„Az Evang. Szövetség0 (Bund) 
múlt hó 3—6. napján tartotta Drezda 
városában rendes évi nagygyűlését, 
amelyen többi között jelentették, hogy 
ennek a prot. érdekek védelme szol
gálatában, nagy hivatású szövetségnek 
ma már 236,853 tagja van s a múlt 
évben is 66 ezer taggal szapo
rodott. Magán a nagygyűlésen az 
egyesület céljaira 15 ezer márkát 
gyűjtöttek, mely az osztrák evang. 
reformmozgalom fölsegélyezésére lesz 
fordítandó. A nagygyűlésen maga a 
főegyházi tanács s a csász. kir. kor
mány is képviselve volt. Több tudós 
tanár és híres superintendens nagy- 
fontosságú egyházi kérdésekről érte
kezett. Az Ev. Szövetség távirati üd
vözleteire a német császár meleghangú 
távirattal válaszolt.

amit maguk különösen szeretnek — 
vallásos történet.

Képzeletben látom Emmikét, amint 
selymes pilláit félig lehunyva, szendén 
mosolyog. A jó Elluska és a gerle- 
kacagású Erika már mellém tele
pedtek. Csak a kisebb Ilus és Li
liéi haboznak még Piciny ujjaik 
serényen forgatják a képeskönyv 
lapjait. De szemük, a kék és barna 
szempár, érdeklődve pillant vissza rám.

Hát édes kicsikéim, én ezt a tör
ténetet egy német születésű nénitől 
hallottam, aki több évig lakott Worms- 
ban. Amott messze, németajkú hit
testvéreinknél nemzedékről - nemze
dékre száll és a mély kegyelet hangján 
emlegetik valláskülönbség nélkül.

Ugy-e, maguk tudják, ki volt Luther?

Ének- és zenepártoló egyesület.
A dunántúliak derék egyesületének 
múlt évi működéséről kívánunk e 
helyütt röviden megemlékezni. 22 gyü
lekezet megrongálódott és elhangolt 
orgonáit — a gyülekezetek teljes 
megelégedésére — kijavíttatta. Dal
lamos könyveik példányaiból elfogyott 
1515, ebből 640-et ingyen bocsátottak 
az esperességek rendelkezésére. Se
gélynyújtásra 550 koronát fordítottak. 
Litografált énekeik gyűjteményébe 
hat nagyobb karéneket vettek fel s 
megküldötték tagtársaiknak. Rendes 
tagok évi 2 korona díjat fizetnek. 
Számuk ez idő szerint 209.

Protestáns esték. Az egyetemes 
evang. theol. akadémia tanári kara 
kiváló erők szíves közreműködésével 
a böjti és adventi időben építő és 
ismeretterjesztő felolvasásokat ren
dezett. A felolvasások a vallás, neve
lés, történelem és társadalom körébe 
vágó, közérdekű tárgyakkal foglalkoz
tak s általános tetszésben részesültek.

Templomavatás. A kondorosi ág. 
hitv. evang. egyházközség újonnan 
épült templomát folyó hó 4-ikén, Ad
vent Il ik vasárnapján avatták fel. 
— Lélekemelő, magasztos ünnepet 
ült folyó hó 6-ikán a kis somlai evang. 
gyülekezet. Ugyanis akkor avatta fel

Istenem, hogyne! Hiszen, mikor elő
ször hallották nevét említeni, akkor 
is ismerősnek tűnt fel, mert már 
gyermekálmaikba is beszövődött a 
nagy reformátor képe, aki biztos kéz
zel vezetett bennünket a helyes ös
vényre.

Legnagyobbszerű pillanat Luther 
életében, amikor ott áll a wormsi 
országgyűlés előtt. Szeméből vasjel
lem, lángész és bátor lélek sugárzik. 
A gyanakvó, fenyegető, rosszakaratú 
tekintetektől nem riad vissza, hanem 
nyugodtan mondja ezeket a fensé
gesen egyszerű szavakat, melyek az 
isteni küldetés határozott bélyegét 
viselik magukon. „Itt állok! másként 
nem tehetek, Isten engem úgy se- 
géljen.*
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az. 1783-ban épült, de az idők vihara 
által nagyon megrongált s az elnralt 
nyár folyamán újra épített templomát 
Gyurátz Ferenc. Reggel 9 órakor 
már tömve volt a lelkészlak udvara 
ünneplő közönséggel. Nem is fért be 
az ünneplő közönség nagy része a 
tágas templomba sem, pedig egy 
talpalattnyi hely sem maradt üresen : 
künn szorult legalább is 2000 ember, 
akiket azután Porkoláb Gyula, zala
egerszegi lelkész látott el lelki ele
dellel. 9 és fél órakor vonult be 
Gyurátz kíséretével együtt 10 lelkész, 
5 gyülekezeti felügyelő, Berzsenyei 
Jenő egyházmegyei felügyelő és nagy
számú közönség az új templomba, 
melynek úgy belső, mint külső szép
sége a legnagyobb elismerést vívta 
ki mindenki részéről. Buzgó ének és 
Varga Gyula esperesnek oltári imája 
után felavatta Gyurátz az új tem
plomot, az új orgonával, iij oltárral 
és a szent edényekkel együtt. Fel
avató beszédében kiemelte a gyüle
kezet nagy áldozatkészségét. Utána 
a helybeli lelkész prédikált, szívből 
szívhez szólva a zsoltáríró e szavairól: 
„Adjatok az Úrnak dicsőséget és 
imádjátok őt az ő szent hajlékának 
ékességében ! “ Istentisztelet végezté
vel ünnepi közgyűlés volt, melyen a

És a koronás főnek s a fényes, 
előkelő gyülekezetnek egész valóját 
hatalmába ejti ennek az igénytelen 
öltözetű, egyszerű papnak szinte föl
döntúli lelki nagysága. Senki sem 
mer szót emelni ellene.

Képzeletemben a nagy lángoló sze
mek egyszerre megenyhülnek a szelid 
jóság fényében, amint így ír a távol
ból otthon maradt hitvesének:

Édes Katicám ! E napokban egy 
szegény szűkölködő barátom kopogtat 
be Hozzád, lásd el minden jóval és 
végezetül adj neki öt forintot. Bocsáss 
meg, édes feleségem, ezen kívánsá
gomért ; tudom, mi is szűkiben va
gyunk a garasnak, de lásd, a szegény 
fiatal ember bizony éhezik is sokszor. 
Igaz, majd el is feledtem, adj neki

lelkész felolvasta a gyülekezet tanul
ságos történetét, mely nyomtatásban 
is meg fog jelenni.

Helyreigazítás. Gerey Ernő inüépítö kíván
ságára kijelentjük, hogy az érsekújvári tem- 
lomot ő tervezte és ö a művezetője.

ORSZÁG-VILÁG.
A politikai helyzet. A két poli

tikai tábor előcsatározása, éles szó
harca és izgatása közepette ma már 
szinte bizonyossággal megállapítható, 
hogy a politikai helyzetben rövidesen 
újabb fordulat, vagy jelentősebb vál
tozás történik.

A parlamenti válság ma még be
láthatatlan időkig, mindenesetre azon
ban hónapokig fog eltartani és a kö
vetkezésekről, illetve a nagy politikai 
küzdelem eredményéről csupán az új 
képviselőválasztás után lehet határo
zott ítéletet alkotni. Tisza István gr. 
nagy elszántsággal, csodálatos szí
vóssággal, ritka akaraterővel halad a 
maga útján.

A király a műcsarnokban. 0
Felsége f. hó 5-én d. u. egy órakor 
Paar gróf főhadsegéd és Gozani 
szárnysegéd kíséretében a Műcsar
nokba hajtatott és megtekintette a 
Képzőművészeti Társulat téli kiállí
tását. A királyt a Műcsarnok lépcső-

az öltönyeimből is egyet. Ne fázzék 
szegény.

Lássák kedveseim, ez a nagy ember 
nemcsak lelke, szelleme kincseit osz
totta meg az emberek közt, de gyön
géd, lágy szíve a nyomoron is eny
híteni akart, megosztva földi javait 
másokkal.

A mi nagy emberünk ama nevezetes 
gyűlés után sétára indult barátaival 
egy Worms közelében fekvő kis falu, 
Pfipflicheim felé.

— Futó eső üdítette fel az út 
mentén vonuló szántóföldeket. Zöld 
volt, illatos virágoktól mosolygó a rét.

Luther élénken beszélgetett társai
val a jövőre vonatkozó terveiről és 
a vallásról, melyet Jézus eredeti taní
tásaihoz vezetett vissza.
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zetén Berzeviczy Albert miniszter és 
Zsilinszky Mihály államtitkár a tárlat 
vezetőségének élén fogadta. 0 Fel
sége szokott érdeklődésével szemlélte 
meg a festményeket s a látottak fe
lett elismerését nyilvánította. A Mű
csarnokból a közönség lelkes éljen
zése között a várba hajtatott.

Tisza kitüntetése. A csákovai 
képviselőtestület egyértelnníleg bizal
mat szavazott a kormánynak eddigi 
politikájáért és gróf Tisza István mi
niszterelnököt nagy lelkesedéssel dísz
polgárrá választotta.

József főherceg mint műbarát. 
A m. kir. honvédfőparancsnokság bu
dai palotája József főhercegnek egy 
újabb ajándékával gazdagodott. Ez 
az ajándék Olock Tivadar Mollináry- 
ezredbeli tényleges állományú főhad
nagynak hatalmas képe, mely a nagy
váradi 37. gyalogezredet örökíti meg 
abban a pillanatban, amikor a hoch- 
kirchi csatában a porosz hadállást 
megkerülve, gróf Károlyi Antal vezér
őrnagy parancsnoksága alatt ostrom
mal beveszi az ellenséges tüzérség
gel ellepett magaslatokat.

Rákóczi hamvai. Thallóczy Lajos 
udvari tanácsos, a külügyminisztérium 
osztályfőnöke Konstantinápolyba uta-

Egyszerre hirtelen megállt egy ha
talmas szilfa előtt, melynek ágai tele 
voltak feslő rügyekkel, levélkékkel. 
Amint csendesen szemléli a tavasz 
ébredő gyermekét, egy hirtelen gon
dolattól megkapva, letör egy gályát 
és a porhanyó földbe szúrja. Ekköz- 
ben arca átszellemült és szava jóslat
szerűen hangzott:

— íme, nézzétek barátim, amiként 
ezagalyacska kihajt, megnő, messze- 
nyúló ágakat nevel, úgy az evan
géliumi vallás is terjedni fog ember
társaink között. Elhat mindenhová szé
les e világon, mert benne vagyon Jézus 
tanításának minden igazsága.

És csodák csodája, amint a jó 
barátok egyszer felkeresték a helyet, 
a kis gályát bámulatos fejlődésben 
találták. Amint az évek szálltak egy-

zott, hogy ott a külügyminiszter kép
viseletében II. Rákóczi Ferenc ham
vainak hazaszállítása dolgában tár
gyaljon az illetékes körökkel.

A párisi cigányok Dankó Pista 
emlékének. A külföldön élő magyar 
cigányok közül a legtöbb cigányzene- 
kar Parisban játszik, ahol mintegy 
ötszáz magyar cigány keresi a ke
nyerét. Mint Párisból jelentik, Dankó 
Pistának is él Párisban egy rokona, 
Dankó Ernő, aki mozgalmat indított, 
hogy a párisi magyar cigányok hang
versenyt rendezzenek Dankó Pista 
szegedi szobra javára. Az estély véd
nökségére Koburg Lujza hercegnőt 
akarják fölkérni.

Az Egyesült-Államok elnökévé 
ismét Roosevelt-et választották. Tizen
kilenc államból beérkezett hivatalos 
adatok szerint Roosevelt ezekben az 
államokban mintegy 2,500.000 sza
vazattal kapott többet, mint ellen
jelöltje. Kétségtelen, hogy sok de
mokrata választó is Rooseveltre sza
vazott.

A japán-orosz háború. E hó el
sején nagy öröm volt Tokióban. 
Ekkor adták t. i. hírül, hogy a ja 
pánok nagy sikert értek el Port- 
Artur körül. Az oroszoktól elfoglaltak

másután, a fácska mind erősebb lett 
Magasra nőtt és sűrű lombjai messze 
elnyúltak, hús enyhet nyújtva a fáradt 
vándornak. Törzsét, mely több méter 
kerületű immár, keskeny fapad veszi 
körül és a rajta pihenőknek sok régi 
történetet mesélnek a lombok, vallá
sunk hitbuzgó követőiről, akik szen
vedésekkel dacoltak és készek voltak 
inkább életüket feláldozni, semhogy 
a vallásukat megtagadják.

A nép szava szerint kétszer csa
pott be a villám Luther fájába, egy- 
egy gályát le is sodort, de életerejét 
mégsem volt képes kioltani. Utána 
még üdébben, diadalmasabban emelte 
koronáját ég felé. Igen, édes gyer
mekeim, miként Luther vallása; mert 
benne vagyon Jézus tanításának min
den igazsága.
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egy 203 méteres dombot, ahonnan 
közvetetlenül bombázhatják a kikö
tőben levő összes orosz hajókat. Igaz, 
hogy a japánok roppant áldozatok 
árán jutottak a domb birtokába. Ti
zenötezer emberük esett el, tizenkét
szer verték vissza rohamukat, de 
azért újból előtörtek, mig végül övék 
maradt a győzelem. A világ egyetlen 
gyalogsága sem lett volna arra ké
pes, amit a japán gyalogság ennél 
az ostromnál művelt. Azóta nehéz 
ágyúkat vontak a japánok a domb 
tetejére s onnét lövöldözik az Icsán 
és Amiván várakat. Az oroszok részé
ről is annyian elestek, hogy Stössel 
tábornok a halottak eltakarítására 
hat órai fegyverszünetet kért a japá
noktól. És a mészárlás még sem akar 
véget érni!

APRÓ TÖRTÉNETEK.

Fohász esőért. 1532. június ha
vában történt. Hónapok óta nem esett 
és Luther Márton,dicső reformátorunk, 
kertjében sétálgatott. Szomorúan ta
pasztalta, hogy minden kiaszott. Ek
kor ég felé emelé szemét és így fo
hászkodott :

— Jó Atyám, Te Dávid király által 
kijelentetted nekünk, hogy mindnyá
junknak segítségére jösz, akik komo
lyan segítségül hívunk Téged. Miként 
értsem, hogy mégsem adsz nekünk 
esőt, holott mi már régóta rimánko- 
dunk érte Tenálad ? Ha nem adsz 
esőt, bizonyára valami kedvesebbel, 
valami értékesebbel akarsz minket 
megajándékozni. Ha béke lengi át 
az országot, mégis nagyobb áldás, 
habár kevesebb falat jut is az egye
seknek, mint a bőven termő esztendő, 
melynek gazdag hozamát ellenség 
dézsmálja és pusztítja. Édes mennyei 
Atyám, szent fiadért, az Úr Jézus Krisz
tusért mégis hallgasd meg könyör
gésünket. Szent fiad mondá:

-— Valamit kérendetek az Atyától 
az én nevemben, megadja néktek. 
(János ev. 18, 23.)

Szégyenkeznünk kellene ellensé
geink előtt, mikor templomainkban 
mindenütt fennen hirdetjük ezt és 
Te mégsem hallgatnál meg minket. 
Tudom, hogy mindnyájan szívből ki
áltunk Tehozzád, hallgasd meg tehát 
kérésünket. Ámen.

Még aznap éjjel megeredt a várva- 
várt eső s Luther az egész néppel 
dicsőíté az Istent. B.

KÖNYVESBOLT.

Dr. Luther Márton élete. Az
ifjúság és a nép számára. ír ta : Gründ- 
ler Ad. Fordította: Szabadi Béla. 
Ara 30 fillér. Kiadja a „Londoni V. 
I. T. Társulat “. (Bp. V., Alkotmány- 
utca 15. sz.)

Szépen, lelkesen megírt munka. 
A két nyomatott ívre terjedő köny
vecskét 14 csinos kép diszíti. Páratlan 
olcsósága a kiadó társulat önzetlen
ségét dicséri.

Kálvin János élete. Thomson R. 
I. nyomán írta Losonczy László. Ára 
20 fillér. Kiadja a „Londoni V. I. 
T. Társulat" (Bp. V., Alkotmány- 
utcza 15. sz )

Az elébbi munkánál kétszer akkora, 
de képek nem tarkítják. Tizenöt fe
jezet szól Kálvin ifjúságáról, férfi
koráról, vallási és erkölcsi reformá
ciójáról, küzdelmeiről, irodalmi mű
ködéséről, szenvedéseiről és haláláról. 
Az utolsó fejezet a nagy férfiú meg
kapó jellemképét nyújtja. Terjesz
tésre alkalmas irat.

Révai Kalendárium 1905. Út
mutató a magyar irodalomban.

Tartalma az 1905- évre szóló teljes 
naptár, irodalmi cikkek, a magyar 
irodalom kiválóbb műveinek jegyzéke. 
Ezt a naptárt minden irodalombarát
nak ingyen küldik meg a Révai 
testvérek (Budapest, VIII., Üllői-út 
18. sz.)

Harc a szabadságéit. írta : Bön- 
gérfi János. Kiadja az Athenaeum 
(Bpest, VII., Kerepesi-út 54. szám). 
Ára 6 korona.
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Lapunk szerkesztőjének ezt a 320 
lapra terjedő, vaskos, rendkívül dí
szesen kiállított munkáját az ifjúság 
és a nép egyaránt haszonnal olvas
hatja. Tíz, egyszerre megrendelt pél
dány után a kiadó egy tiszteletpél
dánnyal szolgál.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társasdg pénztárába 1904. évi 

nov. Ifiöl 30-ig befolyt:
1. Örökös tagok töke fizetése: Geduly Henrik 

.Nyíregyháza 40 K.
2. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 

1904-re: Sárvári egyház (± K), Quotidián 
György, Gölnicbányai nöegylet, Babich Pál, 
Margócsy Emma, Holéczy Mariska, Urbán 
Adolf, Luppa Lajos, Maurer Károly, Schnel- 
ler István, Halbak József, Bencs László, 
Kapi Gyula, Kecskeméti egyház, Laukó 
Károly, Ihász László, RaíTay Ferencz, Barsi 
egyházmegye, Körmöcbányái egyház, Raab 
Károly, Schnabel Emil, Dianiska András, 
Hofbauer Pál, Masznyik Endre. Győrvárosi 
tanítóegylet (11 K), Némedy Béla, Stettner 
Gyula, Bancsó Antal, Such Albert, Laucsek 
Jónás, Vadosfai egyház, Soproni alsó egy- 
házm. leik. egylet, Kiss rpád, id. Alcziebler 
Andor, Rupprecht Kálmán, Sponer Andor, 
dr. Walter Gyula, Zsombor Pál, Terplán 
Kornél, Czibulka Dezső (4 K), Koch József, 
Király Kálmán, Bukovszky János, Deák 
Sándor, dr. Kovács József, Iglói egyház, 
Bazini egyház, Király Emma, Poprádi egy
ház, Walther Gyula, Kassai II. egyház, 
Fekete Nándor, dr. Steinmetz Lajos, Szent- 
györgyi egyház, Kring Miklós, Rudnay József, 
Beller Károly, Farkas Kálmán, Gáncs Jenő, 
Doleschall Lajos, Debreczeni egyház, Libet- 
bányai egyház, Veres József, Levéli egy
ház, Czeglédi egyház, Czuppan Sándor, 
Grinádi egyház, dr. Guhr Mihály, VVeszter 
Pál, Vágner Samu, Balogh István, Puszta- 
Földvári egyház, Hamel Nándor, Chinkótszky 
Márton, Putsch Sándor, Skita Sándor, Rad- 
ványi egyház, dr. Tirtsebe Gergely, Breyer 
Jakab, Nagy Pál, Kispesti egyház, Welky 
János, Tátraaljai egyházmegye, Kotsch 
Mihály, Budapesti fögymn. tanári kar, Mol
nár János, Varga Imre, Tiszavidéki egyház
megye, Schaffer Rikárd, Borbély János, 
dr. Brosz Gyula, Soproni alsó egyházm. 
tanítóegylet, Késmárki egyház, Jankó Károly, 
dr. Ittzés Zsigmond, Schleining Vilmos, 
dr. Kosnyál Miklós, dr. Ott Konrád, Böjtös 
János, Nemes-Magasi egyház, Szepesbélai 
egyház, Lőcsei egyház, Czipott Áron Tót- 
felsöczi egyház, Kául Jakab, Büki Adám, 
Hauífel Lajos, Farkas Elemér, Gyóni egy
ház, Rumti egyház, Diósgyőri egyház, 
Belédi egyház, Svigruha Pál, Bezzegh Samu, 
Magyaróvári egyház, Modori német egyház,

Merényi agyház, Petri Károly, Szlamka 
Gusztáv, Matovi Károly. 1905-re : Michallovi 
Vilmos. 1904 és 1905 re : Libertinyi Gusz
táv, Eperjesi városi egyház, Réthy Viktor, 
Földváry Elemér. 1903 és 1904-re : Handel 
Vilmos, Hornyánszky Aladár, Lőw Fülöp, 
Lajosfalvai egyház. 1903-ra: Stromp László, 
Özv. Thierring Károlyné. 1895—1904. évekre: 
Toperczer Albert. 1898—1900. évekre : Köl
esei egyház. 1902—1904. évekre: Bán Miksa. 
1903 és 1904-re : Osztermann Pál (részlet 
10 K). 1902 és 1903-ra; Mayerszky Béla, 
Dr. Prek Gyula.

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koroná
val. 1904-re: Geschrey Lajos, Geschrey 
Elek, id. Mester János, özv. Rácz Mátyásné, 
Nagyszlabosi egyház, Tomassek Istvánná, 
Bartko Pál, Thomay József, Liptó-Szt-Iváni 
egyház, Materny Lajos, Stech Lajos, Huszágh 
János, Wagner Henrik, Trompler János, 
Bergmann Ágost, Scholtz Albert, Matheoci 
egyház, dr. Mátéffy Pál, Plavetz Gyula. 
1903-ra: Csépai egyház, Szalóki Istvánná. 
1904. és 1905-re : Kuthny Vendel, Babusnik 
Aladár. 1903—04-re: Ambrózfalvai egyház.

4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évilkoroná- 
val. 1904-re: ifj. Mester János, Pintér János, 
Talabér István, Benke Géza, Einbeck József, 
Mayer Sándor, Einbeck Géza, Menke Gézáné, 
Mesterházy László, Berke Béla, Ladiánszky 
István, Sárközy Péter, Szelényi Károly, 
Brozik Adolf, Bélavári Burchard Rezső, 
Simon Farkas, Szalay Gyula, Varga István, 
Halgant Józsefné, Hoífer Ferenc, Winkler 
Ferenczné, Gudersz József, Borchens Jenő, 
Székesfehérvári Zsuzsanna egylet, Gonrád 
Károly, Franz Adolf, Franz János, Franz 
Samu, Gábriel Lajos, Gábriel Godfréd, Kar- 
ner Samu, Kleinrath András, Kraft Frigyes, 
ifj. Kraft János, Kraft Károly, Kraft Samu, 
Saly Károly, Schandl Pál, Schreiner Károly, 
Schrák András, Tremmel Ferencz, Wapp 
Károly, Wapp Lajos, Wenzel Pál, Wapp 
Mátyás, Jaeger Kornél, Szabó Endre, Koch 
Ilona, Koch Mariska, Wergmann Adolf, 
Guhr Jakab, Veszveresi egyház, Appel 
Károly, Sándor Elek, Gaál Elemér, Horváth 
Sándor Veleg, Bedecs Sándor, Guoth Már
ton, Ulrich Oszkár, Krahnlecz Aladár, Póseh 
Károly, Cs. Albertii egyház, Taucher József, 
Ilauptmann János, Gömöry Sámuel, Keller 
János (1 K 40 f.), Szűcs-Molnár Mihály, 
Emresz Kálmán, Iványi Antal, Gombkötő 
István, Akályi Adolf, Marton Aurél, Kapolcsi 
egyház, Nemesviganti egyház, Magyari 
Miklós, László Sámuelné, Hensch Árpád, 
Weilbecher Károly, Günther Adolf, Selmeczi 
Jónás, Schmickl Gergely. 1902 és 1903-ra: 
Dirner Samu. 1903-ra: Hoífer Ferenczné, 
Szepesszombati egyház. 1904 és 1905-re: 
Chorváth Samu, Steiner Samu, Levius P. S., 
Schaubert Lajos, Schilling Zsuzsanna, íDémy 
Károly, özv. Artner Jenöné, Lux Károly 
Lajos, Holéczy Sámuel, Fekete-Lehotai egy
ház, dr. Daxer György, Joó István, Eisert
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Árpád, Schöll Gusztáv, Buna Sándor. 1903. 
és 1904-re: Justh Géza, Weisz M. Walter, 
Truvoszky Sámuel, Chován Viktor. 1901— 
1904. évekre: Jamniczky Péter. 1902-re: 
Nagy István. 1904—1908. évekre: Fizély 
Margit. 1905 és 1906-ra : Höncz Adolf.

7. Luther müveire előfizettek. Dr. Polner 
Aladár Budapest, kötésre 2 K 50 f, Thomay 
József ev. lelkész Szeged 6 K, Stajerlaki 
ev. egyház 6 K, Vásárhelyi Boldizsár Deés 
6 korona.

G. Kiadványokért: Dunamelléki ev. ref. 
egyházkerület 3000 bibi. térképért 660 K, 
Kuthny Vendel könyvekért 1 K 40 fill.

Összesen befolyt 2253 kor. 30 fill.
Budapest, 1904. december 1

Bendl Henrik,
társ. pénzt.

Lapunk szerkesztőjének Harc 
a szabadságért c. munkáját az 
egész sajtó nagy elismeréssel fo
gadta. A napi sajtó egyik leg
régibb és tekintélyes tagja, a 
Budapesti Hírlap múlt hó 30-iki 
számában többek között így em
lékezik meg róla: „A szabadság- 
harc történetét minden eddiginél 
színesebben és élvezetesebben írja 
le Böngérfi János tanár most meg
jelent munkájában. Könyvét a 
magyar ifjúságnak szánta, amely
nek a történelem tanulásában köz- 
vetetlenségre és melegségre van 
szüksége. És ezt a közvetetten- 
séget úgy varázsolta Böngérfi a 
könyvébe, hogy nagyapóval, az 
öreg honvéddel beszélteti el a 
szabadságharc változatos esemé
nyeit. Hallgatósága unokái, akik 
vakációra rándulnak le hozzá“. 
A Pesti Napló ezt írja : „ügy hat 
ránk a könyv, mintha tisztes csa
ládi asztal mellett ülve, hallgatnék 
a régi idők valamelyik tanújának 
történeteit. Igazi ifjúsági olvas
mány Böngérfi új könyve. Nem
csak azért, mert tanulságos és 
élvezetes, hanem mert művészi is.

Az érdekes könyv értékét a szép 
illusztrációk is növelik. Kiadója 
az Athenaeum. Ára díszes kötés
ben hat korona “.

A szerkesztő üzenetei.
Sk. „Kávéházban“ c. versét — sajnála

tomra — nem közölhetem. Nem illik la
punkba. Mivel a szerkesztéstől visszalépek, 
tiszteletpéldányt nem indíthatok meg Mél- 
tóztassék ez iránt utódomhoz fordulni. — 
S. F. Kassa. A kiadóhivatal elintézte.

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

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

Decemb. R e gge l. Égte.
16. Máté 10, 1 -7 . Csel. 13, 45 -49.
17. Máté 3, 8—10. Ján. 15, 1 - 8.
18. Máté 28,, 19-20. Ján. 15, 10--16.
19. Ézs. 42, 6—9. Ezs. 42, 10--12.
20. Móz. IV, 24,15—17. Sof. 2, 8—11.
21. Eféz. 5, 15-24. Kol. 4, 1—6
22. Zsolt 98,, 2 -9 . Luk. 2, 27--32.
23. Eféz. 5, 8—9. Ján. 3, 16- 21.
24. Ézs. 29, 13—19. Ján. 12, 34 -36.
25. Ézs. 42, 1 -7 . Ézs 9, 2—7
26. Máté 3, 16—17. Máté 4, 13 16.
27 Jer. 23, 5—6. Dán. 9, 24--25.
28. Ján. 9, 32—33. Ján. 3, 1 - 8
29. Tim. I., 2, 8—13. Pét. 1., 2, 1- 5 .
30. Pét. I., -4, 9—14. Fii. 2, 12—16.
31. Ján. 6, :27—35. Máté 6, 27--34.

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

A budapesti gabonapiac jegyzései.
December 12.
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Ára 100 kgrnak

legkis.
ár

legn.
ár

Bánsági búza . . . . 74—81 18.80 20.30
T iszavidéki búza . . 74—81 20 10 20 2o
Pestvidéki „ . . 74—81 20.— 20.60
Fehérm egyei „ . . 74-81 20.— 20.30
Bácskai * . . 74—81 19.10 20.20
Rozs, I. rendű . . , 70—72 15.10 15.30

r II. n • • • — 14 90 15.10
Á rpa, takarm ány . , 60—62 14-20 14.80

» égetni való . . 62—64 14.20 14 40
r serfözésre . . 64—66 —.— —.—

Zab, ó ......................... 39—41 14 10 14.60
t> ú j ......................... 39—41 13.80 14.60

Tengeri, bánsági, ó — 13.20 13.60„ másnemű, új . — —.— —,—
Repce, káposzta . . — 22.50 23.—„ bánsági . . . — —.—
Köles................................ — — .

Tojás elsőrendű ÍOO drb ára 6.60 
Tojás másodrendű ÍOO drb ára 5. -

Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utcza 14.


