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Távozz tőlem sátán!
( B . )  Az élet sokféle kisértéseivel hányszor 

állunk szembe!
Van-e mindig elegendő lelkierőnk arra, 

hogy legyőzzük a kisértőt? A veszélyben 
oda kiáltjuk-e alkut nem ismerő hangon, egye
nes nyíltsággal:

— Távozz tőlem sátán!
Lám, az ördög, a sátán, még Jéz*ust is 

kerülgette. Rá akarta venni, hogy hatalmát 
fitogtassa s mikor nem ért vele ezéirt, a világ 
minden gazdagságát és dicsőségét Ígérte neki.

Nem jár-e el így napjainkban is a csábító, 
a gonosz? Mihelyt egy kissé jól folynak nap
jaid, elbizakodol s könnyen elfelejtkezel szegé
nyebb embertársaidról. Jön a kisértő alkalom 
s te örülsz, hogy hatalmadat megmutathatod. 
Hányán részegednek meg a gondolattól, hogy 
fény, jiompa, gazdagság, hatalom és dicsőség 
lehet még részük!

Jézus ellent állt a csábításnak. A világi 
fényt és |)ompát visszautasította:

Távozz tőlem sátán!
A sátán nagy erővel és hirtelen, mint a

j forró nyári napon váratlanul keletkező fer- 
geteg, rohanta meg, de Jézus sziklaszilárd
sággal védekezett és győzött.

Védekezünk-e mi is hajthatatlanul, állan
dóan, ha támadások érnek a kisértők részéről ? 
Ha igen, így mienk a diadal. Krisztus példája 
lebegjen folyton szemünk előtt. Az ő védelme 
megtart minket s még a pokol kapui sem 
vehetnek erőt rajtunk.

Krisztusnak az ördögtől való megkisértése, 
valamint kínszenvedése fényesen bizonyítja, 
hogy Jézus élete örökös harcz volt a gonosz
ság ellen. Ezt a harczot nekünk is meg kell 
vívnunk és pedig isteni Mesterünk példájára 
bátran, hittel, Istennek engedelmeskedve, a 
szellem fegyverével, Istennek igéjével.

Krisztus Urunk a szellemi sötétség, az 
emberi butaság és tudatlanság ellen is küz
dött. Kivált nyilvános pályafutása kezdetén 
és végén vált nyilvánvalóvá ez a czélja, fel
adata, törekvése.

Ha Üdvözítőnk méltó tani ványai akarunk 
lenni, úgy nekünk is, mint az apostoloknak 
tőlünk telhetőleg azon kell lennünk, hogy 
embertársaink szellemi sötétségét eloszlassuk.

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P
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Hirdessük az evangélium igazságát s ha 
akadna, a ki el akarna téríteni az igaz útról, 
némítsuk el az igaz meggyőződés hangján:

— Távozz tőlem sátán!
Hazánkban manapság megnehezült az idők 

járása. A farizeusok, a képmutatók megsza
porodtak ; itt is, ott is feltűnnek és megkör
nyékezik a gyengébbeket. A kisértők és csá
bítók hitvesedet és gyermekeidet hol szép 
szóval, fényes Ígéretekkel, hol erőszakkal, 
durván térítgetik. Állj résen, vértezd fel magad 
a Krisztussal és kiáltsd oda. a tolakodónak:

— Távozz tőlem sátán!

Fehér lepel.
Fehér lepel takarja el 

A föld, nyugvó színét,
Sötét borii az emberek 

Bűntől gyötört szivét.
Fehér lepett a földrül el 

Tavasz fuvalma visz;
Derűje visszatér, ki jó ,

Ki Istenébe’ hisz.

A földre vasbékót kötött 
A fagy rideg keze;

Lelkünk’, ha égbe száll, a bűn 
Gyakorta nyügzi le.

Föld! záradat feloldja majd 
Édes, meleg sugár;

Ki visszatér, ha bűnbe ment,
Rá mennynek üdve vár.

Ki czéltalan’ bolyongva jár  
A hótakart mezőn,

Végtére menhelyet keres,
S megáll ott környezőn.

Atyánk! ha bűn után bolyong 
Ez összegyűlt sereg :

A mennyet add czélul neki,
Hogy éltét mentse meg.

Tóth István .

Imádkozzunk.
Elbeszélés. — írta Petry Gyuláné.

(Folytatás.)

Néhány órával később a teljes hold fénye hosz- 
szan nézett be a Bereginé kis konyhájába. Az 
öreg asszony ott állt és gépiesen szitálta a lisztet 
a holnapi kenyérsütéshez. Keze gyorsan mozgott, 
de arczát szivettépően halványnak és élettelennek 
világította meg a holdsugár. Egyedül volt otthon, 
lakótársnője betegnél virrasztóit.

Most egyszerre becsapódott a kis utczaajló és

siető léptek nesze verte föl az est csendjét befelé 
a folyosón.

A léptek zajára Bereginé arcza még sápadtabb 
lett és a szívverése mintha elállott volna, de azért 
tovább folytatta munkáját.

Most a konyhaajtó is kinyillott és valaki be
lépett rajta.

— Ki az? Kérdezte az öreg nő tompán.
— Én vagyok anyám, szólt a jövevény, hang

jában bizonyos zavar és megilletődés vegyülékével.
A sápadt asszony letette a szitát csendesen és 

visszafordult. Arcza mintha kőből lett volna kifa
ragva és szemei különös merevséggel néztek be a 
tűzhely fel-fellobbanó lángjába.

— Nekem nincs fiam, szólt végre kimerült han
gon. Felkerekedett a nagy porfelhő és örökre 
magába nyelte.

— Anyám, kiáltott ijedten a fiatal ember.
A heves kiáltásra hirtelen magához tért Bere

giné s kis vártatva megszólalt szelíd, de határozott 
hangon:

— A mi utaink, édes fiam, szétváltak. A hová te 
Isten kegyelméből feljutottál, onnan visszatekinteni 
nehezedre esik. Menj tovább, én sohasem akarlak 
többé megállítani. Csak egyet kérek utolsó kívá
natul. Tanulj meg imádkozni. A mire én tanítot
talak, azt elfeledted már. Jegyezd meg, hogy a 
melyik szívben igaz fohász fakad, abban nem sar
jadnak a kevélység gondolatai, a melyik szívnek 
buzgó imája száll, azon nem vehet oly könnyen 
hatalmat a bánat. Imádság nélkül nincs teljes bol
dogság, nincs lelki nyugalom. Ne szólj többet. 
Keresd meg az Istenhez vezető utat.

A férfi lehajtott fejjel állt ott és most megdöb
benve érezte a saját lelke ürességét. Egyetlen meg
győző hang sem tudott onnan utat találni magának, 
a melylyel menthette volna magát és megnyugtat
hatta volna az anyát, a kinek mindene ő.

Lehangolva, önmagával elégiiletleniil lépett ki 
a folyosóra. Még egyszer hangzott utána az anya 
ellágyulással küzdő hangja:

— Ha baj, gond rád nehezedik, közel találsz.
Ezzel az ajtó bezárult s a fiú hallotta a kulcs

fordulását, aztán elindult csüggedt léptekkel a 
kastély •felé, hol szép, ifjú hitvese tárt karok
kal várta.

* *
Bereginé felett egymásután repültek a napok. 

Színtelen, bús, örömtelen napok, a melyek ólom
nehézséggel ereszkedtek a vállára. Talán leroskad 
alattuk, a jó Mari néni vigasztalása mellett is, ha 
nincs szivében a legnagyobb vigasztalás gazdag 
kútforrása: Istenében vetett hite. Mikor felnyitotta 
a bibliát s olvasta az örök igazság szavait, fáradt 
lelke úgy felüdült, mint a vándor, a ki a kietlen, 
forró sivatagban egy ital vízre talál.

Egyszer aztán az ő egyhangú, szürke napjaira 
is fényt vetett valami. Beregi Andor városi ottho
nába egy kis vendég érkezett. Csak egy piczi síró 
jószág és mégis érkezésének híre megremegtette 
a távoli nagyanya szivét.

A fakó örömtelen napok színesebbekké váltak 
s Bereginé képzelete is benépesült. Újra látta maga
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előtt a bölcsőt, melyet őrködő szeretettel ringatott 
egykor, de azt a kis lényt, a ki ártatlan leikével 
gügyögő ajkával benne fekszik, kétszeresen sze
reti, mert a saját gyermekét is és az unokáját is 
szereti benne. Eszébe jutottak azok a felejthetetlen 
boldog órák, mikor a gyermeke csendes álma felett 
virrasztóit. Mikor a kis száj gyöngén megrándult,

Bereginé el-elmulatgat lelkében a távoli kis 
unokával.

Mari néni esténként, a mint tesz-vesz, rakosgat 
a konyhában, ineg-megáll hallgatózni, miközben 
nyájas jóakarattal bólint a fejével. Bent a szobá
ban halk, reszketeg régi-régi altató dal hangzik.

(Folytatjuk.)

akkor az anya elpirult ijedtében, mert tudta, hogy 
az édes kis teremtés mindjárt sírva fakad s ha 
pedig álmából egy pillanatra fátyolozottan fel
nézett, akkor ő is elmosolygott, mert tudta, hogy 
a gyermek is nevetni fog azzal az édes hangtalan 
nevetéssel, melyet csak az égben hallanak meg 
társai: az angyalok.

„Engedjétek hozzám a gyermekeket, — mondja 
Jézus — mert övék az Istennek országa".

És a kicsinyek megértik a nagy Mester szeretet- 
szavát, mert hisz lelkűk oly közel az éghez, az 
örök szeretethez.

Gyöngyszemek a bibliából.
Az Úr az igazat megpróbálja: a hitetlent pedig 

és a gonoszságnak szeretőjét gyűlöli az ő lelke. 
(XI. Zsolt. 5. v.) *

Az Úr félelme tiszta, megmarad mindörökké. 
(XIX. Zsolt. 10. v.)

*

Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és a te 
ajakidat, hogy ne szóljanak csalárdságot, (Zsolt. 
XXXV. 14. v)

*
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Az Ur az én hű pásztorom, azért semmiben meg 
nem fogyatkozom.

Gyönyörűséges és füves helyeken legeltet enge- 
met, és kies vizek mellé viszen engemet.

Az én telkemet megvidámítja, és visel engemet 
az igazságnak ösvényén, az ő nevéért. (Zsolt. XXIII. 
1, 2., 3. v.)

*

Gyermek voltam, meg is vénbedtem: de sohasem 
láttam, hogy azigaz elhagyatott volna.(Zsolt. XXXVII. 
25. v.)

*

Boldog ember az, a ki az Urban vetette az ő 
reménységét. (Zsolt. XL. 5. v.)

*
Az Isten a mi oltalmunk és erősségünk; és igen 

alkalmatos segítségünk a mi nagy nyomoruságink- 
ban. (Zsolt. XLVI. 2. v.)

*
Ne félj attól, ki meggazdagul, és az ő házának 

dicsősége megöregbül. Mert semmit a halálba magá
val el nem viszen, sem alá nem száll vele az ő 
dicsősége. (Zsolt. XLIX. 17., 18. v.)

*
Vessed az Úrra a te terhedet, és ő gondot visel 

te rólad. (Zsolt. LV. 23. v.)

Mely igen szerelmetesek a te hajlékaid, óh sere
geknek Ura! Az Úrnak pitvariba való menetelnek 
kívánsága miatt elfogyatkozik az én lelkem, az 
én szivem és lestem kívánkozik az élő, erős Istenhez!

A te oltáridnál, oh seregeknek Ura, én Királyom, 
én Istenem, a veréb is talált házat, és a fecske 
fészket magának, melybe helyheztesse az ő fiait.

Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, és 
szüntelen téged dicsérnek. (Zsolt. LXXXIV. 2 — 5 v.)

*
A kik vetnek könyhullatással, nagy örömmel 

aratnak. (Zsolt. CXXVI. 5. v.)
*

Mely igen jó és gyönyörűséges dolog az atyafiak
nak egyességben való lakások. (Zsolt. CXXXIII. 1. v.)

*

Taníts meg engemet, hogy a te akaratodat te
gyem; mert én Istenem vagy te: a te jó lelked 
vezéreljen engem egyenes úton. (Zsolt. CXLIII. 10. v.)

*

Szerelmes fiam! az én tudományomról el ne feled
kezzél, de az én parancsolatimat megőrizze a te 
elméd. (Példab. III. 1.)

Áldás és Szerencse.
(Folytatás.)

III.
Széles Duna tükrén reszket a hold fénye, 
Sík partjának halkan recscsen a fövénye, 
Csolnakban a halász most kötött ki épen, 
Fölhúzott hálóját forgatja kezében.

Hej bizony két kis hal ficzánkol csak benne 
Vacsorára elég egynek alig lenne,
Több ott a szakadás, mely vár javításra 
Az is csak ő rá néz, nem hagyhatja másra.

A mint így eltöpreng, motyogva magában 
lm ott terem Áldás zarándok ruhában 
Nagyszemű olvasó lóg le a csuháján,
„Adj’ Isten Jó estét! — hangzik a szó száján.

Hogy fizet a munka ? —- látom nagyon gyéren 
Tengődül, tudom, csak vizen és kenyéren".
„Biz úgy -— szól a halász — szent atyám, jól

|mondod,
Nem is visel én rám az Úristen gondot".

„No no ! szól a vándor — miféle beszéd ez ? 
Ilyet ki ne mondj, mert Isten ellen vétesz, 
Eredhet káromlás gonosztól, bolondtól,
Ép lelkű ilyenre soha nem is gondol.

Hát csak — ajánlom — az élet vizébül,
Ha beteg a lelked, iziben felépül,
Mi csepp jó van benne, tengerré lesz tőle,
Van nekem itt bőven, adhatok belőle".

„Köszönöm jóságod — szól a halász — látom, 
Javamat kívánod, mint igaz barátom,
Hiszem is, hogy az a csodavíz jót tenne, —
De egy csomó bankó mégis csak jobb lenne,

Házam szörnyen érzi az idő hatalmát,
Lányom meg betegen rég nyomja a szalmát, 
Olyan keze, lába, mint a pipaszára,
Érte az asszony sem mehet a munkára.

Egy marék százast ha valaki kínálna,
Diiledező viskóm hamar lábra állna,
Beteg lányomnak sem volna benne kára,
Több jutna orvosra, meg a patikára".

Részvéttel hallgatja a beszédet Áldás,
„Jó hát — szól — ne legyen közöttünk szóváltás, 
Adhatok pénzt is, ha rá oly nagy a vágyad, 
Puhára vetheted meg vele az ágyat.

Javaim, — én magam beérem egy cseppel, 
Szívesen megosztom nálam szegényebbel,
Itt van nesze; ámde a bütyköst se vesd meg, 
Tartalma üdvére van léleknek, testnek.

Azzal egy jó csomó bankót nyom markába,
S egy kis tele bütyköst csúsztat tarsolyába, 
Azután eltűnik, sehol nyoma sincsen, —
Csak bámul a halász markában a kincsen!

Ki volt az? mi volt az? — bánja is ő hajrá ! 
Nézi tele markát, kacsintva pillant rá,
Hej, ha nem játék ez, mind igazi bankó,
Élhet ezentúl, mint réten a pillangó! .



Szedegeti széjjel izgatott reménynyel,
Tisztán világít rá a hold szelíd fénynyel,
Hát csakugyan százas mind, kékszinű és tarka, 
Valódi csoda, hogy nem viszket a marka.

Számlálja s a számmal nő egyre a kedve — 
Egyszer csak fölugrik szörnyen megijedve,
Röpül a sok bankó, ejnye veszett hordta! 
Átkozott szele, hogy elkapta, sodorta!

Kapkod, forog, ám csak baját nagyobbítja,
Mit a szél el nem vitt, azt is elhajítja,
Még szerencse, hogy a vízbe hull nagy részben, 
Ott ragad a színen, könnyű, el nem vész benn.

Hopp! gázol a vízben gyorsan markolászva,
El is kap jó sokat, csak rútul elázva.
Üsse a kő, csakhogy megkerült a nagyja,
Már ezt ugyan többé elázni nem hagyja.

Prédáját gondosan tarsolyába dugja,
Azután csolnakját sarkával megrugja.
Úszik alá búsan a gazdátlan csónak, —
„Az Isten hírével, — kellesz a manónak'.1'

Torlcos László.
(Folytatjuk.)

A m e g t é r t .
Elbeszélés. — Irta Horváth Lajos.

(Vége.)

IV.
Tele van a falu, már hetek óta, egyéb dolguk 

sincs nénémasszonyéknak, mint a Sántáék szeny- 
nyesét szapulni. Kijött a törvényszéktől a tárgyalás 
ideje. Mintha a kegyetlen sors játszott volna bele 
a dolgok folyamatába, akkurátosan a Gábris meg
érkeztének félesztendejére esett az idézés.

A jó öreg asszony meg-megkönyezte az esetet, 
ott, hol senki sem látta. Sajnálta a leányát, a fiát; 
nem akart nekik még több keserűséget okozni. 
Úgy is kijut nekik azóta naponta az ürömből. Ha 
leülnek is az asztalhoz, nem Ízlik senkinek a falat. 
Borisnak szavát sem lehet venni, talpig gyászban 
jár. A Gábris vigasztalása nemhogy enyhítené, még 
nagyobbítja fájdalmát.

Végre eljött a nagy nap. Szótalan ballagnak a 
megye székhelyére, mely alig egy órányira esett 
Szélitől.

Remegve lépnek be a nagy törvényszéki palotába, 
s a szuronyos börtönőrök láttára félénken simul a 
jó öreg Sántáné fiához.

— Megkövetem, — szól az öreg — hol esik meg 
a tárgyalás?

— Első emelet 4-es számú terem — volt az őr 
kurta válasza. —

— Börtönőr úr, instálom, milyen annak a szegény 
Barna Ferencznek az állapotja, úgy-e sokat busul 
szegény? Hej! ha eszébe vette volna, mennyi szo
morúságot hagy ránk, dehogy cselekedett volna úgy.

— A vádlottról nem szólhatok, azt mondja a 
törvény.

A jó asszony e hideg elutasító szavakra szomo
rúan tartott hozzátartozóival a kijelölt irányba. 
Belépnek a „vártaszobába11, halotti csend minde
nütt, s néhány perez múlva összeül a törvényszék.

— Börtönőr! vezesse be a vádlottat! A bevillanó 
napsugár megtörik a szuronyok pengéjén s lopva 
rejtőzik el a közöttük támolygó daróczruhás rab 
halavány arczán.

Alig ismer reá a felesége, annyira megváltozott, 
alakja szánalmat gerjesztő, tekintetében könyörgés.

— Álljon elő Barna Ferencz! A törvényszék 
szándékos emberöléssel és gyilkossággal vádolja. 
Bűnösnek érzi e magát? — kérdi az elnök.

A megszólított az elnök kérdésére meggörnyed 
s halkan mondja ki az „igent11.

— Beszélje el, mint történt az eset.
Legénykorom óta haragosa voltam Sánta Gábris-

nak, mert nem jó szemmel nézte, hogy a testvéréhez 
jártam. Meg is csúfolt egyszer, s ezt nem tudtam 
elfeledni soha, Bosszút esküdtem ellene, s Istenben 
boldogult ipamat addig ösztökéltem, sarkaltam, míg 
elkergette hazulról Gábrist. Ezután tudtam csak 
feleségül venni Boriskát; de a harag, az előbbi 
megszégyenítés nem hagyott nyugodtan egy perczre 
sem. Felbéreltem egy koldust, hogy tegye el láb alól. 
Bár Mihók koldus holt hírét hozta szent Mihálykor 
múlt egy esztendeje, fel is vette érte a kialkudott 
bért: Gábris mégis hazakerült a múlt aratáskor. 
Ipám, ki már akkor százszor megbánta tettét, öröm
mel fogadta fiának újból, bár előbb kitagadta. El
futott a harag, mikor a kanászgyerek hírül hozta 
megérkeztét, elvakított a kapzsiság, hogy most 
meg kell osztoznom a vagyonon is, a félelem meg 
elvette az eszemet. Féltem az igazság sújtó kezé
től, mert a koldusban sem bízhattam, s minden 
pillanatban rám vallhatott.

Nem hallgattam áldott jó feleségem marasztaló 
szavára, őrültként rohantam az ipám házához, az
után mi történt . . .

— Ferkónak megcsuklik a szava, s az előbbi 
erős férfi daróczruhás karját szeme elé tartja s sír 
keservesen. —

Fuldokolva folytatja: Nincs a földi. . . igazság
szolgáltatásnak oly súlyos vesszeje, mely jobban 
megtudna verni, mint a hogy sújt a kebelemben 
egy hang . . . mint a hogy ver összerogyott ipám
nak a képe . . . gyilkos vagyok . . . gyilkos, meg
bélyegeztem a falumat; apámat . . . anyámat . . . 
feleségemet. . . Nem mossa le rólam senki ezt a 
nevet . . .

— Könyörülő Isten! ki igazságos vagy, sújts le 
karoddal, hogy én a por, a szenny gyermeke, örök 
példát mutassak mindenkinek, kit elvakít a szenve
dély . . .  ki gyilkos eszközt vesz a kezébe . . .

Ne bocsássatok meg ti sem nekem, kik szeret
tetek, nem . . . nem . . . nem érdemiem . . .

— Eszméletlen dőlt a rab az őrök közé vissza.
Köny verődik még a szigorú bírák szemébe is,

nincsen ész, mely ítélni tudna, nincsen szív, mely 
ne sajnálná a megtévelyedettet.
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Visszavonul a törvényszék ítéletet hozni, s a halotti 
csöndöt elfojtott zokogás zavarja csak. Majd vissza
tér, s hallatszik az elnöki szó „a király nevében" 
Barna Ferencz szabad lesz.

V.
Jó idő telt el, mikor utam ismét Szebbe vitt. 

Sántáék háza előtti padkán egy őszbe csavarodott 
házaspár játszadozott egy három, négy éves fiúcská
val. Megismertem őket, Barna Ferencz volt élete- 
p árjával.

— Gábris, nézd csak kis fiam, ott jő édes apa, 
menj, szaladj elébe, csókolj neki kezet. S a kis 
gyermek, mikor meglátja, messziről kiáltja: Édes 
apám! Ferencz bácsi meg a Boris néni úgy szeret
nek, hoztak kis lovat . . . ból, úgy-e te is felülsz 
reá, úgy-e én is huszár leszek.

Elhagytam ez örvendező kis huszárt, s betértem 
egy ital borra a vendéglőbe. Ott aztán megtudtam, 
hogy Sánta Gábris megnősült, szegény, de jó leányt 
vett el feleségül, kire a lakodalom napján Barna 
Ferencz meg bitestársa minden vagyonukat reá- 
iratták. Olyan boldog házaséletet élnek, hogy kívánni 
sem lehet jobbat. Barnáék csak azt az egyet kötöt
ték ki, hogy Gábrissal, kinek Ferencz annyi szo
morú órát szerzett, egy fedél alatt lakhassanak Az 
egész falu szereti őket, s nincsen ember, ki a szo
morú múltat előttük felhánytorgassa.

Örültem a szivemből a jó korcsináros szavainak, 
s megkönnyebbült lélekkel folytattam utamat. Az 
igazán megtörtnek a jó emberek is, az Isten is 
megbocsát.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom-alap javára adakoz

tál: Saxlehner András 10 K., Szevera Károly föld- 
birtokos 5 K., Karsay Imre ev. lelkész 6 K., pilisi 
ev. egyh. 8 K., Matus György 3 K., Oeffner Ferencz 
ügyvéd 2 K , Németh Zoltán 4 K., Harsányi testv. 
2 K., Jandaurek V. 5 k , báró Prónay Róza 10 K., 
báró Prónay Irma 10 K., Szentiványi Károly tisztv. 
gyűjtése 8 K. 40 fill., Zachár Pál gyűjtése 16 K. 
10 fill., Brozik Károly ev. leik. gyűjtése 5 K. (ebből 
adott a tiszaföldvári ev. egyh. 2 K., Masznyik János
1 K., Benyus József 1 K., Brózik Károly 1 K.), 
Csorba Pál 4 K., özv. Kovrik Tivadarné 2 K., 
Roskoni Károly 2 K. 20 fill., Mikosy Imre 2 K., 
Bodó Antal 4 K., Törley József és tsa 10 K , 
Hofherr és Schrantz 5 K., Preisz Lajos gyűjtése 
9 K. 40 fii. (ebből adott Preisz Lajosné 2 K., Preisz 
Lajos 2 K., Preisz Lalika 40 fill., Mátray E. 1 K., 
Tóth Sándorné 2 K , özv. Kirschenbaum K.-né
2 K.). Összesen: 133 K. 10 fii. Főösszeg 1634 K. 
63 fii. Isten áldja meg a kegyes adakozókat!

Különféle.
Székfoglaló. Társaságunk n. é. elnöke, Zsilinszky 

Mihály államtitkár, mint a M. Tud. Akadémia ren
des tagja, a múlt héten tartotta meg székfoglalóját 
„Nemzetek szerepe az emberiség történelmében" 
czímmel. A tudós szerző arra a végső következte
tésre jutott, hogy az emberi élet örökös küzdelem
ből áll. Ha e küzdelem megszűnnék, ha nem élne 
lelkűnkben a haladás természetes ösztöne, meg
szűnnék maga az élet is. — Az akadémikusok és 
az egybegyült nagyszámú hallgatóság osztatlan 
figyelemmel hallgatták a fölötte érdekes fólolvasást.

A délafrikai harcztéren még mindig bámulatos 
kitartással védik szabadságukat a vitéz búrok. 
Kitchener, az angolok fővezére, minden áron el 
akarta fogni a búrok rettenthetetlen hősét: Dewettet. 
Mikor már biztosra fogta a dolgot, akkor rontott 
rá Dewett hirtelen, mint a fergeteg s az angolok 
„vasgyürűjéből" kimenekült. A „bős" angolok ló
halálban futottak a marbacsorda elől, melyet a 
ravasz búr vezér bocsátott reájuk. Azóta Kitchener 
bottal üti ismét Dewett nyomát.

Derék gyári munkás. Néhány héttel ezelőtt 
Zachár Pál, kisgarami zománczgyári munkás, gyűjtő- 
ívért fordult hozzánk, hogy az erzsébetfalvi ev. 
templom-alap javára ő is gyűjthessen. Kérését tel
jesítettük s íme, az Úr megáldotta jó szándékát, 
mert a napokban 16 K. 10 fill. gyűjtött összeggel 
érkezett vissza gyűjtőivé.

Adakoztak: Zachár P. 1 K., dr. Geduly Arpádné 1 K., 
Dubiny. Mariska 20 fii., .Wagner Károly 2 K„ Iltsik Gézáné 
40 fill., özv. Grimm Imrénó 1 K., N. N. 1 K., Bartha L, 1 K , 
Boros A. 1 K., Wagner Pál 1 K., Messexschmidt 20 fik, 
Helm 60 fill., Kralik Péter 40 fill., Jakubik F. 20 fik, dr. Glei- 
mann K 1 K., özv. Rauh N. 1 K., Gyógyszertár 1 K., Gólián 
Pálné 1 K., Sn. 50 fik, Grantner 40 fik, Grim M. 20 fik

Isten áldja meg a buzgó gyűjtőt és az áldozat
kész adakozókat! Vízzé csak nem válik a vér!

Vallásos estéket rendeznek a győri ág. liitv. 
ev. és ev. ref. testvér-egyházközségek a bekövet
kező böjti időszakban minden vasárnap d. u. bl/2 órá
tól 6V2 óráig. Követésre méltó példa.

f  Dr. Melczer Gyula acsai ev. lelkész, pest
megyei kiérdemlik tanügyi esperes 36 évi lelkes, 
odaadó lelkipásztorkodás után f. é. múlt hó 10-én 
66 éves korában hosszas szenvedés után az Úrban 
elszenderiilt. A megboldogult Társaságunk igazgató- 
tanácsának is tevékeny tagja volt. Áldás emlékére!

A kondorosi ág. hitv. ev. egyház öröksége. 
Néhai Achim Ádám szarvasi ág. ev. lelkészesperes 
végrendelete ügyében a végrendeleti örökös kon
dorosi és szarvasi egyházak már megegyeztek az 
oldalági örökösökkel. Ezen egyezség a gyulai kir. 
törvényszéknél is bejelentetett. Eszerint a kondo
rosi egyháznak hagyományozott kétszázholdas bir
tokot feloldották a zárgondnoki kezelés alól s a 
zárgondnok, Dérczy Péter január 29-én adta át a 
kezére bízott javakat Kondoroson Haviár Dániel 
végrendeleti végrehajtó kezére, a ki nyomban a 
kondorosi egyházközségnek adta át a gazdaságot 
teljes felszerelésével.

Önfeláldozó orvos. A minap temették el Török- 
Bálinton Danis Lajos dr. orvost, a ki hivatásának
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lett áldozata s a kit a fővárosból is sokan ismertek. 
A temetésen megható volt a részvét. A fővárosból 
is nagyon sokan utaztak ki, különösen anyák, hogy 
az általán szeretett és becsült orvosnak, gyerme
keik gondozójának a végtisztességet megadják. Ott 
volt az egész falu. Nem maradt el senki és még 
a lábát vesztett Zimániy is kocsin egész a sírig 
kisérte a halottat. A gyászkocsira alig fért a sok 
szép koszorú. A koporsót a község elöljáróságának 
tagjai vállukon vitték egész a sírig. Scholz budai 
evangélikus lelkész beszéde és megható imája, vala
mint a török-bálinti daloskor gyászdalai után a 
sírba bocsájtották le a halottat, a kire szívesen 
fog gondolni mindenki.

A Vízcsöpp-gyűjtő-társaság. A jótékonyság 
gyakorlásának ügyes és kedves formáját találta ki 
huszonöt fővárosi úri asszony. A mit ily módon ösz- 
szegyűjtenek, mint ők maguk is mondják, csak 
vízcsöppnyi segítség a nyomor végtelen tengerében, 
de a latin közmondás azt mondja a vízcsöpp kivájja 
a követ. Az összegyűjtött pénzből enyhíteni ipar
kodnak a nyomort és egyúttal pártolni a magyar 
művészetet és ipart. Hogy miképen működik a tár
saság, mutatja az alábbi beszámoló egy évi mun
kájáról.

A tervező indítványához képest, a múlt év január 
elejétől minden tag naponta 4, vasár- és ünnep
napokon 6 fillért tett egy perselybe. Ezek a fillérek 
minden egyes perselyben 16, a 25 perselyben pedig 
400 koronára növekedtek. A Vízcsöpp-gyűjtő-társa
ság január 10-én ürítette ki a perselyek tartalmát. 
Az összeg felét, 200 koronát négy szegény beteg 
gyermek Cirkveniezába való elküldésére adták át 
egy ismert fővárosi orvosnak. A másik feléből, 
2Ó0 koronából egy képet vettek Kezdi Kovács 
Lászlótól, egy égetett bársonyterítőt Mirkovszky 
Gézánétól, azonkívül Thaly Kálmán, Hermán Ottó, 
Endrödi Sándor egy-egy művét is megvették. E 
tárgyakat a tagok egymás közt kisorsolták. Mindez, 
igaz, nem sok, de ha a fővárosban és a vidéken 
is követőkre talál az első Vízcsöpp-gyűjtő-társaság, 
bizony, számot tevő munkát végezhet a kultúra 
és a jótékonyság terén.

A lelkiismereti szava. Egy angol újság írja a 
következő mulatságos dolgot: Egy kis városkában 
az a szokás, hogy esős időben, a ki templomba 
megy, esernyőjét a sekrestyében helyezi el addig, 
a míg ájtatoskodik és prédikácziót hallgat. A minap 
a pappal megesett az a kellemetlen dolog, hogy 
a míg az istensztiszteletet végezte, addig eltűnt az 
esernyője. A következő vasárnapon a prédikáczió 
után a szószékről így szólt híveihez :

— A múlt vasárnap valaki tévedésből elvitte az 
esernyőmet innen a sekrestyéből. Ha esetleg szé- 
gyenli most, egy hét múlva visszahozni az eser
nyőt: az éjjel dobja be a kertembe, s nem harag
szom reá; szivemből megbocsájtok neki, mert hiszen 
emberek vagyunk s mindnyájan tévedhetünk.

Másnap reggel a pap — negyvenhat esernyőt 
talált a kertjében.

A balkáni protestáns propagandáról érdekes 
czikket közöl a zágrábi Srbobran. Mivel a protes
táns hittérítők mint szamaritánusok kezdik meg a

működésüket: rövidesen igen nagy népszerűségre 
tesznek szert. A török hatóságok a kórházakkal, 
az egészségügygyei és a szegények istápolásával 
mitsem törődnek; a misszionáriusokat, a kik kór
házakat rendeznek be, s ingyen ápolják a szegény 
betegeket, — mindenütt nagyon szívesen látják. 
Bulgáriában különösen tevékenyek az evangélikus, 
baptista és methodista misszionáriusok, igen sok 
bolgárt eltántorítottak már az orthodox egyháztól, 
s számos egyházat alapítottak, Ruszcsukban az 
evangélikusok hatalmas iskolájában több száz gyer
meknek ingyen adnak lakást és ellátást is, ha szü
leik áttérnek a protestáns vallásra. Most Konstanzá- 
ban építenek az evangélikusok egy nagy templomot 
a porosz evangélikusok költségén.

A tenger hőse. Még a múlt évben történt, hogy 
egy Plánét nevű német vitorlás hajó eltűnt és meg
mentésére jutalmat tűztek ki. A Crown Ponet angol 
gőzös Filadelfiából Londonba jövet megtalálta az 
Oczeánon a „Planetu-et és kísérletet tett, hogy 
magával vontassa, mert a legénység, mely már 
136 nap óta volt a tengeren, betegen feküdt a 
kapitánynyal együtt. A vontatás nem sikerült s 
ekkor a gőzös egyik tisztje, Bryant, vállalkozott, 
hogy a vitorlást elvezényli Queenstownba. Átszállt 
a „Planet“-re s ott két hétig maga volt a kapitány, 
kormányos, orvos, sőt szakács is, míg végre a 
legénység a friss élelmi szerektől lassankint föl
épült és munkához láthatott. Közben a kapitány s 
mindkét kormányos meghalt. Az elszánt és kitartó 
tiszt végre kikötőbe vezette a hajót. A londoni 
tengerészeti biróság e napokban ítélte meg számára 
a 15000 korona jutalomdíjat s azonkívül külön 
elismerő levelett intézett hozzá.

A takarékos ember. Az emberi erények között 
talán a legszebb a takarékosság. Az ilyen ember 
szépen, rendesen él, előre megcsinálja napi és havi 
költségvetését, sehol sincs zavar, fönnakadás, adós
ság, Hezitálás, vagy más ilyféle eset, a mi gyakran 
megzavarja a könnyelmű emberek délutáni álmát. 
A takarékos férfiakból lesznek a milliomosok, mint 
az már köztudomású. Épen ilyen féfiúról beszél a 
hír egy mulatságos dolgot. Az illető összehordott 
már vagy két milliót, s most azon a rossz úton 
van, hogy a harmadikat fogja összehordani. Külön
ben igazgatója egy banknak, jó családapa, csak 
azt nem tudja megérteni, miért is kell az ember
nek enni, inni, ruhát viselni, a mikor mindez pénzbe 
kerül, sőt sok pénzbe. A családjával itt-ott van egy 
kis baj, de nagyobb veszedelem nem történik. Csak 
akkor kell nagy politikát kifejteni, ha valami új 
ruhadarabot kell az öreg úrra ráimádkozni. Ilyen
kor kézzel-lábbal tiltakozik, hogy neki nem kell, 
jó a régi is, minek a pénzt költeni és így tovább. 
Az idén a családi tanács úgy határozott, hogy a 
papának új télikabátot kell szerezni, mert a régi 
még egy szombatra kiöltözködött házalónak is rossz 
volna. Vettek neki pompás kétszáz forintos városi 
bundát, a mely összegből azonban csak ötven forin
tot vallottak be, régi szokás szerint. Az öreg úr 
sokallotta ezt is, de ha megvan, hát legyen. A hiva
talban ez volt a beszéd tárgya: az új bunda. Az 
öreg úr restelkedett is benne, de csak viselte.
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Hanem a sors megint csak eljött egy kis tréfával. 
Híre ment az olcsó bundának, s valaki ígért érte 
száz forintot; az öreg odaadta, s roppantul dicse
kedett otthon.

— Lássátok, ezt nevezem én takarékosságnak, 
meg üzleti szellemnek; ezt csináljátok utánam. Itt 
van ötven forint, vegyetek egy másikat, a másik 
ötven tiszta haszon.

Persze, hogy vettek másikat, s most a család 
aggódva várja az üzleti politika folytatását.

Éneklő erdők és völgyek. Günther, a bajor 
Tudományos Akadémia tagja, egyik német termé
szettudományi közlönyben éneklő erdőkről és éneklő 
völgyekről tesz említést. Bizonyos, hogy a termé
szetben olyan hangokat figyelhetünk meg, melyeknek 
eredetét nehezen sikerül megállapítanunk. így pél
dául a bajor Throneckcn mellett erdős völgyben 
egy kiváló és mindenekfölött szavahihető tudós, 
Iieuleaux, olyanféle hangokat hallott, mintha a leve
gőn mindenféle zenei hang vonult volna végig. 
Ennek oka az, hogy a völgy közelében folyik egy 
kis patak, melynek egyenletes csörgedezése bizonyos 
szél, vagy levegőáram útján jut a völgybe és ott, 
mint zenei hang — visszhangzik. Ha még hozzá 
veszszük azt a tényt, hogy e patak vize három 
malmot hajt és hogy a malomkerekek mozgása is 
bizonyos hangokat ad, akkor az se látszik nagyí
tásnak. ha némely tudós ennek az erdőnek hangjá
ban valóságos zenekari összhangot vél hallani.

Patkányfogó kígyók. Brazíliában annyira el
szaporodtak a patkányok, hogy a lakosok egy 
kígyófajt nevelnek, mely azután pusztítja azokat. 
Ez a háziállattá vált kígyó a gibbia, egy körül
belül négy méter hosszú, s karvastagságú boa-faj, 
melyet a riójaneiro-i s más vásárokon egy vagy 
másfél dollárért lehet megszerezni. Ez az ártatlan, 
mozdulataiban renyhe állat az egész napot alvással tölti 
el, napnyugtakor azonban egészen más természetűvé 
válik, ide-oda csúszik-mászik, vadászatra indul, miköz
ben felkeresi a padlást, pinczét, sőt— a mi az ottani épít
kezés mellett semmi nehézségbe sem ütközik, — a 
szobapadló alá is befurakodik. Valóságos ravaszság
gal, melyet csak felsőbbrendű állatoknál szoktunk 
feltételezni, fekszik leshelyén s ha egy patkány mu
tatkozik a szemhatáron, egy ugrással torkonragadja 
s megöli. E kígyók a szabadban is csak ritkán 
szoktak táplálékot felvenni s a patkányokat sem ölik 
meg éhségből, hanem csakis kedvtelésből, s ezáltal 
a lakosoknak megbecsülhetetlen hasznot hajtanak.

kereshetnél. A te avatott toliadból egyéb is kikerülne! — 
M. Gy.-né Á csa. Luther-társaságunk körében szívesen lát
juk a nőket, sőt épen az ő buzgóságuktól várjuk Társaságunk 
föllendülését. — B. J. Erdömeg. Küldeményét — sajnála
tunkra — nem használhatjuk. — Fr. L  Eperjes. Leve
let irtunk.

Tudnivalók. A Luther-társaság rendes tagjai 
évi 8 koronát fizetnek s ezért a Társaság 
mindkét lapját s az évenként megjelenő összes 
kiadványokat tagilletményül kapják. A fiók
egyesületi rendes tagok évi 4 koronáért kapják 
az Ev. Csal. Lapot s a társaság kiadványait 
fele áron. A pártoló tagok évi 1 koronáért a 
Társaság évi jelentését és a népies iratkákat 
kapják. A tagsági dijakat, az előfizetés ösz- 
szegét a Társaság pénztárába (Bp., IV., Deák
tér 4. sz.) kell küldeni. A ki a Társaság tag
jainak sorába akar lépni, jelentkezzék Falvay 
Antal jegyző úrnál (Bpest, IV., Deák-tér 4.) 
— Ujságreklamácziókat, azaz egyes újság- 
példányok elmaradását a postahivataloknál 
ingyenes visszajelentő lapokon lehet a kiadó- 
hivatalnak bejelenteni. A reklamácziókat a 
kiadóhivatal intézi el - Lépjünk mentői töme
gesebben a Luther-társaság körébe s terjesz- 
szük lapjainkat, egyéb kiadványainkat. Mentői 
hatalmasabb lesz a Luther-társaság tábora, 
annál tovább hat el igaz ügyünk ereje.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert néktek úgy tetszik,

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
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10. Ján. 17, 1 -8 . Ján. 17, 9 - 19
11. Ján. 17, 20—26. Ján. 18, 1 - 13.
12. Ján. 18, 14—24. Ján. 18, 25 40.
13. Ján. 19, 1 -1 2 . Ján. 19, 13--24.
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„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
február 27-én.

A szerkesztő üzenetei.
Gy. E. Ném et-Falánlca. A lap homlokán állandóan figyel

meztetjük munkatársainkat, hogy kéziratokat nem adunk 
vissza. Hová jutnánk, ha drága időnket minduntalan magán
levelek irogatásával töltenök? A reklám; cziókat a kiadó 
hivatal intézi el. Minden csekélységért nem fizethetünk 
tisztele díjat. Ismerünk számottevő Írókat, a kik pusztán 
ügyszeretetből, egy íillérnyi tiszteletdíj nélkül dolgoznak. 
Azt hiszem, a mi ügyünket is lehet önzetlenül szolgálni. 
Mi első sorban az önzetlen írók támogatására számítunk. 
Legutóbb küldött népmeséje nem illik lapunk keretébe. 
Vallás-erkölcsös elbeszélést írjon evangéliumi alapon.
P. E. Bpest. Köszönjük a rügyeket. Gyakrabban is fel
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