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IX., Knézits-uteza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

A z előfizetés és hirdetés díjai a Luther- 
társ. pénztárába (IV., Deák-tér 4.) küldendők.

A  szerkesztőség írószobája : IX., Kné- 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni.

A reklamálásokat Hornyánszky V. könyvnyomdája 
(VI., Aradi-utcza 14) intézi el.

— Kéziratokat nem adunk vissza. *<—

Eljövetel.
(B.) Közeledik Krisztus eljövetelének év

fordulója. Hányszor újult meg már az egyházi 
esztendő, hányszor tért már magába a keresz- 
tyénség, s vájjon alapjában föltalálhatjuk-e 
itt a földön Krisztus országát, vájjon újjá- 
sziiletett-e a keresztyénség?

Ki merne e kérdésre határozott igennel 
felelni ? Számban megnövekedett ugyan a 
keresztyénség, de hitéletének bensősége majd
nem a fagypontra szállott alá. Kenyérírígység, 
haszonlesés, rút önzés és kapzsiság kapott 
lábra mindenfelé. Mindenki magáért lót-fut 
s a szörnyű versenyben egymást gázolják, 
tapodják az emberek. Krisztust nem látják, 
Istennel nem gondolnak. Sietős az útjok, nem 
érnek rá Krisztussal, Istennel foglalkozni.

Szeretetlenség, kajánság, gonosz indulatok 
lettek úrrá. Hol van a Krisztus országa? Hol 
vannak Isten fiai?

Az új egyházi év küszöbén szálljunk ma
gunkba, s a Krisztusra szegezzük szemünket. 
De ne csak ímmel-ámmal, ne annyira szo
kásból, mint benső meggyőződésből, a szív

melegével adjunk számot tetteinkről. Ez az 
első lépés a javuláshoz.

Mentői többen szánják-bánják igaz lélek
kel hibáikat, tévedéseiket: annál nagyobb 
lesz az új csapáson elindulok száma. S ha 
fogadalmaikat meg is tartják, nemes szán
dékaikat erős akarattal végre is hajtják: Isten 
országának méltó tagjaivá válnak.

Fogadjuk meg Pál apostol tanácsát:
—  Ezt pedig cselekedj étek, meggondol

ván az alkalmatosságot, hogy tudniillik ideje 
legyen nékünk az álomból immár felserken
nünk. Mert most közelebb vagyon mi hozzánk 
az idvesség, hogynem, mint a mikor hinni 
kezdettünk.

Az éjszaka elmúlt; a nap elközelget; ves
sük el azért a setétségnek cselekedetit és 
öltözzünk fel a világossághoz illendő öltö
zetbe. (Róm. XIII. 11— 12.)

Ébredjünk, cselekedjünk, ne töltsük tét
lenséggel a drága időt, mely ha egyszer 
elmúlt, többet vissza nem tér. Az idvesség- 
hez közeledünk, úton a mi királyunk. Miként 
fogadjuk hitünk fejedelmét?

Krisztus maga a világosság, az igazság.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP
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A setétség cselekedei: a bűn, az álnokság, 
a hazugság, a restség, az alattomosság nem 
illenek hozzá. A ki közeledni kíván feléje, 
vesse le a setétség cselekedetit és öltsön 
magára a világossághoz illendő öltözetet: sze
rénységet, alázatosságot, engedelmességet, 
tisztaszívűséget.

Nem felülről, hanem alapjáról emelik az 
épületet. Egyesek alkotják a családot, több 
családból származik a község és számos község 
együttvéve teszi az országot. Az egyesek 
erkölcsi értékének növekedésével nő az ország 
erkölcsi értéke is. Az egyes keresztyének igaz 
vallásossága, valódi hitélete szükséges ahhoz, 
hogy Isten országa megvalósulhasson e föl
dön. Mentői többen lesznek a tagok, a hívek: 
annál hatalmasabb lesz az ország.

Az új egyházi év küszöbén tömörüljünk, 
támogassuk egymást, hogy a jóban előhaladva, 
Isten méltó fiaivá lehessünk.

Advent.
Itt az advent; megjelenti,
Hogy az Űr Jézus közel!
Öt méltóan elfogadni 
Buzgón készülj, lelkem el.

Oltsd fel áhítat ruháit,
A közönyét félre vesd 

Minden törekvésedet most 
Megújulásban keresd.

Szüntelenül azon fáradj,
Hogy rendbe hozd szívedet:
Űzzed ki „lator" lakóit:
Az önzést, gyűlöletet.

Templommá varázsoljad át,
A hogyan kívánja Ó.
Urunk, ki mostan híveit 
Sorra látogatni jő.

Oltárképed 0  legyen csak —
S a hit, szeretet, remény 
Gyertyái ott ragyogjanak 
Az oltárnak közepén.

A padokat foglalják el:
A szelídség, türelem,
Alázatosság, munkakedv,
Többi nemes érzelem.

Es látván érkező Urunk,
Boldogan öleli át 
Az 0  jöttét megtéréssel 
Ekként ünneplő fiát.

S szól: „Légy hű! veled maradok. 
Jutalmadat megadom:
Öröm, békesség árad el 
Majdan életutadon.“

Űr Jézus, veled maradok !
Nem kell lelkemnek egyéb.
Veled lenni földön, égben,
Az egyetlen üdvösség. —

R u ttk a y  S án d o r.

Luther, mint éneklő diák.
A világtörténelem eléggé bizonyítja, hogy ama 

férfiak, kikre az utókor hálával, a legnagyobb tisz
telettel gondol, mert az igazság keresésében neki 
útmutatói valának —  ifjú korukban sem jártak 
rózsában.

Hanem igen is, már gyermekkorukban kellett 
megízlelniök a munka fáradságos, de jóleső kenye
rét. A fáradság, baj növeli az embert nagygyá. A 
költő oly megkapóan ecseteli: „Az erőtlen csügged, 
az erős megállja".

Nézd e képet. Luther, a hős, a későbbi refor
mátor már gyermekkorában viaskodik az élettel. 
Ajtóról-ajtóra, kilincsről-kilincsre jár egy falat 
kenyérért, de nem úgy, mint az útszéli koldus, 
hanem az alamizsna szép csengő egyházi énekének 
a jutalma, megszolgált bére.

Nem zavarja az utczagyerek, hisz ez minden
napi látvány abban az időben, hanem gyönyörkö
dik társa behízelgő hangjában. Majd városról-városra 
megy, abban a reményben, hogy Eisenachban roko
nai ellátják a szükségesekkel, de csalódott. A sze
gény éneklő diákon Cotta asszony szive esik meg, 
magához veszi. Itt meleg otthonra talál.

Kell-e világosabb bizonyítéka annak, hogy 
„a hol legnagyobb a veszély, legközelebb a segély."

Horváth Lajos.

Az ördög bibliája.
— Elbeszélés. — 

írta : P au lik  János.

Sándor épen a szobájában ült s a sürgönyre 
való válasz idejét számítgatta. Nagyon izgatott volt 
mert az idő haladt és a válasz még mindég késett. 
Másnap délig volt terminusa. Azon az időn túl 
reá a gyalázat vár. Gyalázat! E szónak ugyan, 
nála nem az volt a jelentése, mint talán más ember
nél —  mivel a borgőzös kártya-barlangok eszme
világa lelkét a rendes kerékvágásból egészen ki
zökkentette, de azért megijedt tőle nagyon. A hol-



163

napi naptól kezdve —  így értette ő a gyalázatot
— nem tekintik őt többé gavallérnak; eddigi part
nerei lenézik s le sem ülnek vele kártyázni; ez a 
gyalázat lebegett az ő szemei előtt. S hogy a 
mellett talán az egyetemről is távoznia fog kelleni; 
s hogy e miatt szegény édesanyja szégyenében 
meg is hal talán, arra nem igen gondolt, mert 
hiszen édesanyja képe elhomályosult lelkében. 
Csak a czimborákra gondolt, a kik le fogják nézni, 
társaságukból ki fogják zárni. Óh, iszonyú! inkább 
a halált, mint ezt megérni!... Halált?! Most 22 
éves korban, mikor az élet tele van rózsákkal?!. 
Megborzadt ettől a gondolattól. —  Csak még egy
szer szabaduljon ki a hínárból, soha többé nem 
nyúl kártyához, -— fogadkozott magában. „Eh, mit!
— csapott át daczosan megint az ellenkező irányba, 

néhány rongyos ezer forint miatt csak nem
fogom magamat elemészteni! Az apám gazdag ember, 
fizessen; úgy is ő 
tőle tanultam kár
tyázni!0 S e gon
dolatnál szinte ne
heztelni kezdett 

az apjára, a miért 
nem látja el ele
gendő pénzzel, ho
lott tudhatná, hogy 
egy gavallér em
bernek az élet bi
zony pénzbe kerül.

Csak önmagára 
nem haragudott, 
csak a bünbánat- 
ból nem volt benne 
semmi, mint ren
desen az olyan 

szivekben, a me
lyekben Krisztus 
nem lakozik. Mi
kor a lélek kor
hadni kezd, rend

szerint minde
nütt másutt, csak önmagában nem keresi hibáinak 
az okait.

Mialatt Sándor ide-oda hányatott a kétségek 
hullámain, egyszerre kopogás hallatszott az ajtón.

„Szabad!" — szólt izgatottan.
Dúlt arczczal az öreg Karácsonyi lépett be. 

S meglátván kedves fiát, a kit százszor is holtnak 
gondolt már el ijedtében, a kiállott szörnyű remegés 
után fokozott mértékben lángolt fel szivében az 
apai szeretet. Összecsókolta, összeölelgette kedves 
magzatát. Csak jó idő múlva jutott eszébe az, a 
miért tulajdonképen ide fáradott.

„Nos, mi baj ? —  szólott —  nagyon megijesz
tettél."

A fiú apjának hangulatát nagyon alkalmasnak 
találta arra, hogy egy kis füllentéssel kivágja 
magát.

„Ne haragudjál, édes apám, de hát úgy áll 
a dolog, hogy egy kis pénzzavarba jutottam. Elmon
dom a dolgot röviden. A múltkor egy előkelő mág
náscsaládhoz estélyre voltam hivatalos. Megsúgom

neked, hogy szép kisasszony van a háznál, hát 
annak a kedvéért. Vacsora után ferblit ajánlottak 
fel az urak s tudod, nem akartam hátramaradni. 
S meg is raktam a társaságot egy pár ezer forin
tig. De hát — szerencse a szerelemben, szeren
csétlenség a kártyában! —  éjfél után a koczka 
megfordult s én nemcsak, hogy minden pénzemet 
elvesztettem, de sőt bemásztam még ötezer forintig. 
De hát azok az előkelő urak tudták, ki fia vagyok 
s haladékot kaptam egy rövid időre. Azt hiszem, 
— folytatta tovább kérlelő hangon, — hogy ilyen cse
kélység miatt csak nem fogsz haragudni. Majd 
kipótolom én azt neked, ha egyszer a szép mág
náskisasszonyt a nagy hozománynyal elveszem. 
Hisz tudod, másoknak is voltak ilyen malőrjei s 
azért mégis előkelő urak lettek."

Az öreg Karácsonyinál, bár a nagy összegnél 
kissé vakargatta a füle tövét, nem tévesztették el

hatásukat fiának 
nagy reményekre 
jogosító mondá
sai. Hiú, nagyra
vágyó ember lé
vén, fiának sza
vai: „mágnás csa
lád", „nagy hozo
mány", előkelő 

urak", az ő füleit 
kellemesen csik
landozták. Hiszen 
ezek mind az ő 
ábrándjainak szó
tárából való sza
vak! Hiszen ez a 
fiú fölülmúlja még 
az ő várakozásait 
is!... Előkelő ura
kat főzött le! — 
Ez a gyerek csak

ugyan azon az 
úton van, hogy „a 
vármegyének első 

embere" legyen! Talán több is még! . . .  Hogy 
aztán ennek az útnak grádicsait néha aranyakkal 
is kell kirakni, az kellemetlen ugyan, dehát nem 
legyőzhetetlen baj. Telik —  gondolta magában — 
és a fiú majd behozza azt kamatostul!

Az öreg láthatólag megnyugodott.
„De hát, kik voltak azok?" —  kérdé kíván

csian.
A fiú súgva, titokzatosan felelt.
„Az ilyen becsületbeli dolgokat, tudod, nem 

illik szellőztetni. Majd megtudod annak idején. A 
gavallér emberek, így a nagy városban, az ilye
nekért teljes titoktartást vállalnak s nem szeretném, 
ha engemet valaki nem korrekt gavallérnak tartana."

S az öreg, látva fiának titkolózását, melyet 
az előkelőség modorának volt hajlandó betudni, 
de hogy merte volna az ő korrektségét, karrierjét 
rontani; dehogy merte volna ő, az ő falusi eszével, 
az „előkelő körök" állítólagos illemszabályait boly
gatni! Mindent elhitt inkább s mindenbe belenyugo
dott. Csak később szólalt meg félénken:

Luther, mint éneklő diák.
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„De nálam nincs több, mint csak kétezer 
forint."

A fiú kapva-kapott a jó  alkalmon.
„Azt add ide —  mondotta—  a többire nézve 

pedig légy szíves egy rövid lejáratú váltót kiállí
tani. A cséplés után majd beküldőd." —  Majd 
hozzá tévé elragadtatva: —  „Apám, óh jó  apám, te 
engem boldog emberré tettél! No, de nem is mara
dok adósod! Majd ha oda jutok, a hol a helyem 
készen vár már, megadom én azt neked kama
tostul!" (Folytatjuk.)

Péter báesi meg János bácsi vitatkozása 
a hit dolgairól.
Irta • Horváth. L a jos.

II. A  hamis tanok.

János bácsi: No, szomszéd! éppen jókor hozta 
erre a lába. Hiszi, vagy nem, magával vesződtem 
gondolatban. Már két álló napja hordozom ezt a 
kis könyvet magammal, hogy valahol csak össze
akad a tengelyünk, aztán megajándékozhatom vele. 
Megviselt egy kissé, itt-ott a moly se kímélte, de 
arany A belseje. Én találtam is benne. Ne mondja 
rám: zsugori vagyok, juttatok keednek is.

Péter bácsi: Arany! Elment kendnek az esze, 
hogy az aranyát a könyvében hordja! Tréfál, szom
széd! A „sárga csikónak" egyebütt a helye: a 
ládafiában.

János bácsi: De nehéz a feje, hallja! Aranyat 
ér az a könyv, azt mondtam.

Péter bácsi: Dehogy adnék én ilyenért aranyat, 
még ha volna se. Akkora, hogy a kisebbik zsebem
ben is kotorászva kellene ráakadni.

János bácsi: Fogja már, olvassa.
Péter báesi: U . . . j tes .. . tá . . . Iá .. .  men

tem a . . .  z a . . .  z, a mi U . . . runk, Jé . . . zus 
Kr . . . Kr . . . isz . . . tus . . . nak ú . . . j sző . . . 
ve . . . tsé . . .  ge.

János bácsi: Tálámentom hát Új Testámentom! 
Hiszen kendet még olvasni sem tanították meg 
becsületesen, silabizál, mint az abécés gyerek.

Péter bácsi: Ugyan ne kössön már ezért is 
belém. Az nem az én hibám, ha a kántorunk sem 
mutatott nagy virtust az olvasásban. Öreg volt már 
szegény feje, négy szemmel sem tudott úgy olvasni, 
mini a bakterék Jóskája, pediglen a gyerek még 
csak a negyediket járja. Ha nekigyürkőzöm, bírok 
én még az olvasással; bár lassú benne a járásom.

János bácsi: Az már derék. Különben vontató
nak itt leszek én, ha elakad a szekere. Olvasgassa 
ráértében, élet vize buzog benne. Megleli itt mindazt, 
a mit mondtam. Elkerüli, tudom biztosan ezután, 
mit a papjai hirdetnek, de itt meg nem találja. 
Ilyen a fülbegyónás is. Nem tartja lehetetlennek, 
só't igen nagy lélekkínzásnak, ha annak a gyónónak 
—  a mint a gyóntató papjaik akarják —  minden 
bűnét a fülébe kell súgnia. Ki emlékezhetnék min
den bűnére, mikor vétkezik az ember sokszor a 
tudtán kívül is. Dávid mondja egyik szép zsoltárá
rában: „De kicsoda tudhatja a vétkeket?" (XIX.

13. v.) Azután, ha papjaik csak azokat a bűnöket 
bocsátják meg, melyeket nekik bevallottak, ki bo
csátja meg a többit? (Mi a szentírás tanúsága szerint 
azt állítjuk, hogy csak az Isten bocsáthatja meg 
bűneinket.) Tapasztalhatta elégszer, nagy bűneit a 
szive mélyén rejtegeti az ember. S így a gyónással 
magokat csalják meg. Hány gyenge pap árulta el 
a gyónással rábízott titkot; még a királyokét sem 
tartották lakat alatt. Bizonyságom a történelem.

Péter bácsi: Hát, nincsen könnyebbségére magá
nak, szomszéd, ha elmondhatja őszintén valakinek, 
a mi a szivét nyomja? Nem tudja, hogy a bánat 
megosztva csak felényi ? Mennyivel megkönnyebbül 
az ember lelke, ha bűneit a lelki atyának gyónja 
meg Isten helyett.

János bácsi: Igaz, megkönnyebbül annak a 
lelke, ki bűneit igazán meggyónja menyei Atyánk
nak, de nem a papnak. Magok a papok tanítják, 
hogy az Isten mindentudó, mindenütt jelen való, 
minek akkor oda pap, hol Isten van, ki tudja i 
mi legtitkosabb érzelmeinket, hűneinket. Minek köz
vetítő az Isten és emberek között, hiszen meg
bocsátja az igazán megtérőnek a bűneit Isten. Avagy 
talán helyettesítheti-e az ember az Istent. Óh, balga 
ész, ki így ítél. A fülbegyónást a kath. egyház még 
csak 1215-ben szentesítette, tehát volt idő, mikor 
ezt maga egyházuk sem tartotta az üdvösségre 
elmulaszthatatlannak. A szentírásban a fülbegyónás- 
nak nyoma sincs, nem is hiszünk mi benne; a lelki
ismeretnek nem akar a mi egyházunk parancsolni. 
De a gyónást: bűneink nyilvános beismerését és 
megbánását annyira, fontosnak és szükségesnek 
ismeri el, hogy az Úr vacsorájában csak azokat 
részelteti, kik bűneiket bevallották és megbánták. 
Tehát nem is a lelkiatyák, hanem egyedül az Isten 
bocsáthatja meg a bűnt. Pál apostol írja a róma- 
beliekhez (III. r. 24. v.): „Megigazulunk pedig ingyen 
Isten hegyeiméből a Jézus Krisztusban lett váltság 
által." így szól János apostol is első levele I. r. 
7-dik versében: „Jézus Krisztusnak, az ő fiának 
vére tisztít meg minhet minden büneinhtől.“

Péter bácsi: Mégis csak a lelkiatya bocsátja 
meg a bűnt, ezt el kell ismernie mindenkinek, mert 
olyan bűnt megbocsátani, a mit neki be nem vallot
tunk, nem lehet. Ezért kell neki mindent megmon
dani, hogy az „ideig való büntetés" alól feloldozzon.

János bácsi: Nem bocsáthatja meg, erre Isten, 
sem Üdvözítőnk fel nem hatalmazta, hanem csak 
hirdeti az igazán megtérőnek az Isten bocsánatát. 
E kettő között pedig akkora távolság van, mint 
Makó meg Jeruzsálem között.

Péter bácsi: De felhatalmazta rá az egyház régi 
időktől fogva. Bár én nem vagyok annyira ben- 
fentes* a bibliában, de tudom, hogy benne van az 
is: „Valakiknek megbocsátjátok bűneiket, raegbocsá- 
tatnak nékik, akiknek megtartjátok, megtartatnak". 
(János XX. 23. v.) Ezt dorongold le, ha tudod. A 
bibliában te is hiszel, el kell ismerned akkor 
valónak.

János bácsi: Igen is tudom, hogy feltámadása 
után mondotta Jézus az egybegyfilt tanítványoknak

* Benfentes: járatos.
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ezt, akkor, mikor rájuk lehelve, a. szent Lelket vették. 
így Jézus megkezdett nagy munkájának harezosaivá 
avatta fel, kiket a Szentlélek vezérel, őket meg
világosítja. Megtarthatja-e a bűnt az, ki éppen 
olyan véges bűnös teremtés, mint mi mindannyian; 
s a Szentlélek hívó szavának ellenáll s bűnét, saját 
tanítása szerint, éppen úgy a tisztító tűzben vezekli 
le, mint ti?

Péter bácsi: Erről gondolkodom, szomszéd, a 
jövő alkalomig. Addig lesz mit tanulnom a kis 
könyvből, mit hálásan meg is köszönök. Az Isten 
megáldjon!

János bácsi: Veled együtt, szomszéd.

Luther barátjának halála.
Három évig tanult az ifjú Luther Eisenachban 

s bizonyára fogékony lelke minden húrját meg- 
rezdítette a jó  
Cotta asszonytól 
való bucsúzás.

A tudomány 
utáni vágyban ta
lálta meg lelke 
egyensúlyát, hi
szen egyetemre 
készült, Erfurtba.

Atyja vagyoni 
helyzete is javul*, 
ki egyetemi tar
tózkodása alatt el
láthatta egygyel- 
mással: úgy, hogy 
minden idejét ta
nulmányra fordít- 
hatta.Ekkor akadt 
kezébe egy latin 
nyelvű biblia. Ez
zel ugyan mégnem 
foglalkozhatottso- 
kat, mert atyja 

nem szánta pap
nak. Rövid idő

múlva a legnagyobb egyetemi méltósággal tüntették 
ki, magister lett,az egyetemen előadásokat tarthatott!

Tagadhatlan, hogy erfurti tartózkodása idején 
gyakran gondolkodott a felett, mi szükséges az 
üdvösséghez, mikor nyugszik meg az ember lelki
ismerete ? A feleletet csak kereste, de mégsem 
találta meg. Egyszerre a véletlen segítségére sietett. 
Barátját lesújtotta a villám, sőt magát is elkábította. 
E jelenetet örökíti meg képünk, ekkor fogadja meg, 
hogy barát lesz s életét az üdvösség keresésére 
fordítja. A fogadalmat tett követte, mely életének 
teljesen más irányt szabott, őt magát pedig a világ- 
történelem legnagyobb férfiai közé sorozta.

Horváth Lajos.

Apró történetek.
Hol van a mennyország? A következő történe

tet egy lelkész beszéli el. Áldozócsütörtökön megra
gadó beszédet tartott a mennyországról. Másnap egy 
hívével találkozott, a ki igy szólt hozzá:

Luther barátjának halála ..

„Tisztelendő úr, tegnap a mennyországról prédi
kált; mindent elmondott ugyan a mennyországról, 
de azt nem mondta meg, hogy hol van“

„Nagyon örülök, —  felelt erre a lelkész — 
hogy alkalmat ad nekem a tegnap elmulasztottat 
kipótolni. . . .  Most éppen amonnan, a hegyről jövök. 
Ama házban amott lakik egy szegény asszony. Az 
asszony betegen fekszik az egyik ágyban s mellette 
a másikban két piczi gyermeke, ugyancsak betegen. 
Nincs egy betévő falatjuk szegényeknek; se egy 
darab fájuk, a melylyel egy kis tüzet gyújtanának 
a hideg szobában. Ha ön most oda megy s néhány 
forintért eledelt, fát, ruhát vesz s oda vivén neki 
ezen dolgokat így szól: „Kedves asszonyság, ezeket 
az apróságokat hoztam önnek a Jézus Krisztus 
nevében!“ — s ha ennek útána előkéri a szegény 
asszony Bibliáját s elolvassa belőle a 23-ik zsol
tárt: „A z Úr az én őriző pásztorom s azért semmi

ben meg nem fo- 
gyatkozom“ , s az

után letérdepel 
és szívből vele 

imádkozik: akkor 
meg fogja látni a 

mennyországot; 
ellenesetben pedig 

visszatérítem a 
költségeit.

A férfiú úgy 
tett, a mint nékie 
megmondatott.

Egy-két nap
pal később embe
rünk ismét talál
kozott a lelkész
szel s meghatva, 
így szólott: „Igaza 
volt, tisztelendő 

úr; nemcsak lát
tam a mennyor
szágot, de vagy 
egy félóráig vol
tam is benne. . . . “ 

Kitől tanulják azt gyermekeid? Egy apa 
egyszer szem- és fültanuja volt annak, a mint ser
dülő fiai játékközben összevesztek s elkezdték 
egymást szidni, mi közben ijesztő módon károm
kodtak. Az apa sem rest, előveszi a fiúkat, leczkét 
tart nekik a káromkodás förtelmes voltáról s végül 
néhány jó ütleget is kioszt nekik emlékeztetőül.

A fiúk a kapott leczke után elfutottak s az 
istállóba bújtak el kisírni panaszukat. Az apa 
kiváncsi lévén, hogy agyermekek mit fognak csinálni, 
utánuk lopódzott s a mint hallgatódzik, hallja, hogy 
a nagyobbik fiú azt mondja a fiatalabbnak: .„No, 
az még sem járja, hogy a papa minket megver a 
káromkodásért, holott ő maga is káromkodik."

Az apa elpirúlt, találva érezte magát gyermeke 
megjegyzése által s belátta, hogy fiának igaza van, 
ő neki kellene szégyenkeznie a rósz példaadásért.

.. Vájjon, kedves olvasó, gyermeked ilyetén 
vagy más nemű hibái nem vádolnak-e téged is* 
mint olyat, a ki azokban példával jársz elől nekik?

Közli: Paulik János.
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Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom és papilak-alap javára ada

koztak : Kasselik Eugénia (Bpest) 50 K Ruszti ev. helyi 
gyámint. (Francz V. lelkész révén) 2 K Hortobágyi Antal 
tanár (Bpest) gyűjt 4 K Torzsai ev. egyh. (Fammler G. Adolf 
lelkész révén) 20 K. Összesen: 76 K. Főösszeg : 6043 K 
1 8 'fillér. Isten áldása a kegyes adakozókon!

A  Luther-szoborra újabban adakozott: Kozma Kálmán 
(Beregszász) 2 K. Kegyes adományok nagyt. Szeberényi Lajos 
békéscsabai ev. lelkész úrhoz küldendők.

«SC ú t

Különféle.
Képek Luther életéből. E kis lap olvasói 

előtt nem lehet ismeretlen a Luther-Társaság czélja. 
A protestantizmusnak nemes harczosa e Társaság. 
Családi lapja révén bekopogtat ama szegényes haj
lékokba, hol a Krisztus szeretetét hirdeti még apa 
a fiának, hol a mindennapi kenyér elosztása előtt 
a biblia kerül le a gerendáról; örök élet buzogó 
forrása fakad a szivekben.

Mily nagy a szükség manapság az evangye- 
liomi szellem bensőbbé tételére, tudja mindegyikünk. 
Gyűléseinken fel-felhallszik a panasz: híveink elvilá- 
giasodnak, bibliának, templomnak már nincsen értéke. 
I t t  t e n n i  kell. A munkából erejéhez képest, a 
Luther-Társaság is kiveszi a részét. A napokban 
adta ki hős reformátorunknak élethű képét, a mint 
dolgozószobájában könyvei között áll. Kezében 
az igazságnak megdönthetetlen fegyvere: a biblia. 
íróasztalához támaszkodik gitárja, mely a munká
ban elfáradt lelket újra erőssé teszi a küzdelemre.

E hangszerrel szokta kisérni maga fordította 
zsoltárait. A főalak köré csoportosul jóval kisebb 
méretben 18 kisebb kép, melyek életének egy-egy 
jellemzőbb pillanatát rögzítik a papírhoz.

Párosával e képeket lapunk bemutatja olvasóink
nak, végül magát a főalakot. Protestáns háznak 
díszére válik e kép s az ára oly csekély (1 kor. 
50 fillér), hogy bárki könnyen megszerezheti.

Nyilvános köszönet. Nagy tiszt. Scholtz Gusztáv 
budai evang. lelkész úr az Evang. Theologusok 
Otthona javára gyűjtést rendezett hívei között. A 
gyűjtés eredménye 108 korona lett, a mi szép 
bizonysága a budai evang. hívek áldozatkészségé
nek s a lelkész úr nemes czélok iránt való fogé
konyságának.

Az adakozók névsora a következő: Sztehlo 
Kornél 10 kor., S. L. 2, dr. Vörös Richárdné 2, 
P. E. 2, Sándy Gyula 2, Gartner Rezső 2, Mohr 
Henrik 2, Wichmann Ede 2, Dregály Gyula 2, 
Mauks János 2, dr. Szelkey 1, (Olvashatatlan alá
írás) 2, Raisz Andor 2, Buky György 1, Valkai 
Bertalan 2, Csadainé 2, Breuer József 4, Pap Elek 2, 
P. J. 5, Petz G. 2, Herczeg Ignácz 1, Pap Paula 1, 
Pap István 1, Pap Henrik 2, B. Gy. 1, Zobel 
Lajos 2, Terbócz Istvánná 2, Sottposewitz 2, 
F. L. 1, dr. Pap Ferencz 1, Klassohn Gyula 1, 
Pakányi Ferencz 1, özv. Sztehlo Andrásné 2, Sztehló 
Ottó 2, Bekker Lajosné 2, Kauffmann Camill 1, 
Scholtz Gusztáv lelkész 5, özv. Országh Sándorné 2, 
Dévény Károly 1, Tiber Ágost 2, Mechwart 20, 
Csirik Károly 2, dr. Keil F. 2 kor. Összesen 108 kor.

Az adakozóknak s a gyűjtő lelkész úrnak a 
felebaráti szeretet e kedves nyilvánulásáért hálás 
köszönetét mond s az áldott czélú Otthont az ösz- 
szes hitrokonok meleg szeretetébe bizodalommal 
ajánlja Pozsony, 1903. november 15-én dr. Masz- 
nyik Endre theol. akad. igazgató, Kovács Sándor 
a Theol.-Otthon felügyelője.

Új lelkész Selmeczbányán. A selmeczbányai 
ág. hitv. ev. anyaegyház másodlelkészi állomására 
a napokban történt meg a választás, A hívek több
ségének bizalma Vitális Gyula zólyomlipcsei lelkész
ben összpontosult, a ki már el is foglalta állomását. 
A selmeczbányai ev. hívek új lelkipásztora, a ki 
Hrencsik kiérdemült lelkész helyét tölti be, eddig 
is érdemeket szerzett magának az egyházi téren, 
sőt hasznos irodalmi tevékenységet is kifejtett.

Az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. fiókegyház 
templomépítő alapja javára f. hó 7-én rendezett 
műkedvelői előadással egybekötött tánczvigalom 
alkalmából —  múltkori számunkban kitüntetett 
felülfizetéseken kívül —  befolyt még: Frank János 
6, dr. Bonyhárd Mór 4, Gerő Kálmán 6, Brády 
Leó 2, Buday László 2, Erdély Antal és neje 6, 
48-as Függetlenségi kör 5, Viola Antal 2, dr. Fábián 
László 4, Fialka Margit 5, Banczill Pál 4, Dokto- 
rics Miklós 5, Aufnort Gusztáv és neje 10, Mayer 
Istvánná 1, Friesz Józsefné 1, Stern N. 1, Soly- 
mossy Lászlóné 8, Gaál Károly 1, Pétery Móricz 
Gyula 1, Eördögh Dániel és neje 4, Dulcz István
3, Dohy Gábor 1, Veszély György né 2, Szabó 
Arthur 3, Papus József 2, Ecker Mór 3, dr. Pártos 
Henrik 10, dr. Barabás Arnold 2, tiszt. Molnár 
János 2, Bánkorsós József 2, dr. Buócz lelkész 1, 
főtiszt. Fajt János 5, Lenkey Hajnalka 2, Ónody 
Gusztáv 1, Kun János 1, Graner Sándor 3, Nagy 
Gyó'ry István 5, Guóth Kálmán 5, Pázmándy Jó
zsef 2, Kudrony Gyula 1, Wiitwindits Gyula 4, 
Kolláth György 2, Gráner Rezső 2, dr. Bárok Samu
4, Tamásy Géza 2, Kacsó Lajos 2, dr. Hédervári 
Hugó 6, Schneller Ármin 2, Csemett Pál 1, Bakk 
Kálmán 2, Blázy Pál 1, Szűcs N. 1, dr. Krishaber 
rabbi 2, dr. Szalai Jenő 10, Rosenstein Károly 6, 
Tischveil Gusztávné 1, Imrei Sándor 3 korona, 
összesen 240 korona. Á jólelkü adakozók fogadják 
a rendezőség és fiókegyház hálás köszönetét.

Társaságunk új tagja. A székesfejérvári 
Zsuzsánna-leányegyesület a Luther-Társaság ren
des tagjai sorába lépett. Szívből üdvözöljük körünk
ben. Ajánlja, terjeszsze lapunkat az egyesület nem
csak tagjainak, de az egyesület kötelékén kívül 
álló hitsorsosainknak is.

A brit és külföldi bibliatársulat 1904. már- 
czius 7-én százéves fennállását szándékozik meg
ünnepelni. Hogy e nagy esemény méltó módon 
megünnepeltessék, kívánatos, hogy az egész világ 
kereszténysége Istenünk dicsőítésében és áldozat- 
készségben egyesüljön. E czélból az 1904 márczius 
hó 6-ára eső vasárnap biblia vasárnapja lesz. Min
den keresztyén templomban a prédikáczió tárgya 
az lesz, hogy „miként terjesztessék a biblia 
minél nagyobb számban". Nagy hálaadó istentisz
teletet fognak tartani Londonban, az „Albert Halle“- 
ban, márczius hó 7— 12-éig; ezután hét napon át
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Anglia nagyobb városaiban, a következő hónap 
egész folyamán pedig Nagy-Britannia minden részé
ben ünnepi összejöveteleket fognak rendezni. Mint 
százéves jubileumi alapot a társaság több mint 
6 millió koronát akar gyűjteni, mely összeget a 
következő czélokra fogja fordítani: 1. 100 újabb 
bibliaárúst s 100 bibliaárúsnőt fog alkalmazni. 
2. Olyan nyelvekre fordíttatja a bibliát, a melyekre 
eddig még le nem fordították. 3. A megkezdett 
fordításokat kiegészíti és befejezi. A bibliatársulat 
történetét megszerkeszteni szándékozik. 4. Vakok 
számára több bibliát fog kiadni. 5. A vasárnapi 
iskolák és az ifjúság számára alkalmas műveket 
szolgáltat. 6. Újabb munkaköröket szervez. Minő 
szolgálatokat teljesít a brit és külföldi bibliatársu
lat? Egyetlen czélja, hogy a bibliát minden nép 
közt minden nyelven elterjeszsze. Fennállása óta 
már közel 400 különböző nyelven adta ki a bib
liát vagy ennek egyes részeit. A teljes bibliát kiadta 
már 100 nyelven, az új testamentumot is mintegy 
100 különféle nyelven, a Szentírás egyes részeit 
150-nél több nyelven. Hogy ennyi sok nyelven 
kiadható legyen a Szentírás, több mint 50 külön
böző betűmintára van szükség. Csak 1840 óta több 
mint 200 újabb fordítást adott ki a társaság. Sőt 
a legnagyobb .érdem gyanánt említhetjük, hogy a 
Szentirás 30 nyelven adatott ki a vakok részére. 
Mit végzett a bibliatársulat a lefolyt évben? Az 
1902. évben a bibliatársulat 850 bibliaárust alkal
mazott, kik a Szentírást 1 millió 890 ezer pél
dányban terjesztették el. Ez évben a biblia terjesz
tésére 1 millió és 32 ezer koronát áldozott e társaság. 
Keleten 650 bibliaterjesztőnő segélyeztetek, kik 
mintegy 50 missiótársaság és szövetség felügyelete 
alatt terjesztették a bibliát a pogány nők közt. A 
társaság kiadott a múlt évben: 997,720 bibliát, 
1.492,000 új testamentomot, 3.454,000 bibliai részt, 
tehát összesen 5.940,000 példányt. Ennél nagyobb 
eredményt eddig még nem értek el. 100 példány 
közül 16 esik a teljes Szentírásra, 25 az új szö
vetségre és 59 a biblia egyes részeire. A brit és 
külföldi bibliatársulat alapítása, azaz 1804 óta több 
mint 186 millió bibliát adott ki, minek előállítási 
költsége közel 331 millió koronát tesz ki. A múlt 
évben a társaság 6.084,000 korona kiadással szem
ben összes segélyforrásaiból csak 5.580,000 koro
nát vett be, tehát jelenleg 504,000 korona deficzit- 
tel küzd. A társulat azonban nem szoríthatja meg 
kiadását, nehogy az ily nagyfontosságú munka 
kárt szenvedjen. Tekintve ezen rendkívüli anyagi 
áldozatokat, melyet a nevezett társulat a Szentírás 
és így az evangéliumi hit terjesztése érdekében 
évenként hoz és tekintve azt, hogy ezen külföldi 
társulat működését már több mint 40 év óta nagy 
áldozatok árán magyar hazánkra is kiterjeszti, fel
kérjük a magyar híveket, hogy szíves adományaik
kal az említett „százéves jubileumi alaphoz" ők 
is hozzájáruljanak.

Evang. egyházunk egyetemes közgyűlése 
folyó hó 11-én vette kezdetét a székesfővárosban. 
Báró Prónay Dezső hosszabb, figyelemre méltó be
széddel nyitotta meg a gyűlést. Az első napi ülés 
fontosabb tárgyai voltak: a horvát-szlavonországi

egyházmegye felterjesztése az iránt, hogy a törvény 
ama rendelkezése, a mely szerint a lelkészeknek 
magyar honosoknak kell lenniök és képesítésöket 
valamely'hazai intézetben kell megszerezniük: Horvát- 
Szlavonországra nézve függesztessék föl; továbbá 
a felügyelő és a theol. akadémiai nagybizottság 
jelentései. Az elsőt illetőleg kimondták, hogy a 
gyűlésnek nincs joga a törvényt megváltoztatni ; 
annak keretén belül azonban a bányai egyházkerület 
lehetőleg tegye meg a könnyítését, illetőleg azt, a 
mit megtehet. A főfelügyelői jelentés kapcsán el
határozták, hogy 1904 márczius 7-én bibliaünne
pélyeket rendeztetnek minden gyülekezetben; gyűj
teni fognak a brit és külföldi bibliaterjesztő tár
saság javára s annak 100 éves jubeleumi ünnepén 
képviseltetni fogják az egyházat. A második napon 
a tanügyi bizottságok jelentéseit hallgatták meg, 
megválasztották az egyes bizottságok tagjait és az 
anyagi ügyeket (számadások megvizsgálása, segé
lyezések, közalap) intézték el. A tanügyi bizottság- 
jelentése kapcsán elfogadták tankönyvekül Klaár Fii- 
löp: Egyháztörténetét, Szlávik-Fábry: Konfirmácziói 
előkészítő könyvecskéjét, Weber Sámuel német 
imádságos és konfirmácziói könyvét; elhatározták 
a Hetvényi Lajos, Jaus Vilmos és Adorján Ferencz 
által szerkesztett Bibliai olvasókönyv és a Handel 
Vilmos által lefordított kisebb Luther-káté kiadását. 
A theol. főiskolák szervezése tárgyában készült 
bizottsági tervezetet véleményezés végett a kerü
letekre küldötték le.

A f. hó 14-diki ülésben vagyoni és jogi ter
mészetű ügyek kerültek tárgyalás alá. Sztehlo Kornél 
a házépítő-bizottság jelentéseit és javaslatait ter
jesztette elő s azok alapján elhatározta a gyűlés, 
hogy az Üllői-út és a Szentkirályi-utcza sarkán fekvő 
telkét és házát kiépítteti olyképen, hogy az épület 
új szárnyában egy tágas tanácskozóterem és a 
szükséges mellékhelyiségek álljanak az egyetemes 
gyűlés rendelkezésére. A terv keresztül vitelére Pronat/ 
Dezső és Boltik Frigyes elnöklete alatt bizottságot 
küldöttek ki. Glauf Pál a nyugdíjintézetről, Handel 
Vilmos a selmeczi liczeumról tett jelentést, Zsigmondy 
Jenő pedig a lókuti vallássérelmi ügyben hozott 
kultuszminiszteri végzést referálta. Ez utóbbi ügyet, 
mint valássérelmi természetűt, a két protestáns egy
ház közös bizottságához tették át. Sztehlo Kornél 
a belügyi és a közoktatásügyi minisztériumoknak, 
az egyházi és iskolai alapítványok kezelése ügyé
ben kelt rendeletéit ismertette s javaslata alapján 
elhatározta a gyűlés, hogy mivel e rendeletek sértik 
az egyházi és isoklai autonómiát, azok ellen fel
írnak a nevezett minisztériumokhoz. Az utolsó napon 
helybenhagyták az új középiskolai rendtartást; 
az egyetemes középiskolai főigazgatói állás szer
vezésére vonatkozó javaslatot azonban levették a 
napirendről. Tudomásul vették az új egyházi éne
keskönyv szerkesztésére kiküldött bizottság jelen
tését s a bizottság elnökévé, a lemondott Baltik 
püspök helyébe, Gyurátz F. püspököt választották 
meg. Elhatározták az egyetemes egyházi névtár 
kinyomatását; a püspöki nyugdíjintézet, szervezése 
kérdését áttették a nyugdíjintézeti bizottsághoz; 
abban a sérelmes ügyben pedig, hogy a postahiva
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talok újabban a hivatalos csomagok mellé bélye
ges szállítóleveleket követelnek, felterjesztést intéz
nek a kereskedelmi miniszterhez.

A bíró és szerkesztő hatalma. Villeme- 
santról, a „Figaro'1 megalapítójáról jóizö adomát 
elevenitenek fel a párisi lapok. A szerkesztőt tanú
nak idézték meg. Villemesantpontosan mégis jelent 
és türelmesen várakozott. Egyik félóra múlt a másik 
után és még mindig az előszobában ácsorgott. Végre 
megunta a dolgot és belépett a vizsgálóbíró szo
bájába. — Ki hívta? -— rivallt rá a biró.

— Hiszen éppen az a baj, hogy nem hívnak,
— feleié a szerkesztő. —  pedig már ugyancsak 
régóta várom.

—  Tessék kimenni, majd ha hívom, jelent
kezzék !

—  Szép és mikor lesz körülbelül?
—  Nem tartozom válasszal! Akkor hivatom, 

a mikor akarom! É rti? !—  kiabált a vizsgálóbíró.
—  Annyit már tudhatna az úr, hogy a vizsgálóbíró 
korlátlan hatalommal rendelkezik. Ha Napóleon 
herczeget idézik meg, annak is el kell jönnie, külön
ben zsandárokat küldök érte.

Villemesant ezenközben visszanyerte hidegvérét, 
a fölfortyanó bírónak nyugodtan válaszolt:

—  Lehet, hogy a hatalma megvan biró urnák, 
de én az ön helyében Napóleon herczeget, Algiria 
kormányzóját, szenátort és hadosztály-parancsnokot 
még sem fogatnám el zsandárokkal.

—  Nem jól értett; én csak azt mondottam, 
hogy megtehetném. . .

—  Tudom, tudom, — folytató rendületlenül a 
szerkesztő —  ön azt teszi, a mit jónak lát, de 
Napóleon elfogatásánál mégis kerülnie kell minden 
föltünést. . .

—  De hiszen én nem akarom elfogatni, csak...
—  És ha a császár megtudja, hogy ön egyik 

legközelebbi rokonát zsandárokkal vezetteti ide . . .
—  De kérem, kérem! —  Hiszen nem. . .
—  A mi engem illet, hírlapírói kötelességem, 

lapom részére megírni az egész dolgot. Mivel rá
érek, ha megengedi, itt írom meg a czikket. Napó
leon berczeg elfogatása! Óriás feltűnést fog kelteni.

A biró természetesen alaposan megszeppent 
Villemesant szavaitól és sietett jóvátenni udvariat
lanságát. Rögtön kihallgatta a szerkesztőt és távo
záskor alázatosan hajlongva kisérte ki a félelmes 
újságírót.

A nátha régi orvossága. Az „Orvosi Heti
szemle" czímű orvosi szaklapban olvassuk: dr. Stern- 
berg fölhívja a figyelmet arra, hogy Williams már 
1841-ben ajánlott egy módszert a kellemetlen nátha 
gyógyítására. E módszer éppen olyan egyszerű, 
mint eredmény dús. A módszer röviden szólva „hurut 
kiszárításból« áll. Williams egy náthája alkalmával 
egy csepp folyadékot sem vett be és így nemcsak 
az állapota rosszabbodását kerülte ki, a melynek 
mindig ki volt téve, hanem a kifolyás is észre
vehetően csökkent, úgy, hogy nem kellett olyan 
gyakran zsebkendőt használnia, mint azelőtt. E mód
szert még 24 óráig folytatta és náthájától megsza
badult. Fontosabb azonban még az, hogy nem 
következett nála még köhögés sem, mint azelőtt

és az egész hurutos bántalom megszűntnek látszott. 
Eme saját testén kipróbált kúra után összes bete
geinek elrendelte e módszert. Kenyeret vagy tésztát 
rendelt kevés vajjal, növényi eledeleket, fehér ha
lat és fehér húsfélét, könnyű puddingot és száraz 
gyümölcsöt. A diétát gyakran csak annyiban vál
toztatta meg, hogy csak folyadékot nem engedé 
lyezett,; ugyan a teljes tartózkodás az italtól a leg
hatásosabb, de a kúra eredményét nem rontja egy 
teáskanálnyi tea vagy tej a reggelinél vagy a va
csoránál és egy borospohárnyi víz a lefekvéskor. 
Williams azt mondja, hogy e módszer nagy előnye, hogy 
a beteg rendes foglalkozását nem zavarja és hogy 
nem kell a szobában maradnia. Ha a beteg mele
gen öltözködik és a megfázástúl védekezik, akkor 
a szabad levegőn való mozgás támogatja a kúrát. 
Közepes időtartamnak 48 órát lehet mondani, 
mely alatt minden folyadékfólvételtől le kell mon
dani. Gyakran már 36 óra elég volt, míg néhány 
nagyon heves eset három napot igényelt. Dr. Stern- 
berg e módszert több éven át kipróbálta magán, a 
családja tagjain, barátain és betegein, mindig tel
jes eredménnyel. Nemcsak a kellemetlen kifolyás 
tűnik el rögtön, hanem ezzel ki lehet kerülni a 
közép fülgyulladás veszedelmes szövődményét is. 
Föltétlenül szükséges a folyadékelvonást rögtön a 
megbetegedés kezdetén végrehajtani. Ekkor elma
rad a szomjúság is, mely különben a náthát ki
séri. Specziális diétának ajánlja Sternberg reggelire 
tojásrántottát egy zsemlyével, délben egyszerűen el
marad a leves, délben megengedhető egy boros
pohárnyi víz vagy vörös bor, valamint este egy 
evőkanálnyi, mivel az étvágy különben csökkent, 
két napig meg lehet élni ezzel a diétával, a har
madik napon megint rendes táplálékot lehet adni, 
a kúra be van fejezve. E diéta láz esetében ad
ható, de ha idült vesegyulladásban szenved a beteg, 
akkor nem.

Luther Márton sírja. Az utóbbi időben több 
németországi hírlap azt a hírt terjesztette, hogy 
Luther Márton tetemét a smalkaldi háború idején 
eltávolították a wittenbergai vártemplomból s egy 
most már teljesen ismeretlen helyen temették el 
ismét. Ezzel a hírrel szemben a Wittenbergában 
megjelenő Hall. Ztg. azt írja, hogy Luther csontjai 
igenis az ottani vártemplomban nyugosznak, a mit 
szemtanúk is bizonyítanak. Dr. Köstlin, Luther egyik 
életírója, a ki azóta elhunyt, 1897-ben megírta, 
hogy a wittenbergai templom kijavítása alkalmával, 
1892 február 14-én a javító munkálatoknál alkal
mazott két hivatalnok, a csáúzár egyenes parancsa 
ellenére, fölnyitotta Luther sírját. Az illetők 2 m. 
mélységben megtalálták a teljesen szétmállott ko
porsót s Luther csontjait is. Vilmos császár utólag 
jóváhagyta a sírbontás tényét, mert ezzel nyilván
valóvá lett, hogy Luther tetemét nem hurczolták 
el a smalkaldi háború idején, hanem a vallásjavító 
igenis ott nyugszik még most is a wittenbergai vár
templomban. A két hivatalnok közül^az, a ki a sírt 
felbontotta, most egyik gondnoka a vártemplomnak. 
Köstlinnek pedig birtokában volt néhány fadarab 
Luther koporsójából, melyeket ő szívesen mutoga
tott az érdeklődőknek.



Imaház-avatás Ó-Budán. Az ó-budai ág. hitv. 
ev. leányegyház a múltban egy iskolai helyiségben 
tartotta istentiszteleteit. A múlt nyár folyamán a saját 
épületében lévő iskolai helyiséget, miutáii a főváros 
iskoláját onnan más épületbe helyezte, megnagyob
bítva, átalakitotta imateremmé. Sok áldozat és fárad
ság mellett az imaterem elkészült; gyönyörű kis 
oltár, szószék, karzat, csillár, új padok teszik ékes
ségét. F. hó 8-án volt az új imaház felavató ünne
pélye, a melyre a gyülekezeti elöljáróságon és 
nagyszámú egyháztagokon kívül megjelentek: a 
budai anyaegyház, az ó-budai ev. ref. testvéregyház, 
a Ill-ik kerületi elöljáróság és az ó-budai hajógyár 
küldöttségei. A felavatást az egyházi felsőbb ható
ság megbízásából Scholcz Gusztáv budai lelkész 
végezte, elmondván az ó-budai leányegyház törté
netét s megemlékezvén azon jótevő testületekről 
és egyénekről, a kik a mű létrehozásán fáradoztak, 
felavatta és átadta rendeltetésének az imaházat 
összes szereivel együtt. A szószékről Noszkó István 
budai vallástanár mondott beszédet az evangélium 
áldásairól. Közben az ó-budai ifjúsági vegyeskar 
énekelt igen szépen chorál-egyveleget. A felavató 
ünnepély magyar nyelvű szertartással folyt le, a 
jövő vasárnap pedig német nyelvű szertartással lesz 
az első istentisztelet, melyen Moór Henrik budai 
segédlelkész fog szónokolni.

Irodalmi bizottságunk ülése. A Luther-társa- 
ság irodalmi szakbizottsága f. hó 12-én Budapesten 
rendkívül látogatott ülést tartott Zsilinszky Mihály 
elnöklete alatt. A tanácskozás első tárgya volt a 
hivatalos egyházi közlöny megindítása. Legtöbben 
hangsúlyozták, hogy szükséges ilyen közlöny, már 
csak azért is, hogy az egyes egyházkerületek egymás 
dolgairól tudomást vehessenek. A nemes verseny 
és az egyöntetűség egyaránt ezt kívánja. A vidéki 
lelkészség ez által a központtal szorosabb összeköt
tetésbe jönne. Szóba került egy krajczáros napilap 
kiadása is. Erről még tanácskoznak majd. Kovács
S. és Payr S. theol. tanároknak a népiratokra, 
dr. Masznyik Endrének a Luther művei sorozatos 
kiadására és Raffay /9.-nak népies bibliamagyarázat 
kiadására vonatkozó javaslatait egyhangúlag elfo
gadták.

hosszas szenvedés után Zelenka Pálné, szül. Balogliy 
Lenke, Zelenka Pál, tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pök fenköltlelkű neje. Az Űr vigasztalja a gyászo
lókat, az elhunyt emléke legyen áldott!

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert nektek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
December R e g g e l . E ste .

1 . Zsolt. 51, 12—20 Jer. 32, 39—42.
2. Róm. 13, 12 14 Ján I., 2, 8— 11.
3. Jak. 4, 4—7. Pét I., 5, 8—9.
4. Tini. I., 2, 9—12. Kor. I., 14, 34—35.
5. Zsid. 2, 14— 15. Róm. 1, 5 — 9.
6. Jak. 5, 16— 20. Eféz. 6, 16 -18 .
7. Zsid. 12, 5—10 Péld. 3, 11—21.
8. Jelen 14, 13—16. Tliess. II. 1, 6—10
9. Luk. 2, 29 -  32. Ézsa 52, 7— 10.

10. Zsid. 4, 14—16 Eféz. 1, 21 -23 .
11. Kor. II. 7, 8 -1 0 . Sám. II., 12. 13— 14.
12. Jelen. 3, 19— 22. Luk, 22, 27—30.
13. Zsolt. 73, 2 2 -2 8 . Zsolt. 16, 6— 11.
14. Zsolt. 51 ,'8— 11 Zsid. 12, 1 - 4
15. Luk, 21, 25 -28 . Jóéi, 2, 30 32.

„Boldogok, a kik hallgatják istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

A szerkesztő üzenetei.
P. Gy.-né N .-Várad. Köszönettel vettem. A közlen

dők sorába iktattam. — R . S. S algótarján . Nem volt 
szükségem a tarpéji sziklára Szives üdvözlet! — K . S. 
P o zso n y . Igen szívesen. Nagyon szeretném, lia nemcsak 
futó vendég lenne, de állandó dolgozótársaink sorába lépne. 
Azt hiszem, ügyünk megérdemli, hogy legjobbjaink sorakoz
zanak mellénk. — G. F. Szék esfeh érvár. Sajnálom, hogy 
későn kaptam. Az egyik hír idejét múlta, a másikat megem
lítem. — K . A. O rosháza. Utána járok.

Jó olvasmányok. A közelgő ünnepek alkalmá
ból lapunk mai hirdetésére e helyütt is felhívjuk t. 
olvasóink figyelmét. Társaságunk kiadásában meg
jelent számos munka között felnőtteknek és ifjaknak 
való egyaránt akad.

Gyászrovat. Jancsó Mihály, borháti ág. 
hitv. ev. lelkész 85 éves 

korában elhunyt. A megboldogult 48 évet töltött a 
papi pályán. Temetése, melyen számos vidéki család 
volt jelen, e hó 11-én volt, általános részvét mellett. 
A gyászszertartást Vitális Gyula z.-lipcsei, Izák 
Gábor póniki és Fábry János nagy-zalatnai lelké
szek végezték. —  Csermák Kálmán, tótkomlósi ág. 
hitv. ev. lelkész, 63 éves korában szívszélhüdésbeD 
hirtelen elhunyt. A megboldogúlt lelkiismeretes, hű 
sáfára volt az Úrnak. Nyugodjék békében.—  Ugyan
csak a közel múltban költözött el az élők sorából

A budapesti gabonapiacz jegyzései
november 28.

G a b o n a f a j
E g y  h ek to liter  

sú ly a  k ilók b a n
Á ra 100 k grn ak

leg k is .á r|  legn . ár

B á n sági bú za  . . . . 74— 81 14.90 15.80
T is z a v id é k i b ú za  . . 74— 81 15.— 16 10
P estv id ék i „ . . 7 4 -8 1 14.80 15.90
F e h é rm e g y e i „  . . 74—81 15 — 15.80
B á csk a i „ . . 74— 81 15.10 15*70
R o zs , I. rendű  . . . 70— 72 12.70 13.—

„ I I .  „ . . . — 12.50 12.70
Á rp a , ta k a rm á n y  . . 60—62 11.10 11.50

*> ég e tn i v a ló  . . 62— 64 10.90 11.10
„ se r fö zé sre  . . 64— 66 — .— —.—

Z a b , ó ............................. 39— 41 11.10 11.40
n Ú J ........................ 39—41 10.90 11.10

Tengeri, b á n sá g i, ó — 11.50 11.70
„ m ásn em ű , új . — — ..— —■.—

R ep cze , k á p oszta  . . — ■ 21.50 22.50
„ bán sá g i . . . — — .— —

K öles , ó ............................ —

T o já s  e lsőren d ű  100 drb ára 4.50 
T o já s  m ásodren dű  100 drb  ára 4.—
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A Luther-társaság kiadásában megjelent

olcsó, szép olvasmányok a nép számára.

3. Szózat a jó  m agyar néphez. Ára 2 fii 1.
5. Egy új apostol. Elbeszélés. írta Fidesz. Ára 10 fill.
6. H itet szerelem ért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula 

Ára 6 fill.
7. Gusztáv A d o lf  élete. Irta Stromp László theol. tanár.

3 képpel. Ára 10 fill.
8. A z <Élet> családja. Irta s az ifjúságnak ajánlja Dorner 

Soma. Ára 4 fill.
9. A  válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára. 

l ’aulik János. Ára 2 fill.
10. A  jé  tett áldást hoz. Elbeszélés. Irta dr. Moravcsik 

Gyuláné. Ara 8 fill.
11. A  k i Isten  nélkül akart élni. Elbeszélés. Irta dr. 

Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.
12. M iért égette e l dr. L u th er M árton a pápának s 

híveinek ira ta it?  Irta dr. Luther Márton. Fordította 
s magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.) Ára 
10 fill.

13. Tudom ány és hit. Rajz. Irta ifj. Porkoláb Gyula. 
Ára 8 fill.

14. K ép ek  az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács 
Andor. Ára 8 fill.

15. A  m inek az ördög örül. (Példázat templomkerülők 
számára.) Irta Paulik János. Ára 4 fill.

16. E m lékezzetek ! Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok 
után: Ladányi Ára 2 fill

17. H iú álm ok. Elbeszélés. írta Torkos László. Ára 10 fill.
19. A  testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné. Ára

4 fillér.
20. Széchy Györgynó, Hom onnay D rugeth M á ria  írta 

Frenyó Lajos. Ára 10 fillér.
21. R ajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. Ára 

10 fill.
22. A z apa bűne és A  testvérek. Két elbeszélés. írta 

Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fillér.
23. „A  m i Istenünk beszéde m egm arad m indörökké."

Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
24. Irgalom . Elbeszélés. Irta Dr. Moravcsik Gyuláné. Ára 

10 fillér.
25. A  két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A  Szent

lé lek  útja. Elbeszélés. írta l ’etry Gyuláné. Ára 10 fillér.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. írta Frenyó 

Lajos és A  király és a szegény anyóka Történeti 
rajz. Francziából Győry Flemér. Ára 10 fillér.

27. N agy M árton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné és 
A z ezerm ester. Elbeszélés. írta Győry Elemér. Ára 
10 fillér.

28. Gabonaszem ek az életn ek  kenyeréhez. írta Sass 
János. Ára 10 fillér.

29. H árom  elbeszélés. írta Horváth Lajos. Ára 10 fillér.
30. Im ádkozzunk Elbeszélés. Irta Petry Gyuláné Ifjú  

h itv allók  Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fii.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. írta Olyntha. Ára 10 fii.
32. A  szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés, 

írta: Horváth Lajos. Ára 10 fillér.
33. K arácson-est. Elbeszélés. Irta: Geduly Lajos.
34. A pró történetek. K özli: Paulik János.
35. A  vallásos édes anya. Irta : Horváth Lajosné szül. 

Böngérfi Ilona. — A  galgóczi husvét. Irta: Horváth 
Lajos. Ára 10 fillér.

36. K is  káté a váltanokról. Irta : Dr. Lechler K . For
dította : Kapi Béla. Ára 4 fillér.

1. Gyurátz leren cz : (H it  o ltá ra > czímíl imakönyv II. 
kiadás. Egyszerű fekete köt. 1 kor 60 fill. (Kapható bőr
kötésben és chagrin díszkötésben is 4 kor.-tól 8 kor-ig.

2. Sántha K ároly : <Buzgóság könyvet czímű imakönyv. 
Ára 4 kor., fekete bőrköt. 6 kor., chagrinbőrköt. 8 kor.

3 Szeberényi L a jos : Luther M árton életrajza. II. ki
adás. Ára 40 fill.

5. Bereczky Sándor: (B ib lia i történetek prot. népiskolák 
számára, képekkel* kötve 80 fill. (Bevezetés czéljából 
szívesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal.)

6. Zathureczky Adolf: (E van jelick y  rozpravnik, tojest: 
Nábozenstwo w prikladocb zo ziwota. Swazok I. — 40 fill.

7. Dr. Masznyik Endre-. <Bahil M átyás*. Életkép a 
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldöztetésének ide
jéből. 50 fill.

8. Famler G. A .:  <Christian Traugott, Leidens- und 
Lebensgeschichte eines ev. Predigers in Ungarn * 60 fill.

9. Reviczky László. (E lbeszélések a magyar reformáczió 
történetéből*. 24 fill.

10. Válmay L ajos: (A z  Isten  m egsegít * 20 fill.
11. Famler Gusztáv A dolf: (G ott verlasst die Seinen 

nioht * 50 fill.
12. Hörk József: (A  nagysárosi vár u ra * 20 fill.
13. Famler Gusztáv A dolf: (H ochm uth kom m t vor dóm 

Fali.* 60 fill.
14 Payr Sándor : Fábri G ergely. 60 fill.
15 Sartorius Csepregi: V irágok  a szentirás kertjéből.

80 fill.
16. Bierbrunner 6 . :  M atth ai am Letzten. 40 fill.
17. Böngérfi János. A z árva. 40 fill.
18. Paulik János. A z ágostai h itvallás. 50 fill.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú díszkép. 

Ára csomagolással 2 kor. 60 fill.
20 E vangélikus C saládi Lap. Szerkeszti Böngérfi János. 

Ára egy évre 2 kor. 10 gyűjtött előfizető után egy tisz- 
teletpéldánynya) szolgál a társaság.

21. Hörk József: Farkasok a juhok között. 60 fill.
22. Krizko P á l: M elanchton Fülöp levele . 20 fill. — 

(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23. Pethes János: M elanchton Fülöp élete 80 fill.
24. Schrődl József: A  m agyarhoni protestantizm us  

hatása a m agyar nem zeti szellem  fejlődésére. 
12 ív. Ára 1 kor.

25. Moravcsik Gyuláné: G róf T elek i Józsefné, Róth  
Johanna. 4 képpel. Ára 30 fill.

26. Paulik János: Luther 95  tétele. Magyarázatokkal és 
5 képpel. Ára 20 fill.

27. Em lékezés a konfirm áczió ünnepére. Szép szin- 
nyomatú kép (42 cm. magas és 32 cm. széles.) Ára 24 fill., 
bérmentve 40 fill.

28. K on firm ácziói áldások. (Versek és Szenírási idéze
tek.) A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.

29. Zsilinszky M ihály: Kerm an D ániel püspök élete.
Élet- és korrajz Ára 80 fill.

30 Paulik János: A z álpróféták , vagy miért nem lesz az 
evangélikus ember baptistává ? Ára 60 fill.

31. Sántha Károly : Zsivora  György, a nagy emberbarát. 
Ára 20 fill.

32. Bierbrunner Gusztáv : C hristlicher H ausaltar. Német 
imádságos könyv. Ára kötve 1 kor. 60 fill., fűzve 1 kor. 
20 fill.

33. Bachát D ániel: Cim je st  a cochce Lutheruv spo-
lek  ? Ára 10 fill.

34. Meyer— Melanchthon: A p ológia . Ára 3 kor.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők Hornyánszky Viktor könyvkiadó hivatalában
(Budapest, V., Akadémia-u. 4.).
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