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Előfizetés d íja  egy évre 2 kor.
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A hirdetés d íja : 1 o l d a l  24 IC., 
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Bérmentetien levelet nem fogadunk el.
Kéziratokat nem adunk vissza.

S z e r k e s z t i  :

B Ö N G É R F I  JÁ N O S
IX .,  K n é / á t s - u t c z a  17. 8 z é m .

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

E lőfizetést é s  hirdetést e l f o g a d  
a z  „ E v .  C s . L a p “ k i a d ó h i v a t a l a  
( F lo r n y á n s z k y  V. h í r l a p k i a d ó -  
h i v a t a l a ,  A k a d é m ia - u  4 .) ,  h o v a  
a r e k l a m á l á s o k  i s  k ü l d e n d ő k .  
A szerkesztőség írószobá ja : 
IX . ,  K n é z i t s - u .  17. s z ., h o v a  a  

k é z i r a t o k a t  k e l l  k ü l d e n i .

Kilenczedik évfolyam. Budapest, 1904. április 30. 8. szám.

___ Ne féljetek! ___  
. (B.) k i  erény útja tövises; kegyes, jámbor életedet a világ

gyakran kigúnyolja, az irigyek meg is rágalmaznak. Ilyenkor jusson 
eszedbe Krisztus intése, biztatása:

— Ne féljetek tő lük ; mert nincsen semmi oly elrejtett dolog, 
melynek meg nem kell jelentetni és nincs oly titok, melynek meg 
nem kell tudatni. (Máté X. 26.)

Krisztus mondja, a ki az Alfa és az Omega, azaz a kezdet 
és végezet, a ki vagyon, a ki vala és a ki eljövendő, a ki az Első 
és az Utolsó, a ki örökkön örökké él (Jel. I. 8, 17, 18.): ne 
csüggedjetek tehát.

Ha a gonoszok, az ellenség hatalma még egyszer akkora is 
volna s a ti gyengeségtek még nagyobb volna; ha az egész világ 
ellenetek fordulna: ne féljetek, mert erős vár nektek az Is ten ; ne 
féljetek, mert az Úr felkentje védő pajzsotok.

Krisztus tanítása az Igazság, melynek nincs szüksége a sötétség 
leplére; napfény, világosság után vágyódik; s hívei nem suttogva, 
nem bujkálva, hanem nyilvánosan, fenszóval hirdethetik elveiket, 
meggyőződésüket. Senki lelkiismerete ellen ne cselekedjék.

Attól tartotok, hogy a világ haragját vonjátok magatokra? 
Igaz, a történelem és az élet egyaránt bizonyítja, hogy a hamisság 
sokszor diadalmaskodik, a hatalmasok nem egyszer eltiporják a 
gyengébbeket, dühhel rontanak az ártatlanra: de nem csalóka nap
fény, játszi délibáb-e inkább csak sikerük, erejük, diadaluk?

Heródes minden csalárdsága, erőszakossága, kegyetlensége és 
hatalma mit használt ? Hasztalan gyilkoltatta le százszámra az ártat
lan kisdedeket; a kit halálra keresett, megmenekült. Ügyesen gon
dolta ki pokoli tervét — emberi számítás szerint — mint a prédára 
leselkedő pók, szőtte-fonta hálóját: mégis kudarczot vallott.

Annyi ártatlan vér kegyetlen kiontása miatt tengernyi szenve
dés, mérhetetlen kín lett a jutalma. A kétségbeesett, szerencsétlen
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anyák átka megfogant. A vérszopó királynak folyton a fülébe csen
gett a gyengéd kisdedek éles sikoltása s a megrémült anyák vér- 
fagyasztó jajveszéklése, borzasztó kiáltása és félelmetes átkozódása; 
rémlátások üldözték, bármerre futott, maga előtt látta az ártatlanok 
borzasztó haláltusáját s a szerencsétlenek kétségbeesését.

Hány Heródes járhat köztünk, a kinek csak a hatalma kisebb, 
de a lelkiismereti furdalása vetekedhetik azéval. Van-e okunk ezektől 
félnünk ? Árthatnak-e ezek nekünk ? Fogadjuk meg Krisztus szavát:

— Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, a lelket pedig 
nem ölhetik m eg; hanem inkább féljetek attól, a ki mind a lelket, 
mind a testet elvesztheti a gyehenába. (Máté X. 28.)

El ne tántorodjunk Krisztustól s bátran valljuk Mesterünknek. 
Ha mi meg nem tagadjuk, 0  sem tagad meg minket s ha mi val
lást teszünk róla, ő is megemlékszik rólunk Isten előtt. Hisz maga 
mondja, maga Ígéri:

— Valaki azért vallást tészen én rólam az emberek előtt, én 
is vallást tészek arról az én mennyei Atyám előtt. (Máté X. 82.)

Ne féljetek a gonosz nyelvektől, a világ gúnyától, hogy a 
Krisztus követői vagytok. Sem pokol, sem halál, sem semmiféle 
gonosz nem árthat nektek, ha veletek a Krisztus. Ne féljetek!

J é zu s .
( M agányban .)

Ha m agányos  óráimban  
E g y  gondolat m eg-m egvillan  
K e b e le m n e k  m é ly lő  m é ly é n , 
M ikor épen n e m  is v é ln ém  : 
M intha n e m  is v o ln é k  ébren, 
F ö lrezzen ve  s z in te  ké rd em :  
E  gondolat, e s zen t  vendég, 
M inő  n em  is kerese tt  m ég  
Soha, soha itt fö l engem  :
Ide titkon honnan  lebben ?
K i  mutatta  m eg  az utat, 
M elyen  k ö n n y e n  ide ju tha t?  
Vagy k ive l  jött, k i  k isérte  
M agányom  e rejtekébe ? . . .

Míg kérdezem , ku tatgatom  :
A  lebbenést, n e s z t  hallgatom, 
M ely  szobám on átalsuhan  —
Óh Te vagy az, Te vagy, Uram I 
A te áldott jó  sze l lem ed  
H ő  h o m lo ko m  legyin ti  meg, 
M int h ü s  sze llő  a fűszálat,
M ely  magában kisül, szárad,
Ha a n a p n a k  izzó  f é n y e  
T ű z  le fo ly ton  a tövébe 1 . . .
Hej, az élet perzsel,  éget,
N e m  találok m enedéket,
Csak ez  édes, s z e n t  magányban,  
A hol, Uram, R ád  találtáml

N e  is m e n j  el, maradj vé lem ,
H add sorjába k ibeszé lnem  
Fej-fővesztő  tengergondom :
Majd talán ú g y  n e m  aggódom.
S zó l j  h o zzá m  Te ’s, — szelíd  szavad  
S z ívb e  zárom, szívben  marad,
É s  ott term el erőt, hitet,
M ely  új tettre lelkesíthet,  —
S m a g á n y o m ’ ha el is  hagyom,
S  rám  uszú l  az élet nagyon  
É s  szór tüzet rám, eleget:
N e m  fé le k  én, n e m  rettegek,
F egyverem , a Te s ze n t  szavad,
M in t  Te, Uram, — áll, m egm arad  I Petrovícs Pál.
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Luther és Melanchton.
A reformáczió nagy műve elvál- 

hatatlanul kapcsolódik Luther és 
Melanchton nevéhez. Amaz a nap, 
emez a hold, tüzes fénynyel, az igaz

ság mardosó szavával küzd az egyik, 
halavány, de biztos világosságai, 
szelíd szóval jár mellette a másik.

A lipcsei vitában már Luthert tá
mogatja, sőt nagy, illetve széleskörű

A Z  „ E V .  G S A L Á D I L A P “ T Á R G Z Á J A .

Szenvedjünk az igazságért!
Irta : P e try  Gyvtláné.

(Folytatás.)
— Mit bujkálsz, te semmirevaló, 

hé? — kiáltott rá a gazda.
A legény megállt s mint a tetten 

kapott bűnös, ütötte le a fejét, de nem 
felelt.

— Beszélsz-e, hé, vagy széttörjem 
a fejed?

— Há t .. .  h á t . . .  izé . . .  gazduram, 
az Eszter mondta, hogy várjak itt rá 
alkonyaikor, beszéde van velem.

Csöndes Péter megdöbbent a szóra. 
Olyan volt, mintha valaki fejbe verte 
volna. De különös, most már nem 
csak a sértett hiúság bántotta, de

ismereteinek nyoma meglátszik a 
bibliafordításon, mely olyan kiválóan 
becses a német irodalomban A mi 
egyházunkat örökbecsű művel aján
dékozta meg. Ez az „Ágostai hit

vallás, mely Luther útbaigazításával 
ugyan, de Melanchton szelíd, türel
mes leikével készült olyan meggyőző 
erővel, hogy az evangélikusokról táp
lált rossz vélemények javarészét meg-

valami nagyobb annál, súlyosabb, 
keserűbb. Á lánya jámborságában 
kezdett kételkedni.

Eszter ? — lökte ki a kérdést 
tompán.

— Ő, — bólintott a legény.
— Mikor?
— A mikor ezt a keszkenőt adta 

nekem.
Már ez több volt a soknál, az áruló 

kendő ott himbálódzott a legény vas
kos kezében.

Csöndes Pétert elfutotta az a sokak
tól régebben oly sajnosán ismert bor
zasztó harag, határtalan indulat. Ki
kapta a legény kezéből a kendőt és 
vadúl lóbálva, kezében, berontott az 
első szobába. Eszter a szövőszékben 
ült és szőtte a vásznat. A gyerek ott 
motoszkált a padkán. Egy cserép-

Luther és Melanchton.
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döntötte. Még Luther is elismerte 
róla, hogy ily „szelíden és csendesen 
lépni“ még ő sem tudott volna. Ezzel 
a fontos irattal tettek vallást a csá
szár és a birodalom előtt hitükről az 
ősök, ezért vagyunk mi ágostai hit
vallású evangélikus keresztyének.

Nem kevésbbé fontos a hitvallásnak 
védöirata, melyet a katholikusok c á 
foló iratára készített Mélánchton, mely
ben részletesebben ismerteti az egyes 
fontosabb czikkeket, másrészről tel
jes történelmi hűséggel kimutatja a 
katholikusok tévedéseit.

Meleg vonzalom fűzte e két neves 
férfiút egymáshoz. Luther családjá
nál majd napos vendég s nem esik 
itt családi ünnepély, melyben részes 
ne lenne kis fia, Luther Jancsikának 
játszótársa.

A magyar ifjakat, kik Wittenber- 
gában tanultak, kiválóan kedvelték 
mindketten, sőt Melanchton külön 
latinnyelvű istentiszteletet is tartott 
számukra.

E baráti vonzódásnak Luther ha
lála vetett véget 1546-ban, Melanch
ton 1560-ban követte. H .  L .

katonát állítgatott fe l; de az mindég 
lebillent a féllábáról.

— Takarodj a házamból, te hit
vány, te ravasz, álnok, tettető! — 
dörgött az öreg Csöndes, Eszter ar- 
czába vágva a kendőt.

— Hazug az imádságod, a nézésed, 
a szavad! — kiabált magánkívül.

Eszter ijedten állt fel a szövőszék
ből és sápadt, rémült arczczal nézett 
apja szikrázó szemébe.

— No, — szólalt meg a mostoha 
gúnyosan az ajtóban, — csakhogy 
kegyelmed is rájön. Mindenki tudta, 
csak kend nem.

Ez olaj volt a tűzre. Mindenki tudja 
és legelébb az Úristen.

— Takarodj a házamból, alávaló ! 
— hörögte.

A MI SIONUNK.
A lajoskomároiniak köréből. A

lajoskomáromi ág. hitv. ev. egyház- 
község pénztárába az utóbbi időben 
a következő adományok folytak be : 
Légid. Mosberger Pál, jan. 7 én el
hunyt neje : Schnitz Terézia emlékére 
a templomépítési alapra adott: 100 
kor., Schnitz Simon pedig, febr. 22-én 
elhunyt neje: Schmeltzer Mária em
lékére : 1. a templomépítési alapra 
40 kor.; 2. az oltárképalapra is 40 
kor , összesen : 80 kor.

A templomépitésre adott még: Ki- 
bitz Ádám s neje egyetlen leányuk 
konf. emlékére: 12 korona Wieland 
Mátyás s neje leányuk konf. emlékére 
12 korona, Snitz Pál s neje leányuk 
konf. emlékére: 10 kor., Macher Pál 
s neje fiuk konf. emlékére: 6 kor., 
Czéh Pál s neje leányuk konf. emlé
kére : 15 kor., Reisz György s neje 
budapesti lakosok leányuk konf. em
lékére : 10 kor., Mosberger János s 
neje fiuk konf emlékére: 10 kor., 
Mosberger József s neje fiuk konf. 
emlékére: 6 kor., Láng Márton s 
neje leányuk konf. emlékére: 5 kor., 
Szakács Keresztély s neje nevelt 
leányuk konf. emlékére : 5'kor, Wieand

— Mit vétettem ? — kérdé Eszter 
remegő ajakkal.

— Eljátszottad a becsületed! — 
hallatszott az öreg bugáshoz hasonló 
mély szava. Aztán újra, mint a vad 
bika, a ki ökleléshez készül, dühösen 
kiáltott:

— El, szemem elől, e l! Hogy az 
uradat megszeretted, azt megenged
tem, de hogy így alattomban a szol
gára szemet vetettél, azért meglakolsz.

Eszter önkénytelen a mostohára 
nézett; sejteni kezdett valamit.

— Az uramhoz való hűségem, — 
szólt komolyan, — egy életre szól.

Csöndes Péter megrázta fejét, mint 
a dühös oroszlán!

— Nem hiszek többé neked soha, 
pusztulj a házamból. Többet vettél 
el tőlem, mint a mennyit gondolnál.
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György s neje leányuk konf. emlé
kére : 6 kor., Szapper András s neje 
anyátlan árva unokájuk konf. emlé
kére : 10 kor., Juhász János s neje 
fiuk konf. emlékére: 4 kor., Stiedl 
András s neje leányuk konf. emlé
kére : 6 kor. -  - A templomdiszítési 
alapra adott: Szakács György s neje 
leányuk konf. emlékére: 10 kor.,
Simon János s neje leányuk konf. 
emlékére: 10 kor. — Az iskolai 
alapra- adott: Meidlinger József s 
neje fiuk konf. emlékére 5 kor., 
Reisz Márton s neje utolsó fiuk konf. 
emlékére: 86 drb. csillár - gyertyát 
adott. Hofbauer József s neje fiuk 
konf. emlékére az egész évi úrva
csorái bort adja. Stiedl Terézia, haja
don a második csillárt művirágokkal 
diszitette 6 kor értékben. Isten ál
dása szálljon a kegyes adakozókra. 
A hívek közűi az Úr vacsorájához 
járultak: Virágvasárnapján : 146 férfi, 
171 nő, összesen 817. Nagypénteken: 
90 férfi, 107 nő, összesen: 197- 
Húsvétvasárnapján: 66 férfi, 49 nő, 
összesen: 115. Húsvéthétfőjén: 95 
férfi, 87 nő, összesen 182. Mindössze: 
397 férfi, 414 nő, összesen: 811.

A locsmándi nőegyesület. Amely 
gyülekezetnek lelkésze híveinek való-

Egyet azért nem adok vissza. Taka
rodj innen, Gyuri mindent elmondott.

Eszter újra mostohájára nézett. Az 
asszony közömbösen tett-vett a szo
bában.

Talán, ha egy szót kimond, a mely 
napnál világosabban tolakodott ártat
lan lelke elé, talán minden másként 
fordulna.

De ő azt a szót nem akarta ki
mondani.

Kora reggel nekiindult gyermeké
vel a beláthatatlan hómezőnek, arra
felé, a honnan ide jött.

Tudta, hogy most azért az igaz
ságért szenved, a mit nem akart ki
mondani. De a mostoháját nem akarta 
tönkretenni úgy, hogy magát meg
mentse.

bán jó pásztora, ez a pásztorkodás 
megtenni áldott gyümölcsét. Csak a 
minap olvastuk a locsmándi ev. gyüle
kezet missziói adományát, ma már 
megint munkás az adakozó kéz. Nő
egyesülete tett tanúságot legújabban 
élő hitéről. Nagypénteken az oltárt 
pompás gyászteritővel vonatta be. A 
gyülekezet szemébe ötlő rész köze
pén feltűnő szép a töviskoszorú övezte 
görög kereszt. Gondos ujjak varrták 
bele hímmel, fehér ezüstszállal a ke
reszt szegeit, egyik kőszegi lelkészné 
felügyelete alatt. Vajha számos helyen 
követésre találna e szép példa gyü
lekezeteinkben ; lelkészeink pedig elől 
járnának a példaszó megvalósításá
ban, hogy „minő,en ékesszólásnál szeb
ben beszél a tettu.

Lelkészválasztás. A marosvásár
helyi ág. hitv. ev. egyház e hó 10-én 
d. e. 11 órakor Folberth Ernő esperes
helyettes vezetése mellett lelkészt 
választott. A hívek nagy érdeklődést 
mutattak és csaknem teljes számban 
jelentek meg. Négy pályázó közül 
Beyer Fülöp zsablyai (Bács-Bodrog- 
megye) lelkészre esett a bizalom. — 
A szepesmegyei Matheocz Thern Edét, 
az eddigi szomolnoki lelkészt válasz
totta meg egyháza fejének. — Poprád-

Fölötte csak Isten ítélhet, neki 
nincs joga hozzá.

A faluból észrevétlen jutott ki. 
Még mindenki mélyen aludt, a föld 
is magára húzta ezüst takaróját. A 
mint az országúira ért, szánba fogott 
lovak csengetyűjét hallotta maga 
mögött. Gyuri ment a malomba.

A legény arcza hosszúra nyúlt, 
mikor a kendőbe burkolt két alakot 
megpillantotta.

— Hová, hová ilyen jókor? — kiál
tott Eszterre. Eszter az út szélére 
tért ki a szán elől és onnan szólalt 
meg szomorú hangon :

— Lásd, Gyuri, én sohasem bán
tottalak, mért tanúskodtál ellenem 
hamisan ?

A legény kezében megrándult a 
gyeplő, haja tövéig elvörösödött és
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Felkára vitték Fischl Tóbiás csanálosi 
papot, míg Lőcsén a második lelkészi 
állást káplánokkal, Ratzenberger Fe- 
ronczczel töltötték be.

A Baldácsy-alapítvány tőkéje, 
mely hazánk minden protestáns, tehát 
ev. és ref. egyházkerületét körülbelül 
9000 koronával segélyzi, jelenleg 
1.617,028 kor., 18,400 koronával több 
mint 1902-ben. Az 1904-ik évi költ
ségelőjegyzés szerint bevétele 143,221 
kor., melyből 117,660 korona tiszta 
jövedelmet remél.

A Biblia a hadfiak között. Farkas
szemet néz messze keleten japán, 
orosz. Szemükben, kezükben gyilkos 
tűz honol. De a szív ádáz haragját 
féken tartja bősz ellenségben is az 
embert, a felebarátot akarja megis
mertetni egy kis könyv, a könyvek 
könyve: a Biblia.

Az angol külföldi Biblia-Társaság 
nagyszámú Bibliát szállíttatott a har- 
czos japánok közé, hogy az Isten 
igéjének igaz fegyverét nyomja ke
zükbe nehéz küzdelmükben, magasz
tos czélul tűzvén eléjük az örök élet 
hervadhatatlan koronáját.

Alig hangzott el a japánok közt 
a harczi riadó, megjelenik Tokióban, 
Japánország fővárosában, a Biblia

szeme kerekre nyílt, a hogy lebámult 
az út közepén haladó sápadt asz- 
szonyra.

Most értette meg valójában, mit 
cselekedett. Lecsüggesztette a fejét, 
mintha valahol mentséget keresne. 
Aztán jobb karja, melyben az ostort 
tartotta, magasra emelkedett, majd 
ismét neki lódult és a két ló az erős 
ütésre nekivágtatott a járatlan hó
szőnyegnek.

Vad futással akarta elhallgattatni 
lelkiismerete fenyítő szavát.

Eszter asszony pedig csak ment 
tovább, mint egy évvel ezelőtt, ke
ményen taposva a havat, mintha a 
maga szenvedését akarta volna szét
taposni. A gyerek kicsiny csizmáiban 
mellette vánszorgott. Eleinte tetszett 
neki a szép fehér hóban a saját láb-

Társaság küldöttje s 50,000 japán 
Bibliát és új-szövetséget ajánl a japán 
hadügyminiszternek, hogy katonái 
között szétossza. Bár teremne ez a 
gazdag áldás gazdag gyümölcsöket!

Igaz ugyan, hogy a jó mag közül 
jut az útfélre is, olvasatian marad 
nem is egy Biblia; de akadni fognak 
sokan a jó földhöz hasonlóak.

A békeség fejedelme, Urunk a 
Jézus terjessze védőpaizsát azokra 
is, kik őt tudva és tudatlan keresik.

A protestálás (tiltakozás) emlé 
ke. Speyer városa f. évi augusz
tus havában megható emlékünnepet 
ül. Az 1529-iki birodalmi gyűlésen való 
tiltakozásának örök emlékéül remek 
templomot építtetett.

Tornya 100 méter magas, alatta 
23 méter magasságú csarnokkal. A 
templom 54 méter hosszú 22 ablak
kal, melyeket bibliai és egyháztör
téneti képek díszítenek.

Oltára 12,000 koronába, szószé
ke 2400 koronába került, melyekre 
alapítványaikból tellett. Orgonáját a 
német egyházi énekegyesület építette 
62 változattal. Öt harangja együtt 
410 métermázsa súlyú, a legnagyob- 
bik 183 métermázsát nyom. Az épít
kezés költsége meghaladta az 1 millió

nyoma, de később fázott és kis kezei 
vörösek, puffadtak lettek a hidegtől.

— Hová viszi, mama, Palikát?
Az asszony szemében sajátságos

fény gyulladt ki, mikor a gyermek
hez hajolva, biztatón suttogta.

— Apóhoz megyünk, Palika!
— Apóhoz, — kiáltott örvendve a 

gyerek, — jaj Istenenl, de jó ! Apa 
szereti Palikát, nem haragszik, nem 
kiabál, hanem megcsókolja Palikát

A kicsi mintegy új erőt kapva 
ballagott tovább.

— Jer már megint az ölembe, 
Palika, oly hideg a kezecskéd, a 
csizmácskád tele van hóval. Hadd 
melengesselek meg, fiacskám. Úgy, 
most jobb?

Palika álmosan bólintott, hogy jobb.
Az asszony nagy szürke kendőjé-
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200,000 koronát, mely mind önkéntes 
adakozásból gyűlt egybe. Mennyire 
távol vagyunk még mi mindezektől!

Alapkő-letétel. A kondorosi ev. 
egyházközség új templomának alap
kövét megható ünnepélyességgel e 
hó 13-án tették le. A hívek nagy 
sokasága gyűlt egybe a nap reggelén 
a régi imaházban, hol rövid beszéd 
után a lelkész az ünnepély rendjét 
megállapítván, kitódult a sokaság az 
építkezés helyére. Szent ének és buzgó 
könyörgés után a lelkész megáldotta 
az első téglát. Felolvasta Férés József 
esperesnek buzdító és áldást kívánó 
sorait, majd Gerey Ernő budapesti 
műépítésznek, a templom tervezőjének, 
üdvözlő sürgönyét. Azután egy család
apának, Medvegy Jánosnak kegyes 
cselekedetéről emlékezett meg, ki is 
10 gyermeke mindenikének nevében 
egy-egy téglát tétetett az alapba, 
20 -  20 koronával váltva meg ezeket; 
a saját és elhunyt neje nevében pedig 
100—100 koronát ajánlott. Azután 
kezdetét vette az építés munkálata.

Jótékonyczólú est. A nagybányai 
ág. hitv. ev- egyház húsvét másod
napján nagyszabású estét rendezett, 
mely pompásan sikerült. Révész János 
lelkész „Eleven újságot0 szerkesz-

vel magához kötözte a gyereket. így 
értek az első faluhoz. Egy borzas 
leánykával találkoztak, a ki néhány 
disznót hajtott a nyájra.

— Ugyan hová viszi néni ezt a gye
reket olyan hidegben kiáltott Eszterre.

Eszter elmosolyodott.
— Az apjához — felelt és olyan 

megkönnyebbülést érzett, a hogy ki
mondta.

Tíz óra felé felkerekedett a szél 
és a hideg csípősebbé vált. Eszter 
kénytelen volt az öreg Mari nénihez 
bemenni a második faluban, hogy a 
gyermeket felmelegítse. Maga is alig 
bírt már menni. Pedig messzi útja 
volt még hátra.

A jó öreg éppen kását evett teper 
tővel. Töpörödött asszonyka volt, rég 
özvegy, az istenadta. Alig hallott már,

tett ez alkalomra több előkelő író 
közreműködésével s azt a nagybá
nyai hölgyek óriás közönség jelenlé
teben rendkívül nagy sikerrel adták 
elő. A díszterem japán és orosz 
sátorral volt díszítve, hol teát, pezs
gőt stb. árultak az egyház javára. Az 
estnek bevétele 1200 korona volt.

Ösztöndíj-alapítvány. Néh. Király 
Béla, volt soproni ev. főgimnáziumi 
tanár emlékére hálás tanítványai 800 
korona ösztöndíj-alapítványt tettek a 
soproni főgimnázium tanuló ifjúsága 
javára. A tanítványi hála és kegye
let nemes szívre vall.

A Tabitha-egyesület — mint 
értesülünk —- idei közgyűlését május 
hó 4-én d. u. fél ötórakor tartja meg. 
Borbély Lajosné 200 koronával az 
egyesület alapító-tagjainak sorába 
lépett. A jószívűség a nőnek legszebb 
ékessége.

Orgona-hangverseny. A bpesti 
városligeti és a kispesti ág. hitv. ev. 
templom-alap javára f. hó 29-én és 
május hó 6-án esti 6 órakor két nagy
szabású orgona-hangversenyt rendez
nek. Jegyek 6, 4 és 2 koronáért kap
hatók a lelkészi hivatalokban, iskolai 
igazgatóknál, hitoktatóknál, a Tabi- 
tháknál és néhány zeneműkereskedés-

alig látott és az emlékezete is cser
benhagyta. Azért Esztert megismerte.

— Gyere, Esztikém, galambom, ülj 
le, itt la egy kanál. ízlelj belőle, lel
kem. Bezzeg a te apád házánál külömb 
járja.

A fiatal asszony alig kóstolta, de 
a gyermekét jól tartotta.

— Maradj még, lelkem, jobb itt a 
melegen, majd olvasol nekem a szent
írásból. Ládd, hogy a szemem meg
romlott, azt se tehetem. Hej, pedig 
addig boldog az ember, még onnan 
szemelgethet magának orvosságot.

Eszter, a mint felnyitotta a rézkap
csos nagy könyvet, először is — akarva 
vagy véletlenül — Máté evangéliomára 
nyitott: „Boldogok, kik üldözést szen
vednek az igazságért, mert övék meny- 
nyeknek országa. “



146 EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

ben. Olvasóink pártoló figyelmébe 
ajánljuk.

Gyászrovat. Poszvék Gusztáv 
soproni nyugalm. 

líceumi tanár, a közelmúltban jobb
létre szendertilt. Áldás emlékén! — 
Ugyancsak e hóban hunyta le örökre 
szemét Hetvényi Lajos ny. tanító, 
48-as honvéd. Béke poraira!

Luther jószívűsége.
Luther házába bárki bemehetett, 

szívesen látott mindenkit. Barátságos 
fedelét, falat kenyerét megosztotta 
szegénnyel, gazdaggal szívesen.

Leánytestvére, ki Mansfelden vala 
férjnél, korán elhunyt, úgy hogy két 
leánykájára s három fiára ő viselt 
gondot. Másik nővérének fia: Polner 
János, fivérének gyermeke: Márton, 
szintén hozzákerült, Gyermekei mel
lett tanítót tartott, ki akárhányszor 
az idegen gyermekkel együtt nyolcz- 
tíz gyermeket ültetett Luther aszta
lához naponként. Ama futó vendé
geknek se szere, se száma, kik házá
ban hosszabb-rövidebb időre barátsá
gos otthonra találtak. A brandenburgi 
választófejedelem nejét, Erzsébetet, 
vallása miatt való menekültében hű

ségesen gondozta. Majd az 1527-iki 
pestises esztendőben Schurf és Bugen- 
hagen kollegájának egész családját 
magához vette.

Ki tudná azokat felsorolni, kik 
Vittenbergába utaztak csupán azért, 
hogy Luthert lássák, vele beszél
jenek ?

Természetes, hogy háztartása meg
lehetős pénzösszegbe került, melyet 
csak a jóbarátok, ismerősök ajándé
kai csökkentettek, kik között igen sok 
neves férfiút találunk. Többek közt 
a dán királyt, nem szólva a szász vá
lasztófejedelemről, ki daczára annak, 
hogy évi 200 frtot juttatott Luther
nek, még vaddal, ruhával, sőt borral 
is többször meglepte a reformátor 
számos tagú családját.

Azért több ízben hangoztatta Luther 
szegénységét, különösen olyankor, mi
kor nem tudott valakin úgy segíteni, 
a mint szeretett volna.

A reformátor jószívűsége nem is
mert határt.

Az általános drágaság idején a 
szűkölködők közt osztja ki gabonáját. 
Mikor az élelemnek maga is szűké
ben van, jó emberek segítenek rajta, 
de a mi hozzá kerül, annak nála 
nincs állandó maradása.

Az öreg bólongatott és kezét szo
rosabbra kulcsolta.

— Isten nevében, Isten tetszésére, 
bizony a szenvedés is könnyebb — 
motyogta.

Eszter felállt. Neki még menni kell!
— Aztán gyere vissza hozzám — 

kiáltott az öreg a távozók után.
—- Visszajövök, néni. Majd itt ke

resek munkát a maga falujában.
A mint elindult, olyan csodálatos 

könnyűséget érzett tagjaiban. Szive 
nyugodt, tiszta volt. Maga vette 
magára a szenvedést és mást meg
mentett általa. Ezt meg kell mon
dani az urának, a kihez a legerő
sebb hitvesi hűség kötötte.

Alkonyodon már, mikor a teme
tőbe értek. Érintetlen volt mindenütt 
az utakon a hólepel. Ki keresné fel

ilyen zord időben a halottak biro
dalmát ?

Egyik-másik kis kereszten meg- 
meg himbált a bús téli szél egy-egy 
elhervadt koszorút. A varjak gyászos 
károgással röpülnek keresztül, mintha 
ők is temetnének.

Eszter a sok egyforma kis kereszt 
között egyszerre megtalálta a magáét. 
Mintha csak a régi otthonába érkezett 
volna, oly megnyugvással borúit 
melléje.

A fáradság, kimerültség, hideg, 
mely ellen egy hosszú nap küzdött, 
most végre diadalt arattak. Szempillái 
elnehezedtek, kezei erőtlenekké váltak.

Hirtelen a kebléhez kötözött gyer
mek megmozdult, kis karjait kiter
jesztette és diadalmas, örvendő kiál
tása messzire csengett:
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Képünk azon jelenetet örökíti meg, 
midőn egy szegény ember keresi fel 
Luthert, nagy szüksége miatt segít
ségét kéri. De neki akkor éppen nem

felelte: „A gazdag Isten megjutal
maz érte“. Igaz ugyan, hogy bőkezű 
ségét gondos felesége némileg kor 
látozta, de jó szive e korlátot ren

Luther jószívűsége.

volt pénze, fogja magát s a sziiköl- 
ködőnek odaadja azt a pénzösszeget, 
melyet gyermekének keresztszülői 
ajándékoztak keresztelése alkalmá
ból. — Mivel megszólták érte, azt

— Nézd, mama, ott lakik Istenke ! 
A nyugoti égbolt alján pirosán 

búcsúzó nap olyan volt, mint egy 
feltáruló aranykapu a jók, igazak 
számára. Eszteren valami csendes, 
jóleső érzés futott keresztül.

Isten! Mindent magában foglal ez 
a név, a mi szent és tiszta. Szinte 
túláradni érezzük szivünket a hálá
tól, szeretettől, ha az ő jóságára gon
dolunk. Hiszen annak a szeretetnek 
is, mely bennünk fakad, ő a forrása.

Eszter mindinkább bágyadó agyán 
egy gondolat futott keresztül: „Óh 
mily jó volt szenvedni, hisz Istenhez 
jutottam közelébb.“

Magához szorította végső erőfeszítés
sel az elálmosodott gyermeket és feje 
csendesen lehanyatlott.

*  *  *

desen lerázta magáról. Magáról csa
ládjáról feledkezett meg, ha szüköl- 
ködőt látott, de nyomorúságára bal
zsamot rakott

H .  L .

Gyuri kocsis pedig ezalatt hiába 
verte a lovakat. Valamitől nem tudott 
elszaladni. Szurkába, vágta, ütötte az 
a koponyáját és nem volt maradása.

Otthon a hátsó házban frissen sült 
kalács, piros bor várta, de a kalács 
ízetlen volt, a bor meg keserű.

— Nem kell nekem semmi, dör- 
mögte oda a gazdasszonynak, a ki 
nyájas szóval kinálta.

Mikor lefeküdt, akkor se jött álom 
szemére. A hogy lehunyta, egysze
ribe megjelent előtte az Eszter sápadt 
képe, a mint kipirosodott kezeivel 
ott ballag az út szélén. „Mért tanús
kodtál ellenem hamisan, hisz én soha 
sem bántottalak. “ Mondta akkor olyan 
szelíden, olyan nyugodtan, mintha 
nem is neki fájna, csak a Gyurit 
sajnálná, hogy olyat tehetett.



148 EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom- és papi-

lak-alap javára adakozott: Hodrusbánya 
(Hátidéi V. föesperes révén) 4 korona. Isten 
áldása érte! Főösszeg;: 6456 K67 f. Kegyes 
adományok az erzsébetfalvi ág. hitv. evang. 
egyházfelügyelőségnek (Erzsébet-u. 79.) kül
dendők.

A békéscsabai Luther-szoborra befolyt: 
V ych o d n a: Runyi 0. 1 K, Ruman M. 

20 f, Scholtz P. 60 f, Maczko J. 40 f, Uzsik 
M. 60 f, Brezina M. 40 f, Uzsik M. 40 f, 
Stein A. 40 f, Svada M. 20 f, Lehoczky M. 
40 f, Pékár J. 40 f, Pasztucha P. 40 f, Krupa 
J. 20 f, Bratul M. 20 f, Gazik M. 20 f, Kos- 
jar J. 20 f, Bratko Gy. 14 f, Zazrivi M. 10 f, 
Krupa Gy. 14 f, Krupa P. 30 f, Krupa M. 
10 f, Bratko M. 10 f, Gazik Gy. 20 f, Hano 
Gazik S. 40 f, Gazik M. 40 f, Glina P. 40 f, 
Gut J. 20 f, Mandis M. 20 f, Tűrtek M. 20 f, 
Kriska Á. 40 f, Krisko Krupa M. 30 f, Gas- 
parcsik M. 50 f, Svajla J. 20 f, Fubo M. 
60 f, Ligao Ruman J. 20 f, Gbal Janik M. 
20 f, özv. Juzeoné 30 f, Postaruk J. 20 f, 
Murán M. 10 f, Kral M. 16 f, Krivos M. 14 f, 
Hano Kubalos 20 f, Oatkos Éva 20 f, Vech- 
ter Á. 40 f, Wechter J. 60 f, Moravcsik L. 
40 f, Mihál M. 10 f, Landor P. 10 f, Labaka 
J. 40 f, Pafko P. 3 f, Strichla M. 10 f Gaj
dos M. 10 f, özv. Lokavccnó 10 f, Lehocky 
J. 20 f, Lehocky M. 10 f, Hosko J. 13 f, 
Vocher M. 16 f, Gajdos J. 20 f, Gajdos P. 
10 f, Vechter M. 10 f, Zazrivy J. 10 f, Mu
rán A. 10 f, Blasko Gy. 10 f, Nahalka Éva 
6 f, Gasparcik M. 10 f, Lehocky M. 10 f, 
Drugay M. 10 f, ifj. Drugay M. 10 f =  
16 kor. 86 lillér. — S elm eczbánya: Hren- 
csik Károly ev. lelkész 2 K, Grezeho M.

— Ej, hát nem hagynak már nekem 
nyugtot ! — riadt fel a legény, a 
másik oldalára fordulva. Akkor meg 
nagy távolról gyereksírást hallott.

—- Fele se tréfa ennek, — ugrott 
fel ágyáról Gyuri, — én bizony ilyen 
sokat nem viselek a lelkemen. Megyek 
a gazdámhoz és felmondok. Nem én, 
egy minutáig se maradok itt, a hol 
az a gyehenára való asszony így 
megvett. Hadd jöjjön az Eszter vissza.

Elgondolta, hogy most már vége a 
sok jó eszem-iszomnak. Talán- saj
nálta is egy kicsit, de azt is tudta, 
hogy már jó szívvel nem nyelhetne 
itt egy falatot, egy kortyot se. Le
gyen hát vége a jó sornak, de az 
igazat kiadja.

Eloldotta a madzagot, a mivel az 
istálló volt bekötözve. Csak úgy dőlt

1 K, Viederland P. 1 K, Kartalik A. 1 K, 
Hajniczky A. 1 K. Bogya J. 2 K, Soltész 
J. 2 K, Kartalik J. 1 K, Baumerth D. 1 K, 
Sch. P. 1 K, Ursiny J. 2 K, Chrien K. 1 K, 
Baumerth L. 1 K, Zsemla M. 1 K, Zsemla 
Erzsébet 40 f, Rémén D. 2 K, Teszák A. 
1 K, Holvay K. 1 K, Kozák L. 1 K, Hel- 
vigh J. 1 K, Waigel A. 2 K, Schimko J. 
1 K, Prandorfi S. 1 K, Gyurkovitsné 2 K, 
Weigalné 1 K, Klein Gy. 1 K, Sassko M.-né 
1 K, N. N. 1 K, Lichy Samuné 1 K, Schind- 
ler Gy. 1 K, Paulik L. 1 K. Lacny J. 1 K, 
Mráz M. 1 K, Gubrich Judith 80 f, Králik 
V. 1 K, Medvny A. 1 K, Bánik L, 1 K, 
Králik K. 1 K, Lichy S. 1 K, Grajhan J. 
1 K, Hanuska M. 1 K, N. N. 1 K, Térén 
M. 1 K, Bogya J. 1 K, Flóro J. 1 K, Pecher 
S. 1 K, Ulbrich P. 1 K, Hrozioncik 1 K, 
Majovszky M. 2 K, Masznv D. 1 K, Grescho 
A. t K, Paulinyi M. 1 K, Majduch J. 1 K, 
Majduch S. 1 K, Grescho J. 1 K, Vangl J. 
1 K, Rémén Mihályné 40 f, Kanaba J. 1 K, 
Szombaty Gy. 1 K, Ulbrich M. 20 f, Waigl 
J. 1 K, Kuna M 2 K, ifj. Rémén S. 1 K, 
Scibrányi J. 1 K, Haláth D. 1 K, Palesh P. 
1 K, Kovács J. 1 K, Szkladan Z. 20 f, Han- 
nusz J. 60 f, Polonyi S. 1 K, Hoíímann M. 
40 f, Vaigl M. 60 f, Szombati J. 20 f, Jasko 
J. 20 f, Grabisz S. 30 f, Standner K. 50 f, 
ifj. Pantyik P. 1 K, Majovszky Gy. 1 K, 
Klein D. 1 K, Uliha J. 1 K, Moravecz J. 1 K, 
összesen : 84 K 10 f. — L ip tó-Szt-Péter: 
Blistan Mihály 2 K, Bendik Márton 60 f, 
Csík János 40 f, Svrcek Péter 40 f, Dum- 
bala János 40 f, Zachar Márton 40 f, Tom
iik János 1 K, Zatko Mihály 1 K, Janicky 
Péter 40 f, Jonár Pál 60 f összesen : 7 kor. 
20 f. — Fakóvezekény : Wrábel Ferencz 
10 f, Szadovszky Péter 20 f, Wrábel Fe-

kifelé a hideg levegőbe a meleg 
pára. Az első házból se tudott aludni 
valaki. Ott lépte a nagy csizmáival 
a havat Csöndes gazda.

0 is azt a sápadt arczot látja, azt 
a gyereksírást hallja.

Sokszor többet szenved, a ki vét
kezett, mint a kinek véjéttek.

— Gazduram, megkövetem, én már 
innen elmegyek. Nem vagyok érde
mes a szolgalatjára, mert hamisan 
tanúskodtam az Eszter leánya ellen.

A folyosóra nyíló ablakot mintha 
valaki rémülten csapta volna be.

Csöndes Péter kábultan bámult a 
legényre

— Hol vannak ők?
Eszébe se jutott, hogy a legényt 

megfenyítse. Elsőbb dolga van most 
neki.
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rencz 20 f, Bogya István 20 f, ifj. Wrábel 
János 20 f, Mazki András 30 f, Wrábel 
András Cs. 20 f, Fehér János 40 f, Wrábel 
András 20 f, Kándevá Ferencz 10 f, Bongya 
Lajos 20 f, Fábry Péter 10 f, Salló Pál 
20 f, Vrábel István 20 f, Liptai András lel
kész 2 k. Szadofszky Péter 20 f, Szadovszky 
János 20 f, Csajági István 12 f, Kurina 
Péter 20 f, Guga István 10 f, Szadovszky 
Sándor 1 k, Szadovszky P.-né 10 f, Gyuris 
Poljaki Szadovszky J. 16 f, Szadovszky 
Györgyné 8 f, Bakovka András 40 f, Habaj 
testvérek 1 k. Bakovka János 39 f, Kovács 
Péter 40 f, Mészár István és leánya 30 f, 
Mészár Jánosné 20 f, Juhász Kálmán 50 f, 
í ’ábry István 20 f, Mészár János 19 f. Kuma 
János 40 f, Bénát István 29 f, Kurina István 
40 f. Szabados János 2 K, Szadovszky E. 
4 f, Michalovics Rezső tanító 1 K, Sza
dovszky Andrásné 20 f, Orsa Péter 20 f, 
Orsa János 20 f, Orsa István 1 K, Varga 
Péter 10 f, özv. Czibula Jánosné 40 f, Czi- 
bula András 20 f, Jakubik János 20 f, Ko
vács András 30 f, özv. Trnka Jánosné 20 f, 
Trnka András 20 f, Kovács Péter 20 f, Szi- 
rány Jánps 20 f, Trnka Ádám 10 f, Budlo- 
vics András 1 K, Prcsek András 20 f, Kubik 
Angrás 20 f, Buhlovics István 20 f, ifj. 
Warga János 10 f, özv. Tabry Jánosné 20 f, 
Szadovszky István, Bezerédi 40 f, Fábry 
Ádám 40 f, Mészár Judítha 20 f, Mészár 
István 40 f, Törnek István 10 f, Sirány I. 
20 f, Bernáth András 16 f, Buhlovits János 
10 f, Benyjak Katalin 10 f. Trnka Gábor 
10 f, Benyus István 10 f, Trnka Mária 20 f, 
Tabri István 20 f, Hajtun 10 f, Szmolka 20 f, 
flanko János 20 f, Mészárnó 10 f, Trnka 
András 20 f, Poljak Péter 30 f, Bernát 
István 20 f, Bernát E. 20 f, =  25 K 66 f.

— Ki parancsolta neked, hogy 
tegyed? — kérdezte kis idő múlva.

A legény révedezve nézett az első 
ház felé.

— Úgy? — kiáltott fel az öreg. 
— Majd ott is számolunk. Fogj be.

Az utczáról annyi nesz hallatszott, 
mintha valaki az ablakon ugrott volna 
ki. De az öreg semmire se ügyelt, 
maga is segített befogni a lovakat.

— Hol vannak ők? — kérdezte 
megint tépelődve.

— Keresztes felé láttam menni. 
Még sötétesvolt, mikora két jóvérű

ló röpítette a szánkát ki a faluból. 
Az özvegynél megálltak a második 
faluban.

— Járt erre tegnap az Eszter 
lányom ?

APRÓ TÖRTÉNETEK.

A rossz szomszéd. Régi mondás s 
igaz mondás, hogy egy jó szomszéd 
többet ér egy távoli atyafinál. De a 
milyen áldás a jó szomszéd, épp 
olyan veszedelem a rossz. Okosan fel
fogva azonban, a keresztyénre nézve 
még utóbbi is áldás forrása lehet.

Egyszer egy ember lelkésze előtt 
arról panaszkodott, hogy olyan go
nosz a szomszédja, hogy helyzete 
miatta szinte tűrhetetlen. „Csúnya, 
kiváncsi nép a szomszédház népe — 
mondotta — örökösen utánunk les
kelődnek, hogy mi történik a házam
ban, s egyet sem mozdulhatunk a 
nélkül, hogy meg ne tudják. S ha 
még csak az volna! De örökösen 
borsót törnek az orrunk alá, mindent 
kifogásolnak, mindent kigúnyolnak s 
a mit látnak, azt elferdítve tovább 
adják, úgy, hogy a falu tele van 
pletykával. Az ilyen szomszéd igazán 
Isten átka az emberen, ki az ember
nek csak az életét rövidíti/

„Bizony — szólt a lelkész — nagy 
baj az, hogyha az embernek ilyen 
szomszédja van s én sajnálom is önt 
e miatt, hanem hát lássa, mint min
dennek a világon, úgy ennek is meg-

— Eszter ? . .. Igen-igen, erre ment 
úgy mondta, az urához . . .

Csöndes Péter elsápadt.
— Hajts, ha Istent ösmersz !
A temetőbe nem kellett útmutató, 

már messziről látták a gyermek piros 
kendőjét, a mint az anyja ölében 
mélyen, nagyon mélyen aludt. Az 
asszony oldalt, fél karjára dőlve, 
szintén mozdulatlanul feküdt.

Csöndes Péter remegve hajolt fö
léjük és akkor iszonyú kétsébeesés- 
sel látta, hogy az álmuk már a halál 
álma.

De az arczuk oly derült, nyugodt 
volt, mintha azt mondanák:

„Boldogok, a kik szenvednek, az 
igazságért, mert övék mennyeknek 
országa.

Oh, ők boldogabbak voltak, mint
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van a maga haszna, ha az ember a 
dolgot helyesen fogja fel. Ezek az 
emberek persze gonoszra gondolnak, 
de az Isten jóra fordítja. Az ilyen, 
kákán is csomót kereső emberek 
óvatosakká tesznek mindenkit úgy 
beszédünkben,mint cselekedetünkben. 
Mivel az ember tudja, hogy lesik, 
vigyáz s a rossznak még a látszatát 
is elkerülni igyekszik. S ez által az 
ember ahhoz szokik, hogy becsületesen 
éljen, ne csak szemre talán, de az 
Isten előtt is. Végre pedig a szom
széd, látván azt, hogy rajtunk hiába 
keres kifogásolni valót, megszégyenül 
s idővel, mivel a jó példának ren
desen jó hatása szokott lenni, nemes 
példaadásunk által ő is a jóra ösz- 
tönöztetik. “

Emberünk a bölcs beszéd által 
megnyugtatva, vidáman tért vissza 
hajlékába. Közli: Paulik  János.

ORSZÁG-VILÁG.
A képviseló'ház — a mint sejtet

tük — e hóban derekas munkához 
fogott. A megyei alkalmazottak fizetés
rendezéséről szóló törvényjavaslatot 
általánosságban és részleteiben el-

azok, a kik itt maradtak a földön, a 
lelkiismeretük szúró fulánkjával, szi
vükben.

Csöndes Péter, a falu első gazdája, 
szegényebbnek érezte magát az utolsó 
koldusnál.

Őrjöngő fájdalommal borult azokra, 
a kiket legjobban szeretett és két
ségbeesetten kiáltotta:

— Beismerem, hogy nagy vagy, ha
talmas vagy, Isten. Nélküled semmik 
se vagyunk. Mért is nem kerestelek 
hamarább, akkor elébb megértettem 
volna, hogy a ki téged feltalál, a 
te nevedben él, cselekszik, az nem 
hajlik bűnre és még akkor is bol
dog, ha szenved.

le 

fogadta. A szépen megindult munkát 
azonban a m. kir államvasutak alkal
mazottjainak váratlan sztrájkja meg
akasztotta A képviselőházban az el
lenzéki fölszólalások annyira meg
nehezítették a kormánynak a rend 
helyreállítására vonatkozó törekvéseit, 
hogy f. hó 25-én királyi kézirattal 
be kellett rekeszteni az ülésszakot s 
így az országgyűlés két háza egy 
ideig nem fog ülést tartani.

A vasutasok sztrájkja. Évek óta 
panaszkodtak a m. kir. államvasutak 
alkalmazottjai, hogy fizetésükből meg
élni nem tudnak, hogy szolgálatuk 
terhes és idegemésztő. A kormány 
végre e hó 20-án a vasutasok fizetés
rendezésére vonatkozó törvényjavas
latát benyújtotta a Háznak, de evvel 
a vasutasok nem voltak megelégedve 
s beszüntették a munkát. Négy napig 
állottak a vonatok, iszonyú kárt okozva 
az országnak. A kormány erélyes fel 
lépése azonban megtörte a sztrájkot 
s ma már ismét rendesen közlekedik 
a vasút.

Királyi szó Rákócziról. Királyi 
rendelet érkezett Bécsből Budapestre, 
mely gróf Tisza István miniszter- 
elnököt arra utasítja, hogy foglal
kozzék II. Rákóczi Ferencz hamvai 
hazaszállításának kérdésével. A fen- 
költ leirat a hála és hódolat szavát 
csalta minden magyar ajakra. A király 
és nemzet együtt érez, együtt ünnepel. 
Éljen a király! ‘

A király hazaérkezése. Hosszú 
távoliét n után f. hó 25-éré tervezte a 
király 0 Felsége budai várába való 
visszatérését, a vasutasok kiütött 
sztrájkja miatt azonban elhalasztotta 
utazását.

Hús-drágaság. A budapesti mészá
rosok még a vasutasok sztrájkja előtt 
16—32 fillérrel fölemelték a hús árát, 
négy év alatt háromszor drágították 
meg. Csak az utolsó két évben több 
mint negyven százalékkal emelkedett 
a hús ára. A főváros polgársága mélyen 
felháborodott e tarthatatlan állapoton 
s a hatóságnál és a kormánynál egy
aránt sürgős orvoslást követel.



EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP 151

Vízhiány. Folyó hó 19-én és 20-án 
elzárták a budapesti vízvezeték házi
csapjait, hogy a káposztásmegyeri 
második gépházat bekapcsolhassák. 
Két napon át nem folyt a víz a rendes 
csapokon, de a hatóság gondoskodott 
arról, hogy a közönséget kárpótolja. 
Az utczákon 319 csapos kutat állított 
fel s 174 tíz-tíz hektoliteres vizhordó 
kocsi járt utczáról-utczára s kínálta 
a jó ivóvizet. 21-én reggel az egész 
város megkönnyebbülten lélegzett fel, 
mikor a csapok újból öntötték a tiszta 
ivóvizet

A hererók lázadása. Délafrikai 
hivatalos értesítés szerint Glasenapp 
őrnagy osztálya Ovikokoreróból elő
nyomulva e hó 2-án Okaharni, mellett 
heves, de győzedelmes ütközetet vívott, 
melyben 92 hereró elesett. A németek 
részéről elesett Mörr tartalékos had
nagy és 31 ember, Hildebrandt had
nagy és 15 ember megsebesült. A 
hererók északkeleti irányban vonultak 
el. Glasenapp őrnagy e hó 3-án Okji- 
burából kivonult azzal a szándékkal, 
hogy az ellenséget megtámadja.

Az orosz-japán háború. Folyó 
hó 13-án reggel hat és hét óra között 
japán hadihajók jelentek meg Port- 
Artur előtt. Makarow tengernagy 
parancsára az orosz hajók felvették 
a harczot a japán hajókkal. A japán 
hajók visszavonulást színlelve, ki
csalták az orosz hajókat a kikötőből. 
A nyílt tengeren 30 japán hadihajó 
ágyúzása fogadta a kelepczébe került 
oroszokat. Rettenetes küzdelem kelet
kezett a két ellenséges hajóhad között, 
a jelentések szerint az ágyúzás Csi- 
fuban is hallható volt. A tengeri üt
közet az oroszok teljes vereségével 
végződött, az orosz hajók a japánok 
állandó tüzelése s a fürge hajók üldö
zése mellett óriás zűrzavarban Port- 
Arturig hátráltak. Port-Artur előtt az 
orosz flotta legnagyobb büszkesége, 
a „Petropavlovszk" nevű pánczélos- 
hajó, a melyen a tengernagyi zászló 
volt kitűzve, rászaladt egy tenger- 
alatti aknára. A hajó felrobbant és 
eXsüXyeAt,-Makarow tengernagy, vezér

karával együtt a vízbe fűlt, 800 orosz 
életét vesztette, Czirill nagyherczeg 
pedig súlyosan megsebesült. Veres- 
csagin, a híres orosz csataképfestő, 
Makarownak meghitt barátja, a ki a 
hajón tartózkodott, szintén a tengerben 
lelte halálát. A japán hajók ugyanis 
a tengeri harczot megelőző estén, a 
sötétség leple alatt, egészen közel 
férkőztek a port-arturi kikötő bejárá
sához s ott aknákat raktak le. Az 
egyik aknára került a „Petropav- 
lovszk“ s ez okozta pusztulását. Ezen
kívül megsérült négy orosz czirkáló- 
hajó, a „Pobjeda" pénczéloshajó 
harczra képtelenné vált, a „Peszt- 
roszni“ torpedónaszád pedig elsülyedt. 
Az orosz czárt és egész Oroszországot 
mélyen megrendítette a nagy csapás.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.

A házinyúl tenyésztése. Összes 
háziállataink között a takarmányt 
egyik sem értékesíti olyan magasan, 
mint a házinyúl, már t. i. az a fajta 
házinyúl, a melyik haszon-állatnak van 
elismerve. Ugyanis a híres 6—8 kilós 
húsállatok, mint a milyenek a „belga 
óriás", a „bécsi kéknyúl11, a „lotha- 
ringi óriás" stb. a lehető legegész
ségesebb, kitűnő ízű húsáért kilogram
monként 1 koronát, néha még ennél 
magasabb árat is fizetnek. Ha pedig 
prémnyúltenyésztést rendezünk be, a 
haszonvétel kétszeres, mert a hús 
használata mellett a gerezna (bunda, 
prém) eladása is számbaveendő. Sőt 
az utóbbi jelentékenyen meg is halad
hatja a húsnak értékét, mint például 
az „ ezüstnyúl “-nál.

Az utóbbi évtizedekben európa- 
szerte óriás lendületet vett a házi- 
nyúltenyésztés s néhány év óta nálunk 
is nagy ez irányban az érdeklődés 
és pedig, a mióta az értékesítésre 
nézve nálunk is biztató jelenségek 
mutatkoznak.

Valóban óriás jelentősége van e 
kérdésnek még azért is, mert az 
olcsó húsétel már országszerte sziik-
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séglet. A nyúl nagyon szapora jószág 
és nagyon sokan foglalkozhatnak 
tenyésztésével, miután ehhez akár a 
fáskamra zugába elhelyezett faládika 
is elegendő és így csak csekély be
fektetést kíván.

A házinyúltenyésztés kérdését újab
ban Andrássovich Géza m kir gazda
sági intéző tűzte napirendre. Ezelőtt 
két évvel több újságcikket irt, amelyek 
élénk visszhangot keltettek az érde
kelt körökben. Midőn azután a dolog 
nehezebb részét, a nyúltermékek érté
kesítését is sikerült dűlőre juttatnia, 
a tenyésztés hazánk sok vidékén meg
kezdődött.

Miután azonban a magyar irodalom 
ezen ágazatban hiányos, említett szak
író elhatározta, hogy e tárgyról köny
vet ír. Munkálatával már annyira 
jutott, hogy azt jövő hó közepén az 
olvasóközönség rendelkezésére bo- 
csájthatja. A munka hű leírását fogja 
tartalmazni az összes, haszonnal te
nyészthető házinyulaknak és pedig 
mindent a hazai viszonyokhoz alkal- 
kalmazva. A nyúlhúsból készíthető 
változatos eledelek sorozatát is közli; 
útbaigazítást ad a hús, a gerezna 
(bunda), a szőr, a beleknek a keres
kedelembe való juttatás módozatai 
felől. Magát a tenyésztést és a takar
mányozást oly gyakorlati irányban 
tárgyalja, hogy a könyv tanulmányo
zása útján olyan egyén is (tenyészt
heti, a ki azzal még sohasem foglal
kozott. Végül a munkát számos kép 
teszi megérthetobbé. A könyvre elő
fizethetni a szerzőnél: Budapesten, 
II., Erőd-utcza 8. sz. a. Az előfizetés 
ára 2 K, mely utalványon küldhető 
be.

Gyors hernyóirtás. Gyorsan megy 
a hernyófészkek irtása, hogyha ken- 
derkóczot összecsomózva egy rúd vé
gére kötünk, petróleumba mártjuk és 
meggyujtván, a hernyófészkeket el
égetjük. Egy kis^elő vigyázattal célt 
érünk, a nélkül, hogy a gyümölcsfa 
lombjában kárt okoznánk.

KÜLÖNFÉLE.
Apró hírek a nagy világból. Japán

ban közel 500 keresztény templom 
van s ezeken kívül ezernél több ke
resztény hittérítő működik a sziget
birodalomban.

Az iszákos embor könnyen áldo
zata lesz a tüdőgyulladásnak s az 
ezen veszedelmes kórtól megtámadott 
iszákos ember közül 70 százalék bele- 
pusztúl, míg józanéletű embereknél 
100 tüdőgyuladásos eset közül csak 
23 végződik halálosan.

Az Egyesült-Államok népe évente 
150 millió dollár ára czukorkát fogyaszt 
el. Ezt a rengeteg mennyiséget 5000 
gyárban készítik, a miknek a tőkéje 
38 millió dollár.

Olaszországból tiz év alatt három 
milliónál több ember vándorolt ki és 
lakossága még is folyton szaporodik.

Georgia államban olyan törvény 
van érvényben, a mely a hatóságnak 
megengedi, hogy minden állandó fog
lalkozásnélküli embert az állami köz
utak építésénél kényszermunkára fog
hasson. Georgiábankevésisa csavargó 
és a közutak is kitűnő állapotban 
vannak.

Az Egyesült-Államok múlt évi árú
behozatala 1000 millió dollár, a kivi
tel pedig 1465 millió dollárra rúgott.

Csodálatos jelenség, hogy Európá
ban és Amerikában egyaránt június 
hóban több házasságot kötnek, mint 
bármely más hónapban.

Az Északsarkon oly tiszta a levegő, 
hogy két mértföldnyi távolságból be
szélhetnek az emberek egymással.

A poroszországi Brandenburgi tar
tományban az iskolák évi megvizs
gálása alkalmával egy 8 éves fiú 
tűnt föl, a kinek a testsúlya 62 kiló 
a magassága pedig 170 centim.

Francziaországnak 1871 óta hét 
elnöke volt, de ezek közül csak egy 
volt a törvényes hét évre mindvégig 
hivatalban.

Az angliai St.-Asaphban lévő sze
gényház a legkényelmesebb talán 
az egész világon. A bennlakói szá
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mára fogatot tart, van ezenkívül 
zongora a házban és hatvanezer 
kötetből álló könyvtár.

A japán kormány már régen gyűj
tötte a háborúra szükséges költséget. 
Hír szerint a hadi állapot bekövet
keztekor 300 millió dollárral rendel
kezett hadi czélokra.

Az indiai budhista templomokban 
az égő szent tüzeket sohasem enge
dik kialudni. A lahorei templomban 
égő tüzet 1200 év előtt rakták és 
azóta mindig ég. E tüzek táplálására 
illatos keleti fát, tömjént és egyéb 
illatos anyagokat használnak.

Norvégiában munkás-bankot ala
pítottak, a mely munkásoknak arra 
ad pénzt kölcsön, hogy abból lakó
házat építsenek. A ház építésének 1600 
koronánál többe kerülni nem szabad.

A lotharingiai Metzben egy régi 
székesegyház lebontásánál a törmelék 
közt vasszekrényre akadtak, a mely
ben 1.600,000 frank értékű pénzt és 
ékszereket találtak.

Európa legkülönösebb nemzete a 
Balkán nyugati részén élő albán nép. 
Albániában más bűnt, mint gyilkos
ságot nem igen követnek el, de ezt 
aztán bőségesen s az emberélet talán 
seholsem oly olcsó, mint ott.

Nemrégiben 30 fegyencz szökött 
meg a szibériai Nikolsz-Usszuri fegy- 
házból, oly módon, hogy a fegyinté
zet épülete alatt 60 méternyi alagutat 
ástak puszta kézzel.

Oroszországban a gyári munká
soknak bére óránkint 24 fillér, de 
sok ezer olyan munkás van, a ki 
alig kap 12 fillérnél többet.

Japánban kitalálták a módjátannak, 
hogyan lehet mesterségesen gyön
gyöt előállítani, a mit az igazgyöngy
től még a szakértő sem tud meg
különböztetni. Egy hazánkfia, a zala- 
megyei balatonfüredi származású Ob- 
láth Rudolf, a ki jelenlegNew-Yorkban 
él, kitalálta egyébként azt, hogy apró 
rubintokból gyönyörű élénktüzű nagy 
rubintokat olvaszt össze, a mikről 
nem mondaná senki, hogy nem ter
mészetes drágakövek.

Hasznos fák. Egy Afrika belsejé
ben növő fának gyümölcsmagvaiból 
ízletes vajat készítenek, mely Living
stone szerint egy évig is eltartható. 
Hasznosság dolgában vele egyenlő 
értékű a Kalabriában és Siciliában 
növő manna is. Augusztus hónapban 
a fát meghajkolják és a belőle nagy 
mennyiségben kifolyó nedvet elpáro
logtatják ; visszamaradt, megkemé
nyedett része a manna. Malabarban 
egy fa gyümölcseinek magvaiból főzés 
által tömör zsiradékot nyernek, melyet 
gyertya - készítésre használnak. Az 
Indiában honos Guava-fának gyümöl
cséből tápláló és ízletes gyümölcs- 
kocsonyát nyernek.

A czárné varrószobája. A mióta 
a háború kiütött, Pétervárott a czár 
téli palotájában nagy az élénkség 
Mindennap a czár elnöklésével hadi 
tanácskozás van, a melyet rendesen 
egy szobában tartanak, a mely a Néva 
felé szolgál, míg a palota előtti térre 
nyíló termekben naponkint egy és 
hat óra között délután kétezer hölgy 
gyülekezik össze, a kik az orosz 
csapatok részére fehérnéműt varrnak. 
A hölgyek a legelőkelőbb társaság
hoz tartoznak; az óriás termekben 
egész délután szabnak és varrnak. 
A czárné maga udvarhölgyeivel és 
ismerőseivel egy kisebb szobában 
dolgozik, a melyet időről-időre elhagy, 
hogy a többi hölgyhöz barátságos 
szavakat intézzen. Egy alkalommal 
észrevette, hogy néhány úrinő inkább 
kíváncsiságból jött és a délutánt nem 
munkával, hanem fecsegéssel töltötte. 
A czárné rögtön értésükre adta, hogy 
köszöni jóakaratukat, de nem számít 
további szolgálataikra, mert csak 
szorgalmas munkatársakra van szük
sége. Más hölgyek vásznat és szöve
tet visznek magukkal a palotából s 
otthon leányaikkal és szolgálóikkal 
dolgoztatják föl. Megtörtént azonban, 
hogy az elvitt szövet semmiféle formá
ban sem érkezett vissza s ezért most 
minden hölgy, a ki munkát visz haza, 
kénytelen czímét a palotában hátra
hagyni.



1,54 EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

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

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

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek 
beszédét és megtartják/ Lukács 11, 28.

A szerkesztő üzenetei.
K. J. L. Komárom. Lap zárta után 

érkezett. Sr. Levél ment. H. L. Sopron. 
K. E.-nak levélben válaszoltam. P. A. B pest.
Késön érkezett. Az ilyesmit legalább tíz 
nappal a lap megjelenése előtt kell bekül
deni, külömben, a jövő számra marad. Gy. 
P. Pápa. A tartalmas évkönyvről a jövő 
számban emlékezem meg. — I. J  B. A

mai szám hozza. Mivel lapunk csak két- 
hetenkint jelenik meg, ajánlatos a híreket 
rögtön a lap megjelenése után beküldeni. 
A későn érkező tudósítás gyakran — hely
szűke miatt — kiszorul, aztán pedig válto
zott körülményeknél fogva, elavul.

A kiadóhivatal arra kéri la
punk t. előfizetőit, hogy lapun
kat ismerőseik körében ter
jeszteni szíveskedjenek.

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Április 28.
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Á r a  100 k g r n a k

le g k is .
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le g n .
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B á n s á g i  b ú z a  . . . . 74— 81 15 30 16.10
T i s z a v i d é k i  b ú z a  . . 74— 81 16.30 16 80
P e s t v i d é k i  „ . . 7 4 - 8 1 15.60 16.79
F e h é r m e g y e i  „ . . 7 4 - 8 1 15 60 16.60
B á c s k a i  „ . . 74— 81 15.70 J 6 .50
R o z s ,  I .  r e n d ű  . . . 70— 72 12.60 12.90

„  i i .  „ . . . — 12.40 12.60
Á r p a ,  t a k a r m á n y  . . 60— 62 11-60 12.—

» é g e t n i  v a ló  . . 62— 64 11.40 11.60
„ s e r f ö z é s r e  . . 64— 66 — — .—

Z a b ,  ó ................................. 39— 41 11.— 11 40
.  Ú j ................................ 39— 41 10.60 10.90

T e n g e r i ,  b á n s á g i ,  ó — 10 20 10.50
„ m á s n e m ű ,  ú j . — — .— — .—

R e p c z e .  k á p o s z t a  . . — 20.70 21.10
— — .— — —

K ö le s ......................................... — 10.70 10.80

Tojás e lsőrendű  ÍOO drb  ára 4.50 
Tojás m ásodrendű ÍOO drb  ára  4.—

Kámory Sámuel bibliája,
Sámuel pozsonyi theologiai tanár ha
gyatékából az „Evang. Theol. Otthona" 
a sértetlenül maradt bibliákat s egyéb 

műveket m élyen leszállíto tt áron bo- 
csájtja árába az érdeklődök kedvéért. — 
Tudvalevő dolog, hogy az elhunyt ritka 
nyelvismeretekkel rendelkező professor az 
egész Bibliát újra lefordította, még pedig 
az eredeti nyelvekből. — Az ó- és az új- 
testamentom kanonikus könyveinek ára az 
eredeti 9 korona helyett csupán 3 korona 
az apokriphus könyveké (kevés számú 
példány van) 2 korona. — Az „Arab 
Gyémántok” ára a Biblia megrendelőinek 
egyenként 50 fillér. — A ki az összeget 
előre megküldi, a könyveket postacsomag
ban bérmentve kapja meg, ellenkező eset
ben utánvétellel küldik, a mikor is a vitel- 
bér a megrendelőt terheli. — A k ik e t e 
nyelvészeti és theologiai szem pontból 
egyarán t figyelem re m éltó b ib lia fo r
d ítás érdekel, fo rdu ljanak  KOVÁCS 
SÁNDOR evang. theol. akad. tanárhoz, 
az „Evang. Theol. Otthon” felügyelőjéhez. 
Pozsony, C onvent-utcza 13. sz.

Konfirmációi emlékkönyv.
O Az egész szaksajtó a legnagyobb O 
, elism eréssel fogadta a Luther- ~ 
J tá rsaság  X LVII-ik kiadványát 

PAULIK JÁNOS nyíregyházai 
ev. lelkész, a kiváló egyházi író 
nak  „Konfirmácziói E m lékköny
v é t '.  E nnél a ta rta lm as könyv
nél szebb em léket nem  n y ú jth a t 
a szülő serdülő  gyerm ekének.
Á ra : 3 kor. Szép vászon kötés ben 3 kor.
5 0  f ill. D íszkötésben, arany m etszéssel, 
tokban 6 K (Szám os initiáléval és képpel )

K apható : H o r n y á n s z k y  Viktor 
cs. és kir. udv. könyvkereskedé
sében  (B udapest, V., Akadémia-

u tcza 4. szám.) »
A ki az összeget előre megküldi, a 
könyvet postacsomagban bérmentve 
kapja meg; ellenkező esetben után
vétellel küldik, ekkor a viteldíj a 
--------megrendelőt terheli. -----------

Május Reggel. Este.
1. Zsolt. 84, 10—13. Móz. V. 28, 1—13.
2. Róni. 10, 11—15. Jóéi 2, 25—27.
3. Jób 38, 22—23. Jób 38, 29—30.
4. Máté 20, 29-34. Márk 10, 46—52.
5 Zsolt 63, 3—9. Sám. I„ 31, 1—3.
6. Zsolt 100, 1—2. Zsolt 100, 4—5.
7. Tim. I., 1,15—17. Róm. 16, 25—27.
8. Ján. 8, 33—39. Ján. I., 3, 8—9.
9. Márk 2, 13—17. Máté 9, 9—13.

10. Luk. 19, 1—10. Máté 18, 10—11.
11. Luk. 19, 12—19. Luk. 19, 20—26.
12. Ján. 2, 1—10. Márk 7, 3 -4 .
13. Kir. I„ 10, 23—27. Kir. I., 4, 29-31.
14. Márk 10, 23—27. Jer. 32, 17—19.
15. Zsolt 103, 1—5. Zsolt. 103, 6—11.


