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— ____Isten hozott. —
(.B.) A Luther-Társaságnak és a Gyámolító-Intézetnek Rév- 

Koraáromban egybegyűlő tagjainak szól őszinte üdvözletünk, meleg 
köszöntésünk.

A tiszta ügyszeretet, szent lelkesedés, önzetlen munkásság 
gyűjtötte egybe valamennyit az ország minden részéből.

Önző ember mit is keresne e gyűléseken? Itt nem osztogat
nak búsás osztalékokat, hiú rangot, zsíros mellékjövedelmet. A 
Luther-Társaság és a Gyámolító-íntézet minden egyes tagjától áldo
zatot, munkát vár: a szív és értelem összhangzatos működését. 
Mindenki inkább a szivével gondolkozzék, az agyával érezzen. «

Esztendőről-esztendőre megújulnak ez összejövetelek, a komoly 
tanácskozás, az alapvető munkásság napjai. Minden találkozás, min
den értekezés egy-egy beálló esztendőnek, néha egy vagy több 
évtizednek munkásságát, feladatát ecseteli, határozza meg.

De nem elég csak határozni, légvárakat építeni. Sokkal többet 
ér az eszmék megtestesítése, a kivitel, az alkotás.

Lapunk szűk tere nem engedi, hogy itt részletekbe bocsátkoz
zunk. Csak nehány kérdést vetünk fel.

Megvalósította-e a Gyámolító-íntézet mindazt a sok üdvös 
eszmét, mely csak a közel múltban is felmerült? Végrehajtotta-e az 
összes elfogadott indítványokat, határozatokat?

A Luther-Társaság vájjon csak megközelítette-e kitűzött szép 
czélját? Majdnem két évtizedes munkásságától nem várhattunk-e volna 
gazdagabb irodalmat? Ha nemcsak határozunk, hanem szívvel- 
lélekkel végre is hajtjuk határozatainkat, hol állanánk ma?

Virágzó, fellendült egyházi irodalomra mutathatnánk, míg ma 
csak —  fájdalom —  tengődünk. Miért? Mert nincs meg bennünk 
a szívós kitartás, az erős akarat.

A gyűléseken lelkesedünk, aztán vége mindennek. Szalma
lánggal azonban nagy dolgokat nem végezhetünk.
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Évek óta kisért a hivatalos lap ügye s ma sem vergődtünk 
zöld ágra. Népies lapunk —  kilencz évi pályafutás után, két korona 
évi ár mellett —  mindössze 2400 példányban jelenik meg, holott 
legalább tízezer példánynak kellene közkézen forognia.

Társaságunk elnöke fáradhatatlanul buzdít és lelkesít, de mi 
haszna, ha szava — jobbára —  kiáltó szóként hangzik el körünkben?

Kellő és megfelelő munkatársak nélkül egyetlen elnök sem 
érvényesülhet, nem végezhet nagyobb feladatot.

Lelkes közkatonák és képzett, odaadó tisztek nélkül a lángeszű 
hadvezér sem boldogulhat.

A révkomáromi gyűlések tagjai fontolják meg jól az itt elmon
dottakat, s vállvetve és kitartó munkássággal teremtsenek immár 
egészségesebb szellemet közöttünk.

Ebben az értelemben melegen üdvözöljük őket és nyílt szívvel 
kiáltjuk feléjük:

—  Isten hozott:

K ereszt alatt.
Temetőbe hosszú évek óta 

Hetenként egy öreg asszony jár.
Csütörtök nap, reggeli hat óra, 

M indig ott van egy sírhalomnál.
Imádkozik s átöleli gyakran
* A zt a néma, korhadt síri jelt,

M elyet egykor, még java korában 
Szent emlékül férjének emelt.

Együtt jártak oda kis fiával,
A mikor még áj volt az a jel.

N őtt a gyermek, s évek elmúltával 
Begyógyult az özvegyi kebel.

A fiából csinos egy legény lett, 
Szemnek, szívnek egyaránt jeles.

A legelső, ha dolgozni kellett, 
Becsületre méltán érdemes.

H cij! de egyszer sürgős dolga lévén, 
Zord időben meghüté magát,

S a betegség veszedelmes révén 
Sajkája lett a szép tornyos ágy.

D e a sajka nem túré a terhet,
M ely anyának kincse volt, soká.

Várt viharral já ró  őszi reggelt,
S a mélységnek durván kidobó.

Csütörtök volt, a kakukkos óra 
Éppenséggel a hatot véré,

S a jó  lélek egy felh ívó szóra 
Ment, röpült a magas ég felé.

Harmadnapra édes atyja mellett 
H ullt testére durva síri rög,

S kettejüknek bús emlékévé lett 
A kereszt a nyugvóhely fölött.

Oda já r  ki hosszá évek óta 
Hetenként a bánatos szülő.

Kegyeletét oly híven lerója,
5 egy fohásztul ágy megenyhül ő.

M ost is ott van, s átöleli gyakran 
A zt a néma, korhadt síri jelt,

M elyet egykor, még java korában 
Szent emlékül férjének emelt.

M ost is így szól, mint már annyiszor szólt 
„C sak  szánná meg Isten telkem et!

Csak szakítná szét, mint gyönge lánczot, 
A halál e megunt életet!

Dőlne testem fö ld  hideg porába 
_ Előbb, mint e korhadó kereszt!

Úgy' sincs semmim széles e világba’ ; 
Életemmel ágy sincs, a ki veszt."

És a mint a végső szót kimondja,
Ing, recseg a korhadt síri je l ;

S ráesik a térdeplő asszonyra.
Egy perez és ő  utolsót lehel.

Harmadnapra az elkorhadt mellett 
Új kereszt áll, színe fekete.

M it reája rézszeggel kivertek,
A z egy hű szív bás története.

Tóth István.
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V. Károly Luther sírjánál.
Mi sem mutatja inkább Luther 

nagyságát, mint nagy ellenfelének, 
V. Károly német császárnak Luther

sírjánál való megjelenése, hódolata 
az ellenfél iránt.

A hatalmas német császár, ki or
szágoknak és népeknek parancsolt s 
majdnem korlátlan hatalmú ura volt 
népeinek; ki egykor zaklatta, üldözte

Aratás után.
(Az „Ev. Cs. Lap“ eredeti tárczája.) 

írta: P etry  Gyuláné.
Édes apám, jönnek az aratók!

A sápadt ember, a ki egy alacsony 
viskó előtt ült, összerezzent és fázé- 
konyan húzta össze viseltes gúnyáját 
mellén. Még jobban odalapult a falhoz, 
mintha minél kevesebb helyet szeretne 
elfoglalni. Fiatal ember még, nem
régen izmos, ruganyos tagokkal —  
hajh! de a betegség, a mely bírókra 
szállt vele, sokkal erősebb volt és 
egy napon ágyba teperte. Nemsokára 
azután, a hogy aratásba állt. Épp a 
legnagyobb dologidőben feküdt otthon 
lázasan, tehetetlenül.

Alig pár napja csak, hogy a régi 
erőből valamicske visszaszállingózik
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és halálra kereste az egyszerű papot 
és tanárt: az üldözöttnek halhatatlan 
szelleme előtt térdet hajt s kénytelen
kelletlen megvallja, hogy a saját világi

hatalma, fénye, dicsősége eltörpül, 
elhalványodik, eltűnik Luther szellemi 
nagyságával szemben.

Beteljesült a nagy reformátor, a 
szellemóriás jelszava: „Nem halok 
meg, hanem élek és hirdetem az Ur-

hozzá. Az ép esze is visszatért, a hogy 
a forróság elhagyta. Most már tisz
tán látja, hogy az apró öt gyerek, 
meg az a szegény, vézna asszony 
eleget koplalnak, hogy őt egy kis 
erősítőhöz juttassák.

De mikor az az erősítő is kevés. 
Nem elég az erőnek! Pedig csak egy 
kis jó  táplálék a híja, hogy talpra 
állhasson

— Jaj, mindjárt itt lesznek, —  
sikoltoznak a gyerekek és a nagy 
örömben szinte elfelejtik, hogy a ren
des kenyérporcziónak is csak a fele 
jutott.

—  Jönnek! —  ismételte a sápadt 
ember keserűen és sóhajtott egyet.

Messziről hallatszott az ének. Az 
asszonyok éles hangja erősen kivált. 
Hosszan nyújtották a nótát és közbe

V. Károly Luther sírjánál.
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nak dolgait." (Zsoltár 118, 17.) A 
puszta igazságot hirdette Mykonius 
Frigyes, mikor Luther halálakor azt 
írta a szász választófejedelemnek, 
hogy dr. Luther Márton nem halt 
meg, nem halhat meg sohasem, volta
képpen csak most kezd igazán élni.

A katholikus világi elem feje s a 
pápa szövetségese: V. Károly, ki 
minden áron azon volt, hogy a ,lázadó 
barátot1 megsemmisítse, maga vallja, 
bizonyítja, hogy lehetetlenségre vál
lalkozott, mert a sírjában pihenő, 
egykori ,koldus barát1 hatalmasabb, 
mint valaha volt.

A kinek életében ura és paran- 
csolója volt, az, íme, testi halála után 
legyőzi őt, a hatalmas császárt. Ké
pünk azt a megrázó jelenetet tünteti 
fel, mikor a hatalmas császár fényes 
kíséretével, Luther emlékének adózva, 
sírját felkeresi. „Az igaznak emléke
zete áldott!" (Péld. X., 7.) —ö—

A MI SIONUNK.
Templomavatás. A múlt hó 28-án 

avatták fel Lajtaújfalun a gyülekezet 
és más áldozatkész emberek, intéz
mények támogatásából épült csinos

új ev. templomot. Az ünnepélyre igen 
sokan jöttek el az egész esperesség- 
ből. Ott láttuk az esperességi gyüleke
zetek képviselőit, lelkészeit, ott volt 
Oyurátz Ferenc püspök, Brunner 
János esperes, Bauer Mihály orsz. 
képviselő, stb. Sopronból Démy Lajos 
dr., gyűl. felügyelő, Rátz Ottó dr., 
Frühivirth Károly népiskolai igaz
gató, Hollós János, Bothár Dániel, 
Jausz Vilmos és Papp József taná
rok, Friedenreich Endre gyűl. pénz
táros és mások. A vendégeket a köz
ségben ünnepélyesen fogadták. A 
püspököt, ki Brunner János esperes 
kíséretében Kismartonból kocsin jött, 
a községháza előtt Proliié Henrik 
lelkész üdvözlő-beszéddel fogadta, 
mit a püspök az ő szokott szívélyes
ségével köszönt meg. A község nevé
ben a jegyző üdvözölte a vendégeket. 
7210 órakor ünnepélyes menet indult 
a templomhoz. Elől haladtak a dalos
egyletek, a melyei^ útközben szép 
korálokat énekeltek, azután a lel
kész! kar, a vendégek s végül a 
gyülekezet. A templom előtt a gyűl. 
felügyelője, Baum Miksa, a lajtaúj- 
falusi juttagyár igazgatója, szép be
széd kíséretében a püspöknek átadta 
a templomkulcsot, a ki azt Pröhle

egyet nyögtek, hogy a további hang
anyaghoz erőt gyűjtsenek. Egy pár 
gyerekhang is sivított bele, de az 
bizony sehogy sem akart egyezni a 
dallammal.

A hogy a szántóföldekről lekanya
rodva, befordultak az utczába, hirte
len közelről tűnt elő az egész tömeg. 
Ünneplőkbe öltözve, szélesen foglalták 
el az utat. Elől egy markos legény 
hatalmas póznán szalmából font ki
csiny házikót emelt, melynek alsó 
feléből hosszan lefüggő szálakra pat
togatott kukoriczaszemek és tarka, 
kerekre vágott rongydarabkák vegye
sen voltak fűzve.

Az aratók ajándéka az uraságnak.
Emlék egyik aratástól a másikig, 

ott himbálódzik egész esztendőn át 
a pitvarban.

Az én gyermekkoromban a falunk
ban így esett.

Az aratók közül egyik-másik meg
áll a lábadozó előtt:

— No, Gergely István, hogy megy 
a sora?

— Rosszabbul is mehetne, — dör- 
mögte az, és elfordította a fejét,

—  Édes István öcsém, — nyájas- 
kodott egy öreg asszony és ránczos 
arca vizsgálódva hajolt a sápadt 
ember arcába, — bár te is közibünk 
tartoznál.

—  Fogok-e még, vagy se . . .
—  Majd jövendőre.
— Mit érünk még addig!
Mikor elvonult a csoport a kastély 

felé, —  a hol jó  áldomás, puha ka
lács várja —  a vézna asszony ott 
termett az ura mellett. Nem szólt egy
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lelkésznek nyújtotta át. A templom
ban az oltári imát Löw Fülöp, locs- 
mándi lelkész mondotta, az ünnepi be
szédet Pröhle Henrik, a gyűl. lelkésze. 
Azután Gyurátz Ferencz püspök gyö
nyörű beszéd kíséretében áldotta meg 
az Úr dicsőségére rendelt új hajlékot. 
Megható beszédet mondott még Brun- 
ner János esperes is. A templomba 
be nem tért és künn összesereglett 
ájtatos néphez Scholz Ödön ágfalvi 
lelkész intézett beszédet.

A templom csinos helyen, a község 
közepe táján áll. Nem nagy arányú 
építkezés, de kisded, szerény alakja 
igen jó hatást gyakorol a szemlélőre. 
A belső berendezés is egyszerű és 
ízléses, különösen szép az oltárkép, 
melyet Friedreich Endre soproni festő 
készített müizléssel.

Lelkészavatás. A szokott megható 
ünnepélyességek közepette avattak 
fel Győrött a múlt hó 28-án három 
fiatal lelkészt, a kik a soproni teoló
giát elvégezve, a németországi egye
temeken ismereteiket gyarapítva, a 
gyakorlati lelkészkedés pályájára lép
nek. Az ünnepély iránt a közönség 
is nagy érdeklődést tanúsított és zsú
folásig töltötte meg a templomot. — 
Gyurátz Ferencz püspök beszéde, a

szót se, csak a sovány, barna kezét 
nyugtatta a vállán, de Gergely István 
kiérezte a vigasztalást belőle.

— Hagyj engem, jó  asszony, hiszen 
ha csak rajtad állna, tudom, minden 
jobban lenne, de igy . . .

Az asszony ijedt hangon vágott 
közbe:

—  Valahogy Istentől el ne fordul
jon kend, édes uram. Ő a mindenek 
tudója, minden hasznosnak intézője. 
Semmi se marad olyan rossznak, mint 
a miként nekünk tetszik. Mikor reg
gel megvirradunk, nem hihetjük, mit 
érünk estére. Csak bízzék kend, édes 
uram, Isten szabad velünk, a rosszat 
is jóra változtatja.

Nem folytatta, mert egy szép ura
sági hintó, czímeres négy lóval futott 
el előttük a homokos úton.

mellyel a fiatal lelkipásztorokat ne
héz pályájukra buzdította, nagy ha
tást gyakorolt a gyülekezetre. Az új 
lelkészek: Németh Károly, Zsongor 
Béla és Varga József.

Adakozás. A lajoskomáromi ág. 
hitv. ev. egyházközség utóbbi időben 
a következő ajándékokat kapta:

Junacsek János kisbogárdi gazda 
és neje pünkösdkor egy szép új ol
tári és szószéki térítőt ajándékozott: 
22 kor. értékben. Csulik József és 
neje egyetlen leányuk férjhezmenetele 
alkalmával 6 nagy oltári gyertyát adott. 
Bódis Péter nagylángi juhász a tem- 
plomépitési alapra: 4 kor. Tulcz György 
és neje leányuk házaságának emlé
kére a templomépítésre: 10 kor. Szarka 
István kertész és neje fiuk házassá
gának emlékére a templomépítésre: 10 
kor. Özv. Licskó Mihályné, született 
Figura Juliánná, ki végrendeletileg 
templomépítésre 200 koronát biztosí
tott és ebből már 1901-ben 100 koro
nát és még 10 koronát az iskolai 
alapra is lefizetett, most a hátralevő 
másik 100 K.-át is lefizette, azonkívül 
még 10 koronát adott az árvaalapra 
Szabó Ferencz Amerikából, itthon el
halt özv. édesanyja emlékére a temp
lomépítésre 10 koronát küldött. —

—  Jaj eszemadta, de fényes szer
számi — bámuldozott a legöregebb fiú.

Színezüst az, hékám, —  dicse
kedett a tudásával borzas kis öccse.

—  Bizonyosan az uraság vendége. 
Nagy czéczó lesz ott ma. Azt hitték, 
a szárazság miatt nem lesz semmi 
termés, mégis lett valami! Nem a 
vályogvető húzza most az aratóknak, 
hanem úri czigány a városból.

A sápadt ember nem ügyelt a terc
ierére. A szép, barna férfira gondolt 
ott a hintóbán és homályosan eszébe 
ötlött egy régi-régi történet. Az eleje 
is hiányzott, a vége is, csak a kö
zepéből rajzolódott le egy-egy vilá
gos pont az emlékezete fekete táb
lájára.

(Vége következik.)
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Isten áldása szálljon a kegyes ada
kozókra !

Egyházmegyei közgyűlés. Szé
kesfővárosi egyházmegyénk f. hó 1-én 
tartotta ez évi rendes közgyűlését 
Fabiny Gyula nyug. miniszteri taná
csos, egyházmegyei felügyelő és Ba
chát Dániel esperes ikerelnöklete 
mellett. A közgyűlés megalakulása 
és megnyitása után Bachát esperes 
felolvasta nagy gonddal és fárad
sággal összeállított évi jelentését. E 
jelentésben rövid visszapillantást ve
tett harmincz évi esperesi működé
sére és az ezen időtartam alatt elő
fordult nevezetesebb mozzanatokra; 
kiemelte, hogyha nem is mutathat rá 
nagy alkotásokra, de megnyugtatá
sára, vigasztalására szolgál egyház- 
községünk gyarapodása, áldja a Min
denhatót, a ki mind ez ideig segítsé
günkre volt s buzgó imáiban ezentúl 
is ajánlja a jóságos Istennek ma
gyarhoni evang. drága egyházunkat 
s egyházmegyénk községeit és tag
jait. Ezen személyes kitérés után 
Bachát esperes behatóan és híven 
ecsetelte az egyházközségek erkölcsi 
és anyagi viszonyait. Örömmel emlé
kezett meg bányakerületünk érdem
teljes felügyelője és Luther-társasá- 
gunk fáradhatatlan buzgalmú elnöke, 
Zsilinszky Mihály a Lipótrend ke
resztjével való kitüntetéséről. Kegye- 
letes szavakban emlékezett meg néh. 
Sárkány József egyházm. felügyelő, 
Fuszek Tivadar egyházfelügyelő és 
Bodendorfer Mihály presbyter elhuny
téról. Jelentette végül, hogy a budai 
és váczi egyházban az előírt egyház 
látogatást ez évben végezte és min
dent a legszebb rendben talált. — 
A közgyűlés köszönetét szavazott az 
esperes úrnak évi jelentéséért. Ezzel 
kapcsolatban Fabiny felügyelő úgy 
a maga, mint az egyházak nevében 
egyrészt hálás köszönetét mondott 
Bachát esperesnek 30 éves esperesi 
jubileuma alkalmából azon lankadat
lan buzgalommal, tapintattal és tu
dással kifejtett tevékenységéért, más
részt azon forró óhajának adott ki

fejezést, hogy Isten e tisztét ezen 
egyházak üdvére a legjobb erőben 
és egészségben még soká betölteni 
engedje. Erre jóváhagyták az 1903. 
évi zárszámadásokat és az 1904. évi 
költségvetést. A pesti ág. hitvallású 
ev. magyar és német egyház közös 
ügyeire vonatkozó szabályzatot, vala
mint a pesti magyar egyház saját 
alapszabályait, szintén jóváhagyták. 
Szintúgy jóváhagyták az erzsébet- 
falvai fiókegyháznak szabályrende
letét is. (Hosszas huzavona után, me
lyet az anyaegyház ez év derekáig azon 
czimen nem hagyott jóvá, hogy még 
neki sincs szabályrendelete. Mi a buda
pesti egyházmegye állapotaitól elra
gadtatva éppen nem vagyunk. A 
szerk.) A Zsedényi-féle ösztöndíjra 
egyhangúlag Jankó Lajos rádi tanítót 
ajánlották. A kerületi közgyűlési kö
vetek megválasztásával véget ért az 
ülés.

Templomavatás. A ruszkini (Sze- 
pes-m.) ág. hitv. ev. egyházközség 
újonnan épült templomát f. ó. októ
ber hó 9-én fogják felavatni. A fel
avatást Zelenka Pál tiszakerületi püs
pök fogja végezni.

A Magyar Potrestáns Irodalmi 
Társaság f. hó 15-ón Újvidéken tar
tott közgyűlésén elnökké Zelenka Pál 
püspököt választotta meg Gyurátz 
Ferencz helyébe, a ki lemondott a 
tisztségről. A közgyűlést Antal Gábor 
nyitotta meg. Utána Péter Pál fő
ispán az újvidéki református egyház 
nevében üdvözölte a vendégeket. 
Singhojfer Lajos törvényszéki elnök 
az ág. hitv. ev. egyház nevében be
szólt, majd Zsilinszky Mihály állam
titkár mondott köszönetét a két test
vér protestáns gyülekezetnek azért 
az előzékenységéért, a mellyel a tár
saságot vendégül fogadta. A megala
kulás után dr. Jausz Vilmos érdekes 
fölolvasást tartott, „A biblia és az 
ásatások11 czímmel. A társaság majd 
a kiadványai sorsával foglalkozott 
s elhatározta, hogy minden erővel 
terjesztésükön lesznek. A társulat be
vétele a múlt évben 20.103 K, kia-
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dása 17.284 korona volt. A társulat
nak 1641 tagja van. Az istentiszte
leten Baksay Sándor püspök mondott 
magas szárnyalású ünnepi beszédet. 
A gyűlés ünnepi szónoka Hegedűs 
Sándor volt, a ki hangsúlyozta, hogy 
a Protestáns Irodalmi Társaság az 
evangéliumi szellemet akarja bevinni 
az életbe. A tulajdonképeni gyűlés 
másnap délelőtt 9 órakor istentisz
telettel kezdődött. Baksay Sándor 
megnyitó-imája után Famler G. Adolf 
torzsai ág. ev. lelkész buzditotta a 
hívőket a protestáns eszmékért való 
küzdelemre. Az istentisztelet az új
vidéki daloskor énekével ért véget. 
Közvetetlenül utána kezdődött a luthe
ránus templomban a díszközgyűlés, 
melyen Belohorszky Gábor bácsi fő
esperes üdvözlő szavai után Molnár 
Hugó újvidéki lelkész tartott beszédet. 
Az alsóbaranya-bácsi ref. egyházme
gye küldöttsége nevében Szabó Péter 
beszélt nagy hatással és bemutatta 
a küldöttség tagjait. Ezután Hegedűs 
Sándor beszélt s a protestáns egy
házak testvéri egyetértését magasz
talta. Majd Szilassy Aladár főgondnok 
„A gyermek egyházi nevelése“ czímű 
értekezése következett. A távollevő 
dr. Bernát István „A keresztyén egy
ház szocziál feladatai “ czímű tanul
mányát Lévay Lajos olvasta föl, mire 
a közgyűlés Kölcsey himnuszával be
fejeződött. Zsilinszky Mihály állam
titkárnál a közgyűlés után a közép
iskolai tanári testület, a szerb egyház 
papsága s más küldöttségek tiszte
legtek. Déli 1 órakor az Erzsébet- 
szálló dísztermében bankett volt, me
lyen az első felköszöntőt Hegedűs 
Sándor mondotta a királyra. Ezután 
még számos felköszöntő hangzott el, 
mire a társaság kirándult Pétervá- 
radra és Kameniczára. A harmadik 
napon Belgrádot, Ada-Kahlét és Her- 
kulesfürdőt látogatták meg.

Egyházmegyei felügyelő válasz
tása. A brassói ág. hitv. ev. egyház
megye a nyáron líjból Molnár Viktor 
miniszteri tanácsost, helyettes állam
titkárt, kiáltotta ki egyházfelügyelő

jének. Az okok, a melyek miatt ü 
Méltósága évekkel ezelőtt az egyház
megye éléről visszavonult, jó  részben 
ugyan még manap is fennállanak, de 
mivel az egyházmegye nem nélkülöz
heti az előkelő állású férfhít, a ki a 
mai viszonyok között pótolhatatlan, 
Molnár Viktor nem térhet ki az ismé
telten megnyilatkozott közbizalomnak. 
Beiktatása és eskületétele — a mint 
illetékes forrásból értesülünk — a 
novemberi rendkívüli közgyűlésen tör
ténik meg.

Gyászrovat. Turcsányi Andor, 
körmendi ág. hitv. 

ev. lelkész, f. hó 8-án az Úrhoz köl
tözött. A körmendi takarékpénztár, 
melynek az elhunyt tevékeny igaz
gatósági tagja volt, külön gyászje
lentésben tudatta veszteségét. Áldás, 
béke hamvaira!

ORSZÁG-VILÁG.

Minisztertanács. A nyaralásból 
visszatért minisztereket a napokban 
értekezletre hívta egybe gróf Tisza 
István, miniszterelnök, melyen több 
jelentős államügyet beszéltek meg.

Magyar iskolák Horvátország
ban. A zágrábi lapok szerint Hor
vátországban húsz új magyar nép
iskolát állítanak fel. Horvátországban 
tömérdek magyar vasúti hivatalnok 
lakik s az utóbbi években Dunántúl
ról is nagyon sok magyar költözött 
át a Dráva-Száva vidékére, ideje volt 
tehát már egyszer a magyar gyer
mekekre is gondolni.

Magyarosodik a katonaság. Im
már senki sem tagadhatja a magyar
ság hódító útját. Lassan, de biztosan 
halad előre a magyar szellem tér 
foglalása. A magyar nyelv jogait 
újabban már a közös hadseregnél is 
kezdik érvényesíteni.

A hadügyminiszter rendeletileg meg
bízott néhány katonai kadétiskolai 
tiszttanárt, hogy az állami reálisko
láknál a gyakorlati kiképzés czéljából 
az idei évfolyamon, mint vendégtaná
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rok vegyenek részt. A kiküldött tiszt
tanárok részt vesznek a vezető taná
rok oldala mellett a tanításban is az 
idei egész évfolyam alatt Ez alka
lommal négy tisztet bízott meg a 
közös hadügyminisztérium a vendég- 
tanári működéssel. Dr. Berzeviczy 
Albert kultuszminiszter a négy tiszt
tanárt a fővárosi reáliskolákhoz osz
totta be.

A hétévesnél idősebb elhagyott 
gyermekek tartásdíja. A belügy
miniszter rendeletet intézett az állami 
gyermekmenhelyek igazgató-főorvo
saihoz a hét évesnél idősebb elhagyott 
gyermekek után fizetett havi tartás
díj és a községektől követelhető ösz- 
szegek megállapítása tárgyában. A 
hét éven felüli elhagyott gyermekek 
után a nevelőszülőknek fizetett havi 
tartásdíj s az illető községektől kö
vetelt összegek tekintetében eltérő 
gyakorlat lóvén, a jövőre vonatkozó
lag a belügyminiszter a közetkezőket 
rendeli: A hét éven felüli gyermek 
tartásdíja 10 korona. Ezt a gyermek- 
menhely igazgatójának egész össze
gében kell kifizetni, illetőleg elő
legezni a nevelőszülőknek, ha csak 
ez a hét éven felüli elhagyott gyer
meket olcsóbban önként el nem tartja. 
A szóban levő 10 koronából az igaz
gatóság sem ruházat, sem teleporvosi 
díj, sem egyéb czímeken semmit visz- 
sza nem tarthat. A kifizetett havi 10 
korona tartásdíjon kívül az illető köz
ségtől egyéb díj megtérítése nem 
követelhető.

Koronázás. A szomszéd Szerbia e 
hó 21én nagy ünnepet ült, Péter királyt 
kiváló fénnyel megkoronázta. Belgrád, 
a főváros utczáin hemzsegtek az 
idegenek s a szállókban az utolsó 
szobát is kibérelték. A külföldi ural
kodókat követeik képviselték az 
ünnepségen.

Két újszülött trónörökös két or
szágban okozott a közelmúltban nagy 
örömet. Oroszországban is, Olaszor
szágban is évek óta epedve várták 
a trónörököst. Végre megszületett 
majdnem egy időben az orosz és

olasz trón várományosa, nemcsak szü
leiknek, de országuknak és népeik
nek is határtalan örömére.

Kiátkozott újságok. Benzler, a 
metzi katholikus püspök, nemrég a 
kis Fameck község katholikus teme
tőjét átokkal sújtotta, a miért oda 
véletlenül egy protestáns embert is 
temettek. Vilmos császár a püspököt 
ezért igen erélyesen utasította rendre, 
kijelentvén, hogy nem tűri csak egy 
talpalatnyi német földnek is a meg- 
szentségtelenítését, kiátkozását. A vak
buzgó püspök azonban, úgy látszik, 
elfelejtette már az esetet, mert most 
újból túlságos hevületre ragadtatta 
magát az istentelenek és eretnekek 
iránt való gyűlöletében. „Főpásztori 
utasítást" adott ki, a melyben elren
deli, hogy mindennemű egyházi áldást 
meg kell tagadni olyanoktól, a kik 
„vallástalan, vagy erkölcstelen irato
kat olvasnak, maguknál tartanak, 
vagy ilyenekre előfizetnek". Elszász- 
Lotharingiában azonban a polgárnak 
joga van az egyházi hatalommal való 
visszaélés ellen a szövetségi tanács
hoz jogorvoslásért fordulni. A tanács 
azután igazságügyi albizottságának 
meghallgatása után határoz. Az el- 
szásziak valószínűleg élni fognak ez
zel a jogukkal, úgy hogy a túlbuzgó 
metzi püspök rendeletéről, a mellyel 
már most is sokat foglalkoznak Né
metországban, még sok szó fog esni.

Az angolok Tibetben. Míg Orosz
ország Kelet-Ázsiában vérzik és gyen
gül, azalatt az angolok Ázsia szivébe 
férkőztek. Aránylag csekély erővel 
és kis áldozattal elérték czéljukat. 
Sikerült Tibettel előnyös szerződést 
kötniök. Tibet kötelezte magát, hogy 
három helyet az angol és tibeti ke
reskedők kereskedelme számára meg
nyit és az árúforgalmat a meglevő 
és építendő utakon India és Tibet 
között megengedi. Angliának tizmillió 
korona kárpótlást fizet három egy
éves részletben. A határozatok ke
resztülvitelének biztosítására az angol 
csapatok megszállják a Csumbi-völ- 
gyet. Anglia engedelme nélkül nem
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szabad tibeti területet sem eladás, 
sem bérbeadás útján idegen hata
lomnak átadni Semmiféle idegen 
hatalomnak sem szabad tibeti ügyekbe 
avatkozni, utat, vasutat és táviró - 
vonalat építeni, vagy bányaművet 
megnyitni. így foglalta el Anglia 
mintegy kirándulásként — úgyszól
ván vérontás nélkül — azt a titok
zatos országot, melyre a muszkának 
is régóta fájt a foga.

A japán-orosz háború. Kuropat- 
kinnak sikerült Mukdenbe menekülnie. 
A japánok egy ideig üldözték a visz- 
szavonuló oroszokat, de a szakadat
lan csatározás végre őket is kimerí
tette s pihenőre tértek. Liaojánnál 
óriás zsákmány jutott a japánok ke
zére: 233 ágyú, 22 vasúti kocsi, tö
mérdek társzekér, hadiszer s annyi 
takarmánykészlet, hogy ezzel négy 
hadosztály lova három hónapig beéri. 
Az oroszok anyagi kára mintegy két
százmillió korona. Úgy látszik, hogy 
a legközelebbi nagy ütközet Mukden 
körül lesz. —  Port-Artúrban —  egy 
művelt kínai híradása szerint —  je 
lenleg 24,000 beteg és sebesült van. 
A hadiszer még kézifegyverek szá
mára is fogytán van és az eleség 
csak öt hétig elég. A helyőrség min
den pillanatban várja a vár átadását. 
Az az erőd, a melyet a japániak leg
utóbb elfoglaltak, á legszélső vona
lon van ugyan, de a japániak onnan 
is bombázhatják a várost. A japá
niak folytonosan kapnak újabb nehéz 
ágyúkat és az oroszok már alig ké
pesek az ellenséges tűzre felelni. Egy 
torpedórombolót, a melyet a kikötő
ben kijavítottak, egy japán gránát 
elpusztított A japán flotta most már 
közelebb merészkedik és naponként 
bombázza a hajókat; nemrég több 
gépet semmisített meg s e közben 
néhány embert is megölt.

APRÓ TÖRTÉNETEK.
Ha Isten velünk, kicsoda elle

nünk. Ismeretes, hogy Gusztáv Adolf 
svéd király segítséget hozott a szo

rongatott német protestánsoknak. Kis 
számú seregéért ellenségei „hókirály
nak" nevezték, kinek hatalma elosz- 
lik hamar, mint a hó. Pedig a gúnyoló
dóknak szeget üthetett volna fejükbe 
zászlaja hatalmas felírása : „Ha Isten 
velünk, kicsoda ellenünk!"

Jött a nagy nap. 1631-ben farkas
szemet néz a kis csapat Tilly ten
gernyi hadával Lipcse mellett. Az 
ellenség már győzelemről ábrándozott, 
mikor felharsan a svéd csapat hatal
mas éneke, a reformáczió harczi ria
dója: „Erős már a mi Istenünk1'. 
Éneklik szívvel-lélekkel:

Mi erőnk nem segít rajtunk,
Mert mi könnyen elveszünk ;
De küzd értünk hős bajnokunk,
Kit Isten küldött nekünk.
Kérded, hogy ki az ?
Jézus Krisztus az ;
Zebaoth Isten,
Egyéb Urunk nincsen,
A győzelmi tér Övé.

És az Úr csudát művelt. A svédek 
győzelmével tért a nap nyugovóra. 
A király pedig a csatatér közepén 
térdre ereszkedve a halottak között, 
fenszóval hirdette: A qi/őzelmi tér 
Övé. H. L.

EGYESÜLETI ÉLET.
A Luther-Társaság és a Magyar

honi E. E. E. Gyámintézet 1904 évi 
szeptember hó 28—30-ik napjain Rév- 
Komáromban magtartandó közgyűlé
seivel kapcsolatos helyi ünnepségek 
sorrendje:

I. nap: szerda, szeptember 28. A 
Luther-Társaság és a Gyámintézet 
tagjai Budapestről a keleti pályaud
varról reggel 7 óra 30 perczkor el
utazván, délelőtt 9 óra 28 perczkor 
Komáromba érkeznek. 9 óra 30 percz- 
től 10 óráig a vendégek fogadtatása 
és elszállásolása. 11 órakor a Luther- 
Társaság igazgató-tanácsülése a vá
rosháza nagytermében. 10— 12 óráig 
a város látnivalóinak megtekintése; 
indulás a lelkész lakásáról. 12— 2
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óráig a várerőd megtekintése; indulás 
a lelkész lakásáról. 2 órakor közebéd 
a megyeház nagytermében. Egy terí
ték italok nélkül: 3 korona. 4 órakor 
a Luther-Társaság évi közgyűlése a 
városháza nagytermében. 7 órakor 
Luther-iinnepély az ág. h. evangé
likus templomban. 8 óra 30 perczkor: 
vacsora, étlap szerint, a tiszti Casinó 
vendéglő- helyiségeiben.

II. nap: csütörtök, szeptember 29. 
Délelőtt 9 órakor gyámintézeti isten- 
tisztelet az ág. h. evang. templomban. 
10 óra 30 perczkor gyámintézeti köz
gyűlés ugyanott. 1 órakor közebéd 
a vármegyeház nagytermében. Egy 
teríték fél liter pecsenyeborral és 
savanyúvízzel 6 korona. 3 óra 19 
perczkor indulás Tatabányára a „Ma
gyar Általános Kőszénbánya Rész
vény-Társaság “ telepének megtekin
tésére. 6 óra 30 perczkor indulás 
vissza Komáromba; megérkezés után 
összejövetel a tiszti Casinó vendéglői 
helyiségeiben.

III. nap: péntek, szeptember 30. 
Reggel 7 órakor indulás bérkocsin 
O-Gyallára az „Observatorium" meg
tekintésére. 10 órakor —  a mennyi
ben az építkezés ügyének előhala- 
dása ezt lehetővé teszi — tovább 
utazás Érsekújvárra az építendő ág. 
h. evang. templom alapkőletételének 
ünnepélyére. 2 órakor közebéd. 5 óra 
25 perczkor visszautazás Budapestre, 
illetve Komáromba.

A szerkesztő üzenetei.
Dr. Szí. M. E perjes. A lapot néhány 

nappal elébb kellett lezárnom, a kitűzött 
határidőig sem kézirat, sem kép nem érke
zett meg. — H. E. J. Bp. Szükség tör
vényt bont. — F. A. Bpest. Későn érke
zett s így — a szűkös hely miatt — a leg
jobb akarattal sem tehettem eleget. — K. 
J. Lajos K. A múlt számra elkésett.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert uék- 

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

Október R eggel. Este.
1. Jer. 16, 10—13. Jer. 16, 19-21.
2. Zak. 14, 3—9. Zak. 14, 10—17.

3. Gál. 6, 2—6. Kor. 1I„ 5, 6—12.
4. Fii. 4, 1—3. Thess I., 2, 19—20.
5. Pét. I., 5, 1—7. Máté 25, 31—34.
6. Ján. I., 4, 7—11. Ján. I., 4, 12—21.
7. Kor. I., 12,12—14. Kor. I., 12, 15—27.
8. Kor. II., 13,11—13. Filip. 2, 2—4.
9. Róm. 15, 1—7. Filip 2, 12—16.

10. Sám. I., 1,21—28. Móz. V., 16, 1—11.
11. Dán 2, 46-49. Móz. I., 41, 40—43.
12. Neh. 5, 1 -1 3 . Móz. V., 15, 7—11.
13. Észt. 5, 1—3. Észt. 8, 1—6.
14. Csel. 19, 23—33. Csel. 19, 34—40.
15. Ján. 1, 35—39. Ján. 1, 41—50. 

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

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Szeptember 22.
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» A ) ............................ 39—41 13.90 14 10

T en geri, b á n sá g i, ó — — — . —

„ m ásn em ű , új . __ 14.30 14.50
R ep cze . k á p oszta  . _ 23.— 23.20

„ b á n sá g i . . — —

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

Tojás elsőrendű ÍOO drb ára 6.60 
Tojás m ásodrendű 100 drb ára 5.—

A Luther-Társaság kiadásában megjelent olcsó, 
szép olvasmányok a nép számára.

24. Schrődl József: A magyarhoni protestantizmus ha
tása a magyar nemzeti szellem fejlődésére. L12 ív.
Ára 1 kor

25. Moravcsik Gyuláné : Gróf Teleki Józsefné, Róth
Johanna. 4 képpel. Ára 30 fill.

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

27. Emlékezés a konfirmáczió ünnepére. Szép színnyo
matú kép (42 cm. magas és 32 cm. széles.) Ara 
24 fill., bérmentve 40 fill.

28. Konfirmácziói áldások. (Versek és Szentírási idé
zetek.) A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.

29. Zsilinszky Mihály: Kerman Dániel püspök élete.
Elet- és korrajz. Áré 80 fill.

30. Paulik János : Az álproféták, vagy miért nem lesz 
az evangélikus ember baptistává? Ára 60 fill.

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

32. Bierbrunner Gusztáv : Christlicher Hausaltar. Né
met imádságos könyv. Ára kötve 1 kor. 60 fill. 
fűzve 1 kor 20 fill.

33. Bachát Dániel: Cim jest a cochce Lutheruv spo-
lek? Ára 10 fill.

34. Meyer—Melanchthon : Apológia. Ára 3 kor.
E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatalában.


