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Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
E lő fize té s  d í ja  e g y  é v r e  2  k o ro n a .

A Luther-társaság „Egyházirodalmi Értesítő" 
ez. lapjával együtt 4  k o ro n a .

-* l Egyes szám ára 20 fillér.
A  h ir d e té s  d í ja  : egy oldal 24 korona, 

fél oldal 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.

Szerkeszti:
B Ö N G É R F I  J Á N O S

IX., Knézits-utcza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

K ia d ó h iv a t a l : Luther-társaság pénztára, 
IV., Deák-tér 4. sz., hova az előfizetés és hir
detés díjai, továbbá a reklamálások küldendők.

A  sz e rk e s z tő s é g  ír ó s z o h á ja : IX., Kné- 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni. 

—»* Kéziratokat nem adunk vissza.

Hetedik évfolyam. Budapest, 1902. június 15. 19. szám.

Isten kegyelmes.
t

Véghetetlen az Ur kegyelme és irgalmának 
nincs határa. Ki állhat meg pirulás nélkül 
Isten trónja előtt? Ki meri azt állítani, hogy 
világéletében soha nem vétkezett, soha bűnt 
el nem követett? Kicsoda az, a ki mellét 
verve, joggal büszkén odakiálthatná ember
társainak :

— Lássátok, ez az én érdemem ! Ezt én 
tettem!

Oh, te képmutató farizeus, hát a köteles
ségteljesítés érdem-e? Nem Isten kegyelméből 
élünk-e és vagyunk?

Bizony, ha magunkba szállunk és elgon
dolkozunk emberi gyarlóságainkon: be kell 
látnunk, hogy Isten kegyelme véghetetlen és 
irgalmának nincs határa.

Az egyszerű földmíves, az iparos, a keres
kedő, a tudós, a művész és bármily foglalkozású 
ember csak Isten kegyelméből végezheti mun
káját. Isteni ihlet nélkül boldogul-e a költő, 
a szobrász, a zenész, a festő? Kinek az Úr 
nem adott mély értelmet, lehet-e tudóssá ? 
Rátermettség nélkül vájjon mire viszi az ipa

ros és kereskedő? S á földmíves munkáját 
ki áldja meg, ha nem az Ú r?

Isten kegyelméből élünk, az ő irgalmára 
szorulunk: ez tiszta sor.

Ügyes-bajos dolgainkban forduljunk tehát 
hozzá, legyünk bizalommal iránta, hisz ő a 
mi szerető mennyei atyánk.

Ha vétkeztünk, Isten megbocsátja bűnein
ket, csak töredelmes szívvel igazán bánjuk 
meg vétkeinket, gyarlóságainkat.

Krisztus is magához fogadta a bűnösöket 
és velük együtt evett. S mikor a farizeusok 
és írástudók ezért zúgolódtak, milyen meg
kapó szép példázatokban tüntette fel Isten 
végtelen irgalmát!

—  Ha valakinek ti közületek száz juha 
vagyon és egyet azok közül elveszt: avagy 
nem hagyj a-é el a kilenczvenkilenczet a pusz
tában és nem megyen-e az elveszett megkere
sésére, míg meg nem találja? Ha megtalálja, 
nagy az öröme. Ilyen módon öröm lészen 
mennyben egy megtérő bűnös emberen, na
gyobb, mint a kilenczvenkilencz igazon, kik 
nem szűkölködtek megtérésben (Lukács XV. 
4— 7.)

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P
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Avagy milyen találó az elveszett drakhmá- 
ról szóló példázat:

—  Ha egy asszonynak tíz drakhmája va
gyon és egyet elveszít: nem gyújt-e gyertyát 
és nem sepri-e meg a házat s nem keresi-e 
meg szorgalmatossággal, míg meg nem találja? 
S lia megtalálta, nem hívja-e egybe asszony
barátait és szomszédit? Ezt mondja: Örülje
tek én velem, mert megtaláltam a drakhmát, 
melyet elvesztettem vala. Ezenképen örülnek 
Isten angyalai is egy bűnös ember megtéré
sén. (Lukács XV. 8— 10.)

Isten nem feledkezik meg rólunk, bár a 
gyarló emberi ész gyakran hajlandó ezt hinni. 
Csak mi ne felejtkezzünk meg ő róla és 
parancsolatairól; csak mi törekedjünk nap 
nap után jobbakká lenni!

Véghetetlen az Úr kegyelme és irgalmának 
nincs határa!

T. Karsay Sándor.
1814—1902.

Ág. hitv. evang. egyházunknak nagy halottja 
van, f. hó 4-én kidó'lt az élők sorából téthi Kársát/ 
Sándor, a dunántúli egyházkerület nyugalomba 
vonult püspöke, a Lipót-rend középkeresztese, Győr 
szab. kir. város ág. hitv. ev. egyházközségének 
a rajongásig szeretett lelkipásztora.

Nagy halottat siratunk benne, nem azért, mert 
püspök, hanem mivel a szó legszorosabb értelmé
ben igaz pap volt, nyájának hű gondozója, egy
házának erős támasza, oszlopa, s mint ember és 
hazafi is a jók  elismerésére, tiszteletére, becsülé
sére, szeretetére magát méltóvá tette.

Halála nem hasonlít a hirtelen támadt, megrázó 
zivatarhoz; mint a csendesen lenyugvó Nap fejezte 
be áldásos életét. Szivünk mégis összeszorul; a 
sajgó, mély fájdalom igaz gyöngyei hullanak rava
talára, s akaratlanul is panaszos sóhaj lebben el 
ajkunkról:

— Uram, Teremtőm, miért kellett őt is elveszí
tenünk !

Értelmünk hasztalan világosít fel és utal arra, 
hogy ez a természet rendje; az érett gabona el
takarításra vár: szivünk nem akar vigasztalódni, 
nem akar megnyugodni. Nehéz elválni attól, a ki 
szivünkhöz nőtt. S ha valaki, Karsay szivünk
höz nőtt.

Minta pap volt, nagy szónok, tudós, kiváló író, 
nyájas, szeretetreméltó férfiú, erős szervező tehet
ség, akárcsak a nagy Székács.

Egyházáért, gyülekezetéért élt-halt s világos agyá
nak minden fenkölt gondolata, nemes szivének min
den érző dobbanása híveié, egyházáé volt.

Isten hosszú élettel áldotta meg s ezt a hosszú 
életet Karsay a köz javára fordította lelkiismere
tesen, hű sáfárhoz méltóan, a ki tálentumait nem 
rejtette el, hanem az Úr teljes megelégedésére, 
embertársainak, híveinek gyámolítására, hasznára 
átengedte és forgatta.

Mint pap egyházi beszédeiben nem annyira külső
ségekben kereste sikereit, mint inkább az igazság 
meggyőző erejével kívánt híveire hatni.

Keresetlen, egyszerű, de szívhez szóló szavai gyak
ran könyekre fakasztották hallgatóit. Különösen 
megható volt az agg, szemevilágát vesztett lelki- 
pásztor ájtatos, buzgó fohásza az oltár előtt, midőn 
imádságos könyvvel a kezében könyörgött az egek 
Urához. Szeme nem látta a betűt, de lelke meg
találta, szíve megérezte az igét.

Különösen kettőt akarok kiemelni hosszú, áldásos

Kis gyenge gyermek.
Kis gyenge gyermek, halovány.
Nyugszik bölcsője vánkosán,
Sírása, —  oly szelidke, jó  —
Alig-alig, hogy hallható.
Mosolygó bár az arcz, a szem,
Szánalmat kelt önkénytelen,
S ajkunk sóhajtva rebegi:
Oh Isten, adj erőt neki!

Ápolják gyengéd, hű kezek,
Gondozza őt ifjú , ó'rey,
Kicsiny, nagy érte sürg, forog, 

e/ó'/c s nappalok.
Nézik, : gyarapszik-é?
Esdőn tekintve ég felé,
Szemök’ egy-egy kong ellepi, —
Oh Isten, adj erőt neki!

Megértük ismét a tavaszt,
s harmat száz bimbót fakaszt,

Hol minden élettől dagad,
Egy kis bimbó sorvadna csak?
Kinek szavára fakadóit,
Küldj rá is napfényt s harmatot,
Nyíljék ki illattal teli —
Oh Isten, adj erőt neki!

Torkos László.
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működéséből. Volt érzéke a népnevelésügy iránt s 
érző szive nem felejtkezett meg a lelkészek és tanító
özvegyek sanyarú sorsáról és a szegény, elhagya
tott árvák szomorú jövőjéről.

A nagy Luther, a mint reformátori munkájához 
fogott, éles szemmel azonnal helátta a nevelésügy 
nagy jelentőségét s mindig azt hirdette, hogy az 
iskola és templom együttes munkásságára van szük
ségünk, ha boldogulni akarunk. Ma akadnak lel
készek, a kik az iskola hivatását kicsinyelni sze
retnék s éket vernek 
az iskola és templom 
közé. Pedig a pap és 
a tanító munkatár
sak. Egyik a másika 
nélkül nem boldogul, 
egymást kölcsönösen 
kell támogatniok, 
tisztelniük és becsül
niük. Ha az egyház 
lemond iskoláiról, jö 
vőjét veti koczkára; 
ha rossz az iskolája, 
rozoga az alap, me
lyen felépül az egy
ház.

Karsay —  Luther 
módjára —  megbe
csülte a népnevelés
ügy munkásait s igaz 
lelkesedéssel, alapos 
tudással fogott a 
dunántúli kerület ev. 
iskoláinak szervezé
séhez, fejlesztéséhez.
Harmincz éves püs
pöki működése alatt, 
mint a Sión legfőbb 
őre, a dunántúli ke
rület ev. iskoláit a 
virágzás magas fokára juttatta. —  Már 1838-ban, 
mint a mencseli gyülekezet lelkésze, azon fárado
zott, hogy a tanítók értekezleteket tartsanak. Az 
1842. évben a győrvidéki evang. tanítók között 
Írott füzeteket köröztetett, a melyekben a népneve
lésügy egyes égető kérdéseire hívta fel egyháza 
tanítóinak figyelmét. Két évvel későbben „Általános 
és részletes tanmód“ czímen értékes vezérfonalat 
írt a tanítók számára, majd mint az egyházkerületi 
népiskolai választmány elnöke gondozta a tanító
ság és az iskolák érdekeit.

Még élete delén, 1846-ban alapította meg a kerü
leti segélyegyesületet, abból a czélból, hogy a lel

készek és tanítók szegény özvegyeit és árváit segé
lyezze, gyámolítsa. Az intézetnek ó' lett elsó' pénz
tárosa s az alapítás napjától kezdve nagy, nemes 
szivének utolsó dobbanásáig szorgalmasan gyűjtö
gette a filléreket. Mikor 50 éves papi jubileuma 
alkalmából híveinek, tisztelőinek sokasága ötezer 
korona tiszteletdíjat nyújtott át neki az elismerés 
és bála jeléül, az önzetlen, lelkes férfiú a szeretet 
oltárára szánta ezt az összeget és odaadta a kerü
leti segélyegyesületnek, hogy ezzel az özvegyek és

árvák könyeit fel
szárítsa és nehéz só
hajaikat, szomorúpa
naszukat apaszsza.

Ma már jóval több 
mint negyedmillió 
korona a segélyegye
sület vagyona. Hány 
bánatos özvegy és 
síró árva Ínségén, 
nyomorán enyhíthet 
immár ez az eny- 
nyire megerősödött 
intézet !

íme, mire képes 
a melegen érző, ne
mes szív és az erős 
akarat!

A jó  ember, az 
apostoli buzgóságú 
lelkipásztor porhü
velye immár az édes 
anyaföldé, de mun
kásságának gyümöl
cse, lelkének kincsei: 
a mieink.

Áldott legyen em
léke még haló porá-

b“ "  ÍS 1 Bóngfrfl.T. K arsay S á n d o r .

Az Alázatosság és a Büszkeség.

Sűrű erdei úton találkozott az öreg ember az 
ifjúval.

— Áldott legyen az Úr neve! Szerencsés jó  napot 
kivánok! — szól mélyen meghajolva, kopottas egy
szerű darócz ruhájában az öreg. Kopaszos, öszbe- 
bomló fejéró'l levette gömbölyű, barna kalapját és 
mélyen köszöntött véle.

—  Jó, jó !  öreg ! Adj’ Isten ! — mondta odavetó'- 
leg a divatos ruhájú fiatal s indult, drága szivar
jából bodor füstöt eregetett és pálczájával a fa 
leveleit csapdosta.
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—  Ha meg nem sértem a Nagyságos urat, kö
nyörgöm alásan, az Isten is megáldja, kegyeskedjék 
megmondani, messze van-e még Homokfalva?

— Homokfalva? Ah, az a hitvány fészek, az a 
koldustanya? Hiszen ott csupa földhöz ragadt 
szegény ember lakik. Oda bizony hiába megy, mert 
azoknak' ott maguknak sincs betevő falatjuk. De 
ha már útban van, hát menjen Fényesfalva felé, 
ott csupa tehetős úr lakik, ott öreg, talán magának 
is akad valami.

—  Bocsánat, nem alamizsnáért fáradozom én, 
hanem olyan embereket keresek, a kik között állan
dóan megmaradhatnék, letelepedhetnék, a hol jól 
érezném magamat, a hol őszinte, derék emberek 
vannak, a kik megbecsülnek. Tudom jól, könyör
göm alásan, ne tessék sértésnek venni ellenveté
semet, hogy Fényesfalvára nem vágyódom, pedig 
nagyon sok ismerősöm vagyon ott, de hát az én 
kopottas gúnyámmal, egyszerű, visszahúzódó mivol
tommal nem szívesen fogadnának. Már én inkább 
csak a szükölködők közé vágyódom, a szegény 
emberek közé, ha nélkülözés jut is osztályrészemül, 
ha kigunyolnak, kinevetnek is érte, azért nem zúgo
lódom, sőt így érzem magam jól, otthonosan. Oda 
megyek én, a hol jó  barátokra, őszinte emberekre 
találok, a kik szívesen hallgatnak rám és követik 
is tanácsomat! Nem vetnek meg, nem néznek le!

— Szegény bolond! Aztán Figyelmed csak nem 
képmutató, népámító, hogy ily ruhát öltött? Úgy 
látszik, megtakarított pénzecskéje is van, hogy 
éppen a szegény nép között, a hol úgy sem kaphat 
munkát, akar letelepedni és vele jó  barátságot 
kötni ! Megbánja öreg ! Azt mondom, megbánja. 
Inkább menjen Fényesfalvára. Ott jobban elköltheti 
a pénzét, ott jobban értékesítheti. Van színház, van 
korcsma elég !

— Nem én, könyörgöm alásan. Ott az én helyem. 
Ott akadok én legtöbb barátra, Homokfalván, a 
szegény nép között! Ott megbecsülnek. Ott tem
plom is van. Fényesfalván még templomot sem 
építettek az emberek !

—  Hát csak menjen oda! Aztán kicsoda kigyel- 
med? Hé?

—  Én ? könyörgöm alásan, az Alázatosság va
gyok.

—  Ahá, az az ósdi ostobaság ! No akkor jól is 
teszi, ha Homokfalvára megy, a toprongyos népség 
közé. Ott a maga helye !

— Isten megáldja nagyságos uram ! Már én csak 
a szegény emberek barátságát keresem, azokét, a 
kik az Istenről sem feledkeznek meg !

— El ne feledje ezt a nevezetes napot öreg, hogy 
milyen nagy úrral beszélt. Tudja meg, hogy én a 
Büszkeség vagyok !

—  Most már értem, tisztelettel legyen mondva, 
hogy miért válnak el hát a mi utaink !

És az Alázatosság ment a göröngyös, rossz úton 
Homokfalva felé, a szegény nép közé, a torony 
irányába, Büszkeség pedig felugrott az oda vágtató 
hintójára és az úri nép közé sietett —  a vigadóba,

Perényi Lajos.

A megtalált drakhma.
E lbeszé lés .

I r t a : ifj. Porkoláb Gyula.
(F o ly ta tá s)

Lezajlottak az ünnepélyes napok; folytatta kiki 
félben hagyott munkáját. Az ifjú lelkész is tele 
hévvel, tele ifjúi erővel látott nemes tervének meg
valósításához, —  gyülekezetéből minta gyülekeze
tei alakítani. —  Nehéz munkájában hívei voltak 
a munkatársak, kik lassanként úgy megszerették, 
hogy tfízbe-vízbe mentek volna érte. De nem is 
csoda ; nem volt oly szegényes viskó, melynek beteg 
lakójához égi vigaszt ne vitt volna, s a ki vele 
találkozott, azt pár barátságos szó nélkül el nem 
eresztette.

Hát még a szószéken! Ott volt ám még csak 
igazi atyja, vezére, barátja híveinek! Olyan szépen 
zengett ajkáról Isten igéje, hogy boldogság volt 
hallani. A ki őt egyszer beszélni hallotta, el nem 
maradt többé a templomból, ha ezer más dolga 
lett volna is. Vigaszt vitt onnan a bánatos, taná
csot az ügy efogy ott, hitet és reményt a csüggedő, 
erőt a megfáradott, mert ajkáról Krisztus evangé
liuma mint igazi élő víz ömlött híveire.

Csak egy szék állt üresen folyton, minden vasár
napon, a büszke Galambos Gergő padja. Volt neki 
egy gyönyörű eladó leánya is —  a szép Katicza — 
még ezt sem engedte templomba menni. Kézössze- 
téve könyörgött, rimánkodott atyja előtt, hadd men
jen el ő is templomba, — mindhiába. „Nekem nem 
papom, az én házam népe közül ugyan egynek 
sem prédikál!“ Ez volt a végső felelet Katicza 
rimánkodására.

Hiába igyekezett közelítni hozzá az ifjú tiszte- 
letes, Galambos Gerő csak azért is megmutatta, 
hogy az ő szivét be nem veszi az, kit ő nem akar. 
Valahányszor végig ment a falun az ifjú lelkész, s 
meglátta a falu közepén azt a zöldzsalus cserepes 
házat, mindig úgy elfacsarodott szive, s felhő gyűlt 
magas homlokára.

Egyszer aztán mégis csak megjelent a templom
ban a büszke Galambos. De ennek története van.

Az iíjú lelkész ugyanis folyton azon törte fejét 
és abban fáradozott, hogy híveit boldognak lássa, 
s gyülekezetét felvirágoztassa. így lassanként hasz
nos népkönyvtárt alapított, hogy hívei a hosszú 
téli estéket ne kártya és boros üveg mellett, hanem 
családjuk körében épületes olvasással töltsék. Meg
teremtette a takarék-magtárt, honnan a kenyérben 
szűkölködő kevés kamat fejében gabonát vehetett 
kölcsön. Kijavíttatta a rozoga iskolát s a szúette 
templom-padlás helyébe újat tétetett.

Azonban mint minden újításnak, úgy ezeknek is 
akadtak ellenségei. A többség, az értelmesebbek 
belátták az intézkedések hasznos voltát, de gyak
ran lehetett hallani egyes akadékoskodók ajkáról: j 
„Ha apáink megélhettek e nélkül, mi is megtudunk 
lenni nélküle!1' Az elégületlenek azonban csak úgy 
bajusz alatt eregették el véleményeiket, mert féltek, 
hogy a többség lehurrogatja őket. Látható volt 
azonban, hogy ha valami nyelvesebb ember kerül 
élükre, készek nyíltan is föllépni. Galambos Gergő-
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ben találták meg a vezért, ki elég gazdag és elég 
büszke volt ahhoz, hogy az egész gyülekezettel 
szembe szálljon.

Most is egy újítást akar keresztül vinni a tisz- 
teletes, felvonult tehát Galambos is embereivel, 
hogy megmutassa hatalmát és erejét. Az egyházi 
adózásról volt szó, ezt akarta a fiatal lelkész ren
dezni. Eddig ugyanis lélekszám szerint fizették a 
hívek az egyházi adót s így megtörtént, hogy egy 
nagy családú zsellér kétszer akkora adót fizetett, 
mint egy kevés tagú vagyonos család. Az új adózási 
mód ezen igazságtalanságon volt hivatva segíteni, 
a mennyiben e szerint mindenki vagyona arányá
ban viselte volna a terheket. A tehetősebb fizes
sen többet, a szegényebb kevesebbet.

A mint a lelkész mindezeket szép értelmesen 
előadta, nagy éljezésben tört ki a gyülekezet. Csu
pán a makacs Galambos ugrott föl helyéről s pat
togott oda keményen néhány szót a lelkésznek. Az 
elégületlenek nagy zajjal támogatták vezérük sza
vait. De hasztalan; az elégületlenek kisebbségben 
maradtak.

Mikor azután a lelkész kimondta a gyűlés hatá
rozatát, újra fölugrott Galambos s haragtól kipirult 
arczczal szólt:

„No hát, a ki megszavazta, csak fizesse is azt 
az adót, mert én a mai naptól kezdve nem fizetek 
egy garast sem. Nem kell nekem se pap, se tem
plom, megélek ezek nélkül is !“

Ezzel fejébe vágta kalapját s híveitől kisérve 
haragosan hagyta el a templomot, hol a gyűlést 
tartották. Éppen hogy kilépett az ajtón, szólalt meg 
ott fönn a toronyban a déli harangszó. Oly búsan, 
oly intve kongott-bongott, mintha csak azt búgta
volna: , ,

„Galambos, megbánod!

Hejh, bizony megbánta ám később, megbánta 
keservesen esztelen tettét, oktalan szavait, miket 
a gőg, az átkos harag adott ajkára ! De láthat-e 
a jövőbe az, kit a gyűlölet elvakít ? ! . .  .

Galambos tehát és pár társa kilépett a gyüleke
zetből, félekezet nélkülivé lett. Elhagyták azt az 
egyházat, azt a vallást, melyet őseik vagyonuk rom
lásával, vérük hullásával védtek, ápoltak, s melyért, 
ha kellett, éltükkel is szívesen áldoztak. Dicső ősök 
ti, beli sok Galambos Gerő akad manapság neve
tekre méltatlan unokáitok közt! . . .

*

Az idő múlt s Borosfalván minden lepergett év 
új virágot nyitott. A tűnő esztendők egymás után 
érlelték meg a buzgó lelkész intézkedéseinek gyü
mölcsét. A takarék-magtár lassanként oly jövedel
mező pénzforrásává lett a gyülekezetnek, hogy az 
egyházi adó jórésze ennek jövedelméből került ki. 
A népkönyvtár áldásos volta is mindinkább mutat
kozott. Megürült a korcsma, megtelt a tomplom és 
a könyvtár olvasó szobája. Rend, tisztaság és jólét 
sugárzott ki az utczára minden hajlékból, a hol 
pedig ezek tanyáznak, ott fészket rak a boldogság 
fehér galambja is.

De mi lett Galambos Gerővel és társaival? Hejh, 
őket ugyancsak megverte az igazságos Isten bün

tető keze, megverte százszor jobban, mint a hogy 
a többi hívőt megáldotta!

Egy darabig csak szították egymásban a haragot, 
gyűlöletet, ezzel akarván elnémítani a dorgáló biró: 
a lelkiismeret szavát. A hívek jóllétének emelke
désével azonban egyre szótlanabbak lettek, sőt 
később kerülték egymást, nehogy leolvassák egy
más arczárói a gyötrődést, bűnbánatot. Egyik-másik 
elköltözött más vidékre, mások a korcsma állandó 
lakói lettek s a folytonos tivornyázásban testileg- 
lelkileg züllésnek indidtak.

(Vége köv.)

Junius. R e g g e l E ste .

15. I. Pét. 5, 6— 11. Luk. 15, 1—:10.
16. Ap. csel. 15, 1—-17. Ap. csel. 15, 18--41.
17. Ap. csel. 16, 1—26. Ap. csel. 27--40.
18. Ap. csel. 17, 1 - 18. Ap. csel. 17, 19 - 34.
19. Ap. csel. 18, 1 - ■18. Ap. esel. 18, 19--28.
20. Ap. csel. 19, 1 - 20. Ap. csel 19, 21--40.
21. Ap. csel. 20, 1 - 17. Ap. csel. 20, 18--38.
22. Róm. 8, :18—23. Luk. 6, 36 -42.
23. Ap. csel. 21, 1 - ■17. Ap. csel. 21, 18--40 .
24. Ap. csel. 22, 1 - -30. Ap. csel. 23, 1 - 16.
25. Ap. csel 23, 17--35 . Ap. csel. 24, 1 - -27.
26. Ap. csel. 25, 1 - -27. Ap. csel. 26, 1 - 21.
27. Ap. csel. 26, 22--32 . Ap. csel. 27, 1 - 26.
28. Ap. csel. 27, 27--44 . Ap. csel. 28, 1 - 31.
29. I. Pét. 3, 8 - 15. Luk. 5, 1—11.
30. I. Tim. 6, 6 --10. Zsolt. 34, 12--2 3 .

Aranykönyv.

Az trzsébetfalvi ág. hitv. ev. templom- és papi lak- 
alap javára adakoztak : Gerzsó Ilona k. a. gyűjtése: 
104 kor., Feldraann A. gyűjt. 6 kor., balti ág. ev. egyh. 
2 kor., dr. Szalai Jenő erzsébetfalvi orvos gyűjt, 
a 64. és 182. sz. gyűjtő-ívein: 443 K. 10 fillér 
(részletes kimutatását a helyi lap közölte), ambróz- 
falvi ev. egyház 1 kor., Kohut András gyűjt. 4 K., 
Koob Géza 5 kor., Koob Margit 1 kor., a bpesti 
ág. ev. főgymn. ifjúsági gyámintézeti egyesülete 
Bereczky S. tanár útján 40 kor., lőcsei ág. ev. egy
ház 10 kor., Örökség 20 korona.

Gerzsó Ilona k. a. gyüjtöivén adakoztak Budapestről: 
Édeskuty Jenő 10 K., Getső I. 2 K., Sárkány Pál 2 korona, 
Benzsay Károlyné 2 K., Lavotta Mariska 1 K., Hubert J. 10 
kor., Kirchknopf 2 kor., két agglegény 1 kor., Krausz Vil
mos 1 kor., Beliczay Béláné 2 kor., Döbrentey Irén 1 kor., 
Szandtner Károlyné 2 kor., Méhnert Ernőné 4 kor., Ilutter 
Tivadar 5 kor., Modrovich Elekné 2 kor., Gráf Lajos 3 kor., 
Katsinka 2 kor., Gerzsó Ilona, Hildegárd, Henrik és Karcsi 
4 k or.; Pozsonyból: Habermann Vilma 2 kor., dr. Bogisch 
Gézáné 2 kor., Klauz Emília 2 kor., Baumler Róza 2 kor., 
Sperl Karolina 2 kor., Kraft G. 2 kor., Levius M. 2 kor.,

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

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

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
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Különféle.

Püspöki egyházlátogatás. Dr. Baltik Frigyes 
dunáninneni evang. püspök a múlt hónap első' fe
lében a trencséni egyházmegye gyülekezeteiben tar
tott, Laszkári Gyula kerületi felügyelő' kíséretében, 
kanonika vizitácziót. Ez alkalommal megvizsgálta a 
nemespodhrágyi, alsószrnyei, morvaliszkói, beczkói, 
kochanóczi, trencséni, kissztankóczi és a podluzsáni 
gyülekezeteket. Múlt hó 20-án a püspök a pozsonyi 
esperesség gyülekezeteinek meglátogatására indult.

Lelkészi értekezletek. A somlyóvidéki ág. hitv. 
evang. lelkész-egyesület Gyurátz Ferencz püspök 
elnöklete alatt május hó 28-án délelőtt tartotta évi 
rendes gyűlését Pápán. Az értekezleten az egye
sület buzgó elnöke : Gyurátz Ferencz püspök igen 
érdekes és tanulságos eló'adást tartott „A három 
nagy világvallás" czimen, a melyet a jelenvoltak 
legnagytpbb figyelemmel és érdekló'déssel hallgattak 
végig. Értekezlet eló'tt a lelkészek úrvacsorával 
éltek. — A somogyi ág. hitv. ev. lelkészi kör pedig 
tavaszi értekezletét Iharos-Berényben a múlt hó 
21-én tartotta meg. Az értekezletet Németh Pál 
esperes és elnök nyitotta meg, széphatású beszéd
del. Borbély Gyula iharos-berényi lelkész „Mi gá
tolja az embert leginkább az ő tökéletesedésében 
és így földi boldogságában és mi viszi ó't ehhez 
biztosan közelebb" czimen tartott tanulságos fel
olvasást. Ezután a kör azt az öt kérdést tárgyalta, 
melyeket Gyurátz Ferencz dunántúli ev. püspök, 
mint a kerületi lelkész-egyesület elnöke, az egyház- 
megyei lelkész-egyesülethez megvitatás czéljából 
leküldött volt. Mind az öt kérdésró'l részletes jelen
tést írt és pedig kiilön-külön Németh Pál elnök és 
Mesterházy Sándor nemes-pátrói lelkész. Érdekes 
volt a két munkának összehasonlítása és végered
ményében meglepő összetalálkozása. A mi az első 
kérdést: a bibliai történetek tanításának jelentősé
gét illeti, az értekezlet egyhangúlag óhajtja, miként 
a jövőben is nagy súly helyeztessék e tárgyra és 
pedig nemcsak az újszövetségi, de az ószövetségi 
történetek tanítására is. A másdik kérdés tárgya
lásánál az értekezlet a káténak további használata 
mellett nyilatkozott, de kívánatosnak tartja, hogy 
lehetőleg egyszerű, népies modorban írják meg és 
szemléltető példákkal lássák el. A harmadik, az 
„Énekes k ön yv iről szóló kérdés tárgyalásánál az 
értekezlet kiemeli e könyvnek kiváltképen építő 
voltát és hangsúlyozza nemcsak a templomban, de

az iskolábsn és a szülői háznál való lelkiismeretes 
használását. A mi az „Énekes könyv" revízióját 
illeti, e tekintetben helyesli az értekezlet a dunán
túli ág. hitv. ev. egyházkerületi énekügyi bizottság 
által kifejtett irányelveket. A negyedik kérdésre, 
a hitjavításnak a társadalom szellemi és erkölcsi 
életére gyakorolt hatását illetőleg csak elismerő 
nyilatkozatok hangzottak el. Végül az ötödik kér
dést terjedelmesebb kidolgozás czéljából jövőre 
halasztották. Apróbb ügyek elintézése után a lel
készek átvonultak az iskolaterembe, hol a tanító- 
egyesület ugyanekkor ülésezett. Némely közös érte- 
kezleti tárgy megbeszélése után a lelkészek és 
tanítók a templomba vonultak, hol Balogh István 
porrogszentkirályi lelkész az Úr szent vacsoráját 
osztotta ki nekik.

A rozsnyói ág. h. ev. főgimnázium „Iskola
társak Egyesülete", mely czélul tűzte ki a fő
iskola tanítványait még kilépésük után is egyesí
teni, hogy a kapcsolatot volt intézetökkel fentartsák 
s hogy egymás közt a testvéries érzületet ápolva, 
egymásnak erkölcsi és anyagi támogatást nyújt
sanak, a múlt hó 31-én reggel 8 órakor az épülő
félben levő főgimnázium udvarán bucsúünnepélyt 
akart tartani, de közbejött akadályok miatt elha
lasztotta.

Az evangéliumi ifjúsági egyesületek tömö
rülése. Az ev. ifjúsági egyesületek legutóbbi kon
gresszusa, melyet 1898-ban Bernben tartottak, ha- 
tározatilag annak az óhajtásnak adott kifejezést, 
hogy a magyar ev. ifj. egyesületek nemzeti bizott
ságot szervezzenek, a mint az összes többi orszá
gokban ez már megtörtént, kivéve Ausztriát, hol 
nemzet nem lévén, országos bizottság alakult. A 
magyar egyesületek nemzeti bizottságának szerve
zése most már azért sürgős, mert augusztusban 
ismét világkongresszus lesz, ez alkalommal Krisz- 
tianiában s itt a magyar küldötteknek a nemzeti 
bizottság megalakulásáról be kell számolniok. A 
budapesti református (ev. kér.) ifjúsági egyesület 
választmánya elkészítette az alakulandó nemzeti 
bizottság alapszabályait s a tervezetet Szilassy 
Aladár, az egyesület elnöke, szétküldötte az összes 
egyesületeknek.

Egyházi ünnepség Grinádon. A gr'mádi ág.
hitv. ev. hitközségnek ünnepe volt múlt hó 22-én 
és 23-án, a mely napokon ugyanis dr. Baltik Fri
gyes püspök látogatta meg Grinádot, kanonika 
vizitácziót tartva az egyházközségben. A főpásztort 
lelkes üdvriadallal, díszkapukkal, zenével fogadták. 
Az első, a község alvégén felállított diadalív alatt 
TJlreich Oszkár, egyházközségi felügyelő, üdvözölte 
Baltikot, a felső kapunál pedig Krahulec Alfréd 
lelkész. A lefolyt egyházi közgyűlésen a püspök 
megelégedéssel nyilatkozott a grinádi egyházról, 
nemkülönben volt megelégedve a lelkész működé
sével is, a kinek irattárát másnap reggel megvizs
gálta és rendben találta. 23-án reggel 9 órakor 
volt a díszistentisztelet, melyen a püspök két nyel
ven intézett remek beszédet a hivősereghez. Isten- 
tisztelet után díszebéd volt a lelkészlakban.

Lelkészbeiktatás. Mohácsy Lajos volt püspöki 
titkárt, a gergelyi ev. egyház újonnan választott

Lajszky Margit és Frida 2 kor., özv. Nittnausz Ádámné 
2 kor., Stampfel Károlyné 6 kor., Levius Irma 2 kor., Haber- 
mann 2 kor., Habermann S. 4 kor., Wiklein Emília 2 kor., 
Eder István 5 kor., Richter Gizi 2 kor., Wittgruber Krisztina 
1 kor.; Selmeczbányáról: Hornyaosek Etel 1 kor., Vanko- 
vits Lajosné 3 k or.; Szombathelyről: Dr. Simon Ernő 2 kor. 
Összesen: 104 korona.

Összesen : 636 kor. 10 fillér. Főösszeg : 2903 K. 
45 fillér. Az Úr áldja meg a lelkes gyűjtőket és 
a kegyes adakozókat.



lelkészét, a kiváló egyházi írót és szónokot, lapunk 
kiváló munkatársát, f. hó elsején iktatták be ün
nepélyesen hivatalába. Az ünnepélynek gyönyörű 
verőfényes idő kedvezvén, nemcsak a helybeli 
anyaegyházból, de a szomszédos filiákból is annyi 
nép sereglett össze, hogy a templomnak minden 
zuga zsúfolásig megtelt. Az ifjú lelkész tisztelői 
közül is többen megjelentek, pl. Bélák Lajos fő
szolgabíró, dr. Czipott Zoltán orvos s a pápai ev. 
egyház presbitériuma csaknem teljes számban. Az 
ünnepély féltíz órakor vette kezdetét. A beiktató 
szertartást Kiss Lajos nagy-alásonyi, Bojtos János 
nemes-magasi, Nagy Lajos kemenes-hőgyészi Bor
bély Sándor dabronyi lelkészek segédkezésével 
Szalay Ferencz várpalotai lelkész, a veszprémi ev. 
egyház esperese végezte, a ki gyönyörű beszédet 
intézvén az ifjú lelkészhez, gondjaiba átadta az 
egyházi jelvényeket. Az esperes és a segédkező 
lelkészek sorban áldást mondottak az immár be
iktatott lelkészre. Azután az új lelkész felment a 
szószékre s megtartotta remek beköszöntő beszé
dét, ritka ékesszólással fejtegetvén, hogy milyennek 
kell lenni a lelkésznek a templomban s milyennek 
kell lennie a templomon kívül. A vallásosság és 
hazafiság szent tüzétől áthatott, szónoki fordulatok
ban gazdag beszéd nagy hatást tett a jelenvoltakra 
s a hívek azzal a megnyugtató tudattal távozhat
tak a templomból, hogy egyházuk jövő fejlődése 
ügybuzgó, hivatását minden tekintetben átérző lelki- 
pásztornak a kezeibe van letéve. Istentisztelet után 
az esperes elnöklete alatt presbiteri gyűlés volt, 
a melyen a beiktatással felmerült ügyek intéztei
tek cl. Isten áldása kisérje kedves ügytársunkat 
működésének új színhelyén!

Lelkészválasztás. Orosháza ág. hitv. ev. egy
házközség f. hó 1-én, vasárnap délelőtt tartott 
közgyűlésén az újonnan rendszeresített harmadik 
lelkészi állásra egyhangúlag Hajts Bálint orosházi 
segédlelkészt választotta meg.

Százados évforduló. F. hó elsején volt száz 
éve, hogy a kis-szebenn ág. hitv. evang. 1. egyház 
templomát fölépítette. Ezt a nevezetes napot ünne
pélyes istentisztelettel ülte meg, a melyen az eper
jesi ág. hitv. evang. theologia hallgatóinak énekkara 
a XXIV. és XCI. lendületes zsoltárok megkapó 
énekével emelte az áhítatot. Ad multos annos!

Zsilinszky Mihály ünneplése. A napokban lep
lezték le Zsilinszky Mihály államtitkár, Társasá
gunk szeretett elnökének, arczképét Csongrád vár
megye közgyűlésén. Az ünnepi beszédet Keller Lajos 
tartotta. Az ünnepelt férfiút, mint Csongrád vár
megye egykori kiváló főispánját, a vasútnál nagy 
számú közönség élén Likos Imre, polgármester 
üdvözölte, aztán hosszú kocsisor kisérte a föllobogó
zott főutczán és diadalkapun át a vármegyeházához, 
a hol Cicatricis alispán fogadta. Este fényes társas
vacsora volt.

Királyi kitüntetés. A király 0  Felsége Falvay 
Antalt, a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. el. és 
polg. iskola igazgatóját, Társaságunk érdemes jegy
zőjét, lapunknak is dolgozótársát a tanügy terén 
szerzett érdemeiért a koronás arany érdemkereszttel 
tüntette ki. Gratulálunk.

Orgona ajándékozás. A nagyváradi ev. egyház, 
buzgó lelkésze: Matcrny Imre, szives közbenjárása 
folytán, az abaujszántói szegény ev. egyháznak 
ajándékozd egészen jó  karban levő régi orgonáját, 
melyet Ország Antal váradi jóhirű gyáros pünkösd 
szombatján állított fel, s a mely a hívek teljes meg
elégedését vívta ki.

Vallásos ünnepélyek. A múlt hó 31-én az eper
jesi ág. hitv. ev. theologia belmissziói egyesülete 
a kollégium dísztermében, offertóriummal egybe
kötött záró vallásos estélyt tartott; folyó hó 8-án 
pedig a somorjai ág. hitv. ev. egyházközség ren
dezett az egyetemes ev. theol. akadémia több taná
rának közreműködésével magas színvonalú vallásos 
ünnepélyt.

Béke. Közel három évi elkeseredett küzdelem 
után Dél-Afrikában ismét béke lesz. A protestáns 
angol és az evang. búr nép végre megkötötte egy
mással a békét. A búroknak le kellett ugyan mon
dani függetlenségükről, de az angolok igen széles 
önkormányzati jogokat adtak nekik. A búr nemzet 
nem szűnt meg, páratlan hősiessége örökéletűvé 
avatta. Szabadság-csillaguk elhomályosult egyelőre, 
de még virradni fog. — Lesz még szőlő s lágy 
kenyér !

Báró Bánffy Dánielné, sz. Mez- 
falvi Gyárfás Anna, a múlt hó 

30-án 81 éves korában Kolozsvárott elhunyt. Halála, 
általános és országos részvétet keltett. A megbol
dogult ritka példányképe volt a régi, igaz magyar 
nagyasszonynak : mintaszerű feleség, kitűnő anya, 
fenkölt gondolkozású, vallásos, önzetlen honleány. 
Báró Bánffy Dezső, Magyarország vaskezű volt 
miniszterelnöke, az elhunyt nagyasszonyban édes 
anyját siratja. A mi halandó az elhunytban, az 
immár egyesült az anyafölddel, de emléke élni fog 
a magyar történelem lapjain örökké. Legyen álma 
boldog, pihenése édes. —  Chriastély Andor kiérde
mesült polgármester, ág. ev. egyházfelügyélő, nyug. 
megyei tisztviselő, 1848—49-iki szabadságharezos, 
az országos honvédegyesület tiszteletbeli tagja, a 
múlt hó 26-án életének 80-ik évében Breznóbányán 
elhunyt. Nagy részvéttel temették el. Nyugodjék 
békében!

Pénztári kimutatás
A Luther-társaság pénztárába 1902. május hó 1-töl 31-ig 

befolyt:
1. Alapító tagoktól: Osztroluczky Géza 200 K.
2. Kamatokból: Láng Lajos v. b. t. t. 1902. évre 10 K.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1902-re: Eperjesi 

theol. önképzőkör, Kunszt János, Somlyóvidéki lelkészi egy
let, Sziráki dekánátus leik. egylet, Majoros József, Wcbor 
Rezső Zólyom, budap. ev. fögymu. tanári kar, Scholtz Rohin- 
sztrod, Aradi egyház, Fejér Gyula, Kneffel Lajos, Réthy 
Viktor, Institorisz Kálmán, Schöffer Richard, Guld Emil f é l 
évre), Oláh Ödön (félévre), Maurer Károly (negyedévre), dr. 
Beck Hugó, Beliczay Béla, Benkő Gyula, Brooskó Lajos, 
budai elemi iskola, budapesti egyházmegye, budap. kerepesi- 
úti egyház, Búsbach Péter, Búza János, id. Csóry Lajos, 
ifj. Cséry Lajos, özv. Löwinger Jánosné, Fabinyi Gyula,

Gyászrovat.
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Ferenc/,y Izabella, Fuszek Tivadar, dr. Genersich Antal, 
Gregersen Guildebrand, ifj. Györgyi Kálmán, özv. Haberern 
Jonathanné, dr. Havass Rezső, Hegedűs Károly, Hornyán- 
szky Viktor, özv. Hunfalvy Pálné, Jurenak nővérek, báró 
Koclnnoistcr Frigyes, Kókai Lajos, Koós Ottó, özv. Liede- 
mann Sámuelné, Loisch Ede, „Magyar Szó" szerkesztősége, 
Markovits István, Matuska Péterné, Mauritz Vilmos, Misura 
Mihály, özv. Münster Károlyné, Odor Emília, Okolicsányi 
Gyula, Osztroluczky Miklós, Perlaky Elek, Pildner Ferencz, 
Posszert Gyula, dr. Pözel István, br. Prónay nővérek, Rock 
István, Roszner István, Sárkány József, Sass János, Scholtz 
Gusztáv, Schulok Vilmos, Szabó Lajos, Ürményi Ilona, Vassko 
Endre, dr. Wagner Géza, Walther Ágost, dr. Zolnay Jenő, 
Zsigmondy Gézáné, dr. Zsigmondy Jenő, budapesti elemi 
iskolai tanító testület. 1901/2. évekre: özv. Melezer Gyuláné 
Ácsán. 1901-re: Pazár István. '

4. Fiókegyleti tagoktól évi 4 koronával befolyt: 1902-re : 
Truka Andor, Bulla János, Margócs György, Bulla Dani, 
Bayer Samu, Slech Lajos.

5. Pártoló tagoktól évi 1 koronával befolyt: 1902-re: Far
kas János, Kaas Béla, Varságh János. 1902-1903-ra : Izmer 
Henrik.

0. Evang. Családilapra: előfizetőktől 4 korona.
Összesen befolyt 853 korona.
Budapest, 1902. június 1.

Bendl Henrik,
társasági pénztáros.

A szerkesztő üzenetei.
D r. P . B . S zeged . Igen csodáljuk, hogy a lapot nem 

kapja, pedig a Luth.-társ. tagjainak a tagsági díj fejében jár. 
Szíveskedjék a kiadóhivatalt értesíteni, hogy milyen tagja 
a társaságnak s akkor az a lapokat majd elküldi. Kívánsá
gát készséggel teljesítjük. Szives üdvözlet. — 1. L. N y itra , 
özv . P . J .-n é  N y ír e g y h á z a . A  hiányzó számokat elküldte 
a kiadóhivatal. — P . G y -né N a g y v á ra d , G. E. Ú jp est, 
H. G y. B u d a p e s t . Sor kerül rájuk. — Ö zv. S t I .-n é  R á e z - 
a lm á s . óhaját figyelembe veszszük. — P . I. N y íreg y h á za . 
K . E. K is m a rto n . K . E. S e lm e czb á n y a . Lapzárta után 
érkezett. — D. F. B p . A  jó  Isten áldása szálljon arra a 
kegyes asszonyra. Üdvözlet.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
június 13-án.

G a b o n a f a j E gy h ek to lite r  
sú ly a  k ilók b a n

Á ra  100 kgrn ak  

legk is. ár | íeg n . ár

B á n ság i b ú za  . . . . 74— 81 18.40 19.50
T is z a v id é k i b ú za  . . 74— 81 18.70 19.90
P estv id ék i „ . . 7 4 -8 1 18.60 18.70
F e b é rm e g y e i „  . . 74—81 18 60 18.70
B á csk a i „ . . 74— 81 18.50 19.40
R o z s , I. ren dű  . . . 70— 72 14.80 15.—

„ i i .  „ . . . — 14.60 14.80
Á rp a , ta k a rm á n y  . . 60—62 12.20 12.40

» ég e tn i v a ló  . . 62— 64 11.50 12.—
„ se r fözésre  . . 64— 66 — .— — .—

Z a b , ó ............................. 39—41 14.60 15 —
„ ú j ............................. 39— 41 14.— 14.30

T en geri, b á n sá g i, ó — 10.10 10.50
„ m ásn em ű , új . — 11.60 12.—

R e p cz e , k á p osz ta  . . — — .— —.—
„ b á n sá g i . . . - — .— —*—K ö le s , ó ............................

P á 1 y  á z a t
ág. h iti. evang, külföldi egyetemre menő többrendbeli bittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára 
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1902 —1903. tanévre 
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei:
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi 

folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns 
theologiai intézetben.

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi 
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel 
tanult legyen.

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen :

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja 

és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány 
által igazolandó be ;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő

mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a 
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni 
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva
levő feltételek teljesítése mellett 1902. szeptember 30-ig alól
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló 
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és 
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek 
megbirván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1902— 1903. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy 

Kelt Budapesten, 1902. június 7-én.

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt 
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett 
kérvényeiket f. 1902. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
zolása után a tanév elején, második íelerészét pedig a tanév 
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeug- 
niss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről 
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, 
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges, 
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan 
megírják.

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig 
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy 
maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta, 
s a második évben is tanulja ; végre ha magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágh. ev. magyar-német 
egyházgyülekezet tanodájában ha kivántatni fog, mérsékelt 
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.

Fabiny Gyula, elnök.

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


