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IX., Knézits-utcza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

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

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

—i Kéziratokat nem adunk vissza.

Krisztus tanítványai.
(B.) A Genezáret tavánál egyszerű halá

szok hálóikat mossák. Krisztus rájuk pillant, 
s az egyiknek: Simonnak hajójába bészáll s 
felszólítja, hogy vigye egy kissé beljebb a 
parttól. (Lukács V. 1—3.).

Simon szó nélkül teljesíti a kívánságot, 
Krisztus óhaja parancs volt reá nézve.

Ilyen emberek kellettek Jézusnak : szorgal
mas, munkás egyének, a kik a munkában 
örömüket, gyönyörűségüket lelik: de a mel
lett engedelmesek, szófogadók, a kik a jó 
szóra hallgatnak.

Jézus leül a hajóba és tanítja a sokaságot. 
Simon és halásztársai leteszik hálójukat, abba 
hagyják munkájukat és nagy ügy elemmel, 
áhítattal hallgatják a szent beszédet.

A ki Krisztus tanítványa akar lenni, a ki 
azt óhajtja, hogy Krisztus szeresse: mindenek 
fölött Isten szent igéjében gyönyörködik. Lám, 
Simon és társai hétköznapi munkájuk köze
pette is ráértek Isten igéjének hallgatására.

Hát te, keresztyén atyámfia, ott vagy-e

— nem kérdem, hogy hétköznap — de leg
alább minden vasárnap a templomban? Nem 
azt hajtod-e igen-igen gyakran:

— Nem érek rá, nincs érkezésem!
Hát elfelejtetted-e már, hogy hat napon át 

dolgozzál, de a hetediket szenteld meg?
Te nem érsz rá Isten igéjét hallgatni, de 

az Úr ne feledkezzék meg te rólad?
Yégy példát Simonról és társairól, a kik 

a legnagyobb munka idején is ráértek Isten 
igéjét hallgatni!

Pedig az elmúlt éjjel hasztalan fáradtak, 
egyetlen halat sem fogtak.

Nem estek kétségbe, nem csüggedtek el. 
Az Úr intő szavára, hogy bocsássák hálóju
kat a vízbe, készséggel engedelmeskedtek.

S vájjon csalatkoztak-e hitükben?
Azt mondja a szentírás: „És mikor azt 

mívelték volna, halaknak nagy sokaságát 
rekeszték bé; szakadoz vala pedig az ő háló
juk" (Lukács V. 6.).

Az Úrban bízók soha meg nem szégye
nültek.

Simon és társai a váratlan, gazdag zsák
mánynak szerfölött megörültek, de el nem
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bizakodtak. Simon Péter a Jézus lábaihoz 
borul és alázatos szívvel könyörög:

— Eredj el én tőlem, mert bűnös ember 
vagyok, Uram!

Társait is elfogja a félelem; érzik, hogy 
az Úr ingyen kegyelméből jutottak a nagy 
áldáshoz, a fényes sikerhez.

Ilyen tanítványok kellenek Krisztusnak, a 
ki oda szól Simonnak:

— Ne félj, ezután embereket fogsz! (Lu
kács V. 10.)

S nemcsak Simon, de társai is mindenöket 
elhagyják s követik Krisztust.

Vájjon hányán hallják meg ma Krisztus 
hivó szavát s hányán követik?

Rózsabim bót.
Rózsabimbót, hervadottat 

Visznek e bús házból el;
Gyermekéért sir és jajgat 

A szülői, hű kebel.
Istenünk, szent vigaszodban 

Adj nekik gyógy balzsamot:
Ha a fáklya itt ellobban,

Újra fénylik majd amott.

Menj, pihenj hát drága lélek,
Hol szép álom vár reád.

Jézusodnak szent ölében 
Töltsd a hosszú éjszakát.

S  örvendezzél angyalokkal,
Míg mi is majd feljutunk,

Hol nem küzdünk bú-bajokkal,
S könyeket nem hullatunk.

T óth  I s tv á n .

Melyik a nagyobb kincs?
A pálmák hazájában két szegény ember méné 

egy város felé.
Mind a ketten hitetlenek valának.
Szembe jőve velők egy gazdag úr és egy próféta.
A gazdag leszálla tevéjéről s megkérdé a sze

gény embereket, hogy mi járatban vannak.
— Munkát megyünk keresni, hogy megélhessünk.
— Hogy hívnak téged ? — kérdé az egyiktől, a 

ki fiatalabbnak látszék.
— Engem Aramantnak — mondá ő.
— És téged?
— Engem Dekabelnak.
— Aramant, a te neved előbb következik betű

sor szerint, téged gazdagon megajándékozlak e 
zsákkal, mely telve vagyon aranynyal. De csak 
akkor szabad e nehéz terhet kinyitnod, ha hét nap

és hét éjjel czipelted magaddal. Ne pihenj, ne nyu
godjál meg addig véle, mert különben kincsed 
kővé válik. Tudd meg, újra mondom, tiszta arany 
van benne. Jól vigyázz rá, hogy valaki ki ne nyissa, 
vagy el ne lopja tőled !

— Uram ! Nem hiszem én azt, hogy ily gazdag 
adománynyal elhalmoznál. Nem hiszem, hogy a hét 
napon és éjjen túl birtokomban marad e nagy 
kincs. Nem hiszem, hogy elbirom addig czipelni e 
nehéz terhet.

— Oh, te hitetlen ! Neked adom mindazonáltal! 
Vidd és vigyázz reá !

A szegény ember szinte meggörnyedt a nehéz 
teher alatt, csak vitte, czipelte tovább.

Dekabeit pedig megszólítá a próféta és mondá 
neki :

— Hiszel e Istenben?
— Nem én !
— No, jer, én megtanítlak rá, miként kell benne 

hinned.
És szavának állott. Dekabei megtanult szívből 

imádkozni és Istenben rendületlenül hinni.
— Most már hiszed e, hogy sorsod jobbra fordul ?
— Hiszem, az Isten megsegít.
— No, látod, én nem terhet, de nagyobb kincset 

adtam neked, hogy lelkedet inegvilágosítám, mint 
Aramantnak az a gazdag ember adott. Ezt nem 
kell féltened senkitől, ez nem fog veszedelembe, 
gyötrelembe hozni. Annak gazdagsága elpusztulhat, 
a tied soha. Az élő hitben oly vagyont adtam bir
tokodba, a mely nélkül az ember élete hasonló az 
állatéhoz. Ne sajnáld, ne irigyeld embertársadtól 
azt a kincset, a melyben ő nem hisz, a mely csak 
gondot, nyugtalanságot okoz neki. Légy megnyu
godva ; a te vigasztalásod, örömöd forrása sohse 
apadhat ki, sohsem fog elfogyni. Mindig boldogulni 
fogsz, ha abban hiszel, a ki a jó embereket sohsem 
hagyta még el és sohsem is fogja elhagyni. Ne 
feledd el, a mit mondtam. Az Isten megsegít.

És most mondd, melyik a kettő közül szerzett 
nagyobb és tartósabb örömet az utasoknak, az-e, 
a melyik kincset adott, de hitetlenségben hagyta 
emberét, vagy az-e, a ki hinni tanította a másikat, 
bár az Isten igéjénél egyebet nem adott neki? 
Melyik szerzett Istennek is nagyobb örömet? Nem 
mondom, mert tudom, te magad is eltalálod.

Perényi Lajos.

A megtalált drakhma.
Elbeszélés.

Irta: i f j .  P o rk o lá b  G yu la .
(Vége.)

Hát Galambos uramnak hogy’ ízlett a felekezet- 
nélküliség? No, a gazdaságán ugyan csöppöt sem 
látszik meg Isten sújtó kezének nyoma. Egyre gaz
dagodott, mintha csak elfeledkezett volna Isten 
Galambos bűnéről. Sokan sóhajtottak föl, midőn 
kapuján a hat czímeres ökröt befordulni látták: 

„Hejh, de nem tudja a jó Isten, kinek kell osz
togatni a jóllétet s kinek a nélkülözést! . . .“
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— Sohse irigyeljétek atyárafiai, ki tudja, hogy 
a gazdag Galambos nem adná-e oda czímeres hat 
ökrét kajla tehénkétekért, s nem cserélné-e föl 
piros zsindelyes házát nádfódeles kunyhótokkal, ha 
hat ökrével, nagy házával együtt túladhatna mar- 
dosó lelkiismeretén, s kajla tehénkétekkel, nád- 
födeles kunyhótokkal együtt kapná a lelkinyugal
mat, a boldogságot! . . .

Azelőtt is szótlan, mogorva ember volt ő kigyelme, 
de mióta felekezetnélkülivé lett, sokszor napokig 
sem lehetett szavát venni. A falubeliekkel azelőtt 
sem igen kereste az érintkezést, de most egyenesen 
kerülte őket. Olyan lett a Galambos porta lassan
ként, mint ü siralomház ; mintha még a madarak 
is tudva kerülték volna a ház tájékát.

Elhalt a nóta Galambos uram leánya, a szép 
Katiczának ajkáról is. Szegény jó leány, de nem 
való volt Galambos 
uram portájára ! Olyan 
jó, olyan áldott lelkű 
volt, hogy a ki csak 
egyszer beszélt is vele, 
menten megszerette. És 
ez a pirosságtól, élettől 
majd kicsattanó rózsa
bimbó egyszer csak el
kezdett baloványulni, 
sápadni, úgy hogy a 
piros rózsából egyszer 
csak fehér liliom lett.
Szegény anyátlan árvá
nak azelőtt sem volt 
a legrózsásabb élete 
mogorva édes atyja 
mellett, mégis egész hé
ten át csicsergett, da
lolt, mert hisz volt neki 
egy szabad napja: va
sárnap, mikor elmehe
tett Isten házába s fel
kereshette társnőit. Most 
ezt a szép napot vették 
el tőle, csoda-e, ha meg
szűnt dalolni a csicsergő ajak. — Mikor úgy vasár
naponként megkondultak az Úr házába hívó haran
gok, s látta a falu népét hónalj alatt az új énekes 
könyvvel templomba menni, szegénykének úgy el- 
facsarodott a szive, úgy megzokogott a lelke, hogy 
azt hitte meghasad. Ilyenkor reá hajtotta fehér 
homlokát a hideg ablakszemre és sírt keservesen. 
De kegyetlen apja még a sírástól is eltiltotta; 
tán azért, hogy más se találjon a könyekben eny
hülést, ha ő nem tud sírni. Ezután már csak 
éjjelenként sírhatott, mikor senki sem látta. Az 
ég a megmondhatója, hányszor kérte Istent imái
ban, hogy vegye magához, szabadítsa meg e szo
morú élettől, mint édes anyját megszabadította. 
És úgy látszott, hogy a jó Isten meghallgatta esdek- 
lését.

Egy ködös novemberi napon beteg lett a leány, 
úgy hogy ágyba kellett feküdnie. Galambos Gergő 
nem sokat gondolt a dologgal, azt hitte, hogy egy 
kis hülés, melyből pár nap múlva kilábol leánya.

Varos a pálmák hazájában.

Azonban csak teltek a napok, múltak a hetek, s 
a leány nem hogy jobban lett volna, sőt inkább 
mindig gyengébb és gyengébb lett. Orvost is hozott, 
s az asztal tele állt a drága patikaszerekkel, de 
a fehér liliomból csak nem akart ismét piros rózsa 
lenni.

Egy zimankós deczemberi napon azután az orvos 
megsúgta Galambosnak, hogy jó lesz koporsóról 
gondoskodni, mert a leánynak már csak napjai 
vannak hátra.

Jaj, de szive közepén találta e kegyetlen szó a 
büszke Galambost! Megtántorodott, mint a szél
ütött, s ha hirtelen meg nem kapja az ajtó kilin
csét, bizony végig terül a szoba földjén. A könyek, 
melyeket kisírni nem tudott, mint égő parazsak 
hulltak szivére. Tántorogva ment be a szobába az 
orvos távozása után. Oda ült a beteg ágya szélére.

Jaj, de annak a hervadt 
arcznak látása csak nö
velte tenger szenvedé
sét. Behunyta szemét; 
hiába, úgy is előtte volt 
az a halvány arcz, azok
nak a fekete szemek
nek vádoló tekintete. 
És nem volt senkije, 
ki e tenger szenvedést 
vele megosztotta volna. 
Nem nyitotta fel a ház 
kapuját egy árva lélek 
sem, hogy egy vigasz
taló szót hozzon. Az 
az estimára hivó kis 
harang is valahányszor 
megcsendült a torony
ban, mindig azt zúgta 
fülébe : „Gyilkos vagy 
Galambos, megölted lá
nyodat!"

Mit ért most a hat 
ökör, mit a makacs 
büszkeség ! Ezt meg
törte már a szenvedés 

keresztje, azt pedig szívesen oda adta volna bár
kinek, csak leányát nyerné vissza, csak lelkének 
szerezhetne nyugalmat! . . .

. . . Este van, szép deczemberi este, — karácsony 
estéje. Galambosékkal általellen egy szegény zsel
lér kunyhó áll. A tenyérnyi ablakon átszürődik a 
pislogó mécses reszketeg fénye, s úgy megcsillog
tatja az utczai havat, mintha ezer és ezer apró 
csillag volna rajt elhintve. Galambos révedezve 
tekint ki az esthomályba, s szeme oda téved a kis 
kunyhó ablakára.

Benn az asztal körül ül a szegény zsellér öt 
gyermekével és feleségével. Valami könyv van előt
tük, a melyből olyan szépen énekelik :

„Krisztus Urunknak áldott születésén."

Sötét arczczal távozik el az ablaktól ; fáj neki 
a más nagy boldogsága, mikor ő oly igen nagyon 
boldogtalan. Visszaül a beteg leány ágya szé
lére. A beteg hosszú szempilíája csukva, mintha
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aludna. Néma csend ül a szobában, csak a hervadó 
virág ziháló lélegzetvétele hallatszik. Az ablakon 
valami énekhang szüró'dik át. Mindig közelebb- 
közelebb jön a hang, egyszer csak ott zendül meg 
a szomszéd házában.

A „betlehemes gyermekek" voltak. Galambos 
kíváncsian vár, vájjon betérnek-e ó' hozzá is? De
hogy tértek ; úgy elmentek a nagy ház előtt, mintha 
észre sem vették volna. Nemsokára már az alsó 
szomszédból hangzik az ének.

Tehát senki, senki sincs, ki e szép estén, kará
csony estéjén ő néki is kívánna boldogságot ? Az 
egész falu népe közül egyedül neki nem jut a 
karácsonyi szent örömből, egyedül az ő házában 
nem cseng fel a karácsonyi ének ? . . .

Oh te szegény zsellér oda] által, te a hat ökrös 
Galamboshoz képest dúsgazdag vagy !

Estimára kondult a torony harangja. A beteg 
leány fölemeli fejét s tekintete atyja bús arczára 
tapad. Az pedig szeretettel simogatja végig a beteg 
halovány arczát, forró homlokát. A beteg egyszer 
csak megragadja a simogató kezet, s odaszorítva 
lihegő keblére, szól:

„Atyám, édes jó atyám, olyan szépet, olyan gyö
nyörűét álmodtam ! Mintha ott ültünk volna a tem
plomban, te és én, s hallgattuk a tiszteletes úr 
szép prédikáczióját. Aztán imádkoztunk, s a mint 
imádkozás közben véletlenül reád néztem, úgy 
ragyogott arczod a boldogságtól és én is olyan igen 
boldog voltam. Az emberek sem úgy néztek reánk 
mint eddig, hanem szeretettel, barátságosan. Még 
mintha azok az oltárra festett angyalkák is reánk 
mosolyogtak volna".

Elhallgatott a beteg, tán hogy még egyszer át
nézze lelkében azt a szép álmot. Szegény leány, 
ha tudta volna, mily fájdalmat okoz szavaival 
apjának, dehogy szólt volna egy szót is álmáról. 
Minden szava egy-egy tűszurás volt Galambos 
szivének. Mardosó lelkiismeretében már régóta ott 
élt a kínzó vád, miért szakadt el gyülekezetétől, 
miért lett hűtelen ősei drága örökéhez, a valláshoz. 
Hejh, mit nem adott volna ő azért, ha a megtör
ténteket meg nem történtté lehetett volna tenni!

Az ajtón halk kopogás hallatszott. „Szabad [“ 
szólt Galambos fölrezzenve, s kíváncsian tekintett 
az ajtó felé, ki lehet az, ki az ő házát is felkeresi ?

Az ajtó megnyílt s rajta legnagyobb ámulatára 
az ifjú tiszteletes lépett be.

„Jó estét kivánok, Galambos uram !“ — köszön 
a látogató, mi közben oda nyújtja kezét a habozó 
gazda elé. „Ne vegye rossz néven — folytatja a 
lelkész — ha házában lát, de nem volnék lelkész, 
ha e szent estén, midőn minden keresztyén lélek 
örül, pár vigasztaló szót nem hoznék szenvedő 
híveimnek."

„Nos, hogy vagy édes gyermekem ? — fordul a 
beteg felé — szegény, szenvedsz úgy-e ? De látod, 
jó az Isten, majd megsegít téged is s mire kikelet 
lesz, megjön a te egészséged is és a fehér liliom
ból újra piros rózsa lesz."

Beszéde közben elsimította a beteg homlokáról 
a sűrű fekete hajat. A leány pedig megragadta a

simogató kezet, s mielőtt a lelkész elkaphatta volna, 
elhalmozta csókjaival, megöntözte könyeivel.

„Oh, köszönöm — suttogd fuldokló hangon — 
ezerszer köszönöm tisztelendő úr, hogy felkeresett 
bennünket is. Már azt hittem, hogy e szent estén, 
midőn minden kunyhóba elszáll a boldogság angyala, 
a jó Isten csupán mi rólunk feledkezett meg. De 
most oly boldog, olyan kimondhatatlan boldog va
gyok ! Nos, édes apám — fordul az asztalba fogódzó 
apjához — és te nem örülsz, hogy én olyan nagyon 
boldog vagyok ? Lásd, mint szeret minket az Isten, 
elküldi hozzánk a béke angyalát, ha mi elfeled
keztünk is ró la!“

A büszke Galambos szivében ez alatt iszonyú 
harcz ment végbe. Büszkesége, makacssága szállt 
élethalál tusára jobb részével. Szinte kitilt arczára 
a szenvedés, mit a szivében végbemenő tusa oko
zott. Nehéz harcz volt, de végre is a büszkeség, 
a harag rakta le a fegyvert a jobb rész előtt. 
Szemén köny futott át s oda lépve lelkészéhez, 
megfogta annak jobbját s így szólt:

„Tisztelendő uram, bocsásson meg, ha megtud, 
íme a büszke, de már megtört Galambos áll ön 
előtt s kéri a bocsánatot. Sokat vétettem, átkozott 
büszkeségem olyanokat tétetett velem, mikre nem 
tudom, nyerek-e bocsánatot? De ha még oly nagy 
volt is vétkem, Isten látja lelkemet, — megbűn- 
hödtem érte keserves bűnhödéssel, százszoros szen
vedéssel. Bocsásson meg tisztelendő uram !“

A lelkész meghatottan ölelte keblére az elveszett, 
de megtalált juhot. Annak pedig megeredtek könyei, 
de e könyek már az öröm könyei voltak . . .

. .  . Karácsony napján már ott hallgatta Isten 
igéjét a megtért Galambos az első púdban, s azóta 
nem múlt el vasárnap, melyen helyét üresen lehe
tett volna látni.

A lelkész jóslata teljesült. A mint engedett a tél 
zordonságából, úgy fordult mindig jobbra a szép 
Galambos Katicza állapota is, s mire a kikelet tele
szórta a rétet, mezőt a tarka virágok százezrével, 
már ő is versenyt dalolt a magas kékbe szálló 
pacsirtával. A bimbó bontó piros pünkösd azután 
az ő arczára is visszavarázsolta azokat a régi 
piros rózsákat.

Galambosék házában új élet kezdődött; a kará
csony estén beszállt béke angyala oly jó helyre 
talált benne, hogy többé ki sem költözött belőle.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. templom- és papi lak

alap javára adakoztak: Raab Károly lelkész-esperes 
gyűjtése 12 kor. 60 fii. (Hurtay L., Lcnda E., Grosz- 
mann Gy., Schnabel Gy., Rakovszky I., Paulinyi G. 
50—50 fii., Lenkei K. 60 fii., Schubert E. 1. K., 
Greisiger R., Gazdik János, Soltész K., Schöller 
2—2 kor.), Csánki Gyula tflő 2 K., özv. Bulyov- 
szky Gyuláné 10 K., a beszterczebányai ág. ev. 
gymn. gyámegyes. Varga M. igazg. úr útján 4 K., 
Jurenák Janka gy. 10 K. (Goldberger H. 2, özv.



203

Waltersdorfer V.-né 2, ö z y . Jurenák J.-né 2, Jure- 
nák P. 2, Jurenák J. 2 kor.). Dr. Polner Aladár 
gyűjt 8 kor. (Dr. Polner A. 4, dr. Polner Ö. 2, 
Polner Ö.-né 2 kor.). Loyko Pál ny. tanító 1 K., 
Huber Jánosné (Cs.-Somorja) 2 K., gölniczbányai 
ev. egyh. 6 K , budalehotai ev. egyh. 2 K., hartai 
ev. egyh. 2 K., kőhalmi ev. egyh. 4 K., budapesti 
kerepesi-úti ev. egyh. 6 K., Bachát Dániel 4 K. 
Összesen: 73 K. 60 fii. Főösszeg: 2977 K. 5 fillér. 
Az Úr áldja meg a kegyes lelkeket !

á Z ú X ú g ú Z á Z ú g  <3% 3$  <3$

Különféle.
Lapunk legközelebbi szám a f. év

szeptember hó 15-én jelenik meg. A kinek elő
fizetése szeptember hó 1-én lejár, szivesked 
jék a kiadóhivatalnak 2 K, 80 fillért be 
küldeni s ezért a lapot 1903 decz. 3l-ig 
kapja. Lapunk ugyanis — sokak kívánságára
— évfolyamát január elsejével kezdi meg s 
ezentúl minden jövő évfolyam januártól de- 
czemberig terjed. Kérjük lapunk szives  
terjesztését. Mutatványszámmal szívesen 
szolgál a kiadóhivatal. (Bpest, IV., Deák-tér 4.)

Új főgondnok. Tisza Kálmán örökébe Hegedűs 
Sándor lépett. A dunántúli ev. ref. egyházkerület 
ugyanis 17 szótöbbséggel Hegedűs Sándort válasz
totta meg főgondnokául. Ellenfele : gróf Tisza István 
134 szavazatot kapott. Örömmel üdvözöljük nemes 
munkakörében az új főgondnokot, a kit lelkes, 
ügyszerető, munkás férfiúnak ismerünk. Isten tartsa 
meg! .

Fölépült főesperes. Örömmel tudatjuk t. olva
sóinkkal, hogy Bachát Dániel, a budapesti lelkes 
főesperes, a köztiszteletben és szeretetben álló ki
váló lelkipásztor, teljesen fölépült súlyos bajából. 
A nagyt. úr — a mint néhány héttel ezelőtt írtuk
— a lépcsőn elcsúszott, leesett és karját törte. 
Hála az isteni Gondviselésnek, ma már ismét erős 
kézzel nyúlhat egyházi kormányrúdjához.

Kegyes alapítvány. Özv. Paliez Lajosné úrnő, 
Társaságunk tagja, a kinek jótékony kezét sokan 
ismerik Nyíregyházán, az ottani lelkész: Paulik 
János kezéhez ezer koronát juttatott abból a czél- 
ból, hogy azt „Paliez Lajos alapítványi czimen az 
egyház kezelje s kamatait évenkint konfirmácziói 
emlékkönyvek beszerzésére fordítsa. A szép tett 
nem szorul dicséretre. Isten áldása legyen az ado
mányon s az adományozón !

Aszódi leánynevelő intézetünk nyilvános záró
vizsgálatai f. hó 26 - 28-án, — az intézet eddigi 
jó híréhez méltón — fényes sikerrel folytak le. 
Bennlakó növendékek tartásdíja 500 korona, ág.

hitv. ev. lelkészek, tanárok vagy tanítók gyerme
kei kedvezményképen 400 koronát fizetnek, mig 
más felekezetűek gyermekei után 600 korona és 
külön vallásdíj jár. Zongora oktatás 80 kor. Pro
testáns bennlakó növendékek felvétele végett aug. 
31-ig lehet jelentkezni az intézeti igazgatóságnál.

Templomépítés. A külsövathi ev. leány gyüle
kezet már évek óta foglalkozott azzal az eszmével, 
hogy eddigi rozoga, zsúpfedelű imaházát ledönteti, 
s helyébe új, díszesebb templomot emeltet. Végre 
megtört az ellentállók ereje, az új lelkész buzgó- 
ságának sikerült a vitás ügyet elintézni s a tem
plom építését megvalósítani. Legutóbb tartott köz
gyűlésen ugyanis kimondta a gyülekezet, hogy a 
templomát a tavasz érkeztével felépíti; e czélra 
2000 koronát vetettek ki a hívekre ; adomány czí- 
mén szintén begyült 2000 korona. A gyülekezet 
buzgó felügyelője Emresz Károly 1500 koronát, 
Mohácsy Lajos lelkész 100 koronát ajánlott fel a 
leányegyházközség templomára.

Ifjúsági összejövetel. A pápai ág. hitv. evang. 
egyház kebelében fennálló ev. ifjúsági egyesület 
ez évadban utolsó összejövetelét f. hó 8-án a dél
utáni istentisztelet után tartotta a nagyobbik iskola
teremben. Az ünnep gyülekezeti közénekkel kez
dődött, mely után Gyurátz Ferencz püspök tartott 
szabad előadást a honfoglalás történetéből. Az ér
dekes történeti fejtegetéseket a szép számú közön
ség mindvégig a legnagyobb figyelemmel s gyö
nyörűséggel hallgatta. Bartalis Jenő, Kakas Elemér 
képzőintézeti növendékek s Takács Ferencz, Gulyás 
Sándor, Szekstei János iparos-iíjak szavaltak, a 
képzőintézeti növendékekből és iparos-ifjakból ala
kított énekkarok pedig külön-külön jól sikerült 
dalokat adtak elő Nagy Pál karmester vezetése 
alatt. Az ünnepet befejező közének után még Gyu
rátz püspök intézett rövid buzdító beszédet az 
ifjakhoz.

Lelkészi jubileum. Szép és lélekemelő ünnepély 
folyt le e hó 17-én a szombathelyi evangélikus 
templomban. Kund Sámuel répczelaki lelkész espe- 
resi hivataloskodásának huszonötéves jubileumát 
ünnepelte meg a vasi középső evang. egyházmegye. 
Lélekemelő közének nyitotta meg az ünnepélyt. 
A zsolozsma hangjainak elhaltával Kiss János, 
szombathelyi lelkész mondott buzgó imát, melynek 
végeztével a jubilánsnak üdvözlése került sorra. 
A derék lelkipásztort üdvözölték: Rupprecht Tasziló 
egyházmegyei felügyelő, az őrségi ev. ref. egyház
megye nevében Jezerniczky Kálmán, Poszvék Sándor, 
a soproni teológia igazgatója, a felsővasi egyház, 
az egyházmegyei gyülekezetek nevében Éder József,
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az egyházmegyei lelkészi kar nevében Kiss Imre, 
végül az egyházmegyei tanítói karok. Az ünnepelt 
mélyen meghatva mondott köszönetét a vezetők
nek a kitüntetésért. Fényes társasvacsora fejezte 
be a nagy napot. Isten a kiváló papot sokáig 
éltesse!

Benka ünneplése. A szarvasi evang. főgimn. 
érdemes igazgatóját: Benka Gyulát, tanárkodása 
40. évfordulója alkalmából a király a Ferencz- 
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. A jelvény 
átadása napján f. hó 17-én az iskolát fentartó három 
egyházmegye fényes ünnepélyt rendezett az ünne
pelt férfiú részére. Lukács György, főispán, szép 
beszéd kíséretében feltűzte a királyi elismerés jelét: 
a lovagkeresztet a kitüntetett igazgató mellére, a 
ki elérzékenyedve köszönte meg az uralkodó ke
gyét s éltette a királyt és hazát. Számosán üdvö
zölték még hatóságok, testületek és kartársai ré
széről az ünnepeltet. Majd közebédet rendeztek 
tiszteletére, melyen 300-nál többen vettek részt. 
Isten éltesse !

Új körlelkész. Mohácsy Lajost, a gergelyi ág. 
hitv. ev. gyülekezet nemrég beiktatott ifjú lelké
szét, lapunk munkatársát, új munkaterén kettős 
kitüntetés érte. Mint értesülünk, a veszprémi ág. 
b. ev. egyházmegye f. évi közgyűlésén a somlyó- 
vidéki iskolai körbe egyhangúlag körlelkészszé, majd 
pedig a lelkész-egyesület jegyzőjévé választotta. — 
Terhének súlya alatt nő a pálma !

Vallástanárok értekezlete. Az ág. hitv. evang. 
vallástanárok folyó évi július hó 3-án értekezletet 
tartanak Budapesten, az evangélikus főgimnázium 
dísztermében. Az értekezletre Hetvényi Lajos titkár 
nemcsak a szoros értelemben vett vallástanárokat 
hívta meg, hanem mindazokat a tanférfiakat és 
lelkészeket is, a kik az elemi, polgári s közép
iskolai és tanítóképző-intézetekben vallásoktatással 
foglalkoznak és a vallástanítás új terve iránt ér
deklődnek. Az értekezletre megjelenők a ref. theo- 
logia lakószobáiban ingyen szállást kapnak.

Fölvétel tanítóképzőbe. A tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerület esperesi kollégiumi tanítóképző-inté
zet I. osztályába az 1902—903. iskolai évre val
láskülönbség nélkül folyamodhatnak oly éptestű, 
egészséges tanulók, kik életük 15-ik évét már be
töltötték, 18 évesnél nem idősebbek és a gimná
zium, reál- vagy polgári iskola négy alsó osztályát 
legalább is elégséges eredménynyel elvégezték. A 
kellően felszerelt (születési, iskolai, orvosi, újra- 
oltási és szegénységi bizonyítványok) s Zelenka 
Pál evang. püspökhöz czímzett kérvények folyó évi 
július hó 3f-ig az intézet igazgatóságához külden- 
dendők. A felvételről s elnyert jótéteményekről min
denkit jókor értesít Gamauf György igazgató.

A miskolczi ág. hitv. ev. egyház közgyű
lése. A miskolczi ág. hitv. ev. egyház folyó hó 
8-án tartotta meg Zelenka Pál lelkész-püspök és 
Badvány István kir. tan. egyházfelügyelő elnöklete 
alatt közgyűlését. A megnyitó után Zelenka Pál 
terjesztette elő az év eredményeiről tartalmasán 
összefoglalt jelentését, melyért a közgyűlés köszö

netét nyilvánította. Mély megilletődéssel emlékezett 
meg az elhunyt Karsay Sándor püspökről, ki tizen
két évvel ezelőtt Zelenka püspököt hivatalába be
avatta, kinek temetésén Győrött meg is jelent. Majd 
az 1902. évi költségvetés és a számvevőség jelen
tése került tárgyalásra, melyet a közgyűlés egy
hangúlag elfogadott és jóváhagyott. Ezután Nemes 
Károly és Radvány István elnöklete alatt a gyűlés 
lelkészválasztó gyűléssé alakult át. Az egyetemes 
egyház ugyanis a püspök mellé másodlelkészeket 
rendelt s azoknak fizetési kötelezettségét is magára 
vállalta, az egyháztól csak lakást kívánt ezek ré
szére. A három pályázó közül egyhangúlag Dubovay 
Béla eddigi segédlelkészt jelölték, kit a hívek már 
rég megszerettek.

Telefon a templomban. Vilcoks kanonok Christ- 
churchban (Birmingham) megengedte, hogy a tele
font bevezessék a templomba abból a czélból, hogy 
azok az ájtatos hívők, a kik betegség miatt az 
isteni tiszteleten meg nem jelenhetnek, abban mégis 
résztvehessenek. A telefont szőnyegek takarják el 
a templomban levő közönség szemei elől. De ezen 
a templomon kívül a telefon már Breadfordban és 
Chesterfieldben is helyet kapott a templomban s 
az utóbbihoz tartozó egyházkerületben ötvenen 
hallgatják otthon a vasárnapi templomi szentbe
szédet.

Tanulmányút. A soproni ág. hitv. ev. tanító
képző intézet növendékeit évről-évre, kisebb-nagyobb 
kirándulásokra viszi az intézet tanári kara. Hadd 
táguljon a leendő népnevelők látóköre, hadd ismer
kedjenek meg a világgal, a melyet egyszer ők fog
nak növendékeikkel megismertetni. Ez évben Bécsen 
át Pozsonyba vitték az intézet felsőbb osztályainak 
ifjait, a hol a várost és az ottani kulturintézeteket 
alaposan megtekintették.

Temető beszentelése. Medgyesről írják, hogy 
ott f. hó 8-án d. e. nagy ünnepségek között szen
telték be az új ev. temetőt. A beszentelő ünnep
ségen részt vett a község kicsinye-nagyja. Kilencz 
órakor istentiszteletet tartottak. Utána az egész 
gyülekezet a temetőbe vonult, a hol az énekek el
hangzása után Brunner János esperes tartott meg
ható beszédet, a melynek folyamán az örök pihe
nés helyét beszentelte. Az ünnepélyen a környék 
lelkészei és hívei közül is sokan részt vettek. Sop
ronból Lénk Lajos, a medgyesi gyülekezet áldozat
kész felügyelője jelent meg.

Csemez Miklós hagyatéka. A napokban elhunyt 
Gsemez Miklós kiérdemült selmeczbányai liczeumi 
tanár, a kinek egész élete a jótétemények lánczo- 
lata volt, végrendeletében összes vagyonát jóté- 
konyezélra hagyta. Ingatlan vagyonának örökösévé 
a pozsonymegyei Kajal község ág. hitv. ev. leány
egyházát tette, a mely így megerősödve, anya
egyházzá fejlődhetik. Ezenkívül hetvenezer koronás 
összeget egy, a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház- 
kerület területén felállítandó tanítóképző czéljaira 
hagyományozott, azzal a kívánsággal, hogy ezt az 
intézetet lehetőleg Pozsonyban építsék föl. Ha tíz 
esztendő leforgása alatt fül nem épülne ilynemű 
intézet, akkor az összeg kamatait a pozsonyi ev. 
theologia Csemez Miklós-féle alapítványának gyara
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pítására kell fordítani. Az ilyen nemes, áldozatkész 
lelkek kiapadhatatlan forrásai protestáns öntuda
tunknak, igaz erőnknek. Áldott legyen Csemez 
neve!

Protestáns templom Tátra-Lomniczon. A vad
regényes Magas-Tátrában, a Lomniczi-csúcs égbe- 
meredő, örök hóval borított sziklatömbjei alatt 
gróf Bethlen András volt földmívelésügvi miniszter 
kezdeményezésére épült fel egyik legszebb és leg
látogatottabb fürdőhelyünk, Tátra-Lomnicz. E hely 
gyönyörű, elragadó fekvésű, de gróf Bethlen András, 
illetve a magyar kormány bőkezűsége nélkül ma 
is pusztaság volna. Az állam a még nemrégen vadon 
területet parkírozta, vízvezetékkel ellátta, díszes 
szanatóriumot emelt óriás költséggel s odavezette 
a vasutat, a melylyel Tátra-Lomnicz a szorosabb 
értelemben vett Magas-Tátrában az egyedüli fürdő
hely lett, hová a vasút közvetlenül felviszi a für- 
dőző közönséget.

A fürdő állandó látogatói közé tartozik a vallási 
buzgóságáról ismeretes Pejacsevich Katinka és Jolán 
grófnő is, kiknek kezdeményezésére Tátra-Lomnicz 
nagyszámú protestáns nyaraló közönsége elhatározta, 
hogy egy közös jellegű protestáns templomot épít. 
1899. év nyarán alakult meg az építőbizottság 
gróf Pejacsevich Katinka elnöklete alatt gróf Peja
csevich Jolán. Fahiny Ferencz szegedi táblai elnök, 
Münnich Aurél orsz. képviselő, dr. Magyar László 
és Némethy Gábor budapesti ügyvédek személyé
ben. S a terv immár testet öltött: ez év nyarán, 
július 20 án ünnepélyesen felavatják és magasztos 
czéljainak átadják a tátralomniczi közös jellegű 
protestáns templomot, melyet az ev. ref. egyház 
részéről a tiszáninneni, az ág. hitv. evang. egyház 
részéről pedig a tiszai egyházkerület felügyelete 
alá helyeznek.

A templom fölavatásával egyidejűleg a templom 
falába illesztett emléktáblát is leleplezik, melyen 
a magasztos ügy körül kiváló érdemeket szerzett 
Pejacsevich Katinka és Jolán grófnők neveit örö
kítik meg. A paritást, melyet a Tátra-Lomniezon 
1899. augusztus havában tartott értekezleten meg
boldogult Szilágyi Dezső vetett fel, minden tekin
tetben méltányosan megtartja a két protestáns fe
lekezet.

A kis templom karcsú, aránylag elég nagy és 
magas tornyával egy magaslaton emelkedik, honnan 
egy mesterséges kis zuhatag siet alá; a templomtól 
jobbra egy szép, de szintén mesterséges halastó sima 
tükre csillog ; a templom hátterét hosszú, magas 
sudár fenyők alkotják, melyek felett méltóságosan 
emelkedik az égbe nyúló s örök hóval borított 
Lomniczi-csúcs . . .

A csendes, kedves üdülőhelyet még kedvesebbé, 
szebbé és elragadóbbá fogja tenni protestáns tem
plomunk kis harangja, melynek vallásos hivó hang
ját az éltető, friss levegő messze el fogja vinni s 
a szép reggeleken sétáló betegek lelkét remény
séggel fogja megtölteni!

Legyen egyúttal ez a templom a testvérfeleke- 
zetek békés együttélésének bizonysága !

Július Reggel. Este.
1. I. Pét. V. 6 -1 1 . Luk. XV. 1—10.
2 Ap. csel. X. 24—48. I. Kir. XII. 12—21
3. Ap. csel. XI. 19—30. I. Kir. XII 22—33.
4 Ap. csel. XII. I. Kir. XVI. 29—17., VII.
5. Ap. csel. XIII. 1—13. I. Kir. XVII. 8—24.
6. Ap. csel. XIII. 14—39 I. Kir. XVIII 1 15.
7. Ap. csel. XIII. 40—52. Zsolt 17.
8. Róm. VIII 18 — 23. Luk. VI. 36-42 .
9. Ap. csel. XIV. 1—18. I. Kir. XVIII. 16-29.

10. Ap. csel. XIV. 19 -28. I. Kir. 30—46.
11. Ap. csel. XV. 1 —12, I. Kir. XIX. 1—18.
12. Ap. csel. XV 13—35 I. Kir. XXII. 52—2., Kir.
13. Jak. 1., 1—17. II. Kir. 9—8. [I. 8.
14. Jak. I 18—27. Zsolt. 63.
15. I. Péter III 8—15. Luk. V. 1—11
16. Jak. II 1—13. II. Kir. 2, 1 12
17. Jak. II. 14—26. Hoseás XI
18. Jak. III. r. Hoseás XII.
19 Jak. IV. 1—10. Hoseás XIV. 2—10.
20. Jak IV. 11—17. Zsolt. 130.
21. Jak. V. 1—11. Zsolt. 50.
22. Róni. VI. 3 — 11 Máté V. 20—26.
23. Jak. V. 12—20. Joel 11. 1—11.
24. Ap. csel. XV. 36—16. Joel II. 12—18.
25. Ap. csel. XVI 6—24. Joel 11. 21 -  3, 5.
26. Ap. csel XVI. 25—40. Amos Vili. r.
27. Ap. csel. XVII. 1—15 Amos IX. r.
28. Ap. csel. XVII. 16—34 Zsolt. CXV.
29 Róm VI. 19 - 23. Márk Vili. 1—9.
30. Ap. csel. XVIII. 1—11. Abdiás 1—11.
31 Ap. csel. XVIII. 12—23. Abdiás 12—21.

Augusztus
1. I Thess. 1. Jónás I. 1.. 11. 1.
2. I. Thess II. 1—12. Jónás II. 2 -1 1 .
3. I. Thess. II. 13—19 Jónás III. IV.
4. I. Thess. III. Zsolt CXIX. 49—60.
5. Róm. VIII. 12—17. Máté XII. 15—23.
6. I. Thess IV. 1 - 3 ,  8 -1 8 . II. Krón. XXVI. 3 -1 0 ,

7. I. Thess. V. 1—11.
16—21.

II. Kir. XVIII. 1—8.

8. I. Thess. V. 12—28.
13—16.

II. Kir. XVIII. 17-37 .
9. II. Thess. I. r. II. Kir. XIX. 1, 2. 5—11.

10. II. Thess. II. r. II. Kor. XIX. 12—19
11. II. Thess. III. r. Zsolt. CXIX. 61—80.
12. I. Ivor. X. 6—13. Luk. XVI. 1 - 9.
13. Ap. csel. XVIII. 24 28.; II. Kir. XIX 20, 22,

14.
[XIX 1—8. 

Ap. csel XIX. 8 -2 0 .
28—37.

II. Kir. XX. 1—11.
15. I. Kor. I. 1—9. II. Kir. XX. 12—21.
16. I. Kor I. 10-19 . Ezs. I. 1—17.
17. I. Kor I. 20—31. Ezs. I. 18—20, 27-31 .
18. I. Kor. II. Zsolt. CXIX. 81—104.
19. I. Kor. XII 1 -1 1 . Luk. XIX. 41—48.
20. I. Kor. III. 1 15 Ezs. II. 1—5, IV. 2—6.
21. I. Kor. III 16 -2 3 Ezs. VI. 2.
22. I. Kor. IV. 1—13. Ezs. VIII. 9—22.
23. I. Kor. IV. 14—21 Ezs. XXV.
24. I Kor. VI. 1—11. Ezs. XXVI. 1—16, 19,

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

hogy azokban örök életetek vagyon!“ (János ev. 5, 39.)
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Auguszl
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Szeptei
1 .

tus Reggel.
I. Kor. IX. 1 -1 2 .
I. Kor. XV. 1—10.
I. Kor. IX. 13-23.
I. Kor. IX. 24., X. 5. 
I. Kor. X 6—22.
I. Kor. X. 23., X. 11 
I. Kor. XIII. r. 

nber
I. Kor. XVI. r.

Este.
Zsolt. LXU.
Luk. XVIII. 9—14. 
Esaiás XXX. 15-26. 
Esaiás XXXV. 2. 
Esaiás XL. 1—11. 
Esaiás XII. 8—16. 
Esaiás XLIII. 1—13.

Zsolt. XCIV. 12—23.
2. II. Kor. III. 4—11. Márk. VII. 31—37.
3. 11. Kor. I. 1—11. Esaiás XLIV. 22—28.
4. II Kor. I. 12—24. Esaiás. XLIV. 17 -25.
5. 11. Kor. II. r. Esaiás XLIX. 8—18,
6. II. Kor. III. 1 -1 1 . Esaiás L. 2—11. [22 -  25.
7. 11. Kor. III. 12—14, 16. Esaiás LI. 1—15.
8. II. Kor. IV. 7 -1 8 . Zsolt. 123, 124.
9. Gál. III. 15—22. Luk. X. 23—37.

10. II. Kor. V. 1—10. Esaiás. LIV. 7—14.
11. II. Kor. V. 11-21. Esaiás LV. r.
12 II. Kor. VI. 14—17. Esaiás LVII. 15—21.
13. II. Kor. VII. 2 16. Es. LIX. 1—10, 14 21.
14. II. Kor. XIII. 5—13. Esaiás LXI. r.
15. Ap. csel. XIX. 21—40. Zsolt VIII.

A szerkesztő üzenetei.

T. E. Haraszti. Kellemes pihenést kívánunk. Intézked
tünk. — P. E. Bpest. Kibékültél ? — K. E. Kismarton. 
Ezúttal jókor érkezett. — S. M. Grácz. Örülünk, hogy 
híve marad lapunknak. Bár mások is követnék példáját. — 
Több levé lre  levélben felelünk.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
június 28-án.

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

G a b o n a f a j E g y  h e k to l i t e r  
s ú ly a  k i ló k b a n

Á ra  100 

le g k is . á r

k g rn n k  

le g n . á r

B á n s á g i b ú z a  . . . . 74— 81 18.10 19.10
T is z a v id é k i  b ú z a  . . 74—81 18.40 19.60
l’e s tv id é k i  „ 7 4 -8 1 18.30 19.30
F e h é rm e g y e i  „ . . 7 4 -8 1 18.3C 19.50
B á c sk a i „ . . 74—81 18.20 19.10
R o zs, I. r e n d ű  . . . 70—72 14 90 15.10
. „ i i . „ . . . __ 14.70 14.90

Á rp a , t a k a r m á n y  . . 60—62 12.20 12.40
» é g e tn i  v a ló  . . 62—64 11.50 12.—
„ s e r fö z é s re  . . 64—66 —.— ' —. — *

Z a b , ó ............................. 39—41 14.60 15.—
n ............................. 39—41 14.— 14.30

T e n g e ri, b á n s á g i ,  ó — 10.20 10.50
„ m á s n e m ű , új . — 11.70 12.—

R ep c ze , k á p o s z ta  . . — —.— —
„ b á n s á g i  . . . - — —.—

K ö les , ó ............................ 1 -  .—

P á l y á z a t
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak 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 egymásuláni két éven át élvezhetők.

Az; elnyerh etés feltételei :
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 beirntásuk iga
zolása után a tanév elején, második felerészét 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 tapaszlaltatott; 
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 ba 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.

N yom atott H ornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyom dájában B udapesten.

1. Ha hittan! 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 :

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

és beszélje, mely körülmény h ite le / külön bizonyítvány 
által igazolandó be ;

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

mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, Vk 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 
megbírván 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.


