EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.
M egjelenik jú liu s és augusztus k ivételével minden hó 15-én és 30-án.
E lő fiz e té s d íja e g y évre 2 kor.
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A h ird e té s d íja :

1 o ld a l 24 K .,
fé lo ld a l 12 K . , n e g y e d o l d . 6 K .

B érm entetlen le v e le t nem fogadunk el.

K é zira to k a t n e m a d u n k v issz a .

Kilenczedik évfolyam.

S z e r k e sz ti :

B Ö N G É R FI JÁNOS
I X ., K n é z it s -u te z a

17. sz á m .

E lő fiz e té st é s hirdetést e l f o g a d
a z „ E v . C s . L a p u k ia d ó h iv a ta la
(H o r n y á n s z k y V . h irla p k ia d ó h iv a t n la , A k a d é m i a -u 4 .) , h o v a
a r e k la m á lá s o k is k ü ld e n d ő k .
A

A L u t h e r -tá r sa sá g tagjai e lapot
in g y e n kapják.

Budapest, 1904. október 15.

sze rke sztő sé g

író sz o b á ja :

I X . , K n é z i t s - u . 1 7 . s z ., h o v a a
k é z ir a to k a t k e ll k ü ld e n i.

15. szám.

Hull a levél.
(.B .) Hull, egyre hull a sárguló falevél; kertek ékessége: fű,
virág el hervad, eltűnik; a berkek, ligetek vidám la k ói: kedves éne
keséink melegebb hazába költöztek; elnémult a dal, kihalt az élet.
A megvénült, elfáradt nap hunyó sugara s a zúgó-búgó őszi szél
egyaránt a múlandóságra, a halálra emlékeztet bennünket.
Milyen hamar elmúlt a szép tavasz. S az áldást ontó nyár
ugyan hová lett? A ringó aranykalászok helye kopár s minden
felé hervad, haldoklik a természet.
A földi múlandóságban, a természet hervadásában ki ne látná
meg saját élete képét, mását? Életünk tavaszát milyen hamar váltja
fel a nyár, melynek nyomában jár az ősz, a hervadás, s csakhamar
eltakar a hant.
Isten minden szívbe belerótta a törvényt, a lelkiismeretet. (Róni.
II., 15.) Mint az érczharang csengő szava, folyton int, figyelmeztet
minket ez a törvény arra. hogy kerüljük a gonoszt, tegyük a jót.
Addig vádol és addig korhol, míg be nem ismerjük, hogy nem tel
jesítettük kötelességeinket úgy, a hogy kellett volna.
Jaj annak, a ki lelkiismerete szavára nem hallgat! Miként fog
az örök bíró előtt megállani az, ki világéletében könnyelműen fogta
fel hivatását, állását és kötelességét csak immel-ámmal, pontatlanul
végezte ?
Szomorúan tapasztaljuk, hogy napjainkban a kötelességteljesítés
érzéke eltompult a szívekben.
Az ifjúság elfelejtkezik az öregebbek, a szülők iránt tartozó
tiszteletről és háláról, viszont sok szüle nem teljesíti gyermeke iránt
kötelességét.
Vannak emberek, a kik csupa hiúságból, rangkórságból külön
féle tiszteletbeli állásokat fogadnak el, de aztán sem tehetségük,
sem akaratjuk, sem érkezésük arra nincsen, hogy elvállalt kötele-
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zettségeiknek híven és pontosan meg is feleljenek. Egyes presbyterek
például éppen nem éreznek lelkiismereti furdalást, ha a gyűlésekről
elmaradnak; gondnokok, egyházi felügyelők s más kormányzati
tényezők egyházuk felvirágoztatásával nem törődnek; megelégesznek avval, ha máról-holnapra valahogy eligazítják az ügyeket;
Mások pénzért, bérért dulakodnak. Nyíltan hirdetik, hogy nem
az ügy fekszik szívükön, de rászorulnak arra az összegre, mely
állásuk után jár.
Kufárok mit keresnek az egyházi élet terén? Elfelejtették-e,
hogy Krisztus Urunk felháborodva kiűzte mindazokat, a kik árultak
és vásároltak a templomban ? A pénzváltók asztalát és a galamb
árusok székeit fölforgatta. (Máté X X I., 12.)
Egzengésnél, földrengésnél félelmetesebben hangzik Jézus szó
zata :
— Az én házam imádkozás háza s ez latrok barlangjává nem
sülyedhet! (Máté X X I., 13.)
Az őszi hervadás, az elmúlás idején elmélkedjünk a kötelességteljesítes tisztéről. Jusson eszünkbe, hogy gyors szárnyakon köze
ledik életünk estéje.
Cselekedjünk, míg nappal vagyon, míg fent van a nap, míg
meg nem hosszabbodnak az estvéli árnyékok. Szálljunk magunkba
s hallgassuk meg lelkiismeretünk szavát.
Boldog, kit kötelességmulasztás vádja nem terhel, mert az Úr
Ígérete szerint, az élet koronája lesz édes jutalma.

Őszi fohász.
—

írta: P e tro v ic s Pál.

—

Hatalmas Isten, innen fölkíáltunk,

Hatalmas Isten, imf, H ozzá d kiáltunk,

H o l annyi bú-bajjal vagyunk tele:

Kinek szavadban sincsen változás:

M ily hervadó földi világunk:

Csítísd e l aggságunk', sirámunk',

Sorvaszt, sodor az Elmúlás s z e le !

A

Te beszéded éltető, csodás;

E s megragadni nincs hatalmunk,

A

hervadáson átrezegjen

H og y le ne hulljon, egy kis levelet ;

S fuvalljon a lelkűnkbe szellemed,

Erezzük, e s z é l majd mírajtunk

H o g y ottan, annál fényesebben

Fuvall át, mint az őszi táj felett,

M ind, a mi holt, életre keljenek: —

S utánunk nem marad, csak sírhalom:

A z elmúlásban légy Te oltalom,

Te megmaradsz,

K i megmaradsz, s K ié a hatalom! Ám en.

Tiéd a hatalom!
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A komáromi napok.
Felejthetetlen, szép napokat töl
töttünk Révkomárom híres városában.
Jánossy Lajos esperes-lelkész, dr.
Kéler Zoltán ügyész s a komáromi
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I.
A Luther-Társaság és a GyámolítóIntézet részéről lehettünk kétszázan,
a kik Zsilinszky Mihály államtitkár
és Baltik Frigyes püspök vezetésével

A komáromi ág. hitv. ev. templom.

oltáregyesület buzgó hölgy-tagjai majd
a lelkűket is élénkbe önték. A szíves
látás, a magyar vendégszeretet csak
hamar meghódította a szíveket s az
egész fényes társaság egybeolvadt a
testvéri szeretetben.

a múlt hó 28-án reggel féltiz órakor
Komáromba érkeztünk. A vasúti állo
másnál Solymosy Ödön báró a fehér
komáromi egyházmegye, Dömény Já
nos polgármester a város, Konkoly
Thege Béla a testvér ref. egyházköz-

Aratás után.

megmentett. „Nálam maradsz, az én
béresem leszel, hamengnövök“ mondta
akkor a leendő birtokos kedves gyer
mekhangján. — Itt megint homályok
az emlékezet tábláján.
Az úrfi nagy lett, sokat tanult,
külföldre utazott, A béresfiú meg, a
mint felserdült, egy szép napon a
harmadik faluban ott felejtette a szivét
egy kis leánynál. A leány nemcsak
szép volt, de erkölcsös és titszta lelkű
is. Az pedig tudvalevő dolog, ha valaki
ilyen lánynál felejti a szivét, akkor
bizony magának is utána kell menni.
Még tán a világ végén is felkeresné.
így állt be vőnek, segítőtársnak
Gergely István az öreg Fazekashoz
és így lett hűséges társa a Juczikának.
Itt megint megállt a gondolat. A nagy
boldogságnak és nagy bánatnak csak

(Az „Ev. Cs. Lap“ eredeti tárezája.)
írta : P e try Gyuláné.

(Vége.)

Volt egyszer egy suhancz. — Mintha
ő maga lett volna. — Az apja béres
volt a Kelemen nagyságánál a har
madik határban, ő meg az úrfi játszó
pajtása. Sokat voltak együtt, Éppen
akkor is, mikor az úrfi az emeletes
szalmakazalon hanczúrozott. Milyen
jó, hogy a béresfiú kéznél volt, mikor
a szülők szemefénye a nagy magas
ból le akart zuhanni. Reszketve az
ijedtségtől, ragadta meg az úrfi dere
kát és emberfeletti erővel rántotta
vissza. Ezt csak elbeszélték neki,
maga sem tudott róla, hogy történt.
Azonban arra jó l emlékszik, hogy
még boldogabb volt az úrfinál, a kit
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A Luther-Társaság d. u. 4 órakor
tartotta a városháza dísztermében
szépen látogagott közgyűlését Zsi
linszky Mihály és Baltik Frigyes el
nöklete alatt.
Zsilinszky Mihály üdvözölvén a
megjelent tagokat, utal a Társaság
nagy czéljaira. Sajnos, eszméink még
érintetlenül hagyták a széles népréte
geket. Pedig ezekkel az eszmékkel
lehetne és kellene ellensúlyozni a
szocziálizmus terjedését. Csak szel-

lemi fegyverekkel küzdhetünk a szo
cziálizmus ellen, a mely különben
nem oly veszedelmes eretnekség, mint
a milyennek sokan hirdetik. A társa
dalmi rend alapja a keresztyénség.
A keresztyén eszmék szolgálatában
álló irodalom, mely főleg Angliában
nagyarányú, nálunk nem elég erős.
Kéri az egybegyűlteket, hogy otthon
kövessenek el mindent Társaságunk
érdekében. Örömmel jelenti, hogy a
Társaság kiadásában most hagyta el
a sajtót Luther műveinek I-ső kötete.
Dörgő éljenzés fogadta a nagy
hatású megnyitót, melyet a közgyűlés
— dr. Masznyik Endre theol. igaz
gató javaslatára — jegyzőkönyvében
örökít meg.
Falvay Antal jegyző, több ezer ko
rona hátralékos tagdíjról tett jelen
tést, mire a közgyűlés dr. Kéler Zol
tán ügyészt a peres eljárás megindí
tására kérte föl.
Többen, a szegény tanulók számára
ingyen-példányokat kértek a Társa
ság kiadásában megjelent tankönyvek
ből. A közgyűlés felszólítja kiadvá
nyaink bizományosát, hogy tömeges
rendelésnél minden tíz tankönyv után
egy-egy ingyen-példányt juttasson a
szegény tanulóknak.

érzése van. Neki előbb az elsőből
jutott ki, azután a másodikból.
Mert bizony az éhséget nehezen
viseli az ember maga is, de ha a
gyermekeit nem tudja jóltartani, arra
még a kőszív is fájdalmat dobogna.
Mikor a csendesen elterülő est be
küldte a szomorú családot a mécs
világ mellé, a gyerekek ajkán egy
szerre hangzott fel félig sírva, félig
reménykedve:
— Éhes vagyok.
— Talán anyátok ad valamit, —
szólt csendesen az ember és félénken
nézett az asszonyra.
Az asszony szó nélkül kotorta meg
a tűzhely hamuját és nehány burgo
nyát kapart ki onnan, odatette az
éhes sereg elé mind. Maga meg csak

egy levált ropogós hajat vett a szá
jába és rágicsálni kezdte.
A gyerekek egymás kezéből kap
kodták ki a falatot és ha egyik sírva
fakadt, a másik a szájából adott egy
morzsát, de a harmadik, a ki nagyon
éhes volt, azt is kikapta.
Bezzeg odafenn az udvarban nagy
kanállal já r ja !
— Zárjátok be az ajtót, — szólt
a gazda keserűen. — Jól húzzátok rá
a madzagot. Ne lásson senki semmit
ebből a nyomorúságból.
Kopogtattak.
—- En vagyok az uraságtól, a Lidi.
A legnagyobb fiú alig hogy lekötötte
a kilincset, iziben kibontotta.
A kinyílt ajtóban először egy nagy
kosár jelent meg, azután a feliérkötős szobalány.

ség nevében üdvözölt minket, mire
Zsilinszky Mihály mondott nagy tet
széssel fogadott köszönő választ, mely
ben jövetelünk czélját is fejtegette.
A készen álló fogatokra ülve, hoszszú kocsisorban hajtattunk a fellobo
gózott városba, az ág. hitv. ev. papi
lakra, a hol gazdag villásreggeli vára
kozott reánk. Figyelmes vezérünk,
Zsilinszky Mihály, lendületes pohárköszöntőben emlékezett meg szíves
vendéglátóinkról s a felszolgáló höl
gyekről.
Az egybegyűltek egy része a város
megtekintésére indult, a vezető fér
fiak azonban a délutáni közgyűlés
előkészítése czéljából tanácskoztak.
A közgyűlés.
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Hosszas vitát idézett elő a hiva
talos közlöny ügye. Hollerung Károly
főesperes terve szerint ez a lap két
részből állana. Az egyik rész minden
héten jelennék meg, nem volna hiva
talos jellege s szabadon közölhetne
minden bevált czikket. A másik rész
hivatalos volna s kéthetenként a lap
melléklete gyanánt látna napvilágot.
A költségek fedezésére szükséges
összeget az egyes egyházkerületek
előirányoznák s ezért a hivatalos részt
ingyen kapnák a lelkészek.
Stromp László theol tanár, a hiva
talos lap kérdésének a napirendről
való levételét indítványozza, mert —
szerinte — ily irányú lap alapítása
nem egyezik meg a Társaság programmjával.
Zelenka Pál püspök indítványozza,
hogy az ügyet adják ki az irodalmi
bizottságnak. A maga részéről azon
ban szükségesnek találja, hogy a
közegyház vegye igénybe a sajtó
nagy hatalmát és hivatalos lapról
gondoskodjék.
Gyurátz Ferencz püspök, megvaló
síthatónak tartja a hivatalos közlöny
alapításának tervét, ha előbb az egye
temes gyűlés útján pártolásra felszó
lítják az egyházkerületeket. Stromp

László felfogásával szemben a hiva
talos közlöny szükségességét bizo
nyítja és meggyőző érvekkel kimu
tatja, hogy ilyen lap kiadása nem
ellenkezik a Társaság alapszabá
lyaival.
Libertiny Gusztáv kir. tanácsos,
tanfelügyelő, a népies vallásos lap
nagy hivatásáról, kiváló jelentőségéről
emlékezik meg és lelkes szavakban
méltatja az Ev. Csal Lap nemesítő
hatását, melyet evang. népünkre gya
korol. A lapot mindenáron fenn kell
tartanunk s képes hetilappá átvál
toztatnunk.
Masznyik Endre dr.. theol. igazgató
javaslatára a felmerült vélemények
mind az irodalmi bizottsághoz utasíttatnak. Egyszersmind felhivatnak az
irodalmi szakbizottságok, hogy mi
előbb alakuljanak m eg; mindegyik
bizottság válasszon a maga kebeléből
elnököt és jegyzőt.
Zelenka Pál püspök a Társaság
figyelmét nyomdaalapítására irányítja.
Materny Lajos főesperes naptár ki
adását javasolja, P ayr Sándor theol.
tanár vallásos költemények gyűjtemé
nyes kiadásának jelentőségére mutat.
A közgyűlés az elnökség figyel
mébe ajánlotta a felmerült eszméket.

— Köszönti a nagyságos asszony
Gergely István gazdát és azt üzeni,
hogy a régi aratójának egy kis kós
tolót küld.
Szapora nyelvvel még többet is
petyegett, de Gergely István nem hal
lott többet belőle. Csak nézte a hó
fehér kendő alól, kikandikáló pirosra
sült kalácsot, aztán meg a gyerekeit
nézte. Egyet köszörült a torkán és csak
annyit mondott nagyon alázatos
hangon :
— Köszöntőm én is az asszonyo
dat, Lidi és azt üzenem, hogy sokkal
többet adott most nekem, mint a
mennyit valaha is megszolgálhatnék.
Aztán megint csak a gyerekekre
nézett és a legkisebbnek, a ki mel
lette piszegett, reszkető kézzel simo
gatta a fejét.

A porontyok szeme nem is fény
lett, hanem szikrázott az örömtől.
Maszatos kezüket erőszakosan hátra
dugták. Talán mert másként — nem
is volna abban a kosárban többé se
kalács, se semmi.
— A vendég urunk is itt van
velem, — folytatta a Lidi. — Szava
volna a gazdához. Kint sétál a kis
kapu előtt.
A hold éppen akkor tűnt elő a
nagy ákácz mögül, mikor Gergely
István kilépett a kis kapun.
Talán azért hozta éppen akkor
oda a teljes fényét, hogy a szép barna
férfi, meg az összeesett parasztember
meglássák egymást.
Mikor Gergely István visszatért a
kis szobába a gyerekek szája — még
ha nem nevettek volna is — ugyan-
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A múlt évi számadást helyesnek
találták s ezért Bendl Henrik pénz
tárosnak és Liedemann Rezső ellenőr
nek megadták a felmentvényt. Az
1905. évi költségvetés elfogadása
után, a gyűlés az elnök lelkes élte
tésével véget ért.
Luther-ünnep.

Este hét órakor a komáromi ev.
templomba vonultunk, hogy Luther
szellemének áldozzunk.
A nagy reformátor megkapó, hatal
mas győzelmi énekének, az „Erős
vár" elzengése után Horváth Sándor
velegi lelkész lépett az oltárhoz s
buzgó fohászban kérte az Úr áldását
munkánkra. Utána Zsilinszky Mihály
elnökünk mondta el ismert ékes
szólásával nagy hatást keltett követ
kező megnyitóját:
Mélyen tisztelt Gyülekezet!
Testvéreim az Úrban!
Az ország minden vidékéről össze
gyűlve, szives-örömest jöttünk hozzá
tok, kedves révkomáromi ev. hívek.
Úgy jöttünk, mint a jó rokon roko
naihoz, mint a jó testvér testvéreihez:
szeretettel, bizalommal és jó remény
séggel.
csak megnőtt a lekvárnyomoktól. A
vézna asszony se rágta már a bur
gonyahajat, hanem mentegetett a
megrohant kosárból ezt is, azt is a
visszatérő urának.
Különös, hogy a sápadt ember
arcza, mikor visszatért, nem volt
többé olyan halavány.
— Hallod, asszony ? — Minden
jóra fordult. Kelemen nagysága . . .
tudod az úrfi. . . felfogadott béresnek.
Az asszony nem diadalból, hanem
inkább imádkozó áhítattal így szólott:
— Megmondtam én kendnek, édes
uram, hogy ha felvirradunk, nem tud
hassuk, mit érünk estére. Hej, mert
az Úr Isten. . . hála, ezer h ála! . . .
mindég szabad velünk.

Jól esett lelkűnknek a tapasztalás,
hogy Ti is, bár aránylag kevesen
vagytok, viszontszeretettel, bizalom
mal és tárt karokkal fogadtatok ben
nünket szépen fejlődő várostok falai
között. Bevonulásunk alkalmával nem
annyira a fogadtatás külső fénye,
mint inkább az a melegség, mely a
szív mélyéből sugárzott ki és az a
fényesség, mely nyájas szemeitekből
ragyogott felénk, az ragadott el ben
nünket véghetetlenűl.
Azért engedjétek meg, hogy a ve
zetésem alatt megjelent Luther Iro
dalmi Társaság nevében hálás köszö
netét mondjak ezen előre törekvő
egyház nagyérdemű vezetőinek és
összes tagjainak, irántunk tanúsított
jóindulatáért.
Hogy miért jöttünk ide, a Ti kis
ded gyülekezetetek kebelébe ? El
mondom nehány rövid őszinte szóval.
Jelszavunkat a bibliából merítettük.
„Legyen világosság!" — mondá a
világegyetem hatalmas teremtője ! Mi
is azt hirdetjük : legyen világosság!
és pedig világosság nemcsak a ter
mészetben, hanem az emberi lélek
mélységében is. Mert valamint a
világosság örök forrása: a nap, nem
csak fényével, hanem melegségével
is életet és örömöt áraszt a természet
minden lényei k özött: azonképpen a
hit s tudomány életet és boldogságot
áraszt az erkölcsi világban, az em
beri társadalom minden bonyolult
viszonylataiban is.
A Luther-társaságnak czélja tehát
az, hogy a hit és tudomány igazsá
gai által terjessze a vallásos kedély
melegségét és az értelem világosságát
szellemi és erkölcsi eszközök által.
A Luther-Társaság azért alakult meg
és jött Komáromba is, hogy a nagy
reformátor szellemében, a lelkiisme
ret szabadságának elvét követve,
erősítse és ébren tartsa hitrokonaink
között a testvéri szeretetnek és összetartozandóságának szent érzelmeit, s
ezzel képessé tegyék őket arra, hogy
hitüket, reménységüket és vallásuk
iránti szeretetüket még akkor sem
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veszítsék el, ha az úgynevezett
„nehéz napok" bekövetkeztével az
üldözés, a nyomor sötét felhői tor
nyosulnának fejeik felett.
Nem ismeretlenek előttünk, kedves
testvéreink, apáitoknak és őseiteknek
szenvedései és küzdelmei az evangeliomért! Tudjuk, hogy a Krisztus
szent tanával éles ellentétben fel
idézett és gonoszul élesztett fanatisinus itt is pusztítást tett a hívek között.
Tudjuk, hogy azok, a kik a szegény
és alázatos apostolok utódainak ne
vezték magokat, hatalmukban elbiza
kodva, különböző ürügyek alatt igye
keztek kiirtani a vallás-reforinátiót.
De a ti őseitek úgy cselekedtek,
mint hajdan a hőslelkű nagy refor
mátor Luther. A magas égre emelt
szemekkel és ihletett lélekkel éne
kelték az ő harczi dalát: „Erős vár
a mi istenünk, védelmünk és fegy
verünk . . . Kiáll értünk, hogy segítsen,
ha vész támad ellenünk ! . . .
Min erőnk nem segít rajtunk;
mert mi könnyen elveszünk, de küzd
értünk hős bajnokunk, kit Isten kül
dött nekünk.
Ha a világ mind ördög volna, s
törne ránk, hogy elnyeljen; Félni
okunk még sem volna; kell hogy a
szent ügy nyerjen; E világ bősz
ura, bár tör bosszúra — nem árthat
nekünk, — egy szó tönkre verheti...
A menny a mienk marad ! “
Ilyenek voltak a ti őseitek; így
lelkesítették egymást aküzdelem nehéz
napjaiban.
Oh ! ha azok a vérrel áztatott sötét
komáromi, várfalak itt a szőke Duna
partján, beszélni tudnának; ha az itt
elvérzett hősök feltámadván sötét
sírjaikból, előttünk megjelennének:
beh’ sok szomorú históriát kellene
tőlük hallanunk — a magyar nemzet
siralmas állapotáról és a szegény
üldözött protestánsok lelki-testi kín
járól és végtelen nyomorúságáról...
De mi ez alkalommal ne idézzük
fel árnyaikat. Ne emlegessük fel
azokat a szomorú időket. Örüljünk
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— és adjunk hálát a Mindenható
jóságos Istennek, hogy az a sötét
korszak elmúlt, és hogy mi, ember
ségesebb törvények védelme alatt,
szabadon hirdethetjük azokat az igaz
ságokat, azokat az igéket, melyekért
őseinket börtönözték, égették és
gályára hurczolták. Elégedjünk meg
azzal a dicsőséggel, hogy a korszel
lem, az idők viharai és az örök hala
dás törvényei nekünk adtalc igazat.
Végre is győzött az igazság; és ma
már nincs a világon olyan művelt
ember, a ki be nem vallaná, hogy
az emberiség történelmének alig volt
rútabb korszaka annál, melyben a
szeretet vallásának hívei, a hatalmi
gőg és féltékenység szenvedélyétől
elvakultan, századokon át folytattak
harczot testvéreik ellen. Most már
békessógesebb idők járnak s bekö
vetkezett a buzgó cselekvés és az
üdvös alkotás korszaka
Azokat a sötét, romladozó várfalakat
és ágyúkkal megrakott védbástyákat
remélhetőleg ezután csak a múltnak
emlékei gyanánt és nem a czivilizáczió terjesztőiként fogják emlegetni.
A közművelődésnek, a vallásnak és
tudománynak, a humanismusnak és
a haladásnak ma már sokkal erősebb
és tartósabb, sokkal hatalmasabb és
fenségesebb védbástyái vannak tem
plomainkban, iskoláinkban és jótékony
intézményeinkben. Fegyveres katouák
milliói helyett, a hívő, a mívelődő,
a dolgozó és iparkodó nép milliói
dolgoznak és imádkoznak az embe
riség jólétéért Ma már — eltekintve
a mindinkább ritkuló egyes hábo
rúk vérengzéseitől, — úgy a nemzetek
és egyházak, mint fejedelmek és
állambölcsek a béke áldásaiban kere
sik a haladás feltételeit. Az erőszak
és az üldözés fegyvereinél erősebbek
a szellem és erkölcs, az igazság és
erény fegyverei, vagyis azok a fegy
verek, melyekkel a Luther-Társaság
dolgozik.
Igenis, a mi Társaságunk is ilyen
erkölcsi és szellemi eszközökkel kiván
hatni ev. híveink lelkére, midőn népies
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iratokkal, tudományos könyvekkel,
a kor színvonalán álló irodalmi és
sajtótermékekkel kopogtat be ev.
családaink ajtaján. Ezen működésé
vel hű akar maradni azon jeleseink
tradiczióihoz, a kik a múlt századok
ban hazafias és evangéliumi szellemű
irataikkal irányt adtak a hazai iro
dalomnak és a nemzeti közművelő
désnek !
Mi is erősíteni akarjuk egyházi
irodalmunkat, s ezzel emelni hazánk
és nemzetünk művelődését is. Erő
síteni akarjuk a hitbuzgóságot és az
áldozatkészséget. Azért kérünk ben
neteket, kedves testvéreink, támo
gassatok ezen szent törekvéseinkben.
Gyűljünk össze minél többen a közös
oltár körül és ápoljuk a testvéri sze
retet szent tüzét — közös jóakarat
tal és egyetértéssel; mert csak együt
tes munkában van igazi erő, igazi
hatalom és igazi áldás.
Mikor e mai ünnepélyünket meg
nyitom, kérem a Mindenhatót, hogy
megszentelő áldását ezúttal sem vonja
el tőlünk. Amen.“
A gyülekezet hatalmas énekszózata
után Kovács Sándor theol. akad. ta
nár tartott költői képekben és hason
latokban gazdag, tartalmas ünnepi
beszédet, melyet ismét ének köve
tett. Jánossy Lajos komáromi esperes
lelkész egyháza múltjából olvasott fel
érdekes részleteket. Megemlékezését
lapunk legközelebbi tárczája hozza. A
lélekemelő, szép est Kölcsey Hymnuszának eléneklésével ért véget.
II.
A második nap az Egyetemes
Gyámolító Intézeté volt. Reggel 9 óra
kor istentiszteletet tartottak, melynek
ünnnepi szónoka, Kovács Sándor,
theol. akad. tanár ismét remekelt.
Isteni tisztelet után közgyűlés kö
vetkezett. Baltik Frigyes egyházi el
nök, évi jelentése kapcsán elbúcsú
zott elnöki tisztétől, melyről már a
nmlt évben lemondott. Raab Károly
főesperes, meleg szavakban emléke

zett meg a távozó elnök elévülhetet
len érdemeiről s a közgyűlés minden
tagja osztozott a szónok érzelmeiben,
mert Baltik Frigyes hosszú 30 esz
tendőn keresztül szívvel-lélekkel gon
dozta, vezette a Gyámolitó-Intézetet.
Utódja Gyurátz Ferencz, lelkes, tar
talmas székfoglalójával meghódította
a szíveket.
A kerületi elnökök jelentései után a
számvizsgáló-bizottság jelentése alap
ján tudomásul vették a nmlt évi szá
madásokat a felmentvények megadá
sával s megállapították a jövő évi
költségvetést.
III.
A harmadik napon Zsilinszky Mihály
és Baltik Frigyes vezetésével Érsek
újvárra rándultak a gyűlések szám
ban jó l megfogyott tagjai. A város
határán Miklóska Alajos h. polgármester üdvözölte az érkezőket, a kik
egyenesen a templomépítés színhe
lyére hajtattak.
Az új ág. hitv. ev. templom alap
falai már elkészültek. A csinos épü
letet Gerelyi Ernő és Kéler Napóleon,
budapesti neves műépítők tervezték.
Az alapkő letételének szertartása
a pozsonyi theologiai daloskor éne
kével kezdődött. Jánossy Lajos espe
res imádsága után Baltik Frigyes
püspök lelkes hangon fejtegette, hogy
ha a templom állni fog, az egyház
hívei nem lesznek többé jövevények
e városban.
Következett az alapítólevél aláírása.
A templomépítés történetéből kiemel
kedik az Egyetemes Gyámolító-Intézet
4012 koronás és az áldozatkész, ön
zetlen dr. Kéler Zoltán gyámolítóintézeti ügyész, mindnyájunk által
szeretett, kedves hitsorsosunk kétezer
koronás adománya
Végül elhelyezték az alapkövet s
bankettel fejezték be az ünnepélyt.

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

A MI SIONUNK.
Egyházlátogatás. A pestniegyei
ág. hitv. ev. esperesség elnöksége:
Beniczlcy Lajos pestmegyei alispán,
esperességi felügyelő és Török József
czeglédi lelkész, főesperes — a mint
értesülünk — Tápiószeléről jövet,
meglátogatták a tápiószentmártoni
egyházat, hol szentkirályi és bugaczi
Szentkirályi Kálmán nagybirtokos,
egyházfelügyelő, vendégei voltak.
Otven év. Schranz János, a buda
pesti Deák-téri németajkú ev. gyü
lekezet lelkipásztora, a múlt hó 26-án
töltötte be lelkészi működésének ötven
éves örömünnepét. A budapesti ev.
gyülekezetek elöljárói és tisztelői ez
alkalomból meleg ünneplésben része
sítették az agg lelkészt. Az egyik
szónok — Scholtz Gusztáv, budai
leik. — méltányolván az ünnepelt mun
kásságát, hangoztatta, hogy érdemeit
elismerheti az egyház, a társadalom.
Sőt, mint hallotta, a legfelsőbb helyen
is méltányolták azokat. Mind ennek
azonban múló értéke van. 0 nem
hoz koszorút, nem érdemrendet, nem
koronát, hanem kézszoritással a kegye
letnek és hálának adóját és szere
tetnek megnyilatkoztatását. 0 nem a
bölcset, nem a tudóst, de az önzet
len hű barátot üdvözli. Tanítványai,
ismerősei, jó barátai tapasztalták igazi
hű, áldozatkész barátságát. Kit Schranz
megszeretett, kitartó, hű barátja ma
radt. A jó emberre és hű barátra kéri
Isten áldását. A szelidlelkületű, agg
lelkészt mi is üdvözöljük.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlését a múlt hó 20-án
Zsilinszky Mihály kerületi felügyelő
nyitotta meg nagy figyelmet keltő, gon
dolatokban gazdag beszéddel. Utána
Sárkány Sámuel püspöki jelentése
következett, a mely szerint a hitélet
mindenütt kielégítő volt. A hívek
áldozatkészsége növekedő irányzatot
mutat. Az áttérések statisztikája a
kerület hátrányára mintegy 80 lélek
csökkenést jelent. Az esperesek szor
galmasan teljesítették egyházlátoga
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tási missziójukat az esperességi fel
ügyelők társaságában. Egy egyház
kivételével mindenütt rendet találtak.
A püspöki jelentés ezután kiterjesz
kedik a kerület igazgatása alatt álló
főiskolák viszonyaira és nyugtatványozza a beérkezett adományokat. A
jelentés tudomásul vétele után a
közgyűlés áttért a napirendre. A
püspök bemutatta az egyetemes gyű
lés elnökségének átiratát, mellyel
az egyetemes gyűlést ez évi novem
ber 9-ikére hívta össze.
Egyházfelügyeló'ibeiktatás. Szép
és lélekemelő egyházi ünnepély folyt
le Hétfaluban a múlt hó 25-ón, a
brassói ev. magyar egyházmegyében
lévő türkösi népes gyülekezet kebe
lében. E napon iktatták be felügyelői
hivatalába dr. Zelenka Lajos miskolczi kir. törvényszéki bírót. Az egy
házközség ünnepi díszt öltött s mikor
az új felügyelő reggel 9 órakor,
Bolms Pál főesperes kíséretében
Türkösbe megérkezett, szívélyes üd
vözlés után a templomban megkez
dődött az ünnepély. A templom zsú
folásig megtelt ünneplő közönséggel.
A szokásos ünnepi istentisztelet el
végzése után, melyen a helyi lelkész,
Deák Sándor mondott szép alkalmi
beszédet; kezdetét vette a díszköz
gyűlés. A helyi lelkész a közgyűlés
megnyitása után örömét fejezte ki a
felügyelő megjelenésén, üdvözölte
egyházközsége nevében, áldást kívánt
jövendő működésére és felhívta a
hivatalos eskü letételére. Zelenka
felügyelő elmondotta esküjét ésprogrammját. Vázolta az egyházfelügyelői
intézménynek a magyarországi ev.
egyházakban kiváló s az egyházra
nézve áldásos jelentőségét. Szeretet
tel ajánlotta fel eszét, szivét és kezét
az egyházközségnek, mely bizalmával
megajándékozta. Itt a határszélen a
hitélet ápolása mellett a hazafias
önérzet ébrentartására fog törekedni
s ebben az irányban kéri egyházközségének támogatását. A beszédet
újra és újra kitörő lelkes éljenzés
kisérte. Az egyházmegye nevében
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Bohus Pál főesperes köszöntötte az
új felügyelőt. Meggyőződését fejezte
ki, hogy dr. Zelenka méltó fia a
lángbuzgalmú főpásztornak, nemcsak
egyházközsége, hanem az egyház
megye életében is áldásos és együtt
érző hatást gyakorol majd az esperesség békés fejlődésére. — Zelenka
felügyelő még egyszer felszólalt, rá
térve az üdvözlésekre és szerencsekivánatokra. Az ünnepély kedves
összhangjának kiegészítéséül üdvözlő
táviratok küldettek Zelenka Pál püs
pöknek és Molnár Viktor esperességi
felügyelőnek.
Lelkész beiktatása. A hegyaljai
egyházmegyébe tartozó Zemplén-Banálos ág. hitv. ev. egyházközség új
lelkipásztorát, Viczián Lajost e hó
2-án iktatta hivatalába Turóczy Pál,
a hegyaljai egyházmegye főesperese.
A Gusztáv Adolf-Egyesület idei
közgyűlését á múlt hó 20 án tartotta
Heidelberg városában dr. Pank lip
csei superintendens elnökletével. A
közgyűlés több ezer tagja nemcsak
Németországból, de Ausztriából, Ma
gyarországból, Svájczból, Belgiumból,
Francziaországból, Spanyolországból
és más országokból gyülekezett egybe.
Istentisztelet után dr. Pank elmondta
nagyhatású elnöki megnyitóját. Ki
emeljük belőle, hogy az egyesület a
múlt évben a csehországi túrni gyüle
kezetnek templomépítésre több mint
százezer koronát folyósított. Az elnök
azt a vádat, hogy az egyesület pángermán izgatást folytatna, a mellyel
a magyar képviselőházban illették,
ünnepélyesen és határozottan vissza
utasította. Dr. Hartung superinten
dens az évi jelentést terjesztette elő,
mely szerint az egyesületnek jelen
leg 45 főegyesülete, 1957 fiókegye
sülete s 641 nőegyesülete van. Az
egyesület a múlt évben közel két millió
koronát fordított segélyezésre. A nagy
szeretetadományt: közel huszonöt- *
ezer koronát, titkos szavazással Wünschelburg porosz-sziléziai kis gyüle
kezetnek ítélték oda. Zanlek brémai
lelkész közel tízezer koronát gyűjtött

a G. A. egyesület részére a gyermek
istentiszteleteken. Isten áldása kisérje
továbbra is a derék Gusztáv Adolfok
nemes munkáját.
Számra mi vezetünk. Lenker dr.
„A világ luth. egyháza* czímű mű
vében összehasonlítja a luth. egyházat
a ref. hitvallás egyházaival, s követ
kező eredményre jut. A luth. egy
háznak közel 6 millióval több tagja
van földrészünkön, mint a többi öszszes prot. vallásfelekezetnek. Európa
66 millió prot. lakosa közül 57 millió
a luth. egyház híve, míg a többi 9
millió a többi prot. vallásfelekezetek
között oszlik meg. így hát a mai
prot. Európa kultúrájában túlnyomóan
lutheránus. Európa 57 millió luth.
lakosa közül közel 20 millió a német
birodalom határain kívül lakik, s ebből
10 millió Svédországra, Norvégiára
és Dániára esik. Európa luth. lakos
sága tehát éppen nincsen Luther
hazájához kötve. Európában s Ázsia
éjszaki s Amerika déli részeiben sok
kal erősebb a luth. egyház, mint a
többi prot vallásfelekezetek összesen
együttvéve, míg Amerika éjszaki ré
szeiben és Ausztráliában a többi val
lásfelekezetek túlsúlyban vannak. A
kiilmissziót tekintve, a luth. egyház
túlsúlyban van Afrikában, a többi
vallásfelekezetek Ázsia déli részei
ben Az Egyesült-Államokban a luth.
egyház, létszámát tekintve, a 3-dik
helyre jutott. Az angolul beszélő mai
világban első hely illetné meg, ha a
németek és skandinávok egyházköz
ségi és iskolai életükben megmarad
tak volna. Mindenesetre érdekes és
tanulságos ez a statisztikai össze
állítás.
Moravcsik Mihály
Gyászrovat.
aszódi ág. hitv. ev.
lelkész és kiérdemült esperes, a múlt
hó 26-án nyolczvan éves korában meg
halt Az elhunyt ötvenkét esztendőt
•töltött érdemekben gazdag lelkipász
tori működésben. Mint esperes, mint
lelkész és mint sok áldásos feladatú
intézmény fáradhatatlan tagja, felejt
hetetlen emléket hagyott a protestáns
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egyházban és társadalomban egyaránt.
Érdemeit lapunk V. évfolyamában
méltattuk. Halálát özvegye, 6 gyer
meke, 3 veje, egy menye, 17 uno
kája, a tisztelők és jó barátok tekin
télyes serege gyászolja. Dr. Moravcsik
E., a hírneves elmeorvos-tanár, Mora
vcsik Géza, a nemzeti zeneiskola tit
kára, Petry Gyuláné, lapunk ismert
dolgozótársa, édes atyjukat, Paulik
János nyíregyházi lelkész, Haitsch
Samu, budapesti főgimnáziumi tanár,
Petry Gyula, nagyváradi főreáliskolai
tanár és Moravcsik Gyuláné, kit Béri
Gyuláné irói álnevéről lapunk olvasói
is jól ismernek — az elhunytban az
ipát vesztették. Őszinte megilletődésttnk és fájdalmunk koszorúját küld
jük az elhunyt sírjára. Emlékezete
áldott! A család gyászjelentése e
jellemző igékkel végződik: „Mostan
bocsátód el a te szolgádat, Uram! —
békességgel a Te beszéded szerint!
Mert látták az én szemeim a Te
Üdvözítődet!" (Luk. II., 29— 30).

O R SZÁ G -V ILÁ G .
Az országgyűlés e hó 10-én ismét
munkához fogott. A levegő izzó, mert
gróf Tisza István miniszterelnök nyílt
levele, melyet ugrai választóihoz
intézett s melyben a házszabályok
módosítását helyezi kilátásba, az
ellenzéknél félreértésre adott alkal
mat. Olyan nagyszabású államférfiú
azonban —- minő Tisza István —
bizonyára nem is gondol a köz-sza
badság megsértésére.
Thaly Kálmán ünneplése. Tör
téneti nevezetességű, nagy nap volt
az, mikor az obstrukczió nagy viha
rának teljes reménytelensége köze
pette, fölállott a képviselőházban
Thaly Kálmán, az ősz, kurucz negyvennyolczas és komoly, egyszerű sza
vakban óvta még egyszer utoljára a
parlament obstruáló tagjait, hogy
hagyják abba az áldatlan küzdelmet,
mert mindenképpen csak az ország
károsodik. Az elhangzott szavak után
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a hatás leírhatatlan volt, melynek
nagy következménye lett a nagy le
szerelés. Tisza István gróf hozzáfog
hatott végre fontos országkormány
zói tevékenységéhez. A képviselőház
tagjai Thaly Kálmánnak az obstruk
czió leszerelésében szerzett érdemeiért
arany dombormívű érmet készíttettek.
Az emlékérmet e hó 10-én délelőtt
a képviselőház ülése után adták át
Thaly Kálmánnak az országház elnöki
fogadótermében.
A nagy bérharczok vége. Az
épitőmunkások és a könyvkötősegé
dek sztrájka kibéküléssel, kölcsönös
engedményekkel végződött. Most már
ismét folyik a munka. A folytonos
sztrájk a zsenge magyar ipart alap
jában támadhatja meg.
Október 6. A tizenhárom aradi
vértanú kivégeztetésének gyászos
évfordulóját az egész ország gyász
istentiszteletekkel és emlékünnepé
lyekkel ülte meg. A vértanuk halála
nem volt bukás, csatájuk nem volt
hiábavaló, hanem megtermékenyítése
e sokat szenvedett földnek, hogy a
szabadság virága nyíljon rajta még
a késő unokáknak is.
Angol fó’tisztek Budapesten.
French John angol tábornok, a kinek
nevét az angol-búr háború idejében
sokat emlegették, Bettelheim Henri
ezredes és Bargy őrnagy társaságá
ban Budapestre érkezett. Az angol
vendégeket gróf Szápáry Pál fogadta
s a Park-klubban estét rendezett
tiszteletükre. Az angolok négy napig
maradtak Budapesten.
— Apponyi és társai megérke
zése. Az Amerikában járó magyar
képviselők megérkezésének idejéről
még most sem tudni bizonyosat. A
Nemzeti Szövetség már négy táviratot
küldött Londonba, Párisba, Berlinbe,
de feleletet az egyesület még nem
kapott. Mielőtt gróf Apponyi Albert
és a magyar csoport tagjai New-York
ból távoztak volna, lakoma volt a
Waldorf-szállóban, melyet a newyorki
magyar dalkör rendezett. A lakomán
megjelent gróf Apponyi Albert és az
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összes képviselők, a kiket lelkesen
ünnepeltek; Barabás Béla képviselő
a magyar csoport nevében igen len
dületes beszédben köszöntötte fel Apponyit, megköszönve neki a csoport
és a magyar haza nevében azt az
önzetlen fáradságot és nagy szolgá
latot, melyet ezen útjával a magyar
névnek szerzett s a mellyel Magyarország tekintélyét emelte. Apponyi
válaszában elhárította a dicséretet,
azt mondta, hogy a hazának tett szol
gálatért senki sem fogadhat el kitün
tető elismerést, minthogy a hazát szol
gálni egyformán kötelessége minden
magyar embernek. — Gróf Apponyi
Albert különben elutazása előtt St.Louisba ment, a hol nagyérdekű fel
olvasást tartott Magyarország alkot
mányáról és Ausztriához való viszo
nyáról. A közel másfél óráig tartó
felolvasás anyagát az utazás folya
mán állította egybe Apponyi, a vas
úton is folyton azon dolgozott. A
felolvasás után Szögyény magyar kor
mánybiztos reggelit adott Apponyi
tiszteletére, melyen Francois kiállítási
főigazgató Apponyit és a magyar
vendégeket köszöntötte fel az Egyesült
Államok nevében, St.-Louis érseke
pedig Szögyény kormánybiztost él
tette, a ki St.-Louisban közszeretet
nek örvend és mindenki becsülését
kiérdemelte.
A hererók lázadása a németek
délafrikai birtokain nem akar meg
szűnni. Hiába küld Németország ka
tonát katona után, a benszülöttek
makacsul védekeznek s búvóhelyeik
ről minduntalan meglepik a némete
ket. Úgy látszik, még sok pénz- és
véráldozatába kerül Németországnak
a rend helyreállítása.
A japán-orosz háború. A harcztcrről érkezett jelentésekből nem
lehet megítélni, hogy az ellenfelek
folytatni fogják-e a hárorút télen át
is avagy a téli idő alatt hosszabb
szünet áll be a hadműveletekben.
Egyelőre mindkét részen megakadtak
a nagyobb műveletek s az ellenfelek
tevékenysége csak előőrsi csatározá

sokra s földerítő szolgálatra szorít
kozik. A japán hagseregnek csak a
szárnyai mozognak, a sereg zöme
még ott van a jantáji bányák köze
lében s az orosz jelentések szerint,
még nem mutat semmi jel arra, hogy
a japán hadsereg zöme a közeli napok
ban megkezdi-e előnyomulását. A
japánoknak ez a késedelmezése,
mondja egy másik orosz jelentés,
arra mutat, hogy a japánok a tél
előtt nem fognak újabb támadást
intézni az orosz sereg ellen. Ezzel
szemben egy Tokióból jövő távirat
azt mondja, hogy a japánok meg
tettek minden előkészületet a téli
hadjárat folytatására és csak igen
rövid idő kérdése a japán hadak
újabb előnyomulásának a megkezdése.
Hivatkozik egy másik japán forrás
ból jövő jelentés arra, hogy a japá
nok késedelmének megvan a maga
oka, mert a japánok, a mint az eddigi
ütközetek mutatják, csak akkor tá
madnak, a mikor már teljesen elké
szültek s azután egyszerre minden
erejükkel rávetik magukat az ellen
ségre. így tettek a japánok a Jalunál
is, a hol hetekig néztek az oroszok
kal farkasszemet s így tettek Liajong előtt is, a melynek a megtá
madására szintén hetekig készültek.
Tokióban azért azt hiszik, hogy a
mandzsuriai harcztéren legközelebb
nagy események fognak történni. PorlArthur vára keményen tartja magát.
Stössel tábornok, a várparancsnok
hősiessége általános csodálatot kelt.
Legújabb. Lapunk zártakor érte
sülünk, hogy az oroszok éé japánok
újból nagy csatát vívnak. Az oroszok
kezdték a támadást, de a japánok
keményen helytálltak, sőt már vissza
is verték az oroszok támadását.

KÖNYVESBOLT.
Társaságunk kiadványai. A na
pokban hagyták el a sajtót Társa
ságunk következő kiadványai: Az
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ördög bibliája. Elb. Irta Paulik J.,
(kiilönlenyomat lapunkból). Ára 10
fillér. — Karácsom ajándék. Elb. Irta
Geduli L. és Karácsom vendég. Elb.
Irta Hedenstjerna után Parrag F.,
(különleny. lapunkból). Ára 10 fill. —
Kis Káté a váltanokról. Irta dr. Lechler K. Ford. Kapi Béla. Ára 4 fill. —
Petrőczy K. Sz. élete és munkái.
Irta Antalffy Endre. Ára 80 fill. —
Historischer Geschlechtsbericht von
G. Buchholtz, den Álteren. Veröffentlicht durch R. Weber, Prof. am ev.
Obergimn. zu Budapest. Ára 3 korona.
— E jeles kiadványainkat t. olva
sóink figyelmébe ajánlani kedves
kötelességünknek tartjuk. Forgassák,
olvassák szorgalommal és terjesszék,
ajánlják minél szélesebb körökben.
Egyházi Enektár. A dunántúli ág.
hitv. ev. egyházkerület megbízásából
készülő új énekeskönyv II. próba
füzete. Kézirat gyanánt kiadja: a
dunántúli ág. h. ev. egyházkerület,
Sopron 1904.
A dunántúli egyházk. énekügyi
bizottsága szép és nagy feladatra
vállalkozott. Semmi sem emeli jo b 
ban az istentiszteletet, mint a for
mában, tartalomban és dallamban
egyaránt kitűnő egyházi ének. Az ének
nemesítő hatását minden időkben el
ismerték s ma sem akad senki, ki ezt
tagadná.
A bizottság igen helyes nyomon
jár, midőn a történeti fejlődés biztos
alapjára helyezkedik. A régiek vallá
sossága bensőségteljesebb volt, a
régiség zamata és kenetessége megkapóbb. A régiek gondolatait, hangu
latát ne mellőzzék, de a formát ne
kíméljék. Utoljára a magyar nyelv
az utóbbi időkben is óriás fejlődé
sen ment keresztül. Valamint a feje
delem régi ütött-kopott ruhában nem
kelthet hatást, a legszebb énektar
talom sem érvényesülhet megfelelő
külső nélkül.
Sem érkezésünk, sem terünk nincs,
hogy részletesebb bírálatba bocsátkoz
zunk. De az ilyeneket minden lelki
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ismereti furdalás nélkül mellőznünk
lehetne:
„Mely igen jó az Űr Istent dicsérni,
Felségednek, óh Uram, énekelni,
Szent nevedet hálával emlegetni,
És mindenütt e világon hirdetni.“

Költői szárnyalást ebben hiába
keresünk, lapos próza olyan kínrimekkel, minőket negyedosztályos ta
nítványaink se használnak. Irtanunk
kell az ilyen sorokat is: „E s szám
talan jókkal bőven elárasztott1'. A
bizottság érdemét nem akarjuk ki
sebbíteni, nehány buzgó, lelkes ember
— kellő támogatás nélkül — igy is
hálára kötelezte evang. egyházunkat.
A gyűjtemény sikerültebb énekeiből
időről-időre szívesen hozunk majd
mutatványt.
Kitartást és Isten áldását kívánjuk
a bizottság alapvető munkásságához.
Milyen dallamokat vegyünk fel
a készülő új énekeskönybe? Javas
lat írta Paulik János, Nyíregyháza.
— Alapos tanulmány, melyet lelkész
költőink és énekgyűjtőink figyelmébe
melegen ajánlunk. Mi is osztozunk
felfogásában, hogy az új énekesköny
vet oly alakban és oly tartalommal
kellene szerkesztenünk, hogy az öszszes magyarországi gyülekezetekben
használható legyen. Az egységes
érzület az összetartozás ápolására,
tagadhatatlan, nagy hatással lenne.
Konkrét javaslata — természetesen
— változtatás nélkül el nem fogad
ható, de a vita alapjául szolgálhat.

A G A Z D A S Á G K Ö R ÉB Ő L.
A fák vénülése. Némelyik bota
nikus azt állítja, hogy az olyan fa,
a melynek sem a gyökereit, sem a
törzsét vagy lombozatát nem bántal
mazná semmi, akár örök ideig is el
élhetne. Minthogy azonban elképzel
hetetlen, hogy ilyen tökéletesen lehes
sen valamely növényt megóvni, joggal
mondhatjuk, hogy a fák, növények
életének, épp úgy, mint az állati élet
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nek, megvan a maga határa. Igaz
ugyan, hogy úgy látszik, mintha a
tavaszi rügyezéskor újra meg újra
megifjodnék a növényzet, de az erdő
veteránjainak évente megujhodó lomb
koszorúja nem tudja leplezni a kez
dődő feloszlás jelenségeit. A fa is
átéli azt a színjátékot, melynek fel
vonásai a gyermekkor, az ifjúság, az
érettség, az aggság és a halál. A fák
tövében burjánzó fűféléknek sietős a
dolguk. A hideg beálltával biztos halál
vár reájuk, addigra igyekezniük kell
a virághajtással, a maghintéssel, ha
azt akarják, hogy magvuk ne sza
kadjon. Nem úgy a fa. Némelyik —
például a tölgy —• csak huszonötö
dik életévében virágzik először, a
bükkfa pláne csak negyven éves
korában nyeri el a fajfentartás képes
ségét.
A fa szépsége nem a virágzatától,
hanem törzsének, ágainak, lomboza
tának fejlettségétől függ. Minden fajta
fának megvan a maga fizionomiája, a melyet méreteinek, szineinek,
alakjának összhangja alkot. A tölgy
megjelenése szigorú erő és méltóság.
Repedezett kérgével, csavarodott ágai
val, sötétzöld, vastag leveleivel a
nagyság benyomását kelti. A tölgy
az erdő királya. A bükk sokkal ele
gánsabb, törzse karcsú és meredeken
emelkedik a magasba, kérge sima,
levelei aprók, szabályosak, világos
zöldek. Könnyedség és erő egyesül
benne. A gesztenyefáról joggal mond
hatjuk, hogy ő a tragikus a fák között.
Törzse gumós, repedezett ágai ren
detlenek, majd görbék, majd egye
nesek, gyökerei meztelenül kanya
rognak a föld felszínén. A nyírfa
maga
a báj
ezüstfehér kérgé
vel, könnyű gályáival, apró levél
kéivel, melyek a legkisebb szellőtől
ringásba jönnek, A tűlevelűek ága
zata komor, tömött, nehézkes, törzsük
hengeralakú, egyenletes és egyforma,
mondhatni egyhangú és szomorú.
Nincs bennük mozgás, hiányzik belő
lük az élet. Még jobban megragadja
az embert az egyes fák félénk sajá

tossága, ha nem egyenként, hanem
csoportokban, erdőkben látjuk. A
milyen rohamos az ifjú facsemete
növekedése, olyan lassú az öregedő
fáé. Az elaggó fa törzsének belső
rétege mintegy megcsontosodik, edé
nyei nem szállítanak többé életadó
nedűt a galyakba. A központi részek
elvesztik ezt a jelentőségüket és ke
mény vázukkal csupán a fa évrőlévre növekvő súlyát czipelik. Van
azonban olyan fa is, melynek legbelső
rétegei az öreg korban elkorhadnak,
lassanként úgyszólván csak a kéreg
marad meg a törzsből, — és íme,
még ekkor sem szűnnek meg levelet
hajtani a gályái, míg az első nagyobb
szélvihar derékban ketté nem töri a
fatörzset. Minél tovább él a fa, annál
tovább van kitéve a veszedelmeknek.
Ifjúkorában a fagy támadja meg
gyönge sarját, télen a jégcsapok
súlya alatt görnyednek és le is tör
nek a gályái, majd a tavaszi szél
viharok veszélyeztetik épségét, a villám
pedig nem kímél fiatalt, öreget, de
kivált faóriásokra csap le előszeretet
tel, szilánkká hasogatva a fa kérgeit,
3Őt törzsét is. A hol a fa része foly
tonosságában megszakad, ott behatol
az esővíz, benne az ázalagok, a bak
tériumok miriádjai telepszenek meg,
a melyek aztán egyre jobban bom
lasztják, korhasztják, kivált az ellentállóképesség dolgában megfogyatko
zott, elvénhedt fákat. Az ilyen fa tör
zsén az élősdiek egész sora telepszik
meg. S zívós rostú kúszónövények
szorongatják, dús levélzetükkel elrej
tik előle az éltető napsugarat; nagyszakállú zuzmók, hatalmas moharétegen rakódnak reá. Az itt is, ott is
megsebesült kéreg alatt a rovarok,
álczák ezrei nyüzsögnek és megrág
ják, megőrlik a végelgyengülésben
szenvedő, haldokló faóriást. Hegyescsőrű madarak ugyan buzgón vadász
nak ezekre az apró gyilkosokra, —
de e közben maguk is csak új és
újabb sebet ejtenek a fatörzsön.
Betegségek is járulnak az öregkor
bajaihoz. Hatalmas, rosszindulatú da
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ganatok támadnak az ifjú korban szer
zett hegedések helyén és rák módjára
emésztik fel a fa tünedező életerejének
maradékát. Lassanként megszűnnek
aztán a fa életnyilvánulásai. Egy pár
tavaszon még kihajt a fának egy-két
korcs rügye, de már nem virágzik
többé. Végre is, ha a vihar nem kö
nyörült meg rajta és nem törte ketté
derékban, teljesen elkorhad, elszárad
a fa, és élettelen gályái csontvázként
merednek a levegőbe.

KÜ LÖ NFÉLE.
Az aradi vértanuk első emlék
ünnepe. Folyó hó 6-ikán országszerte
gyászünnepet rendeztek az aradi vér
tanuk emlékezetére. Érdekes tudni,,
hogyan ülték meg először ezt a gyász
ünnepet. Hamvay Ödön, mint szem
tanú így írja meg e z t: 1867 augusz
tus 10-ikén országos dalos-ünnep volt
Aradon s a résztvevők elhatározták,
hogy leróják kegyeletüket az aradi
vértanuk kivégzése helyén a haza
mártírjai iránt. De nem tudták biz
tosan a helyet, a hol a vértanukat
kivégezték. Azt a helyet, a hol négy
vértanú golyóhalált szenvedett a vár
sánczaiban, fentartotta az emlékezet,
csakhogy nem lehetett megközelíteni,
külső megjelöléséről pedig máig sem
lehetett szó, lóvén a vár még mindig
vár. A bitóhalált szenvedett hősök
kivégzésének helye, künn a mezőn,
magántulajdon, oda el lehetett jutni,
ámde a kivégzés helyét pontosan meg
jelölni kevesen tudták. Arad város
öt tekintélyes polgára, Vass István,
Rózsa János, Szendrey József, Wenczel Mihály és édesatyám, Barabás
Péter már délután egy órakor kint
voltak a helyszínén, persze én is
velük voltam, mint alig 12 éves fiú.
Egyenként szállingóztak át a Maroshídon, nehogy a várban, vagy a ható
ság előtt feltűnést keltsenek. Előbb
Zsigmondházán felkerestek néhány
öreg molnárt, a kik biztosan tudták
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a kivégzés helyét. Rózsa János és
Szendrey József, a kik 1849 október
6-ikán, a kivégzés gyásznapja dél
utánján, kimentek a helyszínére, szin
tén tájékozták magukat. így azután
együttesen felkeresték s a száraz
kőhidtól számított lépésekkel meg
megállapították, hogy a kilencz vér
tanút ugyanazon helyen végezték ki,
a hol most az emlékkő emelkedik.
A kijelölt hely egy kisebb mélyedés
ben, pusztán, nyomtalanul s minden
je l nélkül volt, egyedül Vass István
figyelmével és leleményével egy kis
ásómélységű gödröcske, mely időnkint mélyíttetett, volt e helyen, de
ennek nyoma veszett, tehát gondos
kodni kellett arról, hogy valami lát
ható emléke maradjon a kivégzés
feltalált és biztosan megállapított he
lyének. Míg a nevezett polgárok a
kivégzés helyének felkutatásával fog
lalkoztak, addig otthon édesatyám
házában, lázas sietséggel készült az
első emlékjel, a száraz eperfa. Édes
atyám rendeletére a fa kiásatott helyé
ről és minden ágra egy-egy vértanú
nevével ellátott fehér papírlap lett
ragasztva, a legvastagabb ágra Dam
janich neve került. Három izmos aszta
loslegény vállára emelte a kiszáradt
eperfát, a negyedik egy ásót és egy
szép fakeresztet vitt magával s ott
a kivégzésnek időközben pontosan
megállapított helyén az eperfát azon
nal földbe ásták s a nagy keresztet
mellé erősítették. A mint az eperfa
s a kereszt némi fáradsággal el lett
helyezve, már látszott a hídon kifelé
törekvő, lassan mozgó embertömeg.
A hazai összes dalosok, kisérve ezer
meg ezer embertől, délután öt órakor
értek a kivégzés helyére. Fényesebb,
nagyobbszabásu talán igen, de meghatóbb ünnep még nem volt ezen a
helyen. Az oda érkezett nagyközönség
kegyeletes érzülettel állotta körül a
tért, melynek közepén ott volt a tizen
három ágú száraz eperfa és a kereszt.
A dalosok összecsoportosultak és egy
szer csak rázendítették ég felé ragadó
érzéssel: „Hazádnak rendületlenül“
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. . . Az egész közönséget magával
ragadta az Isten szabad ege alatt
felhangzott dal, énekelt mindenki, a
szívekbe őszinte meghatottság szál
lott, a szemekben pedig a fájdalom
és az emlékezet könyei ragyogtak.
Midőn a dal elhangzott, Bökényi János
református lelkész mondott rövid,
megható fohászt, Jankó József, az
akkori dalegyesület titkára, felolvasta
a kivégzett magyar tábornokok és
hősök neveit, mire édesatyám, Bara
bás Péter tartott alkalmi, lelkes beszé
det és ennek végeztével a kezében
lévő élővirág-koszorút feldobta a tizen
háromágú eperfára. Az ünnepet dal
fejezte be, szívből énekelvén a dalo
sok és a nagy közönség: „Isten áld
meg a magyart!“ Ezután a jelen
voltak mindegyike emléket tört a
száraz eperfából, mely a drága ham
vakat jelölte. Majd lassanként elvonult
a tömeg a mezőről, a hol az a dicső
tizenhárom tábornok oly fenséges pél
dáját nyújtotta a hazaszeretetnek.
Ezen a mezőn önkéntelenül eszünkbe
jut Vörösmarty szózata: „Hazádnak
rendületlenül légy híve óh magyar P
1871-ben a száraz eperfa helyére egy
kis emlékkő került. Az Aradi Honvéd
egyesület állította a négyszögű termés
kőből készült kis oszlopot, melynek
felső lapjára csak ennyi volt bevésve:
„1849 okt. 6.“ 1881 óta vasrácsos
emlékoszlop jelöli a helyet, melynek
első oldalán aranybetűkkel van be
vésve a gyászos nap: „1849 okt. 6."
A talapzaton pedig a következő fel
irat olvasható : „Az aradi tizenhárom
vértanú kivégzése helyének megörö
kítésére emeltetett 1881 okt. 6-án. “
Epizód a szabadságharczból. Gál
Béla írta a következő érdekes apró
ságot :
1848-ban történt. Jellasics átkelt
a Dráván csapataival és pár napi
mars után a vasmegyei Lengyeltótiba
érkezett. A lengyeltóli uradalom akkor
báró Fechtig tulajdona volt és Jella
sics szállásul a maga és tiszttársai
részére ennek szép fekvésű kasté
lyát választotta ki.

Dr. G. — az én öregapám — házi
orvosa volt Fechtig bárónak és mint
ilyen, gyakran volt hivatalos a báró
nál ebédre. Nem tűnt tehát neki fel,
hogy akkor is kapott meghívást, mikor
Jellasics a bárónak hívatlan vendége
volt. Annál inkább feltűnt a doktor
öregapámnak, hogy a szolgák leg
először is őt kínálták meg az éte
lekkel és ő ezt a túlzott udvarias
ságot azzal akarta viszonozni, hogy
nem nyűit az ételekhez addig, míg
a ház legilletékesebb vendége az evést
meg nem kezdi. E végből folyton
figyelt Jellasicsra, ez meg még jobban
ő reá. Végre megszólította Jellasics
a doktort németül:
— Egyék már, doktor, mert én
addig nem eszem, míg maga meg
nem kóstolja az ételt.
Szegény öregapám csak ezután
tudta meg, hogy Jellasics rajta akarta
kipróbálni, hogy az ételek nincsenek-e
megmérgezve.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1904. évi
szept. 1-től 31-ig befolyt:
1. Dunántúli áq. hitv. ev. equházkerület
600 kor.
2. Alapitólagok kamatfizetése: 1903. és
1904-re: Láng Lajos v. b. t. t. Budapest,
Molnár Viktor Budapest, 1904-re : dr. Dirner
Gusztáv Budapest.
3. jRendes tagsági dijak évi 8 koronával:
1904-re: Veszprémi ev. egyházmegye, dr.
Beek Hugó, Beliczay Béla, Benkö Gyula,
Bachát Dániel, Brocskó Lajos, Kerepesi-úti
egyház, Budai iskola, Budapesti egyház
megye, idősb Cséry Lajos, özv. Dürringer
Jánosné, Fabiny Gyula, dr. Genersich An
tal, Gregersen Guelbrand, ifj. Györgyi Kál
mán, dr. Havass Rezső, Hegedűs Károly,
Jurenák nővérek, báró Kochmeister Frigyes,
K oós Ottó, Liedemann Sámuelné, Loisch
Edp, „Magyar Szó“ szerkesztősége, Markovics István, özv. Matuska Péterné, Mauritz
Vilmos, Misura Mihály, özv. Münster Károlyné, Okolicsányi Gyula, Pildner Ferencz,
báró Podmaniczky Gyula, dr. Pözel István,
báró Prónay testvérek, Rosznor István, Rock
István, Scholtz Gusztáv, dr. Schulek Vilmos,
dr. Szelényi Aladár, Ürményi Ilona, Vasskó
Endre, dr. Zolnay Jenő, Zsigmondy Gózáné,
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B en d l H enrik,
társ. pénzt.

A szerkesztő üzenetei.
Sk. Mindkettő megérkezett, sorra ke
rül. — F. L. E p erjes. A z arczképet köszö
nettel útnak indítottam. — D. G y. A kiadóhivatalhoz tartozik. — J. L. K om árom .
Sem kérő levelem, sem táviratom meg nem
indított. Most már csak a komáromi vár
ágyuk elsütése marad hátra. Dr. K. Z. leg
közelebbi barátságos vacsoráján törvényszék
elé állítunk. — P , J. Ózd. Sajnálom, de
nem rajtam áll kérelmének teljesítése. —
S. E. S z.-T om y a . Nem vált be. — M. P.
F eketepatak. Szíveskedjék az illető lap
számért a kiadóhivatalhoz fordulni. Társa
ságunk a különlenyomatokat beszüntette. —
H J. P ozsony. E helyütt is szívből kívá
nom, hogy az Űr mielőbb adja vissza jó
egészségedet. — M. G y.-né A szód. Szabó
J. házassága ez. elbeszélését a közlendők
közé soroztam. Mihelyt lehet, hozom. Türel
met kérek. Sajnálom, hogy a lap szűkös
tere miatt összes elbeszélő-íróinkat meg kell
várakoztatnom. — Dr. M. Gy. és K. S.
P ozson y . Az ígért könyvet és közleményt
postafordultával kérem, nehogy az alkalmi
számból kimaradjon. — K . Gy. Sopron.
Lapzárta után érkezett meg az első füzet,
azért csak a jö v ő számban szólhatok róla.
— B. S. Z óly om Buzgólkodását előre kö

szönöm. Ha minden lelkész 20—30 előfize
tőt gyűjtene, lapunk nagyhatalommá válnék.

A k ia d óh ivatal arra k é r i la
p u n k t. előfizetőit, h o g y lap u n 
k at is m e r ő s e ik k ö r é b e n te r
je s z te n i s z ív e s k e d je n e k .

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert néktek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Október

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Reggel.

Csel. 22, 1 9 -2 0 .
Móz. I., 12, 1— 9.
Sámm. II., 8, 1— 6.
Kir. I., 3, 9— 14.
Máté 28, 18—20.
Csel. 11, 2 1 -2 6 .
Róm. 15, 15—22.
Ézs. 54, 7— 15.
Tim. I., 6, 7— 9.
Péld. 11, 24— 25.
Mai. 3, 10— 12.
Luk. 6, 30— 34.
Kor. II., 8, 7— 9.
Ján. I., 3, 17—20.
Kor. II., 9, 6— 15.
Kir. I., 8, 47— 50.

Este.

Csel. 8, 1— 8.
Csel. 3, 22—26.
Sám. II., 8, 7— 18.
Kir. I., 4, 29—31.
Márk 16, 15—20.
Csel. 11, 27— 30.
Róm. 15, 2 3 -3 2 .
Máté 21, 17— 22.
Tim. I., 6, 10— 16.
Péld. 11, 2 7 -3 2 .
Mai. 3, 14—18.
Luk. 6, 35—44.
Filip 2, 6— 11.
Jak. 2, 14— 18.
Péld. 3, 7— 17.
Jer. 52, 31—34.

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

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Október 14.
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E g y h e k to 
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Kunst János, dr. Belohorszky János, Szontágh Géza, Kolbenhayer József, Steinhauer
Béla, Thomka László, Bánczik Irma, Nagy
Sándor, Kalenda János, Beszterczebányai
gimnázium, Sztehlo Gerö, Beszterczebányai
ev. egyesület, Benka Gyula, Mikler Sámuel,
dr. Baltik Frigyes, Eperjesi elemi és pólg.
isk. tanítói kar, Fürst András, Matus György.
1903. és 1904-re: Szűnik Antal, Hajdú La
jos. 1905-re : Famler G. Adolf.
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi á koroná
val : 1904-re : Benyus József, Kifut János,
Bundschuh Anna, Rapos Samu.
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól év ii koroná
val : 1904-re: Mód Sándor, Frenyó Dániel,
Uaritoczky Pál, Brózik Károly, HiUebrand
Ferencz, Horeczky Béla, Bohus János, Kiszely János, Welter János, Stelczer Mátyás.
1904. és 1905-re: Péter Károly.
G. Luther müveire előfizettek 6 koronával:
Veszprémi ág. hitv. ev. egyház, Nagy Sán
dor ev. leik., Bakony Szt.-László.
Összesen befolyt 1218 kor.
Budapest, 1904. október 1

74— 81
7 4 — 81
7 4 — 81
7 4 — 81
7 4 — 81
7 0 — 72
—
60—
62 —
64—
39—

62
64
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41

—
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.

Á ra
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le g k is .
ár

2 0 .1 0
2 0 .3 0
2 0 ,3 0
2 0 .3 0
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1 5 .2 0
15 —
14 *60
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14 —
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—
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21 30
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A Luther-Társaság kiadásában megjelent olcsó,
szép olvasmányok a nép számára.
1. Gyurátz Ferencz : „Hit oltára" czímű imakönyv II.
kiadás. Egyszerű fekete köt. 1 kor. 60 fill. (Kap
ható bőrkötésben és chagrin díszkötésben is 4
kor.-tói 8 kor.-ig.)
2. SánthaJKároly': „Buzgóság könyve" czímű imakönyv.
Ára 4 kor. fekete bőrköt. 6 kor. chagrinbőrköt.
8 kor.
3. Szeberényi Lajos : Luther Márton életrajza. II. ki
adás. Ára 40 fill.
5. Bereczky Sándor : „Bibliai történetek prot. népis
kolák számára, képekkel" kötve 80 fill. (Beveze
tés czéljából szívesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal.)
6. Zathureczky A d o lf: „Evanjeliczky rozpravnik, tojest:
Nábonzenstwo w prikladoch zo ziwota. Swazok
I. — 40 fill.
7. Dr. Masznyik Endre : „Bahil Mátyás" Életkép a
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből. 50 fill.
8. Famler G. A : „Christian Traugott, Leidens- und
Lebersgeschichte eines ev. Predigers inUngarn."
60 fill.
9. Reviczky László „Elbeszélések a magyar reformáczió történetéből^ 24 fill.
10. Pálmay Lajos : „Az Isten megsegít" 20 fill.
11. Famler Gusztáv A dolf: „Gott verlásst die Seinen
nicht" 50 fill.
12 Hörk József: „A nagysárosi vár ura." 20 fill.
13. Famler Gusztáv A d o lf: „Hochmuth kommt vor dem
Fali" 60 fill.
14. Payr Sándor : Fábri Gergely. 60 fill.
15. Sartorius Caepregi: Virágok a szentírás kertjéből.
80 fill.
16. Bierbrunner G .: Matthái am Letzten. 40 fill.

17. Böngérfi János. Az árva. 40 fill.
18. Paulik János: Az ágostai hitvallás. 50 fill.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú
díszkép. Ára csomagolással 2 kor. 60 fill.
20. Evangélikus Családi Lap. Szerkeszti Böngérfi János
Ara egy évre 2 kor. 10 gyűjtött előfizető után
egy tiszteletpéldánynyal szolgál a társaság.
21. Hörk József: Farkasok a juhok között. 60 fill.
22. Kri ko Pál: Melanchton Fülöp levele. 20 {fill. —
(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23. Pethes János : Melanchton Fülöp élete. 80 fill.
24. Schrődl József: A magyarhoni protestantizmus ha
tása a magyar nemzeti szellem fejlődésére. fcl2 ív.
Ára 1 kor.
25. Moravcsik Gvuláné ; G róf 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. Konfirmáczió! 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 nern lesz
az evangélikus ember baptistává? Ára 60 fill.
31. Sántha Károly: Zsivora György, a nagy emberbarát.
Ara 20 fillér.
32. Bierbrunner Gusztáv : Christlicher Hausaltar. Né
met imádságos könyv. Ára kötve 1 kor. 60 fill.
fűzve 1 kor 20 fill.
33. Bachát D ániel: Cím jest a cochce Lutheruv spolek? Ára 10 fill.
34. Meyer-Melanchthon : Apológia. Ára 3 kor.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők
Hornyánszky Viktor könyVkjadóhivatalában.

A „LUTHER-TÁRSASÁG“ KIADÁSÁBAN MEGJELENT

TANKÖNYVEKRE
felhívjuk a nagyt. lelkész és t. tanító urak b. figyelmét. Vezessék be isko
láikba és terjesszék, ajánlják minél szélesebb körben.
1. Bereczky Sándor : „Bibliai történetek“ prot. népiskolák számára,

képekkel. Ára kötve 80 fillér.
2. Geduly L . : Ev. káté. Ára kötve
50 fillér.
3. Famler G. A . : Kleiner Katechismus. Ára 16 fillér.
3. Bachát D á n iel . Maly Katechismus. Ára 20 fillér.
5. Zathureczky : Tót ABC. Kötve,
ára 40 fillér.

6. Stettner : Kirchengeschichte.
7. Jausz-Adorján-Hetvényi: Bibliai
Olvasókönyv, protestáns iskolák
számára, képekkel Ára 2 k. 40 f.
A „Zpewnik“-társulattól átengedett
tótnyelvíí fü ze tek :

1. Bachát
2. Bachát
3. Bachát
Ára 50

D : Ten co. II. Ára 8 f.
D : Dobry cin. Ára 8 f.
D á n iel . Kermánn Dániel.
fillér.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők Hornyánszky
Viktor könyvkiadóhivatalában (Budapesten, VI., Aradi-utcza 14.)
Tömeges megrendeléseknél 20 százalék árengedmény.

Hornyánszky Viktor es. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utcza 14.

