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ÉNEK.
Kiáltok hozzád mélységből,
Uram ments ki ez ínségből;

Irgalmadban bőséges vagy,
Tűrő voltod is azért nagy:

S gyógyíts meg lelki sebemből.

Érdememben hát hátra hagyj
S ingyen való jutalmat adj.

Vallást fészek magam ellen,

Tekints fiad halálára,

Vagyok sok bűnnel éktelen,

Lelkem teljes váltságára,

Hatalmadat nyújtsd ki mennyből,

Ártatlanságom éptelen,

Függeszteték keresztfára,

Veszek, ha vetsz, mint érdemiem.

Bűnömet vévén vállára.

Ne menj velerri ítéletbe,

0 már előtted szentségem,

Mert úgy esem kísérteibe;

Vére tökéletességem:

Tégy részt inkább bő kedvedbe,

Nem veszhet el nálad vérem;

Ki gazdag vagy kegyelmedbe.

Mert ö előtted érdemem.

Számba ne írd sok vétkemet,

Vidám orcával tekints rám,

Mert megterheled telkemet,
Érzem igen esetemet,

Hogy enyhödjék meg nyavalyám;
Pirosítsd meg fonnyadt orcám,

Emeld fel földről fejemet.

Hogy áldhassa nevedet szám,

Pörben ne szállj, Uram, velem,

Harmatoztass rám áldomást,

Mert sok tanú áll ellenem,

Minden jókkal fejemet lásd,

Nem is tudnék, mit felelnem,
Pokolra kellene mennem.

Hitemben adj igaz vallást,
Ne tiszteljek helyetted mást.
Rimay János.
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A gazdag halfogás.
„Evezz a mélyre és bocsássátok le
a ti hálóitokat halfogásra.”
Luk. 5., 4.

Áldott munkája kezdetén Kapernáumból, az ő
városából ki-ki ment a Genezáret tavának partjához.
Vonzotta őt oda a természet, az ő temploma
csodás szépsége is. Hiszen az a tó a világ egyik
legszebb tava : a különben is kies Galilea szépségkoronája, varázslatos szeme, ékes drágaköve.
Sárgás sziklahegyek meredek falai között lent
a mélyben fekszik. Az utazó csak akkor veszi
észre, mikor már szinte a partja szélén áll. De a
mint meglátja — fényes ultramarin színét, a mely
a messze távolban a kék menynyel olvad össze s
hallgatja titokzatos, hárfazengéshez hasonló csendes
mormogását, mintha ő maga is a mennybe emelked
nék. „Es úgy tetszik néki — egy szemtanú evangé
likus lelkész állítása szerint — mintha a csendes tó
vizén a békesség lehellete ömlenék el, mintha
annak színén látatlanul maga az Úr is ott járna,
s mintha örökös Vasárnap terjesztette volna ki
fölötte szárnyait, hogy őrizze e szentelt helynek
békességét. Igen, — úgy tetszik, mintha maga az
Isten napja írt volna a víz felületére aranybetüket,
írást, a melyet mindenki olvashat."
Olvassuk hát mi is. Hiszen valóban Istennek
beszéde az!
Ott áll Jézus, áldott Üdvözítőnk a csendes tó
partján. A part mentén ezrével hullámzik a nép. A
partok szélén meg halászbárkák ringnak. Egy
darabig nézi-nézi a népet is, meg a bárkákat is,
hanem mikor a sokaság mind közelebb nyomul
hozzá, hogy már szinte a tónak szorítja, mert hát
épen őt akarná hallgatni: megkönyörül az isten
adta népen s látva, hogy két bárka üresen áll ott
s hogy az egyik épen a Péteré, abba belészáll és
azt legott szószékké avatja. Megkéri Pétert, hogy
evezzen kissé beljebb s aztán leülvén, a bárkából
tanítja vala a parton álló sokaságot.
Majd — hogy bevégezte az Isten országáról
való beszédet — oda szólt Péternek: „Evezz a
mélyre és bocsássátok le a ti hálóitokat halfogásra 1“
Nem ok nélkül mondotta ezt. Az isteni mester a
szivekbe látott. Tudta, Péter arcáról olvasta azt
le, hogy ezek az ő szegény halásztanítványai ép
a nélkül szűkölkednek, a miből élnek, hogy — elő
zőleg eredménytelen halásztak. Hát ép azért segít
ségükre akart sietni.
Péter csüggedt arccal tekint a mesterre s
szinte leverten válaszol: „Mester! jóllehet az egész
éjszaka fáradoztunk és mégis semmit nem fogtunk :
mindazáltal a te parancsodra levetem a hálót".
És mikor ezt megcselekedték volna, halaknak
nagy sokaságát rekeszték be, úgy hogy szakadoz
vaia az ő hálójuk. Maguk — t. i. Péter és az ő
testvére András — nem is bírták azt kihúzni, ha
nem intettek az ő társaiknak a zebedeus Jánosnak
s Jakabnak is, kik más bárkában voltak, hogy jöjje
nek és segítsenek nekik.
Azok el is jöttek és megtölték mind a két
bárkát annyira, hogy azok csaknem elmerültenek.
Míg munkában voltak, — az izgalom úgy el
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fogta őket, hogy a gazdag zsákmánynak csodálatos
eredetén még csak el sem gondolkodtak, — hanem
aztán, hogy azt birtokukba vették, — Simon Péter,
a fogékony lélek a különös áldásban az áldó kéz
titokzatos isteni hatalmát érezve és látva, egyszerre
csak egész valójában megrendül és nagy féltében
oda omol Jézus lába elé, mondván: „Eredj el én
tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram!" A
mit látva a többiek is mind félni kezdtek.
Ámde Jézus megnyugtatja őket. Oda szól
Simon Péternek: „Ne félj! ennekutána embereket
fogsz!“
És úgy is lön. Mikor kivonták volna a bárkákat
a földre, mindeneket elhagyván, követék ő t: mentek
vele embereket fogni.
Mely felséges egy történet! A hivő lélek
szinte beleszédül, hogy ha örök igazsága mély
ségébe tekint.
Véges földi képben a végtelen mennyei hivatás
eszménye dicsőül meg benne.
Halászok foglalatoskodnak a tó partján. Hálói
kat igazgatják, készítgetik, szerelgetik. Már beáll
az alkony s ők az éjjel sok halat szeretnének
fogni. Halásznak is egész éjjel, de hiába vetegetik
hálóikat a tó rejtelmes vizébe, — nem fogtak
semmit.
Csoda ez? A maguk erejére építettek, — az
Űr nélkül indultak meg és — a partok közelében
bocsátották le hálóikat. Az Úr nélkül pedig nincsen
áldás, — és a partok mentén nincs hal.
Ámde jő maga az Úr. Isteni nagyr kegyelmével
és szeretetével 0 közelít hozzájuk. U az igazi, a
nagy halász. Kinek tengere nem a piciny Gene
záret, hanem ez az egész világ s a ki bárkájához
nemcsak azt a kis parti sokaságot, hanem mind
az egész világ népét akarja befogni. És kiveti
hálóját. Először ott a Genezáret taván. Hálója a
szent evangyéliom. Ezt hirdeti igéző szép szóval,
szelíden és mégis olyan csodálatos hatalommal,
hogy nincs ki ellene állhasson.
Simon Péter és társai is hallgatják, — de
csak az Úr tudja, a ki belát a szivekbe, hogy ők
már meg vannak fogva s hogy arra is méltók,
hogy őket halásztársakká avassa, ember- s nem hal
fogásra is megtanítsa.
És meg is tanítja. Megtanítja az ügyetleneket,
hogyan kell jól és sikeresen halászni. Áz helyes,
hogy hálóikat rendbeszedik. De nagy hiba, ha az
Urat nem veszik magukhoz s őt nem hívják segít
ségül. S nagy hiba, ha csak a partok közelében
halászgatnak.
Induljanak meg Vele s evezzenek a mélyre.
Vele, ki maga az erő és áldás forrása, kinek sza
vában, isteni szent igéjében vitás meggyőző hata
lom vagyon; s evezzenek a mélyre, a partoktól el
messze ama helyekre, hol a halak seregestől jár
nak s gyülekeznek és hol a halásznak s hálónak
is kemény dolga akad, — igen evezzenek a mélyre, el
a Genezárettől tovább fel Jeruzsálemig, onnan le
Antiochiáig, majd át Kis-Ázsián és Görögországon
egész a világ központjába a császárvárosba, Rómába!
El a zsidóktól a pogányokhoz, a világ minden né
péhez ! És. majd meglássák: ha az Úr ott leszen
velük, annyi halat fognak, hogy hálóik szakadoz-
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nak bele és még több társra is lesz szükségük, rendelettel megengedett szervezkedés munkájában
hogy győzzék a munkát!
ott van 1782 ben 79 családdal 288 lélekkel (az
Péter és társai meg is indultak az Úrral. Ott egyház-alapító családok közül 14 él az utódokban)
jártak a világtenger mélyén bárkáikkal, levetették a miskolci egyház megalakulásánál s több mint egy
hálójukat, a Szent evangyéliomot és fogtak halat, századon egybekötve azzal élvezte annak lelki
töméntelent.
vezetését, hű gondozását, köszönve annak jövője
Majd — tudjuk — nemsokára megindult az irányítását, kiépítését, az isteni gondviselés mellett
a másik missiós bárka is. Abban is ott volt vala mai állapotát. Éelügyelői többnyire a miskolczi egy
az Úr, de látatlanul s ki e bárkát kormányozta, ház tagjaiból kerültek ki, lelkészei hírneves pász
annak neve Pál volt. És ha amaz, ez is fogott torok, a kik egyházépitő munkásságukat a leány
halat, bizonynyal még többet.
egyházra is bőségesen kiterjesztették. A leány
És ha amaz, — ez is egész valójában meg egyháznak megalakulása után 1797 ig bérelt szalmás
rendült az isteni kegyelem nagy áldásának láttára fedelű házban volt imaháza, iskolája és tanítói
és tudva azt, hogy az Úr nélkül semmit sem tehe lakása, 1798-ban a helytartó tanács útján a koro
tett „volna, — ő is egészen a porig megalázta magát nától nyerték azon -telket, a melyen 1799-ben a
és 0 néki adott hálát, csak Öt magasztalta.
szalmásfedelű imaházat, iskolát és tanítói lakást
A bárkák ma is meg vannak, — de az Úrral felépítették. Az építkezés céljára az anyaegyház
együtt a Péterek és Pálok is eltűntek azokból.
három offertoriumot tartott s elengedte a leány
A kik bennük ülnek, azokat nem az alázat, hanem egyház összes tartozását azon kikötéssel, hogy azt
a gőg érzése
a hívektől szi
hatja át. A
gorúan hajtsák
mélyre sem
be s azon re
eveznek. Ott
ményben,hogy
ácsorognak a
jövőben anya
parton vagy ott
egyháznak
imbolyognak a
szóló évi ille
partok közelé
téket (14 kor.
ben s nemhogy
40 fül.) ponto
egész éjjel, de
san fogják fi
sőt még nap
zetni. Az igy
pal sem fára
felépült ima
doznak, hanem
ház a múlt szá
csakúgy hival
zadban kétszer
kodnak. A háló
lett kibővítve
is kuszáltan,
s szalmafedele
megtépve ott
helyett zsin
hever a földön.
delytetőt nyert.
Nem is fog
A leányegynak semmit.
liáznak tehát
Pedig a fogni
már volt ottho
való hal bizony
na, hol az apák
bizony sok.
evangyóliomi
Az ember
módján imádta
Diósgyőri egyházunk.
halászat menyIstent, gondos
nyei hivatásá
kodott a gyer
nak eszménye elhalaványult, kihalt a szivekből. Azért mekek neveléséről, a hivek is bejártak Miskolcra
Uram! új s szent munka kezdetén, teremts ben istentiszteletre az Úrvacsora vételére, a miskolci
nünk új és tiszta szívet. Jövel! Itt állunk a Gene- egyház lelkésze is kijárt meghatározott időben a
záret partján és csak Reád várunk! Jövel! Szállj leányegyházba s a hívek az egyház napi gondjai
be a mi bárkánkba s taníts meg minket ember mellett szőtték a jövőnek szép álmait s várták az
halászni !
alkalmat, a mikor azok teljesedése bekövetkezik.
És ha munkára indulunk s a mélyre evezünk,
Az egyház jövőjének kiépítésére kedvező ilyen
— maradj velünk Te is, hogy munkánkon s rajtunk alkalom kínálkozott a hatvanas évekre esett tago
áldás legyen!
sítással, melyet a két egyház elöljárósága élén
A bűnös emberek — lábadhoz omolva kérnek, Máday Károly fáradhatatlan utánjárásával, sok küz
dicsőítsd meg magadat és hatalmadat bennök!
delmével sikerre is vezetett s az egyház, a mely
ezt megelőzőleg 1862-ben kimondotta anyásítását
fír. Masznyik Endre.
s tanítója levitái teendők végzésével Hibáztatott
fel, az iskola vezetésére pedig segédtanítót alkal
D ió sg y ő r.
mazott, a lelkész és tanítói javadalom biztosítására
A diósgyőri evang. egyház új képét mutatjuk földben, rétben, legelőben és erdőjogosítványban
be a nyájas olvasónak az egyház- s a templom- a kincstártól 50 holdat nyert, a mivel az egyház
épités rövid történetével. A diósgyőri evang. egyház jövője, kifejlődése biztosíttatott A főérv kath. rész
1886-ig Miskolcnak filiája, a József-féle türelmi ről az egyház ilyen részesedése ellen az volt, hogy
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Diós- Győr nem anya-, hanem leányegyház, így lelkészi címen javadalomban nem részesedhetik, de a
mieink győztek s az eléggé heves, de győzedelmes
harcra s az ellenfelekre gondolva, azt mondotta
Máday, a mi itt szálló igévé v ált: kicsiny a bors,
de erős.
Ezen mozgalmas időben volt az egyháznak ér
demes levitája, az Úrnak s egyházának közel fél
századig hű szolgája, a munkának részese Yida
Dániel, hivataloskodása kezdetén nagyon szerény
javadalommal. Az öregek mesélik, volt idő, midőn
a kis egyház nem tudta megadni a levita család
nak a betevő falatot s eladták az egyház kis harang
ját. A tagosítás idején a maga költségén tartotta
el a segédtanítót, hozott egyéb áldozatot i s ; az
egyház úgy viszonozta hű munkáját, hogy átengedte
részére az egyház anyásításáig nyugalomba vonu
lásáig a lelkészi ingatlanok haszonélvezetét. Diós
győrben emlékezetes arról is, hogy ő kedveltette meg
a néppel a rózsakertészetet s nemesített gyümölcs
oltását, termelését, ami itt a nagy fogyasztó város
mellett hasznothajtó foglalkozássá vált, minta
szerűen kezelt faiskolájáért többször részesült dicsé
retben, elismerésben, a mi az akkori időkben — egy
kerti fűrészben — oltókésben állott. Templomszen
telésünk nagy évében húnyt el, templomunk ormán
látta a fénylő csillagot, a küszöbig eljutott, de
azon már nem mehetett be. . . .
1866-ban lépett Zelenka Pál tiszakerületi
püspökünk Mádaynak miskolci örökébe s lett, a
mint mondani szokta, a diósgyőri egyháznak olcsó
— 14 K 20 fill.-es — lelkésze. Körülnézett a leány
egyházban s sasszeme a jelenből meglátta és fej
tegette a jövőt. 1869-ben az egyház felterjesztett
kérvényére a pénzügyminisztérium a várrom alatti
pusztatelekből 400 négyzetölet adományozott a
templomépítésre, ezen adomány felett való lelkes
örömben mondotta ki az egyház 1870 január 23-án
a templom építését, indította meg hívei körében az
adakozást, gyűjtést s beszélt a templom tornyának
fényes csillagjáról, a mely a várbástyák előtt a
nap s az evangyéliomi hit fényében ragyogni fog.
Bekövetkezett ez is — harminc év u tá n !
A hívek lelkesedése, templom utáni vágya a
70-es években segítve kegyes jótevők adományai
val 5000 frtot hozott össze, a mikor ennyi ereje
volt az egyháznak, szemét rávetette a 400 öllel ha
táros kincstári területre s az ahhoz tartozó négy
szobás s megfelelő mellékhelyiségekkel rendelkező
kincstári házra a vár környékén; sok utánjárással
sikerült is ezen házat leendő lelkészlakul a hozzá
tartozó beltelekkel a kincstártól örök áron meg
venni s így az egyház leendő anyásításának egyik
feltételét a lelkészlakot megszerezni. Egy későbbi
cserével s 400 négyzetterület vételével az egyház
így a várromok alján, a város kellő közepén egyik
legszebb helyén két holdnyi belteleknek jutott bir
tokába.
Az egyház anyásítása 1886-ban helybeli 356,
vidéki 169, összesen 525 lélekkel bekövetkezett s
a szabad szárnyára bocsátott s önsorsára bízott
egyház anyásításának első évfordulóján kimondotta
újból a templomépítést s megajánlott ezen célra
öt év alatt kifizetendő 3000 forintot, elvállalta az
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építéshez szükséges fuvart, földmunkát. így meg
indult a templomópítésre a második gyűjtés az
egyház körében s azonkívül is ; a hívek meghozták
szívesen adományaikat, áldoztak lelkesen a szent
célra, a kincstári homokbánya területéről behordtak közben 600 szekér ingyen követ, jöttek felsegélő adományok kívülről is tíz évi erő gyűjtés
nek eredménye lett 14.520 K 18 fill. s az első gyűjtés
ből felmaradt egyházi alap 4040 K. A hívek a jeruzsálemi nép módjára a harmadik gyűjtögetés és tizedé
ben mind sűrűbben hangoztatta, hogy jeleket kíván
látni, a templomépítés jelenségét, úgy hogy ezek
elől már kitérni nem lehetett s a baljóslatok dacára
(egyházi felügyelőnk épen e miatt lemondott állá
sáról, nem akarván osztozni a lelkész nagy felelős
ségében az egyház biztos romlásában 1) 1897-ben
kimondotta, hogy a következő évben megkezdi a
templomépítést, az építésre a hívek megajánlották
egyházi illetéköknek négyszeresét, 6400 koronát s
megindult az építés előkészítése teljes erővel, lelke
sedéssel, jó reménységgel s Istenbe vetett bizodalornmal. A földmivelésügyi minisztérium 50%-°s
engedménynyel adott fenyő- és tölgy-épületfát, mészégetésre kedvezményt, a kereskedelmi minisztérium
a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár akkori kor
mányhatósága, a melytől az építkezésre vasépítő
anyagot s pénzbeli segélyt kértünk, adott 2000
koronát s a még meglevő készletet, a régi állo
mási harangokból 130 kiló harangércet; ilyen biz
tató jelek között talált minket az 1898-ik évnek
eleje, a templom s ezzel egyidejűleg az eladni
kényszerült lelkészlak helyett új lelkészlak építé
séhez hozzáfogtunk s 1898 július 31-ikén a temp
lom alapkövét ünnepélyesen letettük. Készletünk,
bár a hívek áldozatkészsége a lehető magas fokra
emelkedett s jótékony egyletek is fokozott mérv
ben nyújtottak segítő jobbot, mihamar elfogyott,
s az építkezés második évében, hogy épületeinket
tető alá hoztuk, az akkori drága pénzviszonyok
mellett 8%"os tetemes kölcsönt kellett felvennünk
pénzintézettől. Az építés aztán két évig szünetelt,
1901-ben konvertáltuk adósságunkat s kedvezőbb
feltételek mellett nyertünk líjabb kölcsönt is az
építés befejezésére. A hívek ekkor sem maradtak
hátra, templomi berendezésre, oltárra, szószékre,
templompadokra, orgonára, harangra adakoztak jó
szívvel tehetségűk szerint; egy bús özvegyünk
Klaj Jánosné elhúnyt egyetlen Imre fia nevére és
emlékére megöntette a nagy harangot 1600 korona
költséggel. Konczvald Sámuel buzgó és lelkes egy
házi gondnok és neje Majher Erzsébet megöntet
ték a kis harangot 300 korona költséggel, az egy
házhívek egybeöntették azon két harangot, a me
lyet Kulcsár Károly miskolci egyházi gondnok
adományozott az egyháznak Károly és Vilma néven
a lelkész és neje emlékezetére s a kisebb-nagyobb
adományoknak egész hosszú sorozata követte eze
ket, úgy hogy most már jó reménységgel lehettünk:
közel vagyunk a nagy naphoz, a templom felszen
teléséhez, átléphetjük annak szentelt küszöbét.
Ezen emlékezetes napot szép ünnepélyek előz
ték meg, midőn harangjainkat a vasgyári vasúti
állomástól egy szép szeptemberi vasárnap délután
a város harangjainak zúgása közben valóságos
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diadalúttal behozták, — következő vasárnapon pedig
felhúzták azokat az egyház népe s a város közön
sége jelenlétében s midőn az első órákban a haran
gok csengő-bongó szava felzendtilt, . . . midőn az
orgona kellemes dallamos hangját először hallot
tuk, . . . két évvel elébb a csillag-ünnepély . . . ezek
után következett be 1902 november 9-ikén a temp
lomszentelés lélekemelő ünnepélye, a mely öröm
hála- és szentfogadalom napja volt a népnek, a
mely ezért három évtizeden át áldozott, nélkülö
zött, munkált, remélt s Istenben bízva várakozott.
Az egyház kiadott az építkezésekre 63,307 K
16 fillért, ebben a lelké-szlak és melléképületekre
11,832 korona 10 fillért. Tartozása ez idő szerint
9602 kor. — Bevétele volt: Ő felsége a király
tól 600 korona, illetékekből 7428 kor. 60 fillér,
nőegylettől 1510 korona 58 fillér, templomládából
576'42, offertoriumokból 576'42, templomtervekből
40’38, vegyesekből 392‘58, adományokból 3662'40,
kereskedelmi minisztériumtól 2000, diósgyőri lako
soktól (ebben a város 200) 547'64, egyes jótevők
től (ebben Szentiványi Árpád kerületi felügyelő
200) 506'54, gyámintézettől 5443, G. A.-egylettől
17,000’44, iniskolczi pénzintézetektől 1210, mulat
ságokból, ünnepélyekből 2430'90, földmunka-fuvar
ból 1044, evang. egyházaktól (ebben Miskolcz
oltárkép- és oltárberendezés adománya 1600 kor.)
239T98, eladott lelkészlak árából 7600, közalap
ból 2800, országos gyűjtésből 4436’26, összesen:
61,963 korona 28 fill., a hívek pénzbeli járuléka
29,286 kor. 18 fill., ebben a vasgyári hívek mint
egy 1000 koronával.
Hálás emlékezetre méltó, hogy az egyszerű
ségében is díszes templomnak s a lelkészlaknak
tervét és költségvetését Murányi Lajos (nem hitsorsos) vasgyári műópitész-mérnök készítette, ő
vezette az építést eleitől végig, szabályozta a temp
lom környékét minden díj nélkül, nem tekinthetvén
díjazásnak ilyen munkánál azon szerény megemlé
kezést, a melylyel egyházunk templomépítési zár
ünnepélyén, 1903 május 17-ikén, önzetlen fárado
zását némiképen viszonozni kívánta, ugyanő készí
tette el tervrajzát és költségvetését a templom
másik oldalán felépítendő iskolának, két tanterem
ből és két tanítói lakásból álló épületnek, melynek
építését a jelenlegi alacsony, szűk, ósdi, vályog
ból épült iskolára s a növendékek százat meg
haladó számára való tekintettel ismételten meg
sürgetett a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
azon meghagyással, hogy az egyház az iskolát
két éven belől építse fel, a mely építkezésre egyéb
fedezetünk nincsen, mint a régi imaház, iskola és
tanítói lakás telkének remélhető eladási ára.
A Miskolcz és Diósgyőr között fekvő állami
vasgyárban, hol mintegy ezer protestáns lakik,
kiknek nagyobb fele evangélikus vallású, most
épül állami terveléssel, vezetéssel és bizonyára
anyagi hozzájárulásával nagyszabású róm. katli.
templom; azon véleményben vagyunk, ezen katli.
nagy telepen nekünk is gondoskodnunk kell, ha
lehet a reformátusokkal közösen imaház építéséről
a hívek lelki szükségének a helyszínén való ellá
tásáról.
Helyzetünk így a jövőbe tekintve nem épen

könnyű, de a múltat elgondolva nem annyira nehéz,
mert Istenünk új házában van édes otthonunk, hol
a prófétával elzokoghatjuk: „Nem nékünk uram,
nem nékünk: hanem a te nevednek adjad a dicső
séget, a te irgalmasságodért és a te igazságodért,
van szent helyünk, hol minden nap beszélhetünk
Istenünkkel, a ki eddig megsegített, meghallgatott
s a jövőben is tanácsolni fog, — azért dicsőség
és hálaadás szent nevének!"*)
y.

A vízcsöppek.
(Mese.)
A vízcsöppek között, — nem is olyan régen, —
Lázadás ütött lei a folyam medrében.
A kik alul voltak, zúgva panaszkodtak:
A rabszolgák sorsa sem lehet már rosszabb!
E j és nap munkában, száz hajót emelnek,
Száz malmot forgatnak, mélyítik a medret,
Ám gyönyörük, hasznuk abból semmi sincsen,
Csak a legfelsőknek ott fenn a vízszinten;
Velők nyájaskodik a nap fénysugara,
Nekik illatoz a bércek, rónák tája :
A vak is látja, ez türhetlen állapot!
S ím’ a folyó a mint egyet kanyarodott,
A parthoz ütődvc, felszínre kerülnek,
A kik alul voltak, s ugyancsak örülnek,
Gyönyörrel szemlélik távol hegyek ormát,
A kékellö eget, falvak magas tornyát.
De a pórúljártak kezdik most a panaszt:
„Mit ti nem tűrtetek, mi sem tűrhetjük azt.
Legyen egyenlőség / Lépjük át a medret!
Megférünk a rónán szépen egymás mellett;
Hogy lú-ki élhesse világát szabadon11.
Ráállanák egyig s kizúdulnak vakon.
Ki-ki a felszínen.
De mi lett a vége?!
Mind elnyelte őket a rónák semlyéke.
*
*
*
A vízcsöppek nem más, mint a társadalom,
Csakis tömörülve együtt, nagy hatalom.
Törheti a fejét azon, ki nem kába,
Hogyan kerülhessünk fölszínre sorjába’,
De egyenlőséget ki teljeset akar,
Sivatagba fojtja a folyót csakhamar.

Albert József.

Krónika.
Két álló hónapról kell beszámolnunk. Egyházi
életünk e két hónapja kiváltképen gazdag esemé
nyekben. Jót, rosszat, örömöt, bánatot bőven hozott
feljegyezni valót. Ámde inkább beszéljünk most
arról, a mi fölvidit, a mi a hálaadás poharát adja
kezünkbe. Hiszen egyházunk is örömünnepre készül
Miskolcon, az áldott gyámintézet s a mi munkás
Luther-Társaságunk gyülekezik össze számot adni,
*) A gyámintézeti gyűlés alkalmából örömmel mutat
juk be diósgyőri egyházunkat, mely a gyámintézet áldott
melengető szárnyai alatt serdült föl, — de a maga erejét
is erősen, megpróbálta s áldozatkészségének fényes jelét
adta!
Szerk.
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a jövendő útját egyengetni. Ne cseppentsünk egyet ről, a ki munkája eredményét nem érhette meg.
len örönicseppet sem az egyház italába.
De neve nem hiányozhatik azok sorából, a kiket
A gyámintézetről lévén szó, — az idén igazán Érsekújvár újjászületésével kapcsolatban megem
boldog megelégedéssel tekinthetünk vissza a múlt lítettünk. Földiekben szegény volt, de egész gaz
hónapokra. Két templomot szenteltünk föl, oly helye dag szerető szivét oda adta az ügynek.
ken, ahol századokra szóló szünet után az evan
A harmadik templom is megnyílik nemsokára,
géliumi egyház és istentisztelet most kelt új életre. tlontmegye székhelyén, Ipolyságon. Ez is a szeretet
Es életre kelt épen Gyámintézetünk szent segedel filléreiből épült hajléka az Úrnak. Főjótevője Krámével. Pöstyénben, Köhler Edinhard buzgó hívünk lik Lajos dr. Ádventre, a mikor az Úr eljövetelét
serény munkássága következtében gyűltek össze a hirdetik széles e földön, az ipolyságiaknak is meg
fillérek, vagy 15,000 korona, mig végre az idei jelenik az Istennek üdvözítő kegyelme, a melyet
kegyelmi esztendőn a fillérek templomkövekké vál az egész világnak szánt. Ipolyság Ipolyrecével együtt
tozónak. Vajha a benne buzgólkodók viszont élő alkot egy anyaegyházat.
köveivé válnának amaz örök templomnak, Isten orszá
Ezek csak példák, — de úgyszólva az egész
gának ! Gr. Erdődy Ferencz, a. r. kath. vallású országban szerte épülnek a templomok. Bizony
földesúr ingyen telket adott a templom céljára, a méltatlan dolog a hitközönyről való panaszkodás.
közös hadügyminisztérium ágyúércet harangra, de Hiszen évtizedek óta nem volt akkora egyházunk
meghozta áldozatát minden beteg is, a ki Pőstyén ban a templomépítő buzgóság, mint napjainkban.
hévvizében bajára orvoslást keresett. Aug. 6-án volt Igaz, hogy számbelileg fogyunk, névleges tagokat
a fölszentelés ünnepe. Baltik Frigyes püspök végezte, elvesztünk, de a belső buzgóság mintha éledne.
a környék evang. hívei mintegy 2000-en gyűltek Ennek bizony csak örülhetünk. Épít Arad, október
össze a nagy napra. Idővel anyagyülekezetünk leszen végén már templomszentelést tart Szentes, készülő
ott. Szükség is van reá. Ezer és ezer fürdővendég dik Zólyom, Malomsok; — tavaly tartott ünnepet
gyülekezik oda évenként, meggyógyulni e magyar Kondoros s pár év előtt Diós-Győr. Hirtelenében el
Bethesdában ! Van már templomuk, a hol hálát ad sem tudjuk számlálni, mennyi új templomunk épült,
hatnak, a hol leborulhatnak. A Vág folyó mentén új eklézsiánk alakult! Nem a mi érdemünk, mert
elszórva a hegyek közt mintegy 1000 evangélikus mi csak öntözünk, plántálunk, Isten ad sikert, áldást.
ember él, minden lelki támasz és vigasz nélkül
Míg e sorokat a sajtó nyomja, Miskolczon a
Iskolájuk sincsen, egyházi szolgát temetésen, ha Luther-Társaság s a Gyámintézet plántál, öntözget
látnak. Csak az öregek oktatják a kisebbeket a az Úr szőlejében. Amannak ünnepi szónoka Geduly
Bibliára, Isten és Krisztus ismeretére. Pöstyénre vár Henrik, emezó Korbély Géza. Ott lesz Zsilinszky
ezeknek lelki táplálása. Mily szép gondolat volna Mihály, Gyurátz Ferenc, s egyházi nagyjaink nagy
Pöstyénben a templom mellé olcsó evang. kórházat része. A nagyfontosságú gyűlésről a jövő számban
és otthont építeni, közadakozásból, a meggyógyul írunk. Szécsényben pedig Rákóczi-ünnepet tart
tak hálafilléreiből. Evang. diakonissák volnának Nógrád vármegye, — a híres 1705-iki szécsényi
az ápolók benne. Nagy gondolat, de megérdemli, gyűlés emlékéül, mely a protestáns vallási sérel
meket orvosolta. Ott lesz egyházunk képviseletében
hogy foglalkozzunk vele.
A másik új templom Érsekújváré. Itt 1635-ben Baltik Frigyes püspök és Laszkáry Gyula felügyelő
hányt ki az evang. eklézsia. Egyik utolsó papja vezetésével a dunáninneni kerületnek szine-java.
Pécseli Király Imre volt, a ki Ne szállj perbe én Istentiszteletet is tartanak, a melyen a jeles hírű
velem és Krisztus arunknak áldott születésén kezdetű Marótliy Emil prédikál. A mi egyházunk minden
szép énekeinket szerzetté. Ezt a templomot az utolsó gyászában, örömében együtt érez a magyar nem
évek buzgósága emelte. A gyámitézet tavaly neki zettel, — e szép ünnepről sem maradhatott el.
adta a nagy szeretetadományt (4000 k o r), de egyéb
A nyári beszámolót a jövő számban folytatjuk.
jótevői is akadták. Dr. Kéler Zoltán mintegy 5000
X
koronát, Kéler Napóleon mintegy 1500 kor., egy
budapesti baráti társaság 1000 koronát áldozott e
célra, a hívek maguk is szépen áldoztak, az orszá
Luther-Társaság.
gos gyűjtés sem maradt foganat nélkül. Hiszen
emlékezünk a tavalyi örömnapra, mikor a komá
A Luther-Társaság pénztarába 1005. június hó 1-tól
romi ünnepségek után mintegy befejezésül az érsek
augusztus 31-éig befolyt összegek kimutatása.
újvári templom alapkövét letettük. Az idén aug.
1. Tiszai egyházkerület 1905. évi segélye 600 K, a
15-én végre elkövetkezett az Úrrendelte nap, Baltik
püspök fölszentelhette az új kis templomot. Volt bányai egyházkerület 1905. évi adománya 600 K.
2. Alapító tagok kamatfizetése: Bányai egyházkerület
nagy öröm, áhítat. Könny ragyogott a szemekből.
A mit atyáik látni óhajtottak, az idő eljött, az Ígéret 10 K, Budai egyház 10 1\.
betölt. Érsekújvár egyelőre Komárom gondozása
3. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával 1905-re: Tor
alatt áll, de már megindult a munka, hogy önálló kos László, Budapesti elemi- és polg. iskolai tanítótestü
egyházzá váljék. Központi fekvésénél fogva szép let, Vasi felső tanító-egylet, Eperjesi theol. tanári kar, Nagyjövőt jósolunk neki. A gyülekezet feltámadásában honti egyházmegye, Lengyel Lajos, Scholtz Róbert, Fehér
az említetteken kívül nagy érdeme van Jánosy Gyula, Aradi egyház, Nagyszombati egyház, Bánsági egyház
Lajos komáromi lelkésznek s fehér-komáromi megye (10 K), Koliányi Kálmán, Pesti magyar egyház, Pesti
esperesnek. Hálával, kegyelettel emlékezünk meg német egyház, Hammel Bona, Zólyomi egyház (8 K 10 f.),
egy kidőlt munkásról, Hering Lajos volt espercs- Nagy Sándor, Babich Pál, Zalai egyházmegye, Majoros Jó-
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zsef, Törökbecsei egyház, Weiss Pál. 1904-re: Frint Lajos,
Guld Emil, Sziráki dékánátus, Pozsonyi líceumi .könyvtár.
1904 és 190ő-re: Horváth Emil. 1903 és 1904-re: Weiss
Irma.
4. Pártoló tagsági díjak évi 1 koronával 1905-re : Bo
kor János, Ábrahám István, Bokor János 33, Német Károly,
llollósi János, Bokor János 24, Pócza János, Bubán Sándorné, Seregély Sándor, Horváth Sándor, Erős Sándor, Mihátsi Józsefné, Német Márton. 1906-ra: Sümegi Samu.
5. Luther müvei Il-ik kötetére előfizetett: Törökbecsei
egyház 6 K.
6. Kiadványokért: Hornyánszky Viktor czég bizomá
nyos 1904. évi elszámolása 3296 K 13 f. Összesen befolyt
4778 K 23 f.
Budapest, 1905 szeptember 1.
Bendl H
en
rik,
társ. pénztáros.
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P á l y ázat
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, egyenként 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1905—19 06. tanévre,
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az

elnyerhetés feltételei :

1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi
folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns
Iheologiai 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 kü
lönbsége nélkül legyen :
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja
és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány által
igazolandó b e ;
c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felbivatnak a külhoni egyetemeken levő
mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva
levő feltételek teljesítése mellett 1905. szeptember 30-ig alul
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 1905—1906. 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, 1905. május 1-én.
Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett
kérvényeiket f. 1905. évi szeptember 30-ig való záridő előtt
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alulirott 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 behatásuk 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 beiralásuk felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt eló'legesen 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
húzla, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy
maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztal tatott;
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta,
s a második évben is tanulja ; végre, ha magát előre arra
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött -ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ág. h. ev. magyar-német
egyházgyülekezet tanodájában, ha kivántatni fog, mérsékelt
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viseleud.

Fabiny Gyula, elnök.
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EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

A LUTHER -TÁRSASÁG kiadásában megjelent alábbi müvek kaphatók :

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKIADÓHIVATALÁBAN
----------------------- Budapest, V., Akadémia-utca 4, szám. ----------------------I. Imakönyvek.

10.

A jó te tt áld á s t hoz.

Gyurátz Ferenc : „ H it o ltá ra " . Imakönyv evangélikus
keresztyének számára. Fekete bőrkötésben aranymetszéssel tokban 6 korona. Vattázott borjúbőr
kötésben 8 kor.
SántliaK. : „Buzgóság könyve". Fekete borkőt 6 kor.
Bierbrunner Gusztáv : C hristlicher H a u s a lta r. Fin Andachtsbuch für allé Lebensverháltnisse evangelischer Glaubensgenossen. Fűzve 1 kor.,20 ti 11.,
kötve 1 kor. 60 fill.

11.

A ki Isten nélkül a k a rt ,é ln i.

12.

M ié rt égette e l dr. L uther M árton a pápának s h ívei
nek ir a ta it ? írta dr. Luther Márton. Fordította s

II. Vallásos tartalmú könyvek.
Antalffy Endre. P etröczy K atalin S zidónia élete és
munkái. 80 fill.
Béri Gyula. H it, rem ény, s ze re te t. 40 fill.
Bettex F. Ml tets zik néktek am a K risztus fe lő l ? Német
ből ford. Stráner V. 70 fill.
Böngérfi János. Az á rv a . 40 fill.
Egyházunk nagyjai. I. Erdősi Sylvester János sárvári
tanító és magyar bibliafordító. Irta Payr Sándor
30 fill. — II. Apáczai Cseli János. Egy csángó
fiú története. Irta Stromp László. 40 fill.
Ilürk József. Farkasok a juhok között. 60 fill.
Hörk József. „ A nagysárosi v á r u ra ." 20 fill.
Kadlecsik János K a ra ffa A n ta l. 80 fill.
Reviczky László „E lbeszélések a magyar reformáczió
történetéből1*- 24 fill.
Kovács Sándor. Zay A m ália bárónő. 20 f ill.
Kozma Andor. V allásos költem ények. 20 fill.
Kri/.ko Pál. M elanchton Fiilöp levele. 20 fill. (Ugyanaz
megjelent német és tót nyelven is.)
Lévay József, Torkos László és ifj. Porkoláb Gyula.
V allásos la n t. 24 fill
Dr. Masznyik Endre: „B ahil M áty á s " Életkép a
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből. 50 fill.
Dr. Masznyik E. Luther aranym ondásai. I. köt. 80 fill.
Ugyanaz, II. kötet. 80 fill.
Mayer Endre. Pál apostol é le te, 20 fill.
Mayer—Melanchthon. Apológia. Ara 3 kor.
Moravcsik Gyuláné. G ró f Teleki ló z s e fn é , Róth Jo
hanna. 4 képpel. Ára 30 fill
Pálmay Lajos. „A z Isten m egsegít" 20 fill.
Paulik János. Az ágostai h itvallás. II. kiadás. 6 kép
pel. 50 fill
Paulik János. Az á lp ró fé tá k , vagy miért nem lesz
az evangélikus ember baptistává ? 60 fill.
Paulik János. Luther 9 5 té te le . Magyarázatokkal és
5 képpel. 20 fillér.
Paulik János. Konfirm ácziól em lékkönyv. Vászonkötesben 3 kor. 50 fill.
Ugyanaz, finomabb papíron nyomva, diszkötésben,
aranymetszéssel, tokban. 6 kor.
P a y r Sándor. Fábri Gergely. 60 fill.
Pethes János. M elanchton Fülöp é le te. 80 fill.
K onfirm ációi áldások. (Versek és Szentírási idézetek )
A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.
Sass János. Az evangélium i egyház fe la d a ta az ój s zá
zadban. 25 fill.
Sántha Károly. O la jfa le v e le k . 30 fill.
Sántha Károly. Z sivo ra György, a nagy emberbarát.
Ára 20 fillér.
Sartorius Csepregi. V irágok a sze n tírá s k ertjé b ő l. 40 fill.
Schrődl J. A m agyarhoni protestantizm us h a tás a a m a
gyar nem zeti szellem fejlő d é s é re . 12 ív. Ára 1 kor.
Szeberényi L. Luther M árton é le tra jz a . II. kiad. 40fill.
Torkos László. Áloás és szerencse. 40 fill.
Zsilinszky Mihály: K erm an Dániel püspök é le te. Etet
és korrajz. 80 fill.
Zsilinszky Mihály: Achim Ádám é le te . 3o fill.

III. Olcsóbb népies olvasmányok.
5.
6.

Egy új apostol. Irta Fidesz. Ára 10
H itet s ze re le m é rt. Elbeszélés. Irta

fill.
ifj. Porkoláb
Gyula. Ára 6 fill. ,
7. G usztáv A d o lf élete. Irta Stromp László theol.tanar.
3 képpel. Ára 10 fill.
8 . Az „ É le t" családja. Irta s az ifjúságnak ajánlja
Dorner Soma. Ára 4 fill.
9. A v álaszú ton . (Példázat az életbe kilépő ifjak szá
mára. Paulik János. Ára 2 fill.

Elbeszélés. Irta dr. Morav
csik Gyuláné. Ára 8 fill.
Elbeszélés. írta dr.
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.

magyarázatokkal ellátta Paulik János, (3 képpel.)
Ára 10 fill.
és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gyula.
Ára 8 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor, Ára 8 fill.
15. A m inek az ördög örül. (Példázat templomkerülők
számára.) Irta Paulik János. Ára 4 fill.
16. E m lékezzetek I Búcsúszó, a konfirmandusokhoz.
Gerok után : Ladányi. .Ára 2 fill.
17. Hiú álm ok. Elbeszélés írta Torkos László. 10 fill.
19. A, tes tv é re k . Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné.
Ára 4 fill.
20. Széchy Györgyné, Hom onnay Drugeth M á ria . írta:
Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
21. R ajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. 10 fill.
22. Az apa bűne és A tes tv érek . Két elbeszélés. írta
Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.
23. „A mi Istenünk beszéde m egm arad , m indörökké."
Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
24. Irgalom . Elbeszélés. írta d r. Moravcsik Gyuláné.
Ára 10 fill.
25. A k ét Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A
S zentlélek útja . Elbesz írta ,Petry Gyuláné.10 fill.
26. Dicső elődök, tö rp e utódok. Életrajz. írta Frenyó
Lajos és A k irá ly és a szegény anyóka. Történeti
rajz Franciából Győri Elemér, Ara 10 fill.
27. Nagy M árton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné
és A z e ze rm e s ter. Elbeszélés. írta G y ő r i Elemér.
Ára 10 fill.
28. G abonaszem ek a z életnek kenyeréhez. írta Sass
János. Ára 10 fill,
29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
30. Im ádkozzunk. Elbeszélés jrta Petry Gyuláné Ifjú
hitvalló k. Történeti rajz írta, Frenyó Lajos.10 fill.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. Irta Olyntha Ára 10 fill
32. A szép Forgách Zsuzsanna. Történeti elbeszélés,
írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
33. K a rácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. —
Aki m indenekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné. 10 fill.
34 Apró tö rté n ete k . Közli:, Paulik János. Ára 10 fill.
35. A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné. — A
galgóci husvét. írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
36. Kis k áté a v áltan o kró l. írta dr. Lechler K. Fordí
totta : Kapi Béla. Ára 4 fillér.
37. K arácsoni a já n d é k . Elbeszélés. Irta Geduly Lajos
és K arácsoni vendég. Elbeszélés. Irta Parrag
Ferencz. Ára 10 fillér.
38. Az ördög bib liája. Elbeszélés. Irta Paulik János.
Ára 10 fillér.
A fenti sorozatból az 1-4. és 18. számok elfogy
tak. Megrendelésnél elegendő a szám megnevezése.
13.

Tudom ány

IV. Képek.
Szép, nagy színnyomatú dísz
kép. Ára 2 kor. 60 fill.
protestáns gályarabok. Réthy Lajos ceglédi
tanár tusrajza után reprodukált történeti kép a
hazai protestánsok üldöztetése korából. Ára 2 kor.
Képek Luth e r M árton életébő l. Ára 1 kői. 50 fii.

K e re szty é n ,h á zi áldás.
M a .y a r

V. Tankönyvek,
Bachát Dániel. Maly K atechism us doktora M a rtin a
L u th e ra . Ára 20 fillér.
Bereczky Sándor. „B ib lia i tö rté n e te k . 4-dik kiadás.
Kötve 70 fill.
Famler G. A. D r. M artin L u th e r’s Kleiner Katechis
mus. Ára 16 fill.
Geduly Lajos. Evangélium i K áté. Kötve 50 fill.
Majba J. V. D r. Luth e r M árton Kis K átéja. 16 fillér.
Stettner Julius. K urzgefasste Geschichte dér c h ris tlichen K irche. Kötve 60 fill.
Zaturecky L. P. Obrázkovy S la b ik á r prva C itanka.
Kötve 40 fillér.

ÜVÜegrexid.eléselm.él;, a. Lei a pénzt előre postautalványon "belcíilcli

Hornyánszky Viktor könyvkereskedőnek, Budapest, V., Akadémia-utca 4.
-------------------------

az a könyveket b é r m e n t e s e n kapja meg. ------------------------oo Mindezen könyvek az összes hazai könyvkereskedők és könyvkötők útján is megszerezhetők. ^

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14.
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