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BOCSKAY.
Irta: K O Z M A A N D O R .
Szeretet és Béke jóságos Istene!
Zönghet-e dicsedre szilaj hadi zene?
Mert ímé, ríongnak harcok harsonái,
Vonulnak hadrendben Bocskay katonái:
N yalka huszár ménen, kemény hajdú gyalog.
~Döng a föld remegve . . . Előre magyarok!
Előre, csatára, a kinek még drága
Isten igazsága, lelkek szabadsága!

Ilyen volt a harca Bocskay bűs hadjának:
A Sátánt véré meg, ki Istenre támadt.
Istenre, ki itt él szent hit gyanánt bennünk,
Kiért kötelesség s nem bűn harcba mennünk;
Ki nélkül nem volnánk igaz keresztyének,
Szabad magyarok sem, — csak gyávák, szegények,
Idegen igában megtört szolga-párák,
Kik elveszték Istent, a jók erős várát.

Hősi, hadi hangok . . . S a mint az égbe hatnak,
Föllege gyűl boltján bús, nagy borulatnak.
De a föllegrésen égi fény sugára
Özönével tűz le Bocskay sisakjára.
Ez, mint a kelő nap szikrázik és lángol.
Világot vesz tőle mind az egész tábor.
Szeretetből gyűlt ki e sereg harcvágya,
Békéért csatázik, — Isten is megáldja.

Magyar hítü büszke magyarok vagyunk ma,
Szép, szabad hazánkban folyik a nagy m unka:
Alkotunk és gyarapszunk,— tévédünk sbanyatlunk,
De egy alapszírtet itt érzünk alattunk.
Bármi nehéz sorsban akármi viszály dúl,
Ez az egy még tartja a magyart szilárdul.
Nincs mód, hogy fajunkat poklok lebírbassák,
Míg nem ing ez egy szirt: a lelki szabadság.

Maga a keresztyén türelem s alázat,
Mely itt szent hitéért zsarnokára lázad.
Mennyi kőhajítást víszonzott kenyérrel!
Hány sebe boszűtlan föcskendé be vérrel!
Űzve nézett vissza háza dűlt romjára,
Egyedül az Isten volt még erős vára —
S ebben is támadják ?. .. Már ezt föl nem adja,
Ezt megvédi vassal, erre gyűlt a hadja.

Alapot vájt ennek Bocskay kardja éle
S a nem ingó szírtet abba ő tévé le.
Akkor is, utóbb is, ha mi rés volt közte,
Vitézi magyar vér bővén beöntözte.
Mely dicső alapszírt! . . . N evet Bécsi béke, —
Magyar szabadságnak mindig menedéke.
Mi fölébe pült, azt ledönték sokszor,
De volt mire újból építsen a jobb kor.

Oh, hiszen ha Sátán már az Égi Trónig
Hajtja vakmerőén ostrom-légióit:
Kéruboknak is fogy angyali türelme,
Méltatlan az volna, ki a harcra nem kelne.
Dicső védelmére az isteni jognak
Magasztos haraggal ők is fegyvert fognak,
S Isten támadóit lángpallossal űzik
Vissza a pokolba a gyehenna-tűzíg.

Bocskay! Magyar nemzet hős és bölcs vezére,
Kit nem hiú dícsvágy vitt a barcmezőre.
Ki istenes hadba Sátán ellen mentél,
Hadverő, ki szentebb s békésebb a szentnél!
Királyi koronát kaptál s föl nem tetted,
Felségesebb díszszel magad ékítetted:
Égi koronád van, dicsfényben ragyogva, —
Adj erőt örökké, küzdő magyarokba!
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A nagy ígéret.
De én is mondom neked: Te
Péter vagy és ezen a kősziklán
építem fel az én egyházamat...
Máté 16, 18.
(Folytatás.)

Mi hát a Dávid házának kulcsa? Semmi
egyéb, mint a királyi jogok szimbóluma: feltétlen
rendelkező hatalom az ország kincsei, javai felett.
E kulcs birtokosa Isten országában a Messiás,
mint Isten és Dávid Fia. Erre világosan rámutat
János Jelenésekről írt könyve (3, 7): „A filadelfiabeli gyülekezet angyalának pedig írd m eg: Ezt
mondja ama Szent és Igaz (t. i. Jézus Krisztus),
kinél a Dávid kulcsa vagyon; ki megnyitja és
senki be nem zárja és bezárja és senki meg nem
nyitja” . . .
Mi hát a Dávid házának, illetőleg az Isten,
a mennyek országának kulcsa ? Semmi egyéb, mint
Krisztus királyi jogainak szimbóluma : feltétlen ren
delkező hatalom az Isten, a mennyek országa kin
csei, az üdv javai felett.
A milyen az ország, olyanok kincsei, javai.
A milyen a király, olyanok a jogai, olyan a
hatalma.
Isten országa nem e világból való, kincsei,
javai sem világiak, anyagiak, hanem mennyeiek,
szellemiek.
Krisztus, mint ez ország királya, mint Űr ama
Lélek (II. Kor. 4, 17), tehát lelki a joga és ha
talma is. Messiássá, királylyá Isten Leikétől kenetett fel, — azért az Isten Leikétől való felkenetés
minden ő joga s hatalma átruházásának és gya
korlásának nélkülözhetetlen feltétele. A kik vették
a Szent-Leiket, a kik egyszóval benne hívők, azok
benne, vele és általa az ő jogainak és hatalmának
is birtokosai.
Péter vette a Szent-Leiket, hiszen az a hit
vallás, melyet tett, nem testből és vérből, hanem
a mennyei Atya kijelentéséből eredt, ő hivő, igen,
az első hivő volt! azért mint első, alapvető s kezdő
belépett az ő Ura és királya lelki vagy mondjuk
így charismatikus (kegyadományszerű) jogainak és
hatalmának birtokába is, illetőleg képiesen szólva :
megnyerte a mennyek országának kulcsait.
Övé tehát itt a földön a mennyek országa
kapujának megnyitó avagy bezáró hatalma, —
illetőleg szövegünk szerint a kötés és oldás joga.
De hát mi ez a kötés és oldás? E kifejezé
sek már nem az ótestamentomból, hanem a rabbinusi nyelvhasználatból valók. Az írástudós szerint
ugyanis kötni annyit tesz, mint valamit megtiltani
és oldani annyit tesz, mint valamit megengedni.
Ezt a jogot a rabbik a törvény és az atyai ha
gyományok rendelései értelmében gyakorolták. Azok
alapján ítélkeztek ők a zsidók felett.
S mi a kötés és oldás Isten országában ?
Bírói ítélkezés talán a tételes jog paragrafusai
szerint? Szó sincs róla. A charismatikus és nem
juridikus jog és hatalom itt a mennyek országa
kincsei felett való rendelkezésben áll. E kincsek
egy szóba foglalva: Isten igéje. Péter tehát, mint
a mennyek országa kulcsának birtokosa és keze
lője csakis arra nézve nyert megbízatást és meg
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hatalmazást, hogy amaz ország királya nevében
Isten igéjét hirdesse s annak alapján és értelmé
ben kössön avagy oldjon itt a földön, azaz a
megtérőknek, a hívőknek megbocsássa, a meg nem
törőknek, a hitetleneknek megtartsa bűneiket. S
ez esetben, a mit ő mond, annyi mintha maga
az Isten mondaná: a mit megköt itt a földön,
kötve leszen a mennyben i s ; a mit megold, oldva
leszen a mennyben is. Mert Istentől, az ő igéjétől,
egy szóval az igazságtól felebbezés nincsen.
Látni való tehát, hogy a jognak semmi köze
az egyház külső fegyelmi és bírói eljárásához.
S bizonyos, hogy a mi Péternek, mint első
hívőnek Krisztusban, Krisztussal és Krisztus által
joga, — az a jog nem a Péter személyes joga
volt csupán, hanem az közjog, vagyis minden hívő
nek, minden igazi tanítványnak joga, mert hogy
végső elemzésben nem is emberi, hanem kizáró
lagos isteni jog.
Erre mutat az a körülmény, hogy a mennyek
országa kulcsát, a kötés és oldás, szóval a bűn
bocsánat jogát és hatalmát az Úr utóbb a többi
apostoloknak, sőt minden hívének megadja. (Máté
18, 15-18).
S a római katholikus egyház mégis az Úr
eme Péternek és Péterről szóló kijelentéseire ala
pítja a maga egész hierarkikus világhatalmát, Pé
ter úgynevezett utódainak, a római pápáknak, (kik
ről sem az írás, sem az őskeresztyénség épen
semmit sem tudott) a testek és lelkek, emberek,
országok, népek és az egész emberiség felett való
korlátlan és feltétlen basáskodását, csalatkozhatna
isteni méltóságát, a gyóntató szék gonosz vissza
éléseit, az átkozódás, a censura, az inkviszicio és
autodafé minden kegyetlenségeit!
Nem, és százszor nem ; azt, a mi Pétert Pé
terré tette, az ő személyes élő hitét, az egyház
eme megdönthetetlen sziklaalapját, mint a köpö
nyeget, subát örökölni nem lehet. Az, mint neki,
minden más keresztyénnek is, csak személyes bir
toka lehet. S a kiben ama hit nincs meg, nevez
zék bár százszor is pápának avagy papnak, nem
a Krisztus, hanem az ördög tanítványa. Annak
Krisztus ama nagy Ígérete nem szól, nem szólhat.
Hát igenis: áll az Isten országa, megépült a
Krisztus amaz egyháza, a melyen a pokol kapui
sem vehetnek diadalmat, de ez ország és egyház
a fundamentuma Ő maga, a Krisztus és rajta kí
vül más fundamentumot senki nem vethet; t — élő
kövei pedig a Krisztusban hívők, az Ő igazi
szentjei!
Péter világtörténeti jelentősége, hogy a hívők
és szentek között az első volt. Utódai pedig nem
a római pápák, hanem azok, a kik az ő hite
nyomdokába léptek. Volt-e ezek között római pápa
is ? — azt csak a sziveket és veséket ismerő Isten
tudná megmondani. Hogy azonban nem sok lehe
tett, — az bizonyosnak látszik. Mert közülük azt
az ő keresztjét, — nem igen vette fel magára
csak egy is. Viseltek aranykoronát, — de tövis
koronát soha! Uralkodtak mindég, de nem szol
gáltak soha! Gyűlölködtek mindég, de nem sze
rettek soha! Átkozódtak mindég, de nem áldottak
soha!
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Az ő egyházuk e világból való, — azért eljő
a kor, midőn a pokol kapui diadalmat vesznek
rajta!
Vajha mielőbb eljöjjön, pusztuljon s hire és
hamva, nyoma se maradjon és megépüljön e vilá
gon a Krisztus világra szóló országa!
Dr. M asmyik Endre.

Bibliás Máté.
— Elbeszélés. —
Irta : G yurátz F eren c.
(Folytatása és vége.)

— Egyedül Máté — sóhajt fel Brant — áldja
meg a magasságos Isten.
— Kérem nagyságos úr egy percre — szólal
meg a sebesült.
Brant hozzá siet: Szólj, mit kívánsz Máté ?
-— Irgalom szolgatársaimnak, a kétségbeesés
ragadta el őket.
— Meglesz Máté — szól melegen Brant —
s a csendőrtiszthez fordulva folytatja: Hadnagy
úr, szíveskedjék jegyzőkönyvbe venni nyilatkoza
tomat. A szerencsétlenségért, a mi birtokomon tör
tént, engem terhel a felelősség. Én sem kárról,
sem támadásról feljelentést nem teszek. A szolgák
nyugodtan visszamehetnek a majorokba, nem lesz
semmi bántódásuk. Mátét, a ki nekik igaz test
vérük; nevezem ki első' felügyelőnek s ügyökben
mindent az ő tanácsával intézek el.
— A hol nincs panasz — jegyzé meg a had
nagy — ott bíróra sincs szükség.
Brant kiment az udvarra s eloszlatta a bün
tetéstől rettegő szolgák aggodalmát. Megnyugtatta
őket a hadnagy is, hogy most már tőle se félje
nek. Üldözés alá közülök csak az kerülne, mint
szökevény, a kit holnap nem találna a telepen.
Lassanként előjöttek rejtekeikből a cselédek
is. Másnap reggel a csendőrhadnagy csapatával
búcsút vett s a majorokból, hol körültekintett,
azon üzenetet küldte, hogy a rabszolgák mind
munkában vannak, kivéve nyolcat, kik a ház os
troma alatt nyert ütések, sebek miatt még rövidebb, hosszabb ideig orvosi kezelésre szorulnak.
Az orvos Brantné kérésére még egy ideig ott
maradt a várban, hogy Máté állapotára felügyeljen.
A nő férjéért is aggódott. Ézen ugyanis a reá
és családjára tört veszély hatása egész életére
láthatóan fenmaradt. Barna haja a rettenetes órák
ban egészen megőszült. Másrészről folyton meg
újuló aggodalom, rémület látszott rajta erőt venni.
Ez azonban, mint az orvos megmondá, néhány nap
múlva megszűnt. A lelkületében ezután tapasztalt
változás előnyére szolgált. A követelő, hideg büsz
keség arcáról eltűnt s a szelídségnek adta át he
lyét. Érző szivü, jóakaró lett a szegények, a rab
szolgák iránt is.
A hajára szánakozással tekintő nejének moso
lyogva mondá:
— Hagyd békén anyjuk a hajam ezüst szí
nét. Ez alatt sem fázik jobban a fejem. Aztán úgy
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érzem, hogy hajammal együtt egy kissé a lelkem
is fehérebb lett.
A sebesült hős védőt hálás szeretettel ápolták
s örömtől boldogan látták helyzetének gyors ja 
vulását.
Egy napon így szól Brant a lábadozóhoz!
— Máté, hogy a rabszolgák fellázadtak zsar
nokságom ellen, azt indokolva látom, hogy fizetett
cselédeim a veszélyben saját életüket féltve, en
gem cserben hagytak: ezt is értem. De mondd
meg, mi vitt téged arra, hogy míg én feleséged
s gyermeked holtteste mellett kínoztalak el ke
gyetlenül és életedet százszorosán megkeserítet
tem: te védelmezésemben önfeláldozásra készen
ontottad értem véredet? Ki tanított téged ily
életre ?
— A kérdezett nyugodtan válaszol: Jézus
Krisztus, ki a keresztfán is ellenségeiért imád
kozott.
-— Jézus Krisztus — sóhajt fel Brant —,
igen ő, a mi üdvösségünk szerzője, ki szeretetből
adta magát engesztelő áldozatul érettünk. Egykor
én is tanultam róla. Áldott lelkű anyám s jó taní
tóm velem is megismertették, de majd az élet
mezején elragadt e világ szeretete és én elfeled
tem őt. Most újra keresni fogom: Máté te meg
mutattad a hozzá vivő utat.
Máté, a mint felépült, elfoglalta felügyelői állá
sát. Vezetése mellett örömmel tapasztalták a szol
gák sorsuk jobbra fordulását. Áz élelmezés kifo
gástalan, a bánásmód emberies volt. Nem suhogott
többé a korbács; a szerecsenek jókedvvel, dalolva
végezték a munkát s az eredmény több és jobb
volt, mint előbb a zsarnok vessző uralma alatt.
Brant csak egyet kötött ki, hogy az új fel
ügyelő mindennap asztalánál étkezzék.
— Hiába tagadnám Máté — mondá neki
őszintén —, csak az az élet ízlik igazán, a melyet
te velünk megosztasz. Menekvésünket, békességün
ket Isten után neked köszönjük. Hadd olvassam
naponként arcodon a biztatást, hogy megbocsátot
tál. Azt is akarom, hogy jelenléted gyermekeimet
is mindennap emlékeztesse a jóltevő iránt tartozó
hálára.
A Brant házára oly fontos esemény után két
évre véget ért az északi államoknak a rabszolgák
felszabadításáért kezdett háborúja. 1865-ben április
havában a hős tábornok Grant, Richmondnál döntő
csatában tönkre verte a rabszolgaságot fenntartani
akaró déliek seregét. Ekkor a déli államok békét
kértek, elfogadták a feltételeket s ezzel megszűnt
a rabszolgaság az Egyesült-Államokban. A szerecsen szolgák épen úgy részesei lettek a polgár
jogoknak, mint a fehér honfiak.
A győzelem emlékére Brant birtokán is ünne
pet rendeztek, melyre a közel s távol vidékről
seregesen gyűltek össze fehérek, feketék. Az is
teni tisztelet után a közönség első ünnepi szónokul
Bibliás Mátét kérte fel. Ö a megbízást elfogadta.
Fellépett az emelvényre s hatalmas, érces
hangja betöltötte a sokaság által elfoglalt tágas
kört. Ezrek szemeiben fakadtak könyek, midőn
beszédét e szavakkal végezte:
„A szenvedők jajkiáltása felhangzott az égre.
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Az Űr megtekintette az ő népét. Hitünk, mint tűzoszlop, a keservek tengerén, a gyötrelmek siva
tagján át végre is az Ígéret földjére : a szabad
sághoz vezérelt. Te szerecsen leány, most már nyújts
bátran kezet jegyesednek. Ne félj, nem hurcolják
karjaidból kitépve férjedet rabszolgavásárra. Ne
sírj szerecsen anya, nem szülsz többé nyomorult
rabszolgát. Gyermeked a szabadság dalát zengve
növekszik s nem szánt ezután véres barázdákat
testén zsarnokok vesszője. Te vén szerecsen, fogadd
nyugodtan már a halál köszöntését. Ne félj, nem
zörget rabszolgabilincset koporsódnál gyermeked,
unokád. Mint szabad honfiak siratnak el kedveseid
s kérnek áldást emlékedre.
— Áldott legyen a seregeknek Ura, ki min
ket eddig elsegitett.“
Máté tovább is megmaradt Brantéknál, de
már mint a család osztatlan bizalmától környezett
tiszttartó. Társadalmi téren is széles körben ismer
ték és jó szivét, nemes jellemét tisztelettel emle
gették.
Mikor néhány év múlva meghalt: a Brant
család szívből fakadó bánattal gyászolta meg elhunytát. Sírja fölé márványoszlopot emelt e fel
írással: „Itt nyugszik Bibliás Máté, Jézusnak egy
igaz híve, ki ellenségein szeretettel győzött/
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Dobrovits Mátyás drt, pozsonyi evang. egy
házunk felügyelőjét, kir. tanácsosi címmel tüntette
ki a király. Egy igazi keresztyén jellem, hű pro
testáns és derék művelt magyar ember érte el a
nyilvános érdemfokot, a mit tisztelőinek nagy se
rege már régen néki szánt. Dobrovitsban a sze
gények igazi gyámolukat szeretik. Jótékonysága
nem tucatszerű vásári jótékonyság, hideg pénz, —
hanem egy emelkedett léleknek megnyilatkozása,
a kiben igazán benn él a Krisztus. Rá is illik az
apostol mondása a szeretetről: ..nem irigykedik,
nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éktelenül, nem
gondol gonoszt, nem keresi csak az ő maga hasz
nát ; örül az igazságnak. “ Hány kitüntetett nagy
ság barangol az utcákon, éldeli a sokaság töm
jénét, a kire az utolsó betűig ráillik az apostol
szavainak épen az ellenkezője. Nem ártana emlé
kezetben tartani, hogy nem a nagy összeg, a tíz
— ötven — százezer korona kedves Isten előtt,
hanem a tiszta szív, mely önzetlenül, hiúság és
hatalomvágy nélkül ad, ha csak egy fillért is.
Dr. Masznyik Endre kitüntetése. Május vé
gén tartotta ülését Pozsonyban a theol. akadémiai
nagybizottság báró Prónay Dezső egyet, felügyelő
elnöklete alatt. Ez alkalommal ide érkeztek dr.
Baltik Frigyes és Scholtz Gusztáv püspökök, Hollerung Károly esperes, Poszvék Sándor, soproni
theol. igazgató; — Pozsonyból részt vettek a gyű
VEGYES.
lésen Ebner Gusztáv, Schinidt Károly Jenő lelké
A böszörményi ünnepek. Hajdu-Böszörmény- szek, dr. Dobrovits Mátyás egyházfelügyelő, Steltzer
ben nagy ünnepet ült június elején a haza s a Endre városi tanácsos, Heim Károly ügyvéd, dr.
magyar protestánsság. Ott volt az országgyűlés és Masznyik Endre theol. akad. igazgató, Hörk József
a kormány képviselete, a törvényhatóságok egész a theol. akad. tanári kar képviselője. A bizottsági
sora. Ekkor avatták fel Bocskay István szobrát, a ülésen Prónay báró rendkívül meleg szavakkal
feketéllő Hajdúság szívében. Miért épen ott ? Könnyű emlékezett meg Stromp László elhunytáról, mél
a kérdésre a felelet. Bocskay zászlóit a hajdúk tatta nagy érdemeit s azt a veszteséget, a mit az
vitték diadalról-diadalra s Bocskay fejedelem volt akadémia és a theol. tudomány szenvedett. A bi
az, a ki e rakoncátlan elemből nemzetfentartó zottság a gyászeset hatása alatt megilletődve iktatta
tényezőt teremtett. Rimay János azt írta róluk, Stromp emlékét jegyzőkönyvébe. Tanszéke egy
hogy „garázda elinéjekben egy szikrányi keresz- ideig betöltetlen marad és tárgyait a tanárok lát
tyénség sem ragadott. Liptóságot úgy hagyták, ják el.
mint a megszedetett szőllőtőt“. És e garázda nép
Nagy elismeréssel vette tudomásul a bizottság,
szolgáltatta a szabadsághősök ezreit századokon át hogy a Theol. Akad. Önsegélyző-kör Bocskay Ist
nemzedékről-nemzedékre. A hajdúság adta a ma ván emlékére a Theologusok Otthonában ingyenes
gyar nemzetnek Arany Jánost is.
helyet alapított s hasonló alapítványnyal fogja ün
Az ünnep fényes volt minden izében, méltó nepelni Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc feje
Bocskayhoz, méltó az ünneplő nemzethez. Baltha- delmeink emlékét is. Ez elhatározás fényes bizony
zár Dezső esperes, Kőrösy Kálmán, az ősz Balogh ságot tesz az ifjúság hazafias és nemes gondol
Ferenc lelkes szavakban hódoltak Bocskay emlé kodásáról.
kének. Benedek János képviselő verset szavalt.
A gyűlés főtárgya az igazgatóválasztás volt.
Justh Gyula a kópviselőház, Darányi miniszter a Dr. Masznyik Endre mandátuma a három év el
kormány koszorúját helyezte a szoborra. Kozma múltával lejárt. A választás eddig mindig titkos
Andor remek ódáját lapunk élén közöljük. Méltó, szavazással történt. Ez alkalommal a nagybizottság
hogy visszhangot verjen szivünkben minden sora. összes tagjai testületileg fölkeresték a tanári szo
Zsilinszky Mihály a MP1T. elnöke. Társa bába visszavonuló Masznyikot s Prónay Dezső báró
ságunk elnökét, Zsilinszky Mihályt Hajdú-Böször meleg beszédben kifejezte iránta az egész magyarményben a Magyar Prot. Irodalmi Társaság elnö országi egyet, evang. egyház bizalmát s a tagok
kévé választották meg Antal Gábor ev. reform, éljenzése közt kérte, hogy viselje tovább tisztét,
püspökkel együtt. Alelnökségre pedig Baksay Sán a melyhez annyi siker emléke fűződik. Miután
dort és gr. Tisza Istvánt emelte a közbizalom. Prónay megigérte, hogy a tanári kar kívánalmai
Zsilinszky áll tehát az élén mind a két irodalmi mind az akadémia fejlesztése, mind a fizetések és
társaságnak. Kívánunk néki hosszú időt és jó a nyugdíj rendezése tekintetében a közel jövőben
egészséget, hogy nagy terveit mind megvalósít teljesülni fognak, Masznyik a felajánlott bizalmat
hassa.
köszönettel elfogadta. Masznyik 1895 január óta

11. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

igazgatja az akadémiát s ez időre esik az Otthon
és a Protest. Esték, valamint a Székács-kör ala
kulása.
Bizonyára egész egyházunk örömmel fogadja
e hírt és sok sikert kíván a régi igazgatónak az
új cyclushoz.
Felvételi hirdetmény. A tiszai ág. li. evang.
egyházkerület eperjesi koll. tanítóképző intézetének
1. osztályába az 1907/8. tanévre felvételért folya
modhatnak oly éptestű, egészséges tanulók, a kik
14. életévüket szept. 1-én betöltik, de ugyanakkor
18 évesnél nem idősebbek és a közép- vagy pol
gári iskola IV. osztályát sikerrel bevégezték.
A felsőbb osztályokba rendszerint azok vétet
nek föl, a kik az előző osztályt ezen intézetnél
végezték. Kivételesen fölvehetők oly tanulók is, a
kik az előző osztályt más intézetben végezték, ha
az iskolaváltoztatás okát alaposan indokolni tudják
s az intézet igazgatóságától elbocsátó igazolványt
is mellékelnek a kérvényhez.
A III. osztályba csakis rendes tanulókul azok
is fölvehetők, a kik a közép- vagy polgári iskola
IV. osztályát sikerrel végezték és a tanítóképző
I—II. osztályáról különbözeti vizsgát tesznek. (A
különbözeti vizsga tárgy - és anyagáról szívesen ad
felvilágosítást az igazgató.)
Minden tanuló iskolai díj címén 14 koronát
fizet. Ez alól senki föl nem menthető. A tiszai
egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmen
tesek, más egyházkerületbeliek 10 korona, más
vallásúak 20 korona tandíjat fizetnek.
Az internátusokba elsősorban tiszai egyház
kerületbeli, másodsorban más egyházkerületbeli,
ág. h. evang. növendékek vétetnek fe l; ha marad
hely, úgy más vallásúak is fölvétetnek. Az inter
nátusbám lakás díja egész évre 70 korona.
A koll. konviktusba minden rendes tanuló fel
vétetik, a hol jó ebédet és vacsorát évi 160 koro
náért kap. Felszerelés címén minden tanuló 2 koro
nát fizet.
Jótéteményekben, ingyen lakás, a kouviktusi
díj részbeni vagy egészbeni elengedése, egyház
kerületi határozat folytán a tiszakerületbeli ág. h.
ev. lelkészek és tanítók fiai és általában árvák,
másodsorban más érdemesek is részesülhetnek.
A megszavazott jótéteményt az arra méltatlanok
elvesztik.
A felvételért és segélyezésért folyamodók a
tiszai ág. h. ev. egyházkerület mélt. és főtiszt,
püspökéhez intézett kérvényeiket (a melyben a
pontos cím, lakóhely, utca, házszám, utolsó posta
fel legyen tüntetve) f. évi június 30-ikáig az inté
zet igazgatójához küldjék be. A kérvényhez
mellékelendő:
1. Születési bizonyítvány.
2. Iskolai bizonyítvány a közép- vagy pol
gári iskola IV., illetve az előző osztály sikeres
elvégzéséről.
3. Orvosi bizonyítvány, a mely igazolja, hogy
a folyamodó éptestű, egészséges, jól lát, jól hall,
beszélőképessége hibátlan, nem trachomás, lélegző
szervei tökéletesek, tüdőbajra nem hajlandó s így
a tanítói pályára alkalmas.
4- Ujraoltási bizonyítvány.
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5. A segélyért folyamodók szegénységi bizo
nyítványt is mellékelnek, melybe nemcsak a va
gyoni állapot, hanem a családtagok száma s a
családfő foglalkozása is feltüntetendő.
A felvett tanuló az intézetbe való beiratkozás
kor az iskolai díjat, a konviktusba való beiratko
záskor 2 korona felszerelési díjat és az első félévi
(szept.—dec.) díjat, 60 koronát lefizetni tartozik.
A lakás, esetleg a kónviktusi díj kivételesen
előleges havi részletekben fizethető.
Az internátusba felvett tanuló köteles magá
val hozni tisztességes nyári és téli öltözetet, téli
kabátot, legalább hat nappali és három hálóinget,
hat gatyát, hat pár harisnyát vagy kapcát, hat
törülközőt, tizenkét zsebkendőt, egy szalmazsákot,
egy párnát két huzattal, egy paplant két paplan
lepedővel, két ágylepedőt, egy ágytakarót, fésűket,
fog-, ruha- és cipőkeféket.
Jótéteményes ág. h. ev. tanulók kötelesek köz
vetlenül az intézet elvégzése után tanítani a kerü
let valamely ág. h. evang. népiskolájában, vagy
pedig egy-egy jótéteményes évért 40—40 koronát
visszatéríteni az intézet pénztárába.
Minden tanuló a fölvételéről és a kapott jóté
teményéről értesítést kap, de a fölvétel végérvényű
csak akkor lesz, ha az illető a beiratáskor bizony
ságát adja annak, hogy jó zenei hallása van s
érzékszervei épek.
A kik, mint magántanulók akarják a tanító
képzőt elvégezni, a rendes tanulókéhoz hasonlóan
szerkesztett s kellően felszerelt kérvényeiket az
igazgatóságnál bármikor benyújthatják.
A magántanulók osztályonként fizetnek 14 K
iskolai díjat, 40 korona tandíjat, protestánsoknak
24 korona, más vallásúak 40 korona osztályvizsgá
lati díjat. Képesítő vizsgálati díj magántanulóknak
40 korona.
Az 1907/8. tanév szeptember 2—3. a magán
tanulók vizsgálatával kezdődik. Szeptember 4-én
tartjuk a javitóvizsgálatokat, szeptember 3. és 4-én
beiratkozás. A tanítást szept. 5 én kezdjük meg.
Gerhard Béla, igazgató.
Konfirmandusok otthona- A magyar Alföldön
több mint 50,000 ágost. hitv. ev. hívünk él elszór
tan a más vallásúak között minden lelki gondozás
nélkül. Imaházuk, iskolájuk nincsen s ha a lelkész
évenként egyszer-kétszer meg is látogatja, csak a
felnőtteket láthatja el lelkiekben a legszüksége
sebb módon, a gyermekek vallásbeli oktatásáról
azonban szó sem lehet. A községektől messze
fekvő tanyák, szállások és puszták béresei gyer
mekei vallásos nevelésben, konfirmációi oktatásban
nem részesülhetnek s így egyházunkra nézve el
vesznek, vallásellenes áramlatnak lesznek pré
dájává.
Hogy ezen gyermekeknek egy része megment
hető legyen, a torzsai egyházi gyámintézet bizott
sága elhatározta, hogy Torzsán az alföldi diaspora
számára egy magyarhoni ág. hitv. ev. konfirman
dusok otthonát állít fel. A telek megvan, némi alap
is van már, a Gusztáv Adolf-egyesület is meg
ígérte támogatását. Ez azonban nem elegendő
arra, hogy ez a nemes eszme testet is öltsön,
szükség van a hívek segítségére is, hogy ez az
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intézmény egyházunk nagy hasznára létesüljön.
Famler G. A. torzsai lelkész, a bányai egyházkerületi gyámintézet hitbuzgó, munkás elnöke fel
hívást bocsátott ki, melyben a hivőket, egyházunk
minden tagját adakozásra szólítja fel, mely fel
hívásban egyebek között így szól:
„Hazai evang. egyházunk nemes hagyományára
támaszkodva, nemcsak magyarh. e. e. e. Gyám
intézetünk minden fórumához, hanem szeretett egy
házunk minden tagjához azon alázatos kérelemmel
fordulunk: Sorakozzunk e szent ügy oltára körül!
A kegyelem Istene hasson át jminden nemes szivet
s lelkesítse áldozatkészségre, hogy a szórványosan
élő evang. gyermekeknek mielőbb biztos otthont
teremthessünk.
Azt hisszük méltó és Istennek tetsző formá
ban ünnepelnők meg 1910-ben a magyarh. e. e. e.
Gyámintézet 50 éves fennállását, ha akkor ezen
tervezett konfirmándusok otthonát rendeltetésének
adhatnánk át.
A ki anyagi áldozatot nem hozhat ezen intéz
mény előmozdítására, részesítse erkölcsi támoga
tásban, keresse fel vagyonos ismerőseit s hasson
azokra, hogy anyagi áldozatot hozzanak.
Minden kegyes adományt lelkészi hivatalunk
címére kérünk küldeni, melyet ezután nyilvánosan
fogunk nyugtázni.
Alázatos kérésünk megújítása és kiváló tisz
teletünk nyilvánításával maradtunk
szeretett hitrokonainknak kész szolgái:
Torzsán, 1907 május havában.A
Famler G. A. s. k.,
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készült cipőt iskolás gyermekeknek, 192 pár posztó
cipőt az öregek és felnőtteknek; 330 koronát fűtő
anyagra és egyéb pénzbeli adományokra forditott.
Ez idén 91 drb új és 498 drb viselt ruhaneműt
kapott az egylet ajándékba. Karácsonykor 42 fiát
és 23 leányt látott el új felsőruhával, 10-et új
cipővel; ezek, mint minden évben, most is részben
evang. iskoláink növendékei, részben a kültelki
iskoláknak evang. hittanba járó szegénysorsú ta
nulói voltak. Azonfelül 4 fiú és 2 fleány a konfir
máció alkalmával kapott új ruhát. Új alapítványok:
báró Prónay Dezsőné, az új védnöknő 500 kor.,
Csengey Gyula dr. 200 korona, Guda Döme ha
gyatéka 1500 korona. Már a közgyűlés után utó
lagosan: özv. Haberern Jonathánné jubileumának
emlékére 150 korona, mely utóbbi alapítvány az
arckép festésére begyűlt összegnek fennmaradt
része. A templomi gyűjtés ez idén a Deák-téri,
fasori és Rákóczi-úti templomokban összesen 1138
korona volt. — Rövid vonásokban ez ennek az
áldásosán működő egyesületnek működése a lefolyt
esztendőben; a rendelkezésére álló eszközökkel
sok nyomort enyhített, sok jót tett. Isten áldása
kísérje az egyesületet továbbra is.
A modori leánynevelö intézet, melyet a
dunáninneni egyházkerület tart fenn, záróvizsgá
latait e hó 13—15. napjain tartotta. Ugyanezen
intézet igazgatósága a jövő 1907—8. tanévre vo
natkozóan a következő tudnivalókat bocsátja közzé:
Tudnivalók az 1907—8- tanévre: Minthogy inté
zetünk internátusa e tavasz és_ nyár folyamán új
emeletes szárnynyal kibővül, — az építkezés mar
kezdetét is vette — ennélfogva ezidőszerint nem
ev. lelkész, bányakerületi gyámint. egyh. elnök.
Schmidt Samu , Schmidt Péter, Czöllner Károly, Scholl állapítható meg az új iskolai év megnyitásá
Bálint , Tauszter Frigyes , Schmidt Frigyes, Birmann nak, továbbá a beiratásoknak, a különbözeti s
Adám , Hiittenberger Károly, Vombohr Lajos , Kaderle J. magánvizsgálatoknak napja. Mindezekről a t. szü
lőket és érdeklődőket annak idején pontosan érte
Az ev. konfimándusok számára a torzsai ágost síteni fogom. Tan- és tartásdíj : 1. Bejáró növen
liitv. evang. egyházközségben létesítendő első ma dékek tandíja 60 korona, helybeli növendékekért
gyar otthonra felhívjuk ezennel magyarhoni evang. 40 korona. Beiratási díj 4 korona. Nem ág. hitv.
híveink figyelmét s azt kegyes pártfogásukba a ev. növendékek után külön’vallásdíj. 2. Bennlakó
legmelegebben ajánljuk:
növendékek tartásdíja 450 korona, más felekezetbeliek után 500 korona, ág. hitv. ev. lelkészek,
Belohorszky Gábor,
Scholtz Gusztáv,
bácsi evang. föesperes.
a bányai ágost h. ev. egyház- tanárok és tanítók gyermekei után 350 korona.
kerület püspöke.
Más felekezetűeknek külön vallásdíj. Beiratási díj
4 korona. Zongoraoktatás 80 korona. Francia nyelv
Gyurátz Ferenc
en. püspök,
oktatásáért évi 10 korona. Modoron, 1907. évi
e. e. e. gyámintézeti elnök.
május hó 20-án. Az igazgatóság.
Arckép-leleplezés. Szép és kedves ünnepély
A Tabitha-egyletnek 1907 május 17-én tartott
közgyűlésén beszámolt 1906—7. évi működésének volt május 17-én a budapest-deáktéri evang. pol
adatai. Ez évi munkásság alatt 24 rendes és ugyan gáriskola dísztermében. E napon leplezték le ugyanis
annyi választmányi ülés tartatott, melyeken 1080 özv. Haberern Jonathánné szül. Liedermann Róza
drb líj ruha és fehérnemű készült. Továbbá 621 úrnőnek, a budapesti „Tabitha“ jótékony nőegylet
folyamodó közül 584 család, illetőleg egyesnek érdemdús és fáradhatatlan buzgalmú elnöknőjének
nyújtott különböző segélyt. Rendes heti kenyér arcképét. A polgáriskola növendékeinek éneke után
segélyben részesült 38 egyes és 185 család, ki Góbi Imre főgymnasiumi igazgató magvas beszéd
osztatott köztük 1906 november 1-től 1907 május ben ecsetelte az arckép keletkezésének történetét
1-ig 13.940 klgr. 391 család, illetőleg egyes közt kiemelve, hogy az egylet tagjai ez úton kívánták
1154 drb új és 500 drb viselt ruhaneműt, össze szeretett elnöknőjiik iránti ragaszkodásuknak kife
sen 1654 drb ruhát, fehérneműt, téli kendőt, cipőt, jezést adni és buzgó tevékenységét hálásan elis
takarót és párnát osztott ki, ezek között 256 oly merni. Miután a lepel a képről lehullott, a „Kis
család volt, melynek körében iskolás gyermekek Tabitha® nevében az evang. polgáriskola két nö
vannak, a kikre különös gondot fordított az egye vendéke üdvözölte az elnöknőt, az egyik üdvözlő
sület. Új lábbelit 632 párt juttatott, 440 pár bőrből beszéddel, a másik egy verset szavalva el kedve-
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sen; a „Kis Tabitha“ többi tagjai, mintegy 15-en
virággal kezükben álltak a kép körül, igy mintegy
megkoszorúzva azt. Végül Horváth Sándor lelkész,
a Tabitha-Egylet ellenőre a gyülekezetek nevében
meleg szavakban üdvözölte Haberernnét, a jóságos
Istennek áldását kivánván további humanitárius
működésére. A polgáriskola növendékeinek éneké
vel véget ért ezen lélekemelő ünnepély, melyen
nagyszámú közönség, többek közt Zelenka Pál és
Scholtz Gusztáv püspökök is részt vettek. Mi is
őszinte szívvel köszöntjük a jubiláns elnöknőt, ki
immáron 33 év óta áll az egylet élén és kívánjuk:
Adja a kegyelem Istene, hogy a szegény ügy terén
még sokáig munkálkodhasson.
Hű cseléd. Ritkaság számba megy a mai kor
ban, a mikor mindenfelé csak az anyagi jobblétet
keresik és e végből oly könnyen helyet változtat
nak az emberek, sőt hazát is egykedvűen cserélnek
— hogy cseléd 25 évig egy helyen maradjon s
még hozzá egyforma fizetés mellett. — Ilyen ritka
eset adta magát elő Kővágóeőrsön, a hol a múlt
napokban jubilálták Eösze Istvánné evang. esperes
özvegy házában Köves Mária cselédet szép családi
ünnepély keretében 25 éves hű szolgálatáért. Ez
alkalommal az ünnepelt többféle ajándék között
egy szép — Gyurátz Ferenc püspök, Czuppon
Sándor esperes és a családtagok emlékverseivel
még értékesebbé tett imádságos könyvet kapott.
Dicséretet érdemel a hű cseléd ■
— de bizonyára
a család is, mely családtagul tekintette őt és meg
elégedetté tette számára az ott tartózkodást.
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Bolt-megnyitást hirdetsz — könyvek fenn a polcon, —
Hogy Társaságunkra ez is áldást hozzon ;
Krisztus tudománya, örök igazsága,
Hogy e könyvek útján virágzását lássa;
Nagy Lutherünk, a mit dicsőséggel kezdett:
Millióknak nyújtson vigasztalást, enyhet.
Bolt-megnyitást hirdetsz, a jelszó kiadva :
„Egyesülésben van az erő hatalma".
Egy cél, egy akarat, egy eszme a hol van
S ezrek kebelén a szív összedobban:
Isten van ott s művel csodát ma is velünk,
Ördög, pokol haddal törjön bár ellenünk.
Bolt-megnyitást hirdetsz, megnyilt az ajtaja,
Nem földi nyereség a cégér jutalma,
Hitbuzgóság neked jó szolgálatodra
S a népmíívelődés beh vihetné sokra,
Ha felbuzdulnánk már tettre valahára,
Letűnt fényes múltúnk feltámasztására
Bolt-megnyitást hirdetsz, kegyelmes Barátom !
Merész egy ember vagy, azt az egyet látom.
Nem félsz, hogy Rád szárad: boltos lett belőle . . .
Az Excellenciás halad még előbbre . . . ?
Áldjon meg az Isten szivünk szerint Téged’,
Köszöntünk, ünnepiünk, Te áldott nagy lélek!
(Szentes.)
Petrovits Soma.

Előzetes jelentés Csiky Lajos Lelkipásztorkodástan című, pályadíjat nyert munkájára vonat
kozólag.
A Luther-Társaság dr. Kéler Zoltán úrnak
2000 koronás adományából pályázatot hirdetett egy,
a hívek lelkipásztori gondviseléséről szóló nagyobb
munkára. A mind a két hazai protestáns egyház
íróihoz intézett felhívásra beérkezett két munka
JÓ KÖN YVEK.
közül a bírálók a pályadíjat egyhangúlag C sik y
L a jo s n a k , a debreceni ev. ref. főiskolában a
A Luthertársaság könyvesboltja.
gyakorlati theologia tanárának „ L elk ip á szto rZsilinszky Mihály lánglelkű felhívása, a melyet k o d á s ta n u című munkájának ítélték oda.
múlt számunk élén tettünk közzé, lelkes visszhangot
Csiky Lajos munkája előkelő helyet foglal
vert a hazában. Általános a meggyőződés, hogy el a hazai prot. irodalomban és a Luther-Társaság,
régóta érzett jelszót mondott ki azzal: egyesülésien sőt az egész hazai prot. egyház hálával tartozik
van az erő. A róm. kath. Szent-István társulat annak a kiváló férfiúnak, a ki nagylelkű pályadíjezrével szórja kiadványait a nép közé. Serénysé- adományával alkalmat adott e jeles mű megírására.
gével, élelmességével egyedül a socialisták verse
A munka két könyvre oszlik.
nyeznek, a kik előtt Isten, haza lázálom, agyrém
Első könyv. A lelkipásztor élete általában és
csupán. Most az evangyéliom egyháza is a küzdők
közé állt. Kicsiny erővel, mint Dávid a góliátok minden lehető viseletében.
ellen, de ő is elmondhatja: Te jössz én ellenem
Második könyv. A lelkipásztor munkája az egy
dárdával és paizszsal, én pedig a Seregek Urának házi élet különböző téréin, négy szakaszban.
Istenének nevével! A végső győzelem nem is lehet
Első szakasz: A lelkipásztor munkája egyes
kétséges.
egyházi intézmények területén (egyháztanács, iskola).
Olvasóinknak sietünk bemutatni az alábbi ver
Második szakasz: A lelkipásztor az egész gyü
set, a mely Petrovits Soma esperes úr leikéből. lekezet érdekeinek szolgálatában. (E szakaszban
Szentesről pattant ki. Mutatja, mennyire közszük oly behatóan tárgyalja a szerző a szegény- és az
séget pótol a Luther-bolt, a hogy röviden nevezzük, egészségügyet, hogy erre sem a hazai, sem a kül
földi idevágó irodalomban nem találunk példát.)
Zsilinszky Mihálynak.
Harmadik szakasz: A lelkipásztor munkája a
(„A Luthertársaság ev. könyvkereskedése" megnyitásakor gyülekezeti családok körében.
kibocsátott lelkes felhívó szózatára.)
Negyedik szakasz: A lelkipásztor munkája a
gyülekezet egyes tagjai körében, nagy részlete
Bolt-megnyitást hirdetsz, kegyelmes Barátom !
Merész egy ember vagy, azt az egyet látom,
zéssel. Általános utasítások, jó tanácsok a lelki
Nem félsz, hogy Rád szárad: boltos lett belőle . . .
gondozás számára. Záradékul: példák a lelki
Az Excellenciás halad még előbbre . . . ?
pásztori
és belmissziói munkásság területéről.
Áldjon meg az Isten szivünk szerint Téged’,
Mint az adott vázlatból látszik, Csiky tanár
Te szentegyházadért rajongó nagy lélek!
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műve felöleli a szóbanforgó tárgy egész területét
és pedig a birálók egyhangú elismerése szerint
teljesen kivitt, folyton előre tekintő rendszerben,
oly részletességgel, hogy műve e tekintetben párat
lanul áll. Ismeri és felhasználja a szerző a világirodalom e szakba vágó legkiválóbb termékeit s
minden kérdést magyar protestáns szempontból
birál el.
A számításunk szerint 35—40 ívre terjedő
nagy munkát a Luther-Társaság, mint sajátját
adja ki s arra ezennel előfizetést hirdet. A mű
előreláthatólag f. évi augusztus hó végéig meg
jelenik, mert azt mondja e műről egyik bírálója:
„Ezt a könyvet, ezt a munkát minél előbb ki kel
lene nyomatni, mert minden nap, a meddig nap
világot nem lát az, s a míg közkézre nem kerül,
magunkra s egyházunkra nézve veszteség.“
Előfizetési ára 8 korona. Bolti ára magasabb
(legalább 10 kor.) lesz.
Felhívjuk előfizetésre a hazai két protestáns
testvéregyház egyházi és világi tagjait, gondno
kait, felügyelőit, püspökeit, espereseit és papjait,
iskolák és könyvtárak igazgatóit, a theol. intéze
tek tanárait és hallgatóit; sőt a müveit protestáns
nőket is, a kik e műben sok olyan adatra fog
nak akadni, mely az ő lelkükhöz szól.
Szíves megrendeléseket lehetőleg f. évi június
hó végéig kérünk.
Tisztelettel
A Luther-társaság ev. könyvkereskedése.
*

A „Madarak és fák napja“ ünnepére való
előkészületek alkalmából tisztelettel értesítem a kartár
sakat, miszerint az Orsz. Állatvédő Egylet támogatása
lehetővé tette, hogy a „M a d a r a k és F á k N a p j a “ című
vezérfonalam m á s o d ik b ő v íte tt k ia d á s a (6 nyomott
íven — 96 old.) megjelent és 1 kor. 25 fillér árban
nálam kapható. Szintén megjelent az ünnepélyre való
A l k a l m i d a lfü z e t is, Beleznay Antal és Vaday J. egy
és kétszólamú eredeti nótáival (benne két induló is).
Ára 55 fillér. A rendelések közvetlen hozzám intézendök. (Egyszerű postadíj 10 fül. Utánvételes 45 fii].).
Nagyvárad, 1907. május 11.

11.

SZ.

3. iiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1907-re :
Nedeczky Géza, Nagykikindai egyház (2 K), Manninger
György.
4. Adomány, özv. Haba Józsefné Miskolcz 4 K.
Összesen befolyt 372 korona.
Budapest, 1907 május 1.
A Luther-Társaság pénztárába 1907. május hó 1-től
31-éig befolyt összegek kimutatása:
1. Örökös tagok tőkebefizetése: Ráth Arnold Buda
pesten 100 K.
2 Alapító tagok kamatfizetése: 1907-re: Maglódi egy
ház, Szöts Pál, Budai egyház.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1007-re: ifj. Cséry
Lajos, Loiseh Ede, dr. Szelényi Aladár, Geduly Gyula, dr.
Fröhlich Izidor, Umbach Rezső, Sass János, Kalina Pál,
Deáktéri polgisk. leányegyesület, Falvay Antal, Algöver
Andor, Kaozián János, Magyar Szó szerkesztősége, Haberern
Jonathánné, Rock István, Beliczay Béla, Budapesti egyház
megye, báró Kochmeister Frigyes, Ilsemann Keresztély,
Borbély János, Markó Albert, Liedemann Samuné. Zsigmondy Géza, Ullmann Lajos, Fabiny Gyula, Havas Rezső,
Misura Mihály, Hódmezővásárhelyi egyház, id. Draskóczy
Lajos, Aradi egyház, Scholtz Róbert, Fejér Gyula, Győrszemerei egyház, Petrik Géza, dr. Králik Lajos, Szentesi
egyház, Petrovies Soma, Németh Gyula, Tolnanémedi egy
ház, Payr Sándor, dr. Masznyik Endre, Sommer Gyűla,
Katsinka Kornél, Ivánka Béla, Símkó Gyula, Melferber Ká
roly, Revitzky Lajos, Soproni felső egyházmegye. 1906. és
1907-re: Budapesti deáktéri elemi és polg. iskola, dr. Szlávik Mátyás. 1906-ra: Galló Miska, Soproni alsó ev. egyhm.
tanitóegylet. 1905-re: Győri egyházmegyei tanitóegylet.
4. Pártolótagoktól évi 1 koronával: 1907-re: Bernát
István, Bokor János, Bernát József, Tóth János, Tóth István,
Hafenscher Károly, Wanitsek J L., Rolfianszby György.
5. Adomány: Dobronyai egyház 2 K.
6. Előfizetés Csíki «.Lelkipásztorkodástanra-» Török Jó
zsef Czegléd, Ifj. Draskóczy Lajos Eperjes.
Összesen befolyt 596 K.
Budapest, IV., Deák-tér 4.), 1907. június 1.
B en d l H enrik,
társ. pénztáros

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Evangélikus leány. (Diakonisza jelölt.) Kérdésére nem
lehet e rovatban felelni, mert nagy teret foglalna le. Legyen
szives bizalommal megírni pontos címét s azonnal elküld
jük a pozsonyi diakonissa anyaintézet részletes tájékoztató
ját, mely minden kérdésre felvilágosítást ad.

Vaday Jó zsef

köz. isk. ig.

Luther-T ársaság.

K

épek protestáns*
családok számára

A Luther-Társaság pénztárába 1907. április 1-től 30-ig
befolyt összegek kimutatása:
A Luther-társaság Ev. Könyvkereskedésében
1. Alapító tagok 200 K alapítvány utáni 5 százalékos
Budapest, VIII., Üllői-út 24. (Bejárat a Szentkirályikamatfizetése: 1907-re: Molnár Viktor, dr. Láng Lajos,
Sréter Alfréd.
utcából) kapható :
2. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1907-re:
Dirringer Jánosné, báró Prónay-nővérek, Marits Vilmos, özv.
Keresztyén házi-áldás. 65—80 cm. nagys. színes
Münster Károlyné, Scholtz Gusztáv, Benkö Gyula, Schranz
nyomású mülap. Ára csomagolással z K 60 f, világos
János, Horváth Sándor, Schretner Rezső, dr. Pözel István,
tölgyfakeretben, íiveg alatt 18 korona.
Okolicsányi Gyula, Máté Károly, Szusz Lajos, Brocskó
Képek dr. Luther Márton életéből. 63—53 cm.
Lajos, dr. Polner Aladár, báró Podmaniczky Gyula, Kilényi
nagys. színes nyomású műlap. Ára csomagolással 2 K
Pál, Ürményi Ilona, dr. Matuska Péterné, Kerepesi-úti egy
60 f, világos tölgyfakeretben, üveg alatt 15 korona.
ház, [dr. Horváth (időn, dr. Zolnay Jenő, Gregersen Guldbrand, Budai elemi iskola, Grovátsek Ágostonná, VeszprómA Luther-társaság saját kiadványain kívül kapható
Nagyszöllősi egyház, dr. Sramkó Andor. Bikácsi egyház,
nálunk minden hazai és külföldi munka és kérünk
Pribóczi egyház, Porkoláb Gyula, Batthyándi egyház, Kauffmann Camill, Vallentinyi Aladár, Hartai egyház, Rupprecht
szíves megbízásokat.
Kálmánná. 1906-ra: Bezzegh Sámuel, Guld Emil. 1906. és
1908-re: Daray Vilmos, Hetvén yi Lajos.
Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 38.911

