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Advent.

Áldást hozó ádventi szent napok, reménység
nek, örömnek napjai, áldással köszöntünk!

Köszöntünk és kérünk, készítsétek meg szíveink
ben az eljövendő IJrnak útait.

- ~ Mily boldog Í3 volt amaz első- advent, amikor 
minden szívet a Megváltó után való szent vágyó
dás töltött be. Amikor a próféta szózatára: „Örülj 
erősen Sionnak leánya, örvendezz Jeruzsálem leánya, 
ime a te Királyod eljő teneked" — örömnek pírja 
gyűlt ki az arcokon, lelkesedés lángja ült ki a 
dobogó szívből a ragyogó szembe! Á mikor a régi 
reménység végre valóra vált s a Sión örvendező 
leányának kitörő szavát visszhangozta Jeruzsálem 
minden bérce, völgye: „Áldott, aki jő az Úrnak 
nevében!“

Oh első ádventnek édes boldogsága, szállj be 
szíveinkbe!

Azóta az örökkéválóság óralapján sok száz év 
sorával haladt előbbre az idők mutatója. Más lett 
az ember, mássá vált világa. Tudásunk gazdagabb, 
értelmünk szinte perzselve emészti a tudnivalók 
óriás halmazát. S az ismeret embert és világot 
gyorsan alakít.

És mégis az ádvent ma is reménységnek és 
örömnek áldott ideje. Mert változzék bár meg ben
nünk és körültünk minden, egy nem változik: az 
emberszív világa. Az pedig ma épp úgy, mint év
ezredek előtt, boldogságra, szeretetre vágyik s igaz 
boldogságát, békéjét, üdvét ma is csak Istenétől 
nyeri, Jézusában leli. S mit ér akárha a bölcsek 
köve is, ha a szív üres, ha nincs benne önzetlen 
szeretet, ha nincs boldogsága.

S mily szegény a mi világunk igaz boldogság
ban ! Mint tévelygőnk vezérlő fény nélkül, hamis

próféták hitető szavait követve, Mint tudakozzuk 
az álnok szívű vakvezetőktől: „Te vagy e, aki eljö
vendő volt, vagy mást várjunk?" Mint szégyen él
jük a sok bölcseség közt a Krisztus egyszerű 
evangyéliumát, mintha bizony nem volna az ma 
is és mindörökké Istennek hatalma minden hívőnek 
üdvösségére l

Letértünk az Isten útairól, nem a Krisztust kö
vetjük, hamis megváltók után veszedelembe ro
hanunk.

Hogyne volnánk hát boldogtalanok, hogyne 
volnánk hát lelki nyomorúságban, mikor a jó lélek 
helyett balga bölcselkedés vezet, gonosz önzés 
veszejt!

Oh, hol a támasz, hol a menedék!
Ma is ott, a hol volt évszázadok előtt. Ma is 

ott, a honnét a reménység és öröm szava hangzik: 
„Örülj erősen Sionnak leánya: íme a te Királyod 
eljő tenéked. Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!"

Ama jó pásztor jő hozzánk, közzénk, hogy meg
őrizzen a gonosztól, vezessen a vágyott boldogságra, 
kies mezőkön legeltessen minket, élet kenyerével 
tápláljon, élet vizével itasson!

Boldog a kinek ő a jó pásztora!
Oh jöjj, lelkemnek pásztora, Uram, Krisztusom, 

„jöjj be hozzám, te szolgádhoz, szegény megtérítő 
juhodhoz".

Oh jöjj Uram, indítsd szívemet igaz öröm szent 
buzgóságával zengenem eléd : Áldott, akit jön az 
Úrnak nevében! Légy ségítségül Isten a Dávid 
fiának, hogy békéjét, üdvét, örök boldogságát e 
világ újra benne keresse és nála találja!

Ádventi lélek, jöjj, egyengesd meg az Úrnak 
az útat a mi szíveinkbe!

Raffay Sándor.
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Szüleim  halálára.*)

Végre megtörtént a 
Rég várt viszontlátás!
Nincs köszönet benne,
Nincsen istenáldás.
Láttam jó  atyámat . . . vagy csak koporsóját, 
Annak sem látszott ki, csak az egyik széle . . .  
Azt is akkor láttam kint a temetőben,
Mikor jó  anyámat tettük le melléje.

Sem atyám, sem anyám  
Nincs többé, nem is lesz,
Kiket szoríthatnék 
Dobogó keblemhez.
Akiknek csókolnám még lábok nyomát is, 
Mert engemet szívók vérén neveltek fel,
Mert körülöveztek, m int a földet a nap 
Lángoló sugári szent szeretőkkel.

Óh atyám, óh anyám  
Miért távozótok 9 
Tudom, hogy áldás a 
Sir nyugalma rátok.
De mi néktek áldás,
A z átok én nekem,
Melytől szegény szívem csakhogy nem reped meg, 
Ha igy bántok velem, ti k ik  szerettetek,
Mit várjak azoktól, a kik nem szeretnek 9

Itt hagytak, elmentek,
Nem is jönnek vissza !
Omló könnyeimet 
Sirjok halma issza.
Folyjatok könnyeim, fo lyj te forró patak, 
Szivárogj le hideg orcáikra halkan,
Hadd tudják meg ró la : árva gyermeküknek 
Elhagyott lelkén m ily égő fájdalom van.

De nem, de nem, inkább 
Eltávozom innen,
Mintsem könnyem árja 
Hozzájok lemenjen.
Mentsen Isten tőle, . . . édes jó  szülőim,
Hogyha megéreznék fióknak keservét 
Szerető szívük a sírban sem pihenne,
Egy bú lenne nékik a hosszú öröklét.

Isten veletek hát . .  .
Csak egyszer még, egyszer 
Ölelkezem össze 
Sírkeresztetekkel . . .

*) Lásd „Petőfi családja közös sírban" című közlemé
nyünket.

Olyan a két ága, mint két ölelő kar,
Mintha apám s anyám nyújtaná ki karját . . . 
Tán fölemelkedtek halotti ágyokból 
S fiukat még egyszer ölelni akarják!

Petőfi Sándor.

Petőfi családja közös sírban-
A Petőfi-Társaság kegyeletes dolgot végzett a 

hiúit hetekben. Petőfi szüleinek, István becsének, 
feleségének, Szendrey Júliának és fiának, Petőfi 
Zoltánnak porrészeit közös sírba helyezte a buda
pesti kerepesi-úti temetőben. A kegyeletes ünne
pély október 24-én folyt le nagy közönség rész
vételével. Lélekben ott volt az egész nemzet, hisz 
Petőfi igazán leikétől lelkezett költő, akire az utolsó 
betűig illik az, amit ő Aranyra í r t :

Az az igaz költő, ki a nép ajkára 
Hullatja lelkének mennyei mannáját.
A szegény nép! olyan felhős láthatára,
Felhők közt kék eget csak néha napján lát.

Nagy fájdalmait ha nem enyhíti más,
Enyhítsük mi költők, daloljunk számára.
Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás,
Egy édes álom a kemény nyoszolyára.

Ki ne ismerné Szüleim halálára című versét 
(amit most bemutatunk, illetőleg olvasóink leikébe 
idézünk), amelyben a gyermeki hála oly megkapóan 
nyilvánul? Vagy azt, amiben István öccsének állít 
emléket? Azokat, amelyekben nejét és fiát énekli 
meg? Egytől-egyig remekek s szivünk mélyéig 
hatnak.

Temetéshez való, borús őszi délelőttön helyez
ték közös sírba a kerepesi-úti temetőben Petőfi 
családjának hamvait. Annak a végtelen rajon
gásnak, amelylyel a magyar nemzet Petőfi iránt 
viseltetik, újabb oltára van ebben a sírhalomban. 
Sőt talán egyetlen oltára, mert hiszen ennek a 
ragyogó géniusznak a hamvait nem hagyta ránk a 
végzet. Igazi, költőhöz illő titokzatosság burkolja 
Petőfi elmúlását s lehet, hogy ez is hozzájárult 
hatalmas lényének ahhoz a tiszteletéhez, amely itt 
él a nemzetben hat évtized óta. De ha az ő ham
vaihoz nem is zarándokolhat a nemzet örök kegye
lete, ma már legalább azoknak földi maradványai 
kerültek együvé, akiket a halhatatlan géniusz a 
legjobban szeretett. A Petőfi-Társaság indította meg 
a mozgalmat aziránt, hogy Petőfi szülei, testvére, 
felesége és gyermeke közös sírban találkozzanak 
és ezt a mozgalmat ma a megvalósulás diadalmas 
ünnepsége avatta befejezett valósággá. A közös 
sírban, két koporsóban pihen: Petrovics István és 
a felesége, a költő szülei, akik 1849-ben haltak 
meg ötvennyolc esztendős korukban s velük Petőfi 
István, aki 1880-ban halt meg ötvenöt éves korá
ban ; másik koporsóban a költő hitvesének, Szendrey 
Júliának és Zoltán fiának hamvai vannak. Petőfiné 
1868-ban halt meg, éppen negyven éves volt, a 
fiú pedig huszonkét éves korában, 1870-ben.



18. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 197

A hamvakat október 24-én reggel exhumálták 
a kerepesi-úti temetőben, Petőfi István kivételével, 
akiét Csákóról hozták el október 22-én. Először 
Petőfi Sándor szüleinek: Petrovics Istvánnak és 
nejének, Hruz Máriának sírjához mentek az exhu
málást teljesítő hatósági küldöttek. A sír már föl 
volt ásva és a mély gödörben egész ép állapotban 
feküdt az érckoporsó, amelyben az 1886-iki exhu
málás alkalmával az örök nyugalomnak adták át 
őket. A fehér érckoporsót kiemelték a földből, föl
nyitották és a szeretett szülők porladt földi marad
ványait áttették abba a hosszú fehér koporsóba, 
amelybe kis fekete dobozban elhelyezték már 
Petőfi Istvánnak Csákóról hozott hamvait.
A koporsót négy huszár a vállára vette és 
követte a társaságot, amely a huszonötödik 
táblában a költő fiának, Petőfi Zoltánnak 
sírját kereste föl. A koporsó, amelyet 
1873-ban tettek le a földbe, csodás épség
ben maradt meg, föliratát egész jól lehetett 
olvasni és a horpadáson kívül semmi baja 
sem volt. A hamvak bámulatos épségben 
naradtak meg, a költő fiának dús hajzata 
jgészen ép volt. Innen Szendrey Júlia sír

jához mentek, amely a huszonhatodik táb
lában feküdt. Szendrey Júlia koporsója is 
sértetlen egészében maradt fönn, pedig 1869 
óta hever a földben. Hamvai is épek voltak, 
haja sértetlen épségben maradt meg és 
mellén összekulcsolt kezeiben csontfeszületet 
tartott. Porait fiáéval, Petőfi Zoltánnal egy 
koporsóba tették.

Az exhumálás után a koporsót a díszsír
helyhez vitték, amely a tizenhetedik táblá
ban van. Fél tíz óra volt már ekkor, a 
közönség nagy számban jelent meg a sírnál, 
melyet a diákság kordona zárt körül. A Petőti- 
család rokonságán kívül megjelent a kor
mány, a főrendiház, a képviselőház, a székes- 
főváros, az Akadémia, a Kisfaludy-társaság, 
egyesületek, társaságok, iskolák, fővárosi 
és vidéki körök küldöttsége. Fél tíz órakor 
megérkezett Prohászka Ottokár székesfehér
vári püspök a segédkező papsággal és Scholtz 
Gusztáv evangélikus püspök is elfoglalta 
helyét.

Miután Szendrey Júlia és Petőfi Zoltán 
koporsója fölött nagy segédletével az egy
házi szertartást elvégezte, a szószékre lépett 
Prohászka Ottokár püspök. Azzal kezdte a 
beszédét, hogy néhány héttel ezelőtt Költőn járt a 
gróf Telekiek parkjában, ahol Petőfi a halhatatlan 
„Szeptember végén“-t írta, most pedig itt áll a 
költő családjának hamvainál. A lehórvári püspök 
beszéde nagy hatást tett a közönségre. Utánna a 
mi püspökünk, Scholtz Gusztáv lépett helyébe a 
szószékre és lelkesen és hosszasan beszélt Petőfi 
életéről, költészetéről és szüleiről.

— Egy nagy név varázshatása — úgymond — 
gyűjtött ma nagy közönséget e csendes szent 
helyre, tisztelt közönség. Egy nagy név varázs- 
hatása alatt az iróvilág színe-java, valamint annak 
közönsége, a társadalom előkelőbbje a nép egyszerű 
fiával, a régi nagy idők tanúi a haza reménysé

gével és virágával, az ifjú nemzedékkel, rang, 
vagyon és felekezet különbsége nélkül im nagy és 
szent gyülekezetté egyesült és bármi is választotta 
el egymástól mindennapi életünkben, itt a koporsók 
előtt, Petőfi nevével ajkainkon, Petőfi emlékével 
szivünkben, egyek vagyunk érzésünkben, tudásunk
ban magyarok és egy az imádságunk, mely szivünk 
szentélyéből ég felé száll: „ Isten áldd meg a
magyart!“ Mondatott: „a nemzet, mely nagyjait 
megbecsüli, önmagát becsüli meg“. Nemzetünk és 
ennek szolgálatában a társaság, mely Petőfi Sándor 
nevét viseli, önmaga iránti kötelességet teljesített,

midőn Petőfi Sándor, kinek csaták viharában eltűnt 
földi maradványai felett honfibánat mauzuleumot 
nem emelhet, kedveseinek, szülei, hitvese, fia és 
testvérének hamvait gyűjtötte össze szent kegye
lettel a közös sirba, hogy legyen ennek hantjával 
egy oltárral több, hol honfiúi bánatát kisírhassa, 
melynél nemzete boldogságáért imádkozhatik a ma
gyar szív.

Most a koszorúk letétele következett. Rátkay 
László a képviselőház nevében tett koszorút a sírra, 
néhány szép szóval; Herczeg Ferenc a Petőfi-Tár- 
saság nevében, s Ferenczy Zoltán, Várady Antal 
és Kéry Gyula is ; majd Gál Gyula tette le a Nem
zeti Színház koszorúját s utána még sokan más

A Képes Szent Biblia táblája.
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intézetek és egyesületek nevében. Ezután az állam- 
vasúti gépgyár dalosköre énekelt, közben pedig 
leeresztették a koporsókat a sírba. Neugebauer 
László rövid beszéddel a koporsóra hintette azt a 
marék földet, a melyet Kiskörös község küldött 
Petőfi szülőházának udvaráról s ezzel az ünnepség 
véget ért. A sírásók elhantolták a koporsókat, el
helyezték az ideiglenes fejfákat, a közönség pedig 
lassan szétoszlott.

*

Együtt vannak tehát mindazok, akiket a költő sze
retett. Ott a jó öreg korcsmáros, akit jósága s végtelen 
emberbizalma elszegényített; ott a legszeretőbb 
anya, akiről legmeghatóbb verseit írta ; a jó testvér, 
aki lelkének tisztaságára nézve mása volt a köl
tőnek ; a feleségek felesége, akit bálványozott s 
aki utóbb — oly sietve — eldobta a nagy nevet, 
hogy egy köznapi névvel cserélje föl; a fiú, akinek 
nagy jövőt jósolt az apai szív s akiből a fényes 
szellemnek szánalmas roncsa le tt. . .  Közös sírban 
álmodnak mindnyájan. Csak ő nincsen köztök, aki 
valamennyit oly forrón s oly mélyen szerette: a 
költő maga:

Hol keressük?
Porrészeit, szelleme elonüott sátorát hasztalan 

keresnék. Nem bukkannánk rá sehol. Rég elve
gyült a mindennél jobban szeretett haza porá
val. Szelleme ott él minden magyar családban, sőt 
él a haza határain túl is. Petőfi költeményeit harminc 
nemzet nyelvén olvassák. Nagyobb dicsőséget szer
zett a magyar névnek, mint összes hadvezéreink 
és királyaink. Közös kincse ő az egész világnak, 
amint közös kincse a szabadság, haza, család esz
méje, mely lelkét leginkább megihlette.

A. B. C.

A bölcs asszony építi az ő házát.
Irta : Kovács Andor.

A lélek és szív műveltségének biztosítéka 
pedig az önzetlen, tiszta szeretet. Ez a ragyogó 
nap, a melynek sugarai áldást hintenek szét 
abban a kis körben, a paelvnek a nő a lelke, 
mindene. Ez a szeretet pótol a nőnél mindent, 
ennek a szeretetnek a hiányát nem pótolhatja 
a nőnél semmi. Ez a szeretet Pál apostol szerint 
is «ö lélek gyümölcse». (Gál. V. 22.) Általában 
is, de különösen a nőkre vonatkoztatva tökéle
tes igazságot fejeznek ki a nagy apostol e szavai: 
<Ha embereknek vagy angyaloknak nyelveken 
szólnék is, a szeretet pedig nincsen én bennem, 
ollyá lettem , m int a zengő érc és a pengő 
cimbalom. (I. Kor. XIII. 1.) Lehet ragyogó, tün
döklő szépségű, fenséges alakú, mint Júnó; lehet 
elragadóan kedves, bájos, mint Vénus; lehet 
éles elmejű, fenkölt gondolkodású, okos, bölcs, 
mint M inerva; ha lelke tisztaságával s szive 
igaz szeretetével nem tündökölhet: hivatásának 
meg nem felelhet, igazi nő, hű hitves, jó anya 
nem lehet. A nő szeretetének kiolthatatlannak 
kell lenni s minden megpróbáltatás, csapás, 
szenvedés után újra és újra ki kell hajtania, a
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mint kihajtott tűz, pusztulás után az az olajfa, 
a melyet Pallas Athanae ajándékozott az athe- 
neieknek s a melyről Sophokles, mint Athén 
legnagyobb dicsőségéről énekel.

A görög hitrege szerint Erős nyilaival utat 
nyitott a szeretet számára minden szívbe. Ha
talma olyan nagy volt, hogy ellene senki sem 
állhatott; a római és görög pogány képzelődés 
teremtette isten-alakok közül a legerősebbek és 
a leghatalmasabbak sem kerülhették ki nyilait. 
Hát a mi elől a római és görög hitrege 
istenei sem zárkózhattak el, hogyan tart
hatná azt magától távol a női szív S egyálta
lában ki ne igyekeznék abból a forrásból merí
teni, a mely magának az Istennek örök atyai 
szeretetéből fakad ?! Ki akarná azt, hogy saját 
szivének jéghidegségétől megfagyjon. Hiszen a 
mi legszentebb, legnagyobb kincse az ember
nek ; a mi nemcsak földi, de mennyei üdvének 
is záloga: a hit is holt szeretet nélkül. A tör
ténelem hirdeti, hogy szeretet nélkül még a hit 
is képes pusztítani, rombolni. Hiszen a szerete- 
tet nélkülöző hit börtönöket töltött meg ártat
lan emberekkel, vérpadot emelt, máglyákat 
lobogtatott föl s Istent imádó, senkit nem bántó, 
szegény áldozatok kiontott vérével festette pi
rosra a hóhér pallosát. A mi evangélikus egy
házunk történetének lapjai számtalan vértanú 
nevét őrzik, a kiket a hit nevében öldököl- 
tettek le Róma és zsoldosai szerte a világon. 
De talán nem is hit az, a mely ártatlan embe
rek legyilkolására képes? Nem! Az a gyilkos 
szenvedély, a mely embervérre, ártatlanok 
vérére szomjazott, legfeljebb vakhit lehetett, a 
mi épp olyan mértékben kárhoztatandó, mint 
maga a hitetlenség. Szeretet nélkül önzéssé 
lesz a hit s az nem épít, hanem rombol a 
társadalomban.

A hol nincs szeretet, ott nincs valódi érte
lemben vett emberi, élet, nincs igazi öröm, nincs 
boldogság. A nő, a kiben nincsen szeretet, nem 
felelhet meg hivatásának, azt lehet mondani, 
hogy test, melyből hiányzik a lé lek; festmény, 
melynek nincs eszm éje; költemény, melynek 
nincs gondolata, tartalma ; szobor, melyből 
hiányzik az élet. Hideg a ház, a melyben a nő 
szivéből nem árad ki szeretet; ellenben, a mely 
családban a hitves és anya e szent érzéssel 
vonja magához övéit, derültté, napsugarassá 
válik ott az élet, örömet sugároz ott az arc, a 
boldogság fénye ragyog fel ott a szemekben s 
paradicsommá lesz Ott az édes otthon. A mely 
nő igazán szeretni tud, boldogság tanyájává 
teszi az családi fészkét. A mennyi nagy női 
alakja van a vallás- és világtörténelemnek, mind 
a szeretet emelte arra a magaslatra, a hol 
mindenkor és minden emberek dicsőítésének 
tárgyai. A bibliai Débora, a kegyes Anna, 
Mária Magdaléna, Tábiíha, Mária a Jézus anyja 
azokat az erényeket tündököltették, a melyek 
az örök szeretettől nyerik fényüket, ragyogá
sukat. Ezzel a szeretettel kell ékeskednie min- 
denekfelett a feleségnek is, ez legyen lelke napja, 
szive egész világa, erre irányuljon agyának
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minden gondolata, ebből fakadjon minden 
érzése, ezt juttassa kifejezésre minden egyes 
cselekedete. Ránézve az egész nagy világ otthona 
legyen, ahhoz vonzza minden vágya, ahhoz kösse 
életének minden emléke, annak falain belül 
keresse és találja fel élete célját, minden örö
mét, minden boldogságát. A feleség legyen iga
zán fele férje énjének, segítő a munkában, 
osztályos a gondokban törhetetlen a ragaszko
dásban, változatlan a hűségben, biztató a csügge- 
désben, ápoló a betegségben, vigasztaló a bánat
ban. A jó  feleség az és ilyen. Áldott lelke min
den kicsiséget a figyelem, a szelídség, a szeretet 
zománcával von be. Türelem, elnézés, megbo
csátás a kenyere, lemondás, önfeláldozás, nemes 
lelkének megmérhetetlen nagy ereje. Az öröm 
egyetlen csöppjét is tengerré neveli, de a borút, 
még ha könybe borulnak is szemei, széjjel 
oszlatja. Férjének valósággal nemtője, őrzi, 
óvja s kedvességével, érdeklődésével, szívvilága 
bűvös hatalmával bújában megvigasztalja, gond
jait eloszlatja, fáradtságát enyhíti, szenvedés
ben, csapások között vergődő, csüggedő lelkét 
felemeli s új reményre, új erőre, új életre kelti. 
0  a családi szentélyben a szeretet oltárának 
papnője; ő a megelégedettség szerzője; ő a 
béke angyala. A nő törli le férje homlokáról 
a munka verítékét; ő sokszorosítja meg a férfi 
keresetét; kedvességével ő üdíti fel az elfáradt 
férfi kedélyét; levertségében, tépelődései között, 
szerencsétlenségében biztató, bátorító szavával 
ő emeli fel a férfi lelkét. A hűség, a ragasz
kodás az ő sa já tja ; az egy értelem, az egyaka- 
rat, az egyöntetű törekvés a közös cél felé a 
nemes női léleknek áldása. Nemcsak a férfinak, 
hanem az egész családnak is sorsa a nő kezébe 
van letéve. És ha általában, különösen pedig 
hitvesi hivatásának tudatában van a n ő : biz
tosítva van a férjnek s egész háza népének 
boldogsága.

Le a kalappal a jó hitves, az igazi nő e lő tt!
Magasztalva hódoljon meg az erősebb nem 

a nőszív türelme, önmegtagadása, tapintata, 
szeretete s mindent megbocsátó erényei előtt.

A szerető feleség jó  angyala a háznak, 
őrizője a családi békének, boldogságnak ; büsz
kesége, ékessége, ragyogó dísze, koronája a 
férfi életének.!

* (Folyt, köv.)

Gyűlések hónapja.
Az építő egyház. Első helyen az egyetemes 

nyugdíjintézet végleges szervezését említjük, mely 
kiveszi a koldusbotot az elfáradt egyházi szolgák 
és özvegyeik, árváik kezéből. Századokon által 
volt bizonytalan az elbetegesedett lelkipásztor és 
családja sorsa. Szerényebb eklézsiában csak annyi 
jövedelme volt, hogy illett reá a magyar köz
mondás: „élni kevés, meghalni sok“. Vagyont 
szerezni éppenséggel lehetetlen volt. Innen-onnan 
80 éve, hogy megkezdték kerületenként, esperes- 
ségenkónt a gyűjtést az özvegy- és árvagyámolító- 
alapokra. Egyházunk önkormányzati életének termé

kenységét mutatja az, hogy ilyen módon körül- 
b dől 1 millió 200.000 koronát gyűjtöttek össze 
elődeink e célra, csak hogy áldás nem igen volt 
rajta. E hatalmas összegnek vagy 50 külön gazdája 
volt és semmi hatalom nem volt képes az erőket 
egyesíteni, holott igy hatalmas alkotás létesült 
volna. Még aránylag a Dunán túl jártak legjobban : 
ott 210 forint segélyt kaphatott egy-egy özvegy 
elég szép befizetés fejében. A bányakerületben 
csak 80 forint jutott. A dunáninneniben esperességi 
intézetek keletkeztek; itt végre is bőid. emlékű 
Reischel Károly, nagyszombati polgár segített a 
bajon, aki az elaggott lelkészek, tanítók és özve
gyeik némi gyámolítására szép alapítványt tett, 
amely mai nap körülbelől 330,000 koronára rúg. 
A zsinat végre lehetővé tette, hogy vállvetett 
erővel egyetemes nyugdíjintézetet teremtsünk. 
Igaz, a magunk jóakarata kevés lett volna hozzá. 
Segített rajtunk az állam, amelynek forrásai egyre 
gazdagabban csörgedeztek. Ezelőtt 11 évvel már 
800 kor. nyugdíjat tudtunk Ígérni s ma odajutot
tunk Isten segítségével, hogy legalább 2400 és 
legfölebb 4800 kor. nyugdíjat tudunk biztosítani 
az Úr szőlleje megfáradt munkásainak, s 1600 kor. 
ellátási díjat az özvegyeknek, 200 koronát egy-egy 
árvának.

A nyugdíjintézetre valóban büszke lehet egy
házunk. Nem csak azért, mert nagyon kedvező 
helyzetet teremt, hanem méltányos intézkedéseinél 
fogva is. A gyermekek számára vonatkozó korlá
tozás megszűnik; a teljesen elárvult gyermek neve
lési járuléka felényivel magasabb. Á hivatalban el
hunyt lelkész hozzátartozói betegápolási átalányt 
kapnak. Ötévi szolgálat után, ha az egyházi szolga 
keresetképtelenné lett, a nyugdíj kijár, szintúgy 
halálesetén az özvegynek az ellátás. A tanárnál 
30 év, a lelkésznél 40 év után bekövetkezik a 
rendes nyugdíjazás ideje. Nevezetes intézkedése a 
szabályzatnak, hogy a hivatalvesztésre ítélt lelkész 
vagy tanár családja szintén kap megfelelő ellátást, 
a míg a férj új keresethez nem jut. E nyugdíj- 
intézetből a tanítók ki vannak zárva, mivel róluk 
az állam bőkezűen gondoskodott.

A nyugdíjintézet vagyona egy esztendő előtt 
1.200,000 koronán felül volt; most a 10 éves for
dulón tőkeképpen kap az államsegélyből 301,000 
koronát, azon túl évi segélyül a közalap jövedel
méből 48.000 koronát, az államsegélyből 300,000 
koronát; — ehhez járul még a kamatjövedelem és 
a tagok befizetése. A javaslatot Gyürky Pál ügy
vivő előadása után egyhangúlag elfogadták. Álta
lános nagy megnyugvás töltötte el a kebleket s 
Gyürky Pált az intézet fejlesztése körül tanúsított 
fáradozásaiéit az egész közgyűlés lelkesen ünne
pelte. Dicsőség légyen Istennek, hogy így meg
tekintette az ő népét.

Nagy jelentősegű határozat az is, hogy a nagy 
állami segélynek nagy részét, 415,500 koronát az 
egyházi adónak csökkentésére fordítják. A hol a 
gyülekezeti tagok aránytalanul nagy terheket visel
nek, ott az adót leszállítják az állami adó 37 száza
lékáig. Ami hiányzik, azt a közvagyonból fogják 
pótolni. Nagy könnyebbség ez híveinkre, akik itt- 
ott roskadoztak már az óriás terhek alatt. Most
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lélekzetvételekhez jutnak árva és áldozó gyülekeze
teink, ők viselték a terhet, amidőn az államnak 
nem voltak iskolái. Sőt egy újabb örvendetes hírt 
jelenthetünk. Megindult a mozgalom a stóla1 meg
váltása végett és hisszük, hogy ez is diadallal fog 
végződni.

Még egy alkotásról számolunk be. Ez alkalom
mal csak rövidesen, mert nemsokára hosszabban 
fogjuk ismertetni. Az egyetemes egyház dr. Sztehló 
Kornél egyet, egyházi ügyész indítványára elhatá
rozta, hogy a Budapesten tanuló egyetemi s egyéb 
főiskolai tanulóknak az üllői-úti házban internátust, 
azaz Otthont nyit, hogy számukra meleg, családias 
fészket biztosítson és őket a fővárosi gondviseletlen 
élet hányatásaitól megóvja. A gondolatért és meg
valósításért (mert ennek munkájában is ő jár elől) 
sok száz evangélikus szülő lesz hálás Sztehló 
Kornélnak és azoknak, akik megalkotásában részt 
vettek. Lapunk újév után közölni fogja azon mun
kálatot, amelyet e Budapesti Evang. Főiskolai Otthon 
szervezéséről Kovács Sándor, pozsonyi theol. akad. 
tanár, a Theologus-Otthon felügyelője, kidolgozott.

Szó volt a budapesti egyetemi prot. theol. fakul
tásról is, amelynek felállítását régóta sürgeti egy
házunk, de amelyet az állam kormánya mindig jobó 
időkre halogat. Újra meg fogják sürgetni. Talán több 
eredménnyel. (Folyt, köv.)

VEG YESEK.
Az Evangélikus Családi Kör folyó hó 21-én, 

szombaton délután fél 6 órakor fényesen sikerült 
estélyt rendezett a Deák-téri egyházi épület zsúfo
lásig megtelt dísztermében. Zsilinszky Mihály a 
Luther-Társaság elnöke Lorántfy Zsuzsánna feje
delemasszonyról nagyhatású ünnepi beszédet mon
dott, mely után Elischer Gizi Mendelssohn Fanta- 
siáját és „Cserebogár változatok" című saját bájos 
szerzeményét adta elő. Hornyik Jancsika, a Király- 
Színház tagja, a „Baba" belépőjének művészi el- 
éneklésével. „Mind egyforma a legény" kezdetű 
saját szerzeményű dalával, a „Kertészleány" című 
vígopera és a „Hugenották" egy-egy áriájának az 
előadásával érdemelte ki a zajos tapsokat. Az első 
számot Teleky Ferenc joghallgató kisérte zongorán. 
Ezután Szy Mária úrhölgy, bölcsészethallgató olvasta 
fel „A női lélek és a vallás" című értekezését, 
Járossy Jenő joghallgató előadta Vendéghegyi Géza 
„Zrínyi Ilona nikomédiai lakomája" című melodrá
májának szövegét Vér Páltól A kitűnő zongora- 
kiséretet maga a szerző, Vendéghegyi Géza látta 
el. Végül Popper Dávid „Magyar rapszódiá“-ját 
adta elő Zupancsics Vilmos gordonkaművész Elischer 
Gizi zongorakisérete mellett. Az ünnepélyt tea-es
tély követte, ezt pedig az éjféli órákig tartott, fénye
sen sikerült táncmulatság, melyen az első négyest 
120 pár táncolta. Az est rendezése és sikere körül 
főleg Majba Vilmosnak, a fáradhatatlan elnöknek 
voltak érdemei. Az iinnepélylyel kapcsolatban meg
említjük. hogy az egyesület e heti közgyűlésén 
tisztviselőkül a következőket választották meg: 
elnök Majba Vilmos igazgató; alelnökök: Kayser 
Szilárd dr. és Seltenreich Kornél; titkár Podr-

hodszky György; jegyző Benedek Béla; pénztáros 
Páczai Ilonka ; ellenőr Hollósi Mariska ; könyvtáros 
és háznagy Schrőder Lajos. A vegyes énekkar 
vezetője Morascher Hugó zenetanár, azonkívül még 
irodalmi szakosztály és vigalmi bizottság alakult.

Laukó-emlékünnepély Kecskeméten. Kegyeletes 
ünnepélylyel rótta le háláját a kecskeméti ág. hitv. 
ev. egyház néhai nagyérdemű lelkésze Laukó Károly 
iránt, amidőn halálának évfordulóján november 
12-én a kecskeméti sírkertben, hol a volt puritán 
életű pap hamvai porladoznak, szép, magas, fekete 
márvány síremlékét felavatta. A síremlék felállítá
sához a pestmegyei esperesség özvegy-.árva intézete 
200 koronával járult, a pestmegyei egyes lelkészek 
s egy-két egyház is elküldte a maga adományát e 
célra, hogy megörökítse emlékét annak a papnak, 
aki a pestmegyei özvegy-árva intézetnek feltámasz- 
tója s hosszú időn át önzetlen és fáradhatatlan elő- 
munkása volt. A hiányzó összeget, a nagyobb részt 
pedig a kecskeméti hálás egyház adományozta. 
S hogy nem csak nagynevű papja, de az egykori 
kiváló paedagogus, kántor-hitoktatója: Kressák Pál 
iránt is lerójja a kegyelet és hála adóját, egyúttal 
ennek sírjára is szép fekete márványemlékkövet 
emelt. A sírkertben délelőtt 11 órakor már kint 
volt s gyászoló Laukó és Kressák családokkal a 
város színe java, amikor Sárkány Béla ez időszerinti 
kecskeméti alesperes-lelkész egy néhány pestmegyei 
lelkész vezetésével a presbitérium megjelent s kez
detét vette a valóban megható ünnepély. A „Városi 
dalárda" és a „Polgári dalkör" felváltva énekeltek 
a síroknál gyászdalokat igen szép előadással. Laukó 
sírjánál Sárkány lelkész mondott megható beszédet, 
majd Koritsánszky János felügyelő helyezte el a 
sírra az egyház koszorúját, a pestmegyei esperes- 
ségét pedig Noszkó István rákoskeresztúri lelkész. 
Kressák sírjánál pedig Mayerfi Zoltán gondnok, az 
egykori tanítvány mondott szívből fakadó beszédet, 
s az egyház koszorúját Sárkány imája után Kori
tsánszky felügyelő tette le. Gyászdal fejezte be a 
kegyeletes ünnepélyt.

Protestánskör Győrött. Győri híveink között 
alapos és lelkes belső missiói munka folyik. Leg
utóbb belmissiói egyesület és Protestáns-kör ala
kult, ez utóbbi a testvér református egyház közre
működésével. Célja az, hogy felolvasások, egyházi 
emlékünnepek rendezésével a protestáns öntudatot 
emelje, amire a mai időben tízszeres szükség van. 
Megnyitó ünnepélyén Payr Sándor, soproni theol. 
akad. tanár, hazai egyháztörténelmünk egyik leg
avatottabb búvár a tanulságos és élvezetes értekezést 
olvasott fel arról a kérdésről: minő hatással volt a 
reformáció a magyar nemzet fejlődésére ? amit az 
egybegyült nagyszámú közönség feszült figyelem
mel hallgatott. Mély áhítatba ringatott Hanély Flóra 
úrhölgy énekelőadása (Kapi Gyula két remekművét 
adta elő) és Kirchner Elek vezetése alatt gyönyörű 
sikerekre hivatkozó énekkar. A rendezés odavaló 
két lelkészünk, Isó Vince és Pálmai Lajos, továbbá 
Kirchner Elek és Benedek Vince buzgóságának 
bizonysága.

Amerika s egyúttal a világ egyik leghatalma
sabb állama, az Egyesült-Államok november elején 
választott elnököt Roosevelt helyére, akinek meg-
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bizása a jövő márciusban lejár. Tulajdonképpen 
csak elnökválasztókat, akik pár hét mulva fognak 
választani. Ez azonban csak formaság, mert az 
elnökválasztók választásával eldőlt, ki fog beköl
tözni a washingtoni „fehér házba“, ahogy az elnök 
palotáját hivják. Két jelölt mérkőzött: a republi
kánus Taft Vilmos és a demokrata Bryan J., hazája 
egyik legnagyobb szónoka. A pálma Tafté lett, 
akit elődje Roosevelt ajánlott s aki bámulatos 
munkaerejével, kérlelhetetlen kötelességtudásaval és 
bátorságával a legtiszteltebb nevet vívta ki azon a 
földön, ahol kizárólag az egyéni érzék és ráter
mettség az emberek mértéke. Taft ötvenegy éves 
és unitárius vallású. Az elődje, Roosevelt, ha elnöki 
tiszte letelik, szerkesztő lesz.

Protestáns esték. A Magyar Protestáns Iro
dalmi Társaság Pozsonyi Köre az egyetemes evang. 
theologiai akadémia tanárai által kezdeményezett 
és évek során át sikeresen tartott „Protestáns 
Esték“-et munkakörébe átvévén, ugyanazon címen 
kiváló erők szíves közreműködésével az e célra 
legalkalmasabb ádventi [és böjti időben építő és 
ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. j

E felolvasások, a vallás, nevelés, történelem ésl 
társadalom körébe vágó közérdekű tárgyakkal fog-1 
lalkoznak.

A felolvasások a programmban megjelölt napo-' 
kon délután 5—6 óráig a theol. akadémia dísz
termében (Konvent-utca 13., I. emelet), kivételes s 
a helyi lapokban előre jelzett esetekben pedig: az 
evang. lyceum tornatermében tartatnak.

A felolvasások rendje XXIII. sorozat. I. Novem
ber 28-án: Jean Paul a vallásos nevelésről. Dr. 
Masznyik Endre, theol. akad. igazgató tanár. — 
Költemények. Hamvas József, ev. lyc. tanár; — 
II. December 5-én: A nagy héten német földön. 
Dr. Losonczi Lajos, ev. lyc. tanár. — Versek. Legifj. 
Szász Károly. — III. December 12-én : A gályarab- 
szabadítő Ruyter M. emlékünnepe. Dr. Zsilinszky 
Mihály és Dr. Antal Géza közreműködésével. — IV. 
December 19-én : Protestántizmus és modernizmus. 
Dr. Sztehlo Kornél, budapesti ügyvéd, a magyar
honi evang. egyet, egyház ügyésze. Versek. Lampérth 
Géza. — E programm alkalomszerűen szavalatokkal, 
ének- és zeneelőadásokkal bővül. A Protestáns 
Esték második kötete 2 koronáért a theol. akadé
miában kapható. Ugyanott megszerezhetők a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság, a Luther-Társaság, 
valamint a Brit és Külföldi Bibliai-Társ. kiadványai.

A besztercebányai evang. egyesület 1908. 
november hó 8-án, vasárnap, Bethlen Gábor utcai 
otthona nagytermében, a reformáció évi emlék
ünnepe alkalmából tartotta I. Protestáns Estélyét. 
Műsora a következő volt: 1. „Erős vár a mi Iste
nünk® dr. Luther Mártontól, 1. és 2. vers, énekli 
a közönség. 2. „A hitjavítás és irodalmunk®, irta 
és felolvassa dr. Oravecz Ödön úr. 3. Gounod Ch.: 
„Hymnus®. Trió, előadják: zongorán Pisó Valéria 
úrleány, hegedűn Láng Zsigmond úr és harmóniumon 
Májer József úr. 4. „Október 31®. írta Csengey 
Gusztáv, szavalja Mockovcsák Jolán úrleány. 5. „Ne 
csüggedj el, kicsiny sereg® Gusztáv Adolf svéd ki
rály éneke a lützeni csata előtt, énekli Figuss Vil
mos egyes, karmester úr vezetése mellet az egye

sülét férfikara. 6. „Erős vár a mi Istenünk”, dr. 
Luther Mártontól, 8. és 4. vers, énekli a közönség. 
— Az 1908/9- téli évad következő protestáns es
télyeinek sorrendje: II. 1908. december 27-én, 
III. 1909. január 17-én, IV. február 14-én, V. már
cius 14-én, VI. április 12-én.

JÓ KÖNYVEK.
Emlékképek a képes szent biblia vásárlóinak.

Tájékozás a képes szent biblia azaz Istennek ó és 
új testamentumában foglaltatott egész szentirása felől. 
Magyar nyelvre fordította Károlí Gáspár. Az eredeti 
szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás. Elő
szavát írta Kenessey Béla erdélyi református püspök, 
Kolozsvár. Bibliabevezetéssel ellátta és saj tó aláfeldol
gozva, szerkesztette Tóthfalusi József, marosvásár
helyi reform, lelkész. Egy kötet. A könyvkedvelők 
angol-vászon, finom színnyomatú és gazdagon ara
nyozott díszkötésében. Ára 34 korona. Előfizetési 
előjegyzési ára ez évi december 10-ig 30 korona. 
Kiadja Hermann Emil „Képes Szent Biblia és 
Vallásos-irat Terjesztő Vállalata", Budapest, VII., 
Damjanich-utca 25/c. E mű vásárlói minden után

ifizetés nélkül külön emléktárgyul választhatják az 
alább írt képek közül akármelyiket. A mű előfize
tési díjából 6 korona alábbi címre küldendő be. 
A fenmaradó összeget utánvételezem. E bibliai 
mű magában foglalja az Ö- és Új-Testamentumot 

..és az Apokrifusokat, Külön mellékletül adja: Dolci 
C., Dürer A., Leonardo da Vinci, Rafael és Rem
brandt világhírű festményeinek színnyomatú képeit, 
ezenkívül a keresztyén világ legnevezetesebb festő
művészei és szobrászai alkotásának 1000-nél több 
fényképmásolatát, melyek között a magyar művé
szeti remekek, nemzeti érdekeinknek megfelelő gon
dossággal vánnak képviselve ; a közbeillesztett táj-, 
térképek és rajzok pedig a szemléltető oktatás le
bilincselő erejével hatnak. Az úri szentvacsora. 
Leonardo da Vinci eredeti festménye után készült 
másolat. Méretei 54/76 cm E kép külön is kap
ható. Ára 2 korona. Luther. Cranach Lukács festő 
műve 1533-ból. A kép méretei 47/63 cm. E kép 
külön is kapható. Ára 2 korona. Kálvin. Holbein J. 
festő műve. A kép eredetijét a szászországi egy
házi főtanács tanácskozó-termében őrzik, Drezdában. 
A kép méretei 47/63 cm. E kép külön is kapható. 
Ára 2 korona. Hermann Emil, képes szent biblia 
és vallásos-irat terjesztő vállalata. Budapest, VII., 
Damjanich-u. 25/c.

Protestáns Árvaházi Képes Naptár 1909-re 
Szabolcska Mihály szerkesztésében jelent meg. Az 
új szerkesztőt, aki eddig is dísze volt naptárunk
nak, melegen üdvözöljük e helyről s kívánunk néki 
sok-sok sikert. A nagy gonddal összeállított nap
tári rész mellett kiváló figyelemre tarthat számot 
a Kálvinról írt cikk, mely a reformátor születésé
nek 400 éves fordulójának alkalmára készült. Ismer
teti és pedig találóan jellemző életrajzokban Darányi 
Ignác, Kochmeister Frigyes br., Kiss Áron, Kenessey 
Béla, Csécsi Nagy Miklós, Ujjvárosy József, báró 
Radvánszky Béla, Fabiny Teofil munkásságát. Köl
teményeket írt Szabolcska Mihály, Endrődi Sándor, 
Sántha Károly, Gárdonyi Géza, Csengey Gusztáv,
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Kiss Áron, elbeszélést Forgács Endre. Alkalmi köz
leményei mind jól vannak megválogatva s rég nem 
volt a naptárban annyi szép kép, mint az idén. 
Közhasznú tudnivalókon kívül a protestáns kerü
letek és esperességek tiszti karát közli. Ára 60 üli. 
A naptárból legtöbb példány elkelt Győrött és 

. Miskolcon (350—350 péld.), Czegléden és Oros
házán (300 — 300 péld.), Nyíregyházán és Püspök
ladányban (220—220 péld.), Kassán és Körmenden 
(200—200 péld.). Azonban még sok helyen ismeretlen 
vagy csak nehezen kél (egész Debrecen p. o. 90 p. 
fogyaszt, Bpestről. Kolozsvárról nincsenek adatok).

Sztehlo Kornél röpiratai. Egyetemes egyházunk 
nagy tudású ügyészétől két érdekes röpirat jelent 
meg az őszi hónapokban. Az egyik a Ne temere 
pápai dekrétum ismertetése és bírálata, a melyben 
azt fejtegeti, hogy a pápai dekrétum kihirdetése 
nem egyházi, hanem állami sérelem, mert bele
ütközik a házasságot szabályozó állami törvénybe 
s az orvoslás kötelessége az államra hárul. A másik 
füzet A protestantismus jelentősége Magyarországon, 
amelyben az uniói törekvések történetét ismerteti 
s önálló levéltári kutatásai eredménye képen érde
kes új adatokat szolgáltat a kérdés történetéhez, 
1806—1818, tehát 12 éven át együttes egyetemes 
gyűléseket tartott a 8 magyarországi protestáns 
superintendentia, de a helytartótanács, hogy a 
protestánsok erejét gyengítse, az 1791. évi törvény 
ellenére betiltotta. A világosan, éles ítélettel írt s 
lelkes protestáns szellemtől áthatott füzeteket ajáljuk 
olvasóink figyelmébe. Megszerezhetők Toldi Lajos 
könyvkereskedésében (Budapest, II., Fő-utca 4.).

A Képes Folyóiratból. (Vasárnapi Újság füze- 
. tekben) az őszön indult meg a XXII. évfolyam. 
Regények és elbeszélések vannak Krúdy Gyulától, 
Fogazzarotól (Kis emberek régi világa, fordítás 
olaszból), Fröhlichné Kaffka Margittól, Bársony 
Istvántól; költemények Szabolcska Mihálytól, End- 
rődi Sándortól, Szávay Gyulától, legifj. Szász Károly - 
tól. Mikszáth Kálmántól van benne két értékes köz
lemény (Mikor a császár királynak készül- Itt látni, 
hogy az Isten leikétől lelkezett nagy írónak minden 
kis apróságán ott csillog a tehetségnek mennyből 
alá hullott mannája s olvasása mily tiszta gyönyörű
séget okoz. A Képes Folyóiratnak minden füzete 
ezen kiviil telve van érdekesnél-érdekesebb köz
leményekkel. Képei részint műalkotások gépmásai, 
részint a közélet kiválóbb alakjainak arcképei, 
részint a nevezetesebb közérdekű eseményének 
egyes mozzatainak megjelenítései. A Vasárnapi 
Újság több mint félszázadja igaz meghitt barátja 
a magyar családnak. Léha irány hasztalan kopog
tat hasábjain; állandó biztos tűzhelye a nemes 
ízlésnek és a magyar szellemnek. Szerkesztője 
Hoitsy Pál, főmunkatársa Mikszáth Kálmán, kiadója 
a Franklin-Társulat (Budapest, IV., Egyetem-u. 4.), 
mely készséggel küld mutatványszámot.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
P. J. Nyíregyháza. Nemsokára levélben részletesen. 

Most csak annyit, hogy a kívánságot jogosultnak találom.
Szí. F. Selmecbánya. Intézkedtem. Eddig a számok 

biztosan ott vannak.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 43.501.

E lő le g e s é r te s íté s .
Van szerencsénk értesíteni t. olvasóin
kat, hogy a Tóthfalusi József által 
szerkesztett és legközelebb megjelenő

Képes Szent Biblia,
magyar nyelvre fordította KÁROLI GÁSPÁR, 
nálunk is kapható lesz és szíves megren
deléseket már most kérünk. *£• a*

A pazar fénnyel kiállított, több mint 
Í000 — köztük 10 színes-nyomású — 
képpel ellátott és dús aranyozásü angol 
vászonkötésbe kötött Biblia ol j* a* at

bolti ára 34  K lesz.
Kedvezményes ár f. é. december Í5-Íg 

30 k o ro na, melyre 4 korona előleget 
kérünk, míg a hátralevő összeget után- 
vételezzük.
Képes prospektussal szívesen szolgálunk ingyen.

Tisztelettel
A LUTHERTÁRS. EV. KÖNYVKERESK. 

Budapest, VIII. kér., Szentkírályí-u. 51/a.

Szabadgondolkodó. Budapest. A Zoványi-ügy jelenleg bírói 
elintézés alatt van. Mivel többféle vád emeltetett, amiknek 
leikébe nem láthatunk s tartalmukat sem ellenőrizhetjük, be 
kell várnunk a bíróság ítéletét, a melynek elfogulatlanságán 
nincs mit kételkedni. Tudtunkkal a bíróság elnökei Baksay 
Sándor és Darányi Ignác, vizsgáló bírák Benedek Sándor 
kir. közigazgatási bíró és Szöts Farkas. Azt azonban bizton 
hiszszük, hogy az ítéletet megokoldsával együtt egész terje
delmében nyilvánosságra hozzák, mert a közmegnyugvást 
csak úgy érhetni el, ha mindenki tisztán lát és mindent lát. 
A theol. akad tanári kar újabb nyilatkozatnak szükségét 
nem látja, mert elvért ment harcba, nem személyért és a 
protestáns elv iránt való kötelességét első, teljesen objektív 
és minden személyi tekintetet mellőző nyilatkozatával lerótta. 
Az, ügynek azóta mellékhajtásai támadtak, amelyek feltét
lenül bírói Ítélet alá tartoznak s azokhoz hozzászólni nem lehet.

Előre felhívjuk olvasóink figyelmét a jövő számhoz 
mellékelendő karácsonyi „Könyves- Asztal" című mellékle
tünkre. Abban oly könyveket ajánlunk, a melyeket minden 
művelt protestáns nyugodt léiekkel vásárolhat és adhat 
ajándékba.

Megjelent és a Luther-Társaság Ev. Könyvkereskedésében 
Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. kapható:

Protestáns Árvaházi
Képes N ap tá r az 1909. évre.
— Szerkesztette: Szabolcsba Mihály. —

Ára 60 fillér, az összeg beküldése ellen portomentesen 80 fillér.

OT5” Kérjük igen  t isz te l t  o lvasóinkat,
hogy szíveskedjenek könyvsziikségletük beszerzése végett a
Luther-Társaság Evang. Könyvkereskedéséhez
(Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a.) fordulni. A Luther- 
Társaság könyvkereskedése az első, minden ízében protestáns 
könyvkereskedés, melynek gyarapodása érdekében áll minden 
hitsorsosunknak.

Hangsúlyozzuk, hogy a társaság utazó-ügynököket 
nem ta rt és ha ilyenek mégis jelentkeznek, azok közön
séges csalók.


