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A pesti utcáról.
Oklömnyi ember áll az utcazajban,
Rövid nadrágon iskolás gyerek.
— Villámos gépek, csengők, hengerek
Elölte az óriás kirakatban.
Körűié nagy parázna forgatagban
A kávéházak léha népe zsong.
— Ott benn megindul egy fényes korong.
Nézi a gyermek merőn, szakadatlan.
Jobbról és balról löknek egyet r a jta ...
— Ügyet sem vetve a suhogó népre:
Csak néz a fiú a berregő gépre,
Szinte segít szemének — füle, a jk a . . .
Nézem a fiút s elfog az iszony
Egy lelkembe sötétlő gondolatra:
Vájj’ ki lehet e gyermek anyja, apja?
Nem hurcolják e kávéházba este
S holnap reggelre nem lesz-e majd veszve
Egy munkás agy. . . s tán egy új Edison ?
Lampérth Géza.

Jöjjetek én hozzám, vegyétek fel az én
igámat.
Máté ev. 11. 28—30. v.

A böjti napok komoly, megilletődést keltő ün
nepi hangulata a Golgotha ormára, az Üdvözítő
keresztfájára irányozza szemünket. Még az érzéket
len, fásult lélekről is leolvad a közöny jege, midőn
látja, hogy szenved a világ bűnéért az Isten fia,
hogy ontatik ki vére, hogy töretik meg, teste annak,
aki soha bűnt nem cselekedett, s akinek szájában
álnokság nem találtatott. A hívő pedig felbuzdulva
a nagy áldozaton, töredelmes szívvel omlik porba,
ajkán dicsőítő ének, hálaadó sóhaj kél a vóghetetlen

isteni szeretet láttára. A fölszálló sóhajban és ének
ben kiárad a megváltott ember érzésvilágának
egész gazdagsága, odaadása, mely a szenvedő Krisz
tushoz láncolja elszakíthatatlan erős szálakkal.
Midőn a lelket érzései nagy erővel ragadják meg,
amidőn életének igazi nagy pillanata, mondhatni
ünnepe van, a. kitörni készülő szót rendszerint le
nyűgözi az elfogódás, megilletődés. Mikor a szív
megtelik fájdalommal, elnémul az ajk. De ez elfo
gódás, ez elnémulás ékesszólóan beszél: azt beszéli,
azt hirdeti: „Szerettél engemet, szeretlek tégedet,
én Jézusom! Föláldoztad magad érettem, véghetetlen szerelmedből, én is föláldozom a te szentséges nevedért magamat. Fölveszem a te igádat,
amelyet érettem hordoztál és követlek utadon tűrő
lélekkel". A sebes szárnyú képzelet egy pillanat
alatt befutja Jézusnak egész élete ösvényét, megmegáll pályájának fordulóin s csodálattal borul le
életének s halálának nagysága, fensége előtt. l)e
kit ne késztetne hódolatra az a törhetetlen kereszt
fáig tartó hűség, amelylyel Jézus hivatását, élete
szent célját szolgálta ? Az a lemondó, magát meg
tagadó engedelmesség, amelylyel mennyei atyja
akaratának engedett s az a kimeríthetetlen szere
tet, amelynek mását a világ nem látta soha, ami
még a gyalázat fáját is a megdicsőülés örök emlék
jelévé avatta?! A Megváltónak egész.élete pályája
gazdag tanulságos mozzanatokban, amelyek lebilin
cselik a fogékony lelket, — de hitünk szerint mégis
legnagyobbnak látjuk őt akkor, amidőn föltámadt
ellene a gyűlölet haragos tengere s nem riasztja
vissza; látja a golgothai keresztet, hallja az elva
kult, elszédített nép gúnykacaját, bántó szitkait,
hondokán érzi a töviskoszorút s nem tántorul meg
útján, sőt a biztos győzelem tudatával hív magához
mindenkit nehéz ösvényére: „Jöjjetek én hozzám,
vegyétek fel az én igámat?" Gazdag tartalmú szó
zat ez, méltó a nagy alakhoz, méltó a nagy pilla
nathoz. Fogadjuk meg intő szavát, mely a Golgothára vivő útról hangzik felénk. Közeledjünk hozzá
s vegyük föl az ő igáját.
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Jöjjetek én hozzám! Ez az Üdvözítőnek első hívó
szava. Hagyjuk el e világot, melynek bánata sebez,
öröme mérget rejt s menjünk hozzá, ő a vigasztalás
olajágával fogad, megnyugasztal és megenyhít.
Jöjjetek én hozzám! De hol találjuk meg őt ?
Földi szem hasztalan kutatja, de hívő lelked sze
mével megleled. Ha őt látni akarod, szakadj el
mindentől, ami a múló léthez csatol, gyomláld ki
szívedből még szunnyadó sejtelmét is annak, hogy
te a föld gyermeke vagy s a földön, a földi célok
ért kell élned, áldoznod minden erődet! Ha meg
akarod találni Megváltódat, — le kell tördelned
halhatatlan telkedről a testiség nehéz bilincseit;
tagadd meg magadat, szakítsd el azt a láthatatlan,
rejtelmes szálat, mely a röghöz láncol, porba von,
hogy magasba, égbe ne emelkedjék szellemed. Akit
vágya Jézus felé ragad, legyen ereje ellentállani a
hervadandó földi öröm igézetének, midőn komoly
munka, szent hivatás várja. Meg kell ismernünk őt,
életét, kisértéseit, bele kell hatolnunk isteni taní
tásának mélységeibe, hogy igazságait lelkünk el
idegeníthetetlen tulajdonává tegyük s akár fényes
sikerek, akár leverő csalódások jelöljék ütünk irá
nyát, — mindig az Üdvözítőt tekintsük egyetlen
életpéldának, amelyhez lankadatlan kitartás segít
el. Más szóval, ha Jézushoz készülsz, légy hasonlóvá
Jézusodhoz!
Jöjjetek én hozzám, én megvigasztallak titeket.
Az Üdvözítő boldogító jutalmat ígér azoknak, akik
őt követik, a fáradottak és megterheltek nyugodal
mat, pihenést találnak kebelén. A világ, amelynek
önfeledten, megittasulva vagy agyongyötörve karjai
közé vetjük magunkat, egyetlen vágyat sem szenderít el a kielégítés boldog vánkosán. Aki örömre
vadász, gyakran undorral fordul el hódolata egy
kori tárgyaitól. A kincssóvár lelket örökös, kielé
gíthetetlen éhség és szomj kínozza. A dicsőség,
amiről lelked álmodik, amiért verítéked hull irigy
feledés martaléka lesz. A tudomány hideg világa
nem ad elegendő meleget a szívnek s néha évtize
dek kitartó munkája hiábavalónak bizonyul, a ter
mészet és a múlt nagy könyve nem nyílik föl a
kutató előtt, hogy rejtett titkait kitárja. A művész
ecsetvonása, a gyönyörködtető szín- és hangváltozat
gyakran meghasonlott, tépelődő lélek tükre, mely
nek sorsa, hogy az ehagyottság, reménytelenség
avarján száradjon e l! Hány embert ismerünk, aki
nek egész élete temető, minden sírhant alatt egyegy kedves, feledhetetlen, de feltámadhatatlan re
mény. Midőn az élet változó jelenségeit szemlélem
s látom, hogy annyi vágy kielégítés nélkül hal ki
a kebelből, eszembe jut egy régi szép énekünk:
Hagyd el ember e világot,
Jézusnál lelsz boldogságot,
Szenteld néki szívedet!

Fogadj szót keresztyén társam, hagyd ele vilá
got, szakadj el liivságaitól. Jézusnál keresd és
megtalálod boldogságodat. A szenvedésben az ő
szenvedése legyen lelked gyógyító balzsama, meg
aláztatásodban gondolj az ő töviskoronájára s meg
enyhül fájdalmad, beheged a seb. Légy oly nagy
a béketürésben, légy oly nagy a megbocsátásban,
mint isteni Üdvözítőd s a te nagypéntekednek is
leszen húsvét reggele!

5.

S Z.

Jöjjetek én hozzám, így szól, — én megnyug
tatlak titeket. Vegyétek föl az én igámat!
Jézushoz való hűségünk akkor lesz igazán tel
jessé, akkor lépünk mint igazi tanítványok nyom
dokába, ha fölvesszük az ő igáját, az ő súlyos
keresztjét s vele együtt zarándokolunk el Golgothára,
ahol a fényes nap leáldozott. Golgotha, szent hegy
vagy te nékünk, drágább és szentebb a mi szí
vünknek a föld minden hegyénél, szentebb a Sión
nál, mert te lettél az emberiség bűnének engesztelő
oltárává! Te rajtad állott a keresztfa, amelyre
Urunkat a gyűlölet és bosszúvágy fölszegezte, te
hallottad végsóhaját, amidőn reáborult az éj s téged
ért a húsvéthajnal első fénysugára!
A golgothai vértanúhalál a világtörténelem legmegragadóbb jelenete, amelyhez hasonlót teremteni
a leggazdagabb képzelet is szegény s amely fen
ségénél fogva örök tárgya minden idő művészeté
nek. Bűntelen hal meg bűnösökért, áldozat kinzóiért,
alázatos szívvel viseli a tömeg hálátlanságát, céda
dölyfét, kegyetlen vérszomját, szívdermesztő gúnyos
nevetését. Lelkének nyugalmát sem hálátlanság,
sem árulás el nem rabolhatta. Szelíd és nyugodt
a megalázásban, boldogítja a szenvedés, erőt vesz
fájdalmán, mert érzi, hogy halála áldozati halál a
bűn átkát hordozó emberiségért. Az önmegtagadás
tökéletes volta avatja a Golgothát szent hegygyé,
amely felé áhítattal fordul a hívő szeme.
Az önmegtagadást nevezi Jézus az ő igájának,
erről szól íg y : Vegyétek fel az én igám at!'
Mi, akiket születésünktől fogva az önzés ejtett
rabul, akik önérdekünk előtt rabszolga módra csú
szunk, mászunk, érezzük, mennyi lemondásba, belső
harcba, küzködésbe kerül az önmegtagadás, Jézus
igájának felvétele. Oh de legyen bár még olyan
nehéz, minket ne riasszon vissza, tagadjuk meg
magunkat s vegyük fel Megváltónk igáját, az ön
megtagadás keresztjét. És ha eléd áll a kísértő,
érzékingerlő mosolylyal színig telt scrlegetjkinálva,
mámort ígérve, ha lelked eszményét elárulod, zúdítsa
reád az élet minden átkát,, ha ellenállsz, — ne
higyj bűvölő szavának, ha szenvedés ér is, tagadd
meg magadat, vedd fel az Úr igáját. Ha szegény
kolduson megesik a szíved, juttatsz a kevésből
neki vagy részvét jeléül reszkető kezét megszorítod;
ha megbántódnak nemes szívvel megbocsátsz, bár
szakados-szakadatlan ostromol a sértett büszkeség;
ha tudsz nagy célért küzdeni, önzetlenül, gúnyoltatva,
diadalt sem remélve, bár tested lázadoz; ha a port,
melyben jársz Isten országának eszközévé avatod,
— bár a világ ezer csábító szóval hívogat könnyű
szolgálatába; — megtagadtad önmagadat, fölvetted
az Lr igáját, mely gyönyörűséges és terhe könnyű.
Előtted az út, indulj el s haladj rajta bátran. Út
mutatód, világosságod maga az Úr, aki árnyék
módra követ pályádon. Te vagy Krisztus, vezérünk
és útunk.
Boldog az, ki békességgel
Hordozza keresztedet,
Boldog, ki követ hűséggel
S mindenek felett szeret.
Ösvényét te egyengeted.
Ha roskad, Te fölemeled,
Te vagy örökké vele
Lábai szövétneke.

Ősz Pál.
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Ha szeretet nincsen bennem,
semmi vagyok.
— Irta : Ládonyi Pál. —

Abban pedig igaza volt, hogy Linán sok legény
szeme megakadt már. 0 maga nem is sejtette,
micsoda szép hajadonná serdült. Finom keskeny
arcát pirosra festette az egészség és a munka;
termete csupa élet és fiatal erő. Viruló leánynyá
fejlett, arra teremtve, hogy egy családi kört bol
dogítson.
És mégis, ha magányos óráiban jövőjéről el
gondolkozott, nem elégítette ki az a kép, mely reá
várt. A testi munka, mely az ő sorsabeli asszo
nyoknak osztályrészül jut, elfoglalta két kezét, ki
is fárasztotta, de szellemének nem adott táplálékot.
Más után vágyott, bár maga sem tudta, mi légyen
az, csak azt érezte egész határozottsággal, hogy a
sokra igyekező Márta távolról sem lehetett olyan
boldog, mint Mária, ki a jobb részt választotta,
mely tőle soha el nem vétetett. Vájjon mit tegyen,
hogy a jobb rész legyen az övé, hogy Istennek
és az ő paroncsolatai betöltésének élhessen ?
Nagyon nyugtalanította egy idő óta az a vál
tozás is, melyet Gyurkán észrevett. A fiúból las
sacskán nagy darab, kissé nyers, de jószívű ember
vált, ki pár éve már csak lesütött szemmel és
félénken szólt a leányhoz, de amellett a kedvét
kereste és mindent megtett volna érte. Egy vasár
napon, mikor Lina a templomba készült, csak meg
szólalt ám:
„Tudód-e még Lina, hogy gyerekkoromban egy
szer a templomba h ív tál..."
„Tudom, de nem jöttél velem, rossz fiú" —
cnyelgett a leány, de szivét elfogta az ijedség egy
sejtelem miatt.
„Ha most hínál — veled mennék! mondta
Gyurka, — miért nem mondod?"
„Azért, — felelte igen komolyan Lina, — mert
félek, hogy akkor nem az Isten igéje miatt mennél
a templomba."
A nagy legény feje búbjáig elpirult, akadozva
beszélt: „Hát te tudod, hogy szívesen vagyok
veled, Lina?"
„Tudom, és úgy is kell, mint jó rokonnak"
— felelte sápadtan a leány és kiment a szobából.
Érzékeny Ielkülete kitalálta a valóságot s mert
nagyon tisztában volt önmagával, őszintén sajnálta
ezt a becsületes embert, kinek előbb-utóbb fájdal
mat okozni lesz kénytelen.
Azonban, mielőtt a megindult beszélgetésnek
folytatása lehetett volna, Galambosékra rossz napok
következtek: egy nagy, váratlan csapás nehezedett
a házra, feldúlva ott a családi életet. Galambosné
súlyosan megbetegedett.
Már régebben érzett az öreg nő szívbántalmakat, melyek sokszor kínosan átvirrasztott éjjeleket
okoztak az egész háznak, de rövid időn elmúltak.
Most, az előrehaladó korral, a beteg szív kezdte
felmondani a szolgálatot.
Az orvos megtiltotta a felkelést az ágyból; a
legnagyobb nyugalmat s gondos ápolást rendelt,
mely Tinát állandóan a beteg ágyához szögezte.
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Szinte hihetetlen, hogy pár hét alatt mennyire
leromlott az öreg asszony! Ereje, életkedve el
hagyta és csüggedten beszélt a közeli végről, melyet
Lina minden törekvése sem tudott elfeledtetni vele.
Állapota nem javult, mert nyugalom helyet örökös
izgalomban é lt! 0, aki egész életét a munkának és
a vagyonszerzésnek áldozta, most kétségbeesett
arra a gondolatra, hogy ágyban vesztegelni kény
telen s még Linát is kötve tartja, míg a gazdaság
után nem nézhet senki s kényre-kedvre henyélnek
a béresek és cselédek.
„Menj, lelkem Lina, nézz a kapások u tá n !
tudom, ácsorognak fél délelőtt! Hej, ha ón me
hetnék ..."
„Ne aggódjék semmit, kedves néném; rendben
van minden. Bátyám s Gyurka is a mezőn vannak",
„Jaj. ért is ahhoz a férfinép, hogyan kell a
cseléd körmére vigyázni! Istenem, Istenem, most
jön az aratás nemsokára; ki főz majd a sok ara
tóra ? Ha magunk nem nézünk utána, a szemünket
is kilopja ez a cselédnép!"
Lina belátta, hogy még az ápolásnál is fonto
sabb, hogy nénje kedélye nyugodt legyen, azért
más megoldást eszelt ki. Jól tudta, hogy a szom
széd faluban a nagybeteg fiatal jegyzőné ápolására
diakonissza jött ki a városból; erre gondolt s az
orvossal hamarosan megbeszélte a dolgot.
Volt nagy megütközés a Galambos-házban, mikor
pár nap múlva a feketeruhás diakonissa szerény
köszöntéssel belépett s elfoglalta helyét a beteg
ágy mellett. Az öreg asszony, ki nem szerette az
újításokat, alig akarta elfogadni ápolását; a gazda
az udvaron káromkodott. Kitört belőle a régi nyer
seség és durván támadt Lillára :
„Apácát hoztál az én lutheránus házamba?
Mondd meg neki, hogy meg ne lássam odabent,
mert nem tudja majd, ő ment-e ki elébb, vagy az
olvasója!"
„Nem apáca ez, bátyám; evangélikus vallású
nő, kinek életfeladata a szegényeket gyámolítani
s a betegeket ápolni. Meglássa, milyen jól gondozza
majd szegény nénémet, — én meg a gazdaság
körül lehetek. Istenfélő, jámbor n ő ..."
„Csak olyan lutheránus apáca lesz az! Mit ki
nem találnak nálunk i s ! Már mire való a fekete
ruha, fejrevaló, ha nem a pápista vallást majmolni?"
A sötét ruha csak azt jelenti, bátyám, hogy a
diakonisszák komoly életcélt választottak és nem
akarnak a hiúságnak áldozni. Ha beszélne vele,
mindjárt meglátná, milyen áldás a betegre az ilyen
jólelkű, kegyes ápoló!"
A gazda mormogott valamit, hogy tegyen az
asszonynép amit akar és otthagyta Linát, de azért
mégis megbékült már valahogyan és szótlanul tűrte
a diakonisszát a házban.
Az öreg asszonyra nézve igazán áldás volt jö
vetele. Most már megnyugodott, hogy jó kézben
van a felügyelet a házban és nem rettent fel mind
untalan álmából, mint azelőtt, hogy a kamarakulcs
vagy a tejhaszon után kérdezősködjék. Mintha rö
vid pár nap alatt is könnyebben érezte volna
magát.
De tevékenységhez szokott lényének azért
gyötrelem volt mozdulatlanúl egy helyben veszte
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gelni és sokszor türelmetlen, elkeseredett sza
vakkal vádolta a gondviselést, amiért bajjal
verte meg.
A szelíd arcú diakonissza ilyenkor megigazította
fekvőhelyét, frissítőt nyújtott neki, azután elkezdte
vigasztalni lágy, szívhez szóló hangon. Biztatta,
hogy a jó Isten ott van legközelebb, ahol a leg
nagyobb a veszély. Elővette a szentírást és olva
sott fel, belőle szép zsoltárokat, melyek béketűrésre
és az Úr akaratában való megnyugvásra intenek.
A beteg nő eleinte közönbösen hallgatta, később
mind jobban kívánkozott az égi vigasztalás után.
Míg egészséges volt, alig törődött a vallással és
szivének ritka vendége volt az áhitat, most szomjúhozott az Ige után és kiszáradt szemét gyakran
a megindulás könnyei borították el. A szeretettel
jes ápoló észrevette ezt és szivébe jóleső megelé
gedés költözött.
Mégis, akire legjobban hatott a diakonissza je 
lenléte a házban, az Lina volt. Figyelmes szemét
le nem vette róla s egész idő alatt hallgatag volt
és komoly. Most látta a nagy különbséget, amely
e nő ápolása és az övé között volt. Igaz, hogy ő
is szeretettel megtett mindent, ami tőle telt, de
sok tekintetben csak most tűnt szemébe tudatlan
sága. Látta, hogy itt a jó szándék még nem elég,
kell, hogy tudást is áldozzon kiki e szép ember
baráti kötelességnek. Milyen nyugodtan, biztos kéz
zel végez mindent ez a szelíd arcú n ő ! Mikor a
Biblia vigaszát nyújtotta a betegnek, Lina odaadóan hallgatta és lelkét határozatlan vágyak száll
ták meg.
Egy este elaludt az öreg asszony és Lina bá
torságot vett, hogy bizalmasabb beszélgetésbe
kezdjen ápolójával.
„Ha meg nem bántanám — kérdezte szerényen
— régóta van-e kegyed ezen a hivatáson ?“
„Csak két éve még, húgom; miért kérdi"?“
„Olyan rövid idő alatt hogyan tudott olyan jól
megtanulni mindent ?“ kérdezte őszinte csodálat
hangján a leány.
„Jóakarat és szorgalom mellett nem nehéz do
log az, kedvesem! Csak kedv és igazi hajlam kell
hozzá. Lám, maga nem tanulta s mégis ügyes
ápoló. Mindjárt láttam, amint beléptem ide, hogy
jószívű derék leányka!"
„Igyekezem, hogy az lehessek" szólt elpirulva,
de fölemelt fővel Lina.
„Úgy látom, érdeklődik a mi hivatásunk iránt?"
„Nagyon — felelt egészen lelkesülten a fiatal
leány. — Kérem beszéljen róla, hiszen én még
semmit sem tudok!"
(Folyt, köv.)

Messina romjai alatt.
Tizennyolc napig a romok ala tt!
A Purgatorio-utca egyik házában a földszinten
egy anya lakott négy gyermekével. Az apa és munkakíró fivér távol Amerikában. A szegény asszony egy
bis szobácskábán húzta meg magát gyermekeivel:
Natalina 20 éves hajadon, egy 12 éves leányka,
a 10 éves Francesco és még egy kisebb leányka.
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A földrengés a szoba egyik sarkát bedöntötte
és a romok az anya fél testét összezúzva a földre
szorították.
Az anya egy darabig gyermekeit szólitgatta
a nagy sötétségben és vigasztalta őket. Egyiknek
sem volt fogalma arról, hogy az egész város össze
dőlt. Azt hitték, csak az ő házukat érte a katasztrófa.
A szerencsétlen anya a gyermekeket egy darabig
bíztatta; később azonban nyöszörögni kezdett óriási
fájdalmától. Lassan ez is elhallgatott. Az anya kile
helte lelkét és a négy gyermek megmaradt.
Natalina ekkor a kisebbeket magához ölelte és
együtt tartotta őket. Éhezni és szomjazni kezdtek
A sötétben tapogatózva a leány végre megtalálta
azt az aszalt fügét, amit imént karácsonyra kapott.
Tovább egy kis vöröshagymát is találtak. Mindezt
takarékosan elosztotta testvérei közt. Egy vizes
korsót is találtak a sötétben, de a vízbe az össze
tört olajos korsó tartalma is beömlött. Máskor meg
nem itták volna, de most az olaj még táplálta is őket.
Kiabáltak, de hangjuk elveszett, noha a romo
kon át messziről hallották a kikötőben a hajósípok
búgását is és olykor emberi hangok is hatoltak le
sírjukba.
Bizonyos idő múlva Natalina egy katulácska
viaszos gyújtót tapogatott ki a bútor-romok közül.
Egyet meggyujtottak és édesanyjukat nézték meg.
A szegény asszony már föl volt puffadva és egé
szen zöld volt. Elszörnyedtek és többé nem merték
megnézni, de a hulla kínzó szagát mindig jobban
érezték.
Nemsokára a feldőlt almáriom deszkáit bontották
szét, hogy utat keressenek maguknak. Valóban léghuzamot éreztek és néhány gerendát gyötrelmes mun
kával félretolva, rést nyitottak maguknak a romok
között. A hosszú, nagy munkától halálosan ki voltak
merülve. A kis Francesco csodákat művelt, de a leg
kisebb leányka a fáradságokba és nélkülözésekbe
belehalt. Szépen eltemették a törmelékbe a kis
holttestet és ástak a kezükkel tovább. Olykor elálmosodtak és akkor összebújva aludtak. Azután
folytatták a munkát.
Egy kis rést is nyertek fölfelé Fehérneműjük
ből darabokat téptek le és valami pálcikával kidugva
lengették, de hiába, mivel e résen csak halvány
világosság jutott be s az egész egy másik elteme
tett üregbe szolgált.
Végre a kis Francesco fölfelé egy keskeny rést
tudott nyitni, amin lesoványodott testével is nagy
kínnal mászhatott át. De ez már eltemettetésük tizen
nyolcadik napja volt, amint azt később megálla
pították.
A kis fiú a romok közt borzadva látta, hogy
egész Messinának vége van és ő házuktól jó messze
az utcabeli templom mellett óriási romok közt van
egyedül. Elkezdett kiabálni:
— Ide, ide, segítség!
Nemsokára két fegyveres pénzügyőr jött arra,
de kezdetben nem bírták a fiút meglátni, mivel ő
is olyan poros, piszkos és meszes volt, mint minden
körülötte. Kiábálása után végre megtalálták. A fiúcska
esdekelt nekik :
— A nővéreim jtt vannak eltemetve, segítsetek
az isten szerelmére !
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A pénzügyőrök sajnálkozva néztek a földes,
piszkos, sovány teremtésre. Hiszen annyi meg
őrült ember jár a romok közt. A fiúcska tovább
esdekel:
— De hiszen élnek, élnek még. Hamar, ham ar!
Csakugyan a romok alól női hangokat lehetett
hallani. A pénzügyőrök elrohantak és csakhamar
egy kis csapat utászkatonával tértek vissza. Az erős
fiuk csákánynyal szétverték a romokat és a két
leány is mentve volt. De valamennyien soványak,
piszkosak és gyöngék voltak. És fogalmuk sem volt
róla, hogy hány napig voltak eltemetve. Azt hitték
legfölebb három-négy napról lehet szó.
A három testvért hordágyakon a „Savoja“ födélzetére vitték. Csak amikor egészen magukhoz tér
tek, akkor törtek ki egymásra borulva keserves
sírásban. Anyjukat és kis húgukat siratták. Vesz
teségüket a maguk életveszedelmében alig bírták
fölfogni, csak amikor az életet látták, akkor esz
méltek a csapás nagyságára.
A hajón mindenkit mélyen megindított a három
testvér sorsa.
*
Egy ajtó mögött egy fiatal leány áll — halva.
A leányka a katasztrófa perceiben menekülni
akart. Az ajtókilincset meg is ragadta, de az ajtó
zárva volt. Az elgörbített kilincs mutatja a késégbeesés erejét.
Amíg ott küzdött, a fal meg a törmelék rásza
kadt, összenyomta, megölte, de kezével mintha még
most is a vaskilincset csavarná.
Szája még most is nyitva van az utolsó halál
ordítástól; mintha meg volna örökítve az a bor
zasztó kiáltás, amit csak képzelni lehet, de hallani
már nem.
Körülötte fönt, lent, jobbra-balra, rothadó holt
testek.

VEGYES.
Protestáns esték. A „Magyar Protestáns Iro
dalmi Társaság11 pozsonyi köre az egyetemes evang.
theologiai akadémia tanárai által kezdeményezett
és évek során át sikeresen tartott „Protestáns Es
ték" -et munkakörébe átvevén, ugyanazon címen
kiváló erők szives közreműködésével az e célra
legalkalmasabb ádventi és böjti időben építő és
ismeretterjesztő felolvasásokat rendez.
E felolvasások, a vallás, nevelés, irodalom, tör
ténelem és társadalom körébe vágó közérdekű tár
gyakkal foglalkoznak.
A felolvasások a programúiban megjelölt napo
kon délután 5—6 óráig a theol. akadémia dísz
termében (Konvent-utca 13., I. emelet). A felolva
sások XXV. sorozatának rendje : 1. Március 6-án:
Középkori énekmondók. Gagyhy Dénes, állami
főreáliskolai tanár. II. Március 13-án; A pénzszer
zés az újkor kezdetén. Dr. Oppel Jenő, ceglédi
illami főgym. tanár. III. Március 20-án: Tompa
Mihály életéből. Albert József, ev. lyceumi tanár.
IV. Március 27-én: Krisztus—Darwin.PoschKároly,
tanító. Versek. Hamvas József, ev. lyceumi tanár.
V. Április 3-án: Elbeszélés. Baksay Sándor, ref.
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püspök, a Magyar Tud. Akadémia és a KisfaludyTársaság tagja. (Sajtó alatt levő kötetéből.) E pro
gramúi alkalomszerűen szavalatokkal, ének- és
zeneelőadásokkal bővül.
Protestáns kör Késmárkon. Késmárkon Kirchknopf Gusztáv lelkész lelkes fáradozása folytán
„Protestáns Kör“ létesült, mely február 21-én tar
totta alakuló közgyűlését. Miután a lelkész lendü
letes és magasan szárnyaló beszédben ismertette
a Kör feladatát, azonnal megválasztották a tiszti
kart : még pedig védőnek dr. Tátrai Gergely egy
házfelügyelőt, elnöknek Oszvald György lic. fel
ügyelőt, ügyvivő alelnököknek : Kirchnopf Gusztáv
lelkészt és Karátsony Zsigmond lic. igazgatót,
jegyzőnek dr. Szelényi Ödön lic. tanárt, pénztáros
nak Stenczel Pál takarékpénztári könyvelőt.
A Kör a volt lelkész által még 1907-ben kez
deményezett és több idényen át sikeresen tartott
„Prot. estéket11 munkakörébe átvévén, az idei böjti
felolvasások sorrendjét a következőkben állapította
meg. Március 5-én Kirchnopf Gusztáv lelkész: A
nők szavazati joga egyházi ügyekben. Március 12-én:
Dr. Révay József lic. tanár: Óskeresztyén mondák.
Március 19-én Dr. Szelényi Ödön lic. tanár: Korunk
vallásos problémája. Március 26-án Dr. Banczik
Samu lic. tanár: Képek a késmárki egyház törté
netéből. E programm alkalomszerűen művészeti
résszel (szavalatokkal, ének- és zeneelőadásokkal)
is bővül. Bizonyosra vehető, hogy a már eddig is
igen áldásosaknak bizonyult vallásos estélyek,
állandósításuk által még nagyobb mértékben fog
nak hozzájárulni a gyülekezeti élet élénkítéséhez
és a protestáns öntudat fokozásához.
Az ajkai 100 árva javára szerkesztőségünknél
újabban adakoztak a következő olvasóink: Pröhle
Henrik, Pozsony, 1 kor., Arató Frigyes Pozsony
1 kor., Vámos Béla 1 kor., Schumacher Etelka
Cservenka 1 kor., Koch Aurél Strázsa 2 kor.,
Liszka Nándor Debrecen 5 kor., Merkavszky József
Nyíregyháza 2 kor., összesen 13 kor. Utolsó ki
mutatásunk volt 23 kor. Összesen 36 kor. Ez
összeget a gyűjtés befejeztével márc. 8-án elküldöttük Ajkára Tamaska Lajos lelkész úrnak.
A resicabányai szerencsétlenek számára Klimo
Vilmosné úrnő Pribócról 2 kor.-t küldött hozzánk.
Elküldöttük az evang. lelkészi hivatalnak.
A protestáns orsz. árvaház a f. év tavaszán
inegünnepli fennállásának 50. évfordulóját, ebből
a célból a rendező bizottság kéri az árvaház volt
növendékeit, hogy lakóhelyüket és állásukat, illetve
foglalkozásukat tudassák az árvaház igazgatóságá
val (Budapest, VII., Szegényház-tér 1.).
Kimutatás: az ajkai evang. lelkészi hivatalhoz
a bányaszerencsétlenek özvegyei és árvái számára
befolyt kegyes adományokról. A szerencsétlenség
idején a bánat enyhítésére, a könnyek felszáritására siettek, az egyik legszebb isteni szolgálatot
végezték, önkényt szíves adakozásukkal: Nagyszőllősi ev. egyház s Vecse filiája 10.—, Vadosfa
ev. egyház 10.—, Kötcze ev. egyház Somogyin.
21.73, Porogszentkirály ev. egyház 2650, Pécsi ev.
egyház 20.11, Kővágóörsi ev. egyház 20.5, Kővágó
örsi alsóiskola növendékei 2.—, A háti ev. egyház
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4.—, Az aradi ev. egyház 5.—, A mucsfai ev. buzgóságát és hitükhöz való ragaszkodását fokozni.
egyház 12.16, Pulay Gábor bobai lelkész 4.—, Bizalommal kérjük tehát a nt. Lelkész Urakat,
Kákay Mihály Pusztaszentlőrincz 2.— , Molnár Sándor hogy a H á z i 0 11á r t egyházaik kebelében a leg
Szentes 2.—, Az Ev. Családi Lap kiadóhivatala melegebben ajánlani kegyeskedjenek.
I. küld. 19 —, Az Ev. Családi Lap kiadóhivatala
Sajtó alatt van és március közepén fog meg
II. küld. 54.60. Az Ev. Családi Lap szerkesztősége jelenni: Lelki vezér. Imakönyv — írta Gyurát z
3 6 —, összesen 249 kor. 15 f. A tiszta szeplőnél- F e r e n c , a dunántúli evang. egyházkerület püs
kiili szolgálat abban ál! meglátogatni az özvegyeket pöke. — Kileifeedik kiadás. Ara vászonba kötve
és árvákat az ő nyomorúságukban. Áldott a szív, 1 kor. 50 f. A ,,Lelki vezér11 első sorban konfir
mely ezt tenni sugallja. Áldott a kéz, mely a mandusok számára készült, de már az első kiadás
könyörmorzsáit örömmel az éhezőnek adja. A kegyes megjelenése óta legkedveltebb imakönyv ifjaink és
adakozók fogadják e helyről is jótéteményeseik a leányaink számára. A sajtó alatt levő immár kilen
megvigasztalt árvák örök háláját és áldó köszönetét. cedik kiadás (nem mindennapi eredmény a magyar
Ajka, 1909 márc. 10- Tamaska Lajos, ev. lelkész. irodalomban) kiadási jogát társaságunk szerezte meg
Halálozások. Özv. Moravcsik Mihályné, a néhai és kötve 14'/i X 9 cm. nagyságban hozza forgalomba.
aszódi lelkész és nógrádi esperes, (Moravcsik Mihály
A munkabérek és az anyag tetemes áremelke
özvegye, hajlott korban, Aszódon elhalálozott. Benne dése folytán emelkedett némileg a könyv ára is,
egy nagy papnak igazi méltó hitvese, áldott em de a L e l k i V e z é r azért ma is a legolcsóbb ev.
lékű papné tért nyugalomra. Gyümölcséről ismerik imakönyv. Gondoskodni fogunk díszesebb kötések
a fát — az ő életét gyönyörű ékesszólással hirdeti ről is.
az a nagy család, mély utána maradt s mely igazi
Szives megrendeléseket már most kérünk, hogy
termőfája egyházunknak és hazánknak. Gyászolják a szükséges mennyiség beköttetése iránt kellő idő
gyermekei, Moravcsik Emil, egyet, orvostanár, ben intézkedhessünk.
Moravcsik Géza, zeneakadémiai tanár, Paulik János,
Ezt az alkalmat is felhasználva, kérjük a nagy
nyíregyházi lelkésznek, lapunk egykori szerkesztő tiszt. Lelkészi Kart, hogy könyvszükségletének be
jének neje. Egyik űa, Gyula, akit Béri Gyula néven szerzése végett közvetlenül hozzánk fordulni kegyes
mint- kedves költőt szerettünk, java férfi korában kedjék. Könyvkereskedésünk fontos missziót teljesít,
hunyt el évek előtt. — Elhunyt még Raphanidesz melynél szükségünk van minden hitsorsosunk támo
Boyyoszló, lesti lelkész, nagyároni család feje, 70 gatására. Budapest, 1909 február 1. Kiváló tiszte
éves korában. Nógrád egyik legjellemzőbb alakja lettel a L u t h e r - t á r s a s á g E v . K ö n y v k e r e s 
szállt benne sirba. — Buchalla Jenő késmárki k e d é s e VJII., Szentkirályi-utca 51/a.
városkapitány és az egyház egyik legbuzgóbb presbytere 40 éves korában halt el. — Áldás emlé
kökre.
Pályázat.

JÓ KÖN YVEK.
Lampérth Géza új könyve. Szerencsém van
szíves tudomásul adni, hogy legközelebbi líj köny
vem jelenik meg A b o l d o g s á g v á n d o r a cím
mel, amely legújabb költeményeim válogatott gyűj
teményét tartalmazza. A könyv előfizetési ára fűzve
3 kor., díszkötésií példány 5 kor. Az előfizetések
lehetőleg folyó évi április hó elejéig címemre
(Budapest, IV.. Magyar-utca 11. szám) küldendők.
Budapest, 1909 március. Tisztelettel L a m p é r t h
Gé z a . (A könyvből mutatót hoz mai számunk.)
Újdonságok a Luther-társaság kiadásából.
Most jelent meg! Házi oltár. I s k o l á k és ma 
gánosok házi b u z g ó l k o d á sá r a szánt
e v a n g é 1i o m i e l m é l k e d é s e k . írta R a f f a y
S á n d o r , budapesti ág. hitv. ev. lelkész. — I.
rész. Ádventtől—Pünkösdig. Ára fűzve 1 kor. 50 f.,
portómentesen 1 kor. 60 f. Családi körben, családi
kör számára készültek ezek a rövid elmélkedések
— írja a szerző — de hasznos szolgálatot tehet
ez a kis munka nem evangéliomi intézetek internátusaiban, valamint támaszt találnak benne buzgólkodásuk számára a leánygyülekezetek és a szór
ványokban lakó hívek is, kik a templom rendes
látogatásának áldásaiban nem részesülhetnek. Szó
val, egyházi irodalmunk olyan kiváló és fontos
könyvvel gyarapodott, mely hivatva van ev. híveink

A magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház
Theol. Akadémiájánál Pozsonyban filosofiai rendes
tanári állásra pályázat hirdette tik.
A megválasztandó rendes tanár kötelessége a
bölcsészeti és neveléstani tudományokból előadáso
kat tartani, a filozófiai szemináriumot vezetni a
theol. akad. tanterv követelményei szerint. Egyéb
kötelességeit az akadémiai Szervezetben foglalt
szabályok és a felettes hatóságok rendelkezései
szabják meg.
A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíj
intézet jogosított és kötelezett tagja.
Javadalma évi 4000 korona alapfizetés havi
előleges részletekben, 5 ízben esedékes 400—400
kor. nyi ötödéves korpótlék, mely is fizetés termé
szetével b ír; továbbá 800 kor.-nyi lakbér negyed
évi előleges részletekben.
Pályázhatnak oly egyének, akik a Theol. Tan
ügyi Szervezet 20. és 65. pontjában foglalt kellé
keknek megfelelnek.
A megválasztott tanár állását 1909 szeptember
hó 1-én köteles elfoglalni.
A pályázati kérvények a minősítést igazoló
összes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi s
esetleges szolgálati bizonyítványnyal, valamint a
netáni irodalmi működést feltűntető mellékletekkel
a magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház
Theol. Akadémiai Nagybizottságához címzetten
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1909. évi május 30-ig a Theol. Akadémia igaz
gatóságánál (Pozsonyban) nyújtandók be.
A Nagybizottság azonban a pályázat kihirdetése
mellett is fenntartja magának azt a jogot, hogy a
tanszékre valamely alkalmas egyént közvetlenül is
meghívhat, rendkívüli, esetleg magántanárt is alkal
mazhat.
A Theol. Akadémiai Nagy bizottság 1909. jan.
29-én Pozsonyban tartott üléséből.
Hornyánszky Aladár
jegyző.

Pályázat.
A magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház
Theologiai Akadémiájánál Pozsonyban szisztematikai
és új- szövetségi exegetikai rendes tanszékre újból
pályázat hirdettetik.
A megválasztandó tanár kötelessége a nevezett
tanszékkel kapcsolatos tudományokból és segédtudományokból előadásokat tartani, a szemináriu
mokat vezetni a theol. akadémiai tanterv követel
ményei szerint. Egyéb kötelességeit az akadémiai
Szervezetben foglalt szabályok és a felettes ható
ságok rendelkezései szabják meg.
A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíj
intézet jogosított és kötelezett tagja.
Javadalma évi 4000 korona alapfizetés havi
előleges részletekben, 5 ízben esedékes 400—400
kor.-nyi ötödéves korpótlék, mely is fizetés termé
szetével b ír; továbbá 800 kor.-nyi lakbér negyed
évi előleges részletekben.
Pályázhatnak olyan egyének, akik a Theol. Tan
ügyi Szervezet 20- és 65. pontjában foglalt kellé
keknek megfelelnek és theol. tanári képesítéssel
bírnak. Ily pályázók hiányában a nevezett tanszék
ideiglenesen theol. tanári képesítéssel még nem
bíró, de ily vizsgálat tételére jogosított egyén által
fog betöltetni, aki is rendkívüli tanári minőségben
2400 kor.-nyi fizetést és 400 kor.-nyi lakbért élvez
havi, illetve negyedévi előleges részletekben.
A megválasztott tanár állását 1909 szeptember
hó 1-én köteles elfoglalni.
A pályázati kérvények a minősitést igazoló öszszes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi s eset
leges szolgálati bizonyítvány nyal, valamint a netaláni irodalmi működést feltüntető mellékletekkel
a magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház Theol.
Akadémiai Nagybizottságához cimzetten 1909. évi
május 30-ig a Theol. Akadémia igazgatóságánál
(Pozsonyban) nyújtandók be.
A Nagybizottság azonban a pályázat kihirdetése
mellett is fenntartja magának azt a jogot, hogy a
tanszékre valamely alkalmas egyént közvetlenül is
meghívhat.
A Theol. Akad. Nagybizottság 1909 jan. 29-én
Pozsonyban tartott üléséből.
Hornyánszky Aladár
jegyző.

KIADÓHIVATALI POSTA.
Az ajkai árvák részére befoly hozzánk: Bakicáról,
többek részéről 8 kor. 40 fillér, Vigh E., Budapest 8 kor.,
Tomka Károlyné, Ö-Körtvélyes 5 korona, Hrk János,
Málnapatak 2 korona, Németh Piroska, Miskolc 2 korona,
ifj. Hallykó Mihály gyűjtése: (Őzv. Schwartz Jáuosné
5 korona, özv. Horák Józsefné 5 korona, Hirth Malvin
8 kor., ifj. Hallykó Mihály 5 kor.) 23 kor , Reviczky Erzsi
és Paulay Lajosnó gyűjtése: (Paulay L.-né 1 kor., Reviczky
Erzsi 1 kor., Fábry Mariska 1 kor., Wladár Vilmos 1 kor.,
Faludi István 40 fillér, Koncsek Mihály 1 kor., Lafianko
Irén 50 fillér, Reviczky József 1 kor., Rakitovszky Mihály
1 kor., Jarács Mihályné 40 fillér, Török Mihálvné 1 kor.,
Losonczy Andrásné 50 fillér, Nagy György né 1 kor:, Boros
Pálné 40 fillér) 11 kor. 20 fillér, vagyis összesen 54 kor.
60 fillér, melyet átadtunk Tamaska Lajos ajkai lelkész úrnak.

Luther- ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1909 február 1-től 28-ig
befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok tőkefizetése: Özv. Győry Vilmosné,
Budapest 200 korona, Thomka László, Nyustya 200 kor.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: Petrovics
Soma, Szentesi egyház, Svehla Gusztáv, Nemesvigánti fiók
egyház, Baráth Károly, Frenyó Dániel, Kolbenhayer József,
Mispál Frigyes, Rasztóczky Pál, Borofszky Ferenczné, Görgey
Gyula, Nagyalásonyi egyház, Felsődörg’icsei nöegylet, Lifta
János, Zsombor Pál, Ferenczy Izabella, Klein Samu, Kézmárszky Károly, Danhanser Sándor, Ráczkozári egyház,
özv. Thomka Károlyné, G. Szabó Lajos, Zsebeháza egyház,
Raksányi Samu, Szever Pál, Potyondi leányegyház, Burdáts
Lajos, Porogszentkirályi egyház, Gressler Vilmos, Magyar
Géza, Szlancsik Bogyiszló, Kiss Kálmán, Scholtz Oszkár,
Famler G. Adolf, Odor Emília, Iglói ev. polg. iskola, Bobai
egyház, Pfeiffer János, Ivánka Béla, Dammer Adolf, Ferenczi
Samu, Losoncztamási egyház, Terplán Károly, Reviczky
Lajos, Búza János, Fizély Ödön. 1908-ra: Becker Jakab,
Giesz Lajos, Grünwald Dezső, Halwax Gyula, Honéczy Pál,
Hysko János, Janovicsek Árpád, Kardos Béla, Klein Henrik,
Lilge Iván, Maczak György, Nikodemusz Károly, Plagány
András,.. Sípos András, Vidovszky Kálmán, Ujházy Barna,
Fizély Ödön, Jeszenszky Károly, Kirchner Rezső, Pammer
Adolf, Roy Vladimír, Korntheuer József, Daxer Henrik,
Schuler Aladár, Hoffmnnn Károly, Klein Ferencz, Gyürky
Pál, Gura Jenő (4 korona), Eperjesi theol. önk. kör, özv.
Thebusz Jánosnó, Dömötör Lászlóné, Bukovszky Ferenczné,
Petrivaldszky Péter (4 korona). 1906—1908-ra: Chugyik
Pál. 1908 és 1909-re: dr. Kovács Józsefné, Geszler Frigyes,
Hrisznyák József. 1910-re: Pieler Mátyás. 1907 és 1908-ra:
dr. Kostyál Miklós. 1909—1913-ra: Babusnik Ágost. 1903-ra:
özv. dr. Hötz Jánosné.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1909-re :
Novák Bernát. 1908-ra : Bienik János, Horeözky Aladár,
Szilárd Miklós, Zsarnoviczky Milán, Seregély István, Albrecht
Károly (5 korona), Nagykikindai egyház (2 korona).
4. Fiókegyleti pártolótagok'tól évi 1 koronával 1909-re :
özv. Gyürky Pálné, Bakónyszentlászlói egyház, Akáli ev.
nőegylet. 1906 és 1907-re : Mód Sándor.
5. Adományok: Maurer Károly, Miskolcz 4 korona, Csil
lag László, Bács 10 korona.
6. Fgyesség könyvére: Dunáninneni egyházkerület 200kor.
7. Luther-Társaság könyvkereskedése: Petrik Géza be
fizetett 1000 korona.
Összesen befolyt 2418 korona.
Budapest, 1909 márczius 1.
B en d l H enrik
táré. pénztáros.
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Konfirmáltak számára alkalmas ajándékok
a Luther-Társaság Ev. Könyvkereskedéséből
B u d a p e s t e n , Vi l i .

k é r . , S z e n t k i r á l y i - u t e z a 51,a.

Paulik János. Konfirmációi emlékkönyv az evang.
prot. serdülő ifjak és hajadonok számára. Ara
kötve 8 kor. 50 fillér, díszkötésben 6 korona.
Payr Sándor. Hárfahangok. Vallásos költemények
gyűjteménye egyházi és iskolai használatra. Ára
díszkötésben 5 korona.
Gynrátz Ferenc. Lelki vezér. Imakönyv 9-ik bőv. és
jav. kiadás. Vászonba kötve 14*/,x9 cm nagyság
ban 1 kor. 50 fill, fekete bőrbe kötve aranyvágással
tokban O kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.
------ Hit oltára. Imakönyv. ev. keresztyének számára.
3. kiad. Vászonba kötve 1 kor.GOfill., aranyvágással,
tokban 3 kor., fekete bőrbe kötve, aranyvágással,
tokban 6 kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.
Sántlia Károly. Buzgóság könyve. Fekete bőrbe kötve,
aranyvágással, tokban 6 kor.
-------Őrangyal. Prot. ifjak és leányok különösen
konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal
2 kor. Párnázott borjubőrkötésben, tokkal 6 kor.
Kovács Andor Lelki tavasz. Imádságos könyv gyer
mekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás Kék
vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjubőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.
Székács József. Imádságok és buzgólkodások evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. kiadás.
Vászonba kötve 14VaX 9 cm. nagyságban, arany
nyomással és vágással, tokban 5 kor. Bőrbe
kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párnázott
borjubőrbe kötve 10 korona.

családi

5. sz.

lap

Most jelent meg!

H Á Z I O LTÁR
Iskolák és magánosok házi b u z g ó lk o d á sára sz á n t e v a n g e lio tn i elmélkedések.
I RTA :

RAFFAY

SÁNDOR,

budapesti ág. hitv. ev. lelkész.

--------I. rész. Ádventtől—Pünkösdig.--------Ára fű zv e ................................. 1 kor. 50 fillér.
Portóm entesen........................1 „ 60 „
Családi körben, családi kör számára
készültek ezek a rövid elmélkedések
— írja a szerző — de hasznos szolgá
latot tehet ez a kis munka nem evangeliomi intézetek internátusaiban is,
valamint támaszt találnak benne buzgólkodásuk számára a leánygyülekeze
tek és a szórványokban lakó hívek, kik
a templom rendes látogatásának áldá
saiban nem részesülhetnek. — Szóval,
egyházi irodalmunk olyan kiváló és
fontos könyvvel g y a ra p o d o tt, mely
hivatva van evang. híveink buzgóságát
és hitükhöz való ragaszkodását fokozni.
Ka p h a t ó :

A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

A konfirmandusok oktatásához
ajánljuk a következő könyveket:
B e lo h o rs z k y G ábor. Evangélikus konfirmandusok
könyvecskéje. 2. kiadás. Ára 40 fillér.
B lá z y L ajo s. Evangéliumi káté a konfirmáció és a
katekizáció-tanítás melletti használatra. 6. kiadás.
Ára kötve 00 fillér.
G e d u ly L a jo s. Evangéliumi Káté. Népiskoláknak
tankönyvül, konfirmandusoknak vezórkönyvül és
ismétlösöknek kézikönyvül. Ára kötve 50 fillér.
K o ré n P á l. Konfirmációi könyv. 2. kiadás. Ára
30 fillér.
— — Konfirmaéna kniha. 2. wydanie. Ára 30 fillér.
-------Konfirmációi vezérfonál. Tankönyv, olvasóés vezérkönyv. Ára kötve 1 kor.
N ag y Is tv á n . Az Ür vacsorájához először készülök
számára tanítás. Ára kötve 40 fillér.
Rafifay S á n d o r. Evang. konfirmandusok kátéja.
3. kiadás. Ára kötve 40 fillér.

R u ttk a y S án d o r. Konfirmandusok könyve. (Elő
készület az (Jrasztalához.) 10. kiadás. Ára 30 fillér.
— — Konfirmandenbüchlein. (Vorbereitung zum h.
Abendmahl.) 2. kiadás. Ára 10 fillér.
S z e b e ré n y i J á n o s vezérfonala a konfirmálandók
oktatásában. 6. kiadás. Ára kötve 60 fillér.
— — Wyucowánj konfirmandu. Ára kötve 60 fillér.
S z te h lo A n d rá s . Evangyéliomi-keresztyén vallás
tan a confirmatiói oktatás számára. 9. kiadás.
Ára 48 fillér.
T a rts d m eg. a m id v an , hogy senki el ne vegye
a te koronádat! Konfirmációi tankönyv az evang.
ifjúság számára.. Kiadta a soproni evang. lelkészi
kar. 4. kiadás. Ara kötve 60 fillér.
T u rc s á n y i A. M. Konfirmandusok könyve. Ára
kötve 60 fillér.

Bibliák, új testamentomok, imakönyvek, a dunántúli, győri és a békéscsabai énekeskönyvek egyszerűbb, valamint díszesebb kötésekben mindig készletben vannak

A Luther-Társaság ev. könyvkereskedésében
:

Budapest, Vili. kerület, S z e n t k i r á l y i - u t c a 51/a.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 44431
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