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A 90. zsoltár.
Te benned bíztunk eleitől fogva,
Hajlékunk, Uram, te voltál mindenha.
Mikor még semmi hegyek nem voltának,
S formálva nem volt sem a föld, sem a nap,
Te voltál, te vagy és a jövőben
ÁHsz örök- Isten minden időkben.
Az ember éltét arasznyivá tetted
És azt mondod az emberi nemzetnek :
Legyetek porrá, mert porbul levétek!
Ezer esztendő annyi csak te néked,
Mint a tegnapnak ő elmúlása
És egy éjnek rövid vigyázása.
Sebes árként jár köztünk az enyészet,
Csak rövid álom az emberi élet.
Fű, mely tán reggel még hozza virágát.
S a szálló nap már látja hervadását.
Csak addig tarta, míg időt adsz nekünk,
Míg búsulásod nem száll ellenünk!
Óh Uram, de ha sorra vizsgálsz minket
S nézed, mi minden nyomja lelkeinket,
Ha ellebbented a fátyolt szívünkről,
Haragod miatt többé nem kelünk föl.
Időnket ott úgy elenyészted,
Mint a sóhajtást, mint a beszédet.

Járjunk bölcs szívvel a te ösvényidben,
S te fordulj hozzánk erős, igaz Isten!
Éltünk mig hagyod, hogy nyomorogjon?
Könyörülj már a te szolgáidon!
Jóvoltod mi ránk töltsd ki kora reggel,
Hadd áldjon ajkunk vidám énekkel.
Fordítsd el rólunk lelked búsulását,
Te ostorodnak nehéz csapdosását!
Tekints le reánk, gyúlj irgalomra,
Adj jobb időket a gonoszokra.
Te szolgáidnak, mutasd meg minékünk,
Hogy te vagy a mi Istenünk, vezérünk.
Nagy dicsőséged ne maradjon titkon
Mi rajtunk, Uram s a mi fiainkon.
Minket örökké — örök hatalmas!
Csak te vezérelj, csak te igazgass 1

Szabolcsba Mihály.

Székács imádsága.*

Életünk szélső határa kimérve,
Óh alig-alig hetven-nyolcvan évre.
Az is javarészt csak búk, bajok árja,
Volt, nincs, tovaszáll, mint a felleg árnya,
Óh célt ki érne vizsgálva téged?
Haragod súlyát ki mérhetné meg?

„Kegyelemnek Istene, szent Atyánk! Hoz
zád emeljük fel lelkeinket, hozzád kiáltunk
fel erőnek és vígasztalásnak mindenható
Istene. Mert tudjuk, hogy kedves előtted, ha
gyermekeid ragaszkodó bizalommal jelennek
meg könyörgéseikben a te színed előtt; mert
hisszük, hogy meghallgatod szívből fakadó,
a te országod diadaláért esdeklő fohászkodá
sainkat.
„Kérünk téged, közöljed velünk a te szent

Taníts meg azért, hogy a mi életünknek
Parányi voltát, Istenem, értsük meg.

* Lásd a „Székács József életéből* c. cikket, mely ez
imádság történetét elbeszéli.
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lelked ajándékait; ajándékát az igazságnak,
hogy se jobbra, se balra el ne térjiiuk a te
ösvényedtől; ajándékát a békességnek, mely
minden értelemnek fölötte van, melyet nem
a világ ad, hanem a te Fiad hagyott minékiink; ajándékát az állhatatosságnak, hogy se
halál, se élet, se fejedelemségek, se hatal
masságok, se jelenvalók, se következendők,
se magasság, se mélység el ne szakasszon
minket a te szeretetedtől, mely a Krisztus
ban vagyon ; ajándékát a közösség és egyetér
tésnek, hogy mint a te szent fiad testének
az anyaszentegyháznak tagjai, csak egyet
akarjunk: felépülni a te templomoddá és épí
teni a te templomodat, melyben lakozó legyen
a te dicsőséged.
Juttasd eszünkbe hivatásunkat, hogy mi a
te Fiad megváltottai, a te követeid vagyunk,
hogy elmenvén mind e világba, tanítsunk
minden népeket, s a hit és keresztség által
az ujjászülemlés nagy munkáját műveljük, s
azon gondolatból, hogy te, óh Krisztus! ve
lünk maradsz a világ végezetéig, országod
építéséhez új erőt, az akadályok közt kitar
tást, a küzdelmek közt bátorságot merítsünk,
tudván, hogyha tusakodik is valaki, azért
még nem koronáztatik meg, hanem ha igazán
tusakodik.
Ki azt Ígérted, hogy velünk maradsz:
mutassad meg magadat, óh üdvözítő Krisz
tus ! mert nagy szükségünk van tereád. Ne
fordulj el tőlünk, mivelhogy mi elfordultunk
tetőled, — sőt légy irgalmas bűneinknek s
töröljed el azokat szent véreddel, melyet ki
ontottál érettünk, s buzdíts, hogy mint te :
hívek maradjunk mind a keresztnek haláláig.
A siralom völgyéből kiáltunk hozzád, közben
járónk, királyunk, főpapunk, segítsd meg a
te népedet; öntsd ki ránk, mint az első pünköst napján, a te szent lelkedet, hogy mint
a te apostolaid, a te nevedért szenvedni ké
szek legyünk; ébresszed fel az apák szent
emlékezetét a fiákban, hogy mint ők, a te
evangyéliomodat s annak üdvözítő igazságait
befogadjuk, terjesszük, védelmezzük, inkább
engedelmeskedők néked, semhogy az embe
reknek.
Te parancsoltad meg, Istenünk, hogy min
den lélek a felső hatalmasságnak engedelmes
legyen. íme Urunk, mi engedelmeskedünk és
a te igédnek hódolunk. De megemlékezünk
szent Fiadnak ama parancsolatáról is: „adjá
tok meg Istennek a mi Istené, és a császár
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nak a mi a császáré4'. Megadjuk mi a csá
szárnak, a te szolgádnak, a mi földi urunk
nak a legjobbat, a te áldásodat, melyet
lekönyörgünk fejére, kérvén tégedet, a minden
jó adomány és tökéletes ajándéknak atyját,
hogy fedező szárnyaiddal vegyed őt körül és
császári családja minden tagját. Úgy áldj
meg mindnyájunkat egyenként és egyetemben,
amint készek vagyunk az igéd parancsolta
szent kötelmeket iránta őszintén és lelkiis
meretesen teljesíteni. Oh Atyánk, ki lakozol
hozzáférhetetlen világosságban, mennyei vilá
gosságoddal hódítsad meg nekünk hazánk
atyjának szivét, hogy amidőn lábaihoz borul
egyházunk és szól Jákobbal a te prófétáddal:
„el nem bocsátlak, míg meg nem áldasz!“
meghallgassa könyörgésünket s mi áldhassuk
őt s áldhassunk tégedet, hogy lelkiismeretünk
megmentett szabadságával megadhassuk néked
is, óh Isten, azt, ami a tied, az Istené 1 Ezt
kérjük óh Atyánk, te látod sziveinket; te
légy tanúbizonyságunk, hogy tiszta lélekkel
kérjük ezt.
Légy áldott, óh Isten, a mi Krisztusunk
nak atyja, ki a te nagy irgalmadból újjá
szültél minket az élő reménységre, s azon
örökségre, mely el nem veszhet, meg sem
hervadhat; mely számunkra a mennyben tartatik. Oh add, hogy ezen örökséget, lelkünk
üdvösségét elvehessiik. Hallgass meg minket,
a te szent fiad nevéért. Amen.“

A vízcsepp.
v.
Azon az éjszakán a szemét sem hunyta be
Faragó János. Nem tudott aludni. Reggel felé
egyik leánykája, a 7 éves Boriska álm ában
sírva így kiáltott fe l:
— Ne menj el mi tőlünk, kedves, édes
anyánk, ne hagyj itt b en n ü n k et!
Mintha ismét és ismét tőrszúrás érte volna
az apa szivét Felugrott fekhelyéről, ruháit
magára hányta, s kisietett a szobából. Odakint
neki támaszkodva a pitvarajtónak, kitört belőle
az önvád nyomán kelt fájdalom és elkezdett
sírni, zokogni, mint a gyermek. Későbben a
riska mellett is, amíg etette, ellátta, folyton
hullatta könyeit. Töprengett, gondolkodott.
Valami nagy dolog fölött törhette a fejét. Ki
m ent az udvarra, s ott fejét lehorgasztva fel
s alá járkált. Meg-megállva hosszan nézett a
sötét fenyvesre, mintha azoktól a susogó fenyők
től akarna valamire nézve tanácsot kérni.
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Tépelődéséből a riska riasztja fel. Jelenti, hogy
jóllakott, s most m ár inni szeretne.
Kiereszti a riskát az ólból s a kúthoz hajtja.
Vizet húz a vályúba, s a tehén mohón neki
lát a habzó, friss italnak.
Faragó János mellette áll, s nézi . . nézi,
mint csepeg le a víz a kút kávájára helyezett
vederbó'l egy nagy lapos kőre. S milyen lyukat
vájt m ár az a kicsi vízcsepp a kemény
anyagban!
S amint tűnődve szemléli János a gyenge
vízcsepp hatalmas m unkáját, — lelkében nagy
elhatározás születik meg.
Ha az az igénytelen vízcsepp képes kivájni
a kemény k ö v e t: ő, aki ember, erős férfi nem
lenne képes arra, hogy elzüllöttségét megutálva,
eltékozolt életévei és szerettei elhanyagolása
fölötti könyhullatásával üreget vájjon vétkei
által megkövesült szive sziklájába?
() nem lenne képes arra, hogy Istentől nyert
szabadakaratát a maga és övéi javára hasz
nálja fel?
Ha az a vízcsepp olyan nagy dologra képes,
mennyivel többre volna képes ő, ha a k a rn a ;
ha tudna a k a rn i; ha a megjavuláshoz lenne
e re je !
— Lesz erőm, lesz erőm, Isten a tanúm r á !
Kiáltott Faragó és jobb kezét ég felé, esküre
emelte. S mintha esküjére «amen»-t m ondana
az ég, megkondult a tem plom ba hívó reggeli
harangszó. Úgy érezte, m intha újjá született
volna. Vidáman nyitott be asszonyához.
— Meg tudsz-e nekem bocsátani? kérdezte
tőle.
— A bűnbocsánat Istennél van, — felelt az
asszony. Amit ellenem vétett kigyelmed, azt én
elfeledem.
— Eelfleded — kiáltott örvendező lélekkel
Faragó. Áldjon meg érte az Iste n !
Es csókjaival halmozta el nejét, m ajd sorra
k arjaira vette kicsiny gyermekeit, ölelte, csó
kolta őket s felesége kérdésére, hogy mi tö r
tént vele, csak ennyit felelt vidáman, boldogan:
— A vízcsepp! A vízcsepp!
— Most pedig a te bocsánatod elnyerése
után megyek a templom ba, Isten bűnbocsátó
kegyelméért esedezni.
— Kigyelmed a tem plom ba?
— Én hát! Válaszolt meggyőző hangon
Faragó.
— Hallod a harangszót? Milyen szépen
hangzik. Egészen másképp szól, mint ennekelőtte. Sohasem hallottam, sohasem értettem
azelőtt, hogy mit mond. Most értem és érzem.
Templomba, Istenhez hív, új életre.
— Azt mondja a harang ércnyelve, hogy
Korhely Jancsi meghalt, neki csendítenek. De
Faragó János, a te urad, gyermekeid apja él,
most született újra. Megyek leborulni az Úr
hatalma s kegyelme előtt s hálát adok neki
megtérésemért. És el is ment.
Mikor kilépett az ajtón, felesége felkelt, fel
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öltözött s gyermekeivel körülfogva a családi
asztalt, összekulcsolt kezekkel, áhítatos lélekkel,
buzgó imádságban adtak hálát Istennek a férj
ért és apáért, aki elveszett, de m egtaláltatott;
aki meghalt, de feltámadott.
VI.
Faragó Jánost gyerm ekkora óta senki sem
látta az Úr házában. Mikor belépett, minden
szem rátapadt. A lelkipásztor m ár akkor az
írást m agyarázta. Hirdette az Istennek véghetetlen kegyelmét ek k ép p en : « . . . úgy szerété
Isten a világot, hogg az ő egyetlenegy szülött
Fiát adná hogy minden, valaki hiszen ő benne,
el ne vesszen, hanem örök életet vegyem. (Ján.
ev. III. 16.) Hirdette a mennyei Atya bűnbo
csátó irgalmát, aki a megtérő bűnösnek meg
bocsát. Hirdette az Isten örök szeretetét, amely
most ismét leszáll a földre s örömet, békét,
boldogságot hoz m inden benne bízó, megtérő,
hű szívnek.
— Legyetek hálásak — úgymond — a
mennyei Atya iránt, aki az ő szeretetének
részesévé tett m inket s nyilvánvaló az ő jósága
most is hozzánk, amidőn megengedi érnünk
egyszülött Fia születésének szent ünnepét.
Faragó János csak hallgatta, hallgatta a
szép beszédet. Úgy érezte, hogy az örök élet
vizének cseppjei kivájják bűnös szive kőkemény
szikláját. Leborult a padra . . . buzgó imádságba
m erült s lelkében Istenével megbékülve tért
az istentisztelet végeztével övéihez, haza.
Otthon kedves meglepetés várt reá. Felesége
boldog örömmel borult n y ak áb a; gyermekei
pedig mind új ruhába öltöztetve ujjongva vet
ték körül, s egyik a másikat túllicitálva dicse
kedtek, hogy mi m indent hozott nekik a Jézuska.
Amult-bámult a szép karácsonyfa láttán, amely
az asztalon állott gazdagon feldíszítve, s könyezve nézegette az apróság sok szép ruháját
s játékszereit, melyekkel a szegények legjobb
barátja, az áldott Jézus lepte meg az ő sze
retteit.
— Nemcsak a gyerm ekeknek szerzett örö
met a Megváltó, hanem nekem is, — szólt
dicsekvőleg felesége és megm utatta a meleg
nagy kendőt, amivel neki kedveskedett a könyö
rülő szeretet.
— Sőt rólad sem feledkezett meg az Üdvö
zítő. Enekeskönyvet és Bibliát hozott számodra,
hogy ezekből tanulj ezután isten félelmet, irán 
tunk szeretetet, bölcs és jó életet.
— Áldott legyen az Isten szent neve, aki
megengedte érnünk e napnak ö rö m é t! így
szólott a gazda.
— Áldott, áldott leg y en ! Mondá rá hitvese.
És áldott az a jó, nemes szív, aki mint az
Isten szeretet-angyala betért hajlékunkba, hogy
hirdesse nekünk, szegényeknek is az égi ö röm 
hírt s földre jöttét az isteni örök szeretetnek 1

,

(Folyt, köv.)
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Székács József életéből.
Irta : Zsilinszky Mihály.

Mielőtt Székácsnak a lezajlott 1848/9-iki poli
tikai nagy események utáni tevékenységét, az ev.
egyház önkormányzatának megvédése és vissza
szerzése körüli érdemeinek ecseteléséhez fognék:
szükségesnek tartom a szabadságharc előtti mun
kálkodásának egyik legfényesebb tettét legalább
röviden megérinteni. Ez a budai evang. egyháznak
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megalapítása, mely nélkül ez még sokáig nem jö
hetett volna létre.
A budai evang. egyház a múlt század negyve
nes éveiben, mint leányegyház, Pesthez tartozott.
Az egyházi szolgálat Pestről igen sok bajjal járt,
mert akkor még nem volt lánchíd és téli időben,
kivált jégzajláskor, minden közlekedés lehetetlenné
vált. Az a körülmény pedig, hogy az evangélikus
vallású nádorné Mária Dorottya főhercegnő Budán
lakott és hogy a rossz közlekedés miatt sokszor

Székács levele Györy Vilmoshoz, a melyben káplánjának hívja.
(Özv. Győry Vilmosné birtokában levő eredeti után.)

*7 ,
///
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lett megakadályozva a pesti evangélikus templomba
való járásban: arra indította Székácsot, hogy a
budai" hívekkel egyetértve, Budán külön anyaegy
házat 'alkosson és ott külön evang. templomot épít
sen. Ez merész és nagy elhatározás volt, melyet
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csakis a vallásos és hithű nádorné segítségével
lehetett megvalósítani.
Mihelyt a fenkölt gondolkodású főhercegasszony
Székács tervéről értesült: azonnal hivatta őt. Alig
lépett be a fényes palota termébe, alig foglalt he-
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lyet a nádornéval szemben levő karosszékben, a
fenséges asszony e szavakkal szólította meg: „Nos,
mit tegyünk most ? Csupa fül vagyok, hogy az ön
véleményét meghallgassam". Székács szerényen így
válaszolt: „Fenséges asszonyom ! Kész tervvel jöt
tem s ha megengedi, előbb egyes pontjait soro
lom elé, melyekre azlán egyenkint visszatérhetünk.
Első pont, hogy többé káplán ne választassák,
2. Budán önálló egyház rendes pappal szereztes
sék, 3. ne a gyülekezet járjon Fenséged termeibe
bizonytalan időre, hanem Fenséged járjon a budai
evangélikus templomba; és ha Fenséged nem lesz
többé Budán, az evang. istentisztelet és a templom
akkor is megmaradjanak, mint ittlétének emlékei11.
A nádorné felkelt helyéből, fel s alá járt hall
gatagon szobájában, kezeit dörzsölgetve. Azután
így szólt: „Kiszámította-e ön, mennyibe kerülne
ez?" „Igenis, kiszámítottam. Fenséged tízezer fo
rint alapítványt tesz, a budai hívek pedig nem
volnának méltók, hogy isten napja rájok süssön,
ha más tízezer forint kamataival felérő összeget
évenkint ki nem állítanának . . . . 1200 forint
ból pedig a papfizetés, melyet én egyelőre csak
hatszáz forintra tennék, kikerülne; a többi pénzt
és áldozatokat — nem hagyva ki számításból a
külföldet — az országos részvétből lehetne besze
rezni : így minden egyéb költség kikerülne, sőt
maradna is valami. Ezen maradék képezné az évről-évre szaporítandó templomalapot és paplaképítési alapot, míg Budavárában az evangéliumi
hit nem vándorol többé, hanem állandó lakos lesz".
A nádorné ekkor így sóhajtott fel: „Ah, ha én
gróf Károlyiné lennék !“ Erre Székács, elértve az
áldott lélek aggodalmát, azt kérdezte tőle, visz-e
rendes számadást kiadásairól? — „Mi végre kér
dezi ezt ö n?“ „Csak azért, válaszold Székács, mert
gyanítom, hogyha Fenséged egy összegbe össze
vonná mindazon kiadásokat, melyeket Budán léte
óta egyházi célokra fordított, nem is kellene gróf
Károlyinénak lennie, mégis már fennállhatna Budán
az evangélikus templom és papiak".
A főhercegasszony utalt budai tartózkodásának
bizonytalan idejére, mire Székács megjegyzé, hogy
éppen azért kell megragadnia a jelent, nehogy azt
mondhassa a magyar evangélikus egyház, hogy a
nádornéval az evangélikus hit is elköltözött. „Ked
ves Székács — válaszold arra a nádorné — rend
kívül fel vagyok izgatva, hagyjon engem egyet
aludnom, hogy gondolkozhassam tervei felett."
Két nap múlva ismét hivatta Székácsot és kezébe
adta a tízezer forintról szóló alapítványlevelet. Fel
tételül csak azt kötötte ki, hogy csak olyan pap
választassék, akit ő akar.
(Folyt, köv.)

VEGYES.
Épül a Luther-Ottlion. Augusztus elején átadta
a Szent ímre-collegium az általa bérelt helyisége
ket a Luther-Otthon-bizottságnak. Másnap már meg
kezdődött az átalakítás munkája. Francsek Imre
jónevft budapesti építész tervei szerint. Az épület
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50—52 egyetemi hallgatót fogadhat be. Legközelebb
értesíteni fogjuk a közönséget a munka előre
haladásáról.
Felvételre jelentkezni még mindig lehet. Félre
értések elkerülése végett megjegyezzük, hogy ingye
nes helyek az intézetben még nincsenek.
Tisztelt Gyülekezetek!
Kedves Testvéreink!
Magyar ágost. hitv. evang. egyházunk 1908.
évi egyetemes közgyűlése dr. Sztehló Kornél indít
ványára elhatározta, hogy a Budapesten tanuló
főiskolai ifjúságnak az idei őszön családias otthont
nyit üllői-úti házában.
E határozat régóta érzett bajra szolgál orvos
szer gyanánt. Közegyházunk meg akarja védeni a
gondviselő, meleg szülői szárnyak oltalma alól ki
került ifjakat a fővárosi élet különféle csábításai
tól, hogy lelkűket épen és tisztán őrizzék meg az
élet Dagy feladatai számára. A főváros központján,
a tudomány- és műegyetemhez közel, a klinikának
pedig tőszomszédságában 55 ifjú számára létesít
internátust, amely egészséges lakást, jó élelmezést,
fürdőt, kisebb bajokban gyógykezelést, keresztyén
ifjakhoz illő szórakozásra megfelelő helyiséget biz
tosít a fővárosi viszonyokhoz mérten olcsó áron. Az
intézet élére igazgatóul művelt lelkű, kiváló nevelői
érzékkel megáldott tanárt vagy lelkészt állítunk,
aki nem csupán az igazgatás mindennapi teendőit
végzi, hanem atyai vezére, tanácsadója, támasza
lesz az internátus tagjainak; a gyengéket támo
gatja, az elesetteket fölemeli, az erősek elé pedig
oly célokat tűz, amelyek törekvéseiknek szárnyakat
nevelnek s lelki életűknek tartalmat adnak. Gon
doskodunk arról, hogy'e főiskolai otthonban tovább
folytatódjék ifjúságunk egyházias, valláserkölcsi
nevelése; sorozatos előadásokat rendezünk szá
mára, megismertetjük vele vallásunk igazságait a
koreszmék megvilágításában, a protestáns egyházak
történelmét, evang. egyházunk alkotmányát és közintézményeit, hogy ez intézet falai közül idővel
egyházi ügyekben teljesen tájékozott s vallásához
ragaszkodó, érte élni és dolgozni tudó felügyelői
nemzedék keljen szabad szárnyra.
Az internátusi nevelés, ha helyesen értelmezett
keresztyén szabadság elvén alapszik, a főiskolai
fokon sem ellenkezik a reformáció elvével, mely
az egyéniség kifejlődésének hódol. Az angol egye
temek collegiumai világhírűek s e nagy nemzet
minden kiváló szelleme örömmel és hálával gondol
vissza a keljelükben töltött évekre, mert ott tanul
ták meg a helyes önművelés módját, ott szerezték
meg az életnek magasabb szempontból való meg
ítélésére a fogékonyságot. A fővárosi élet sok
örvénye egyenesen ráutal bennünket e példa köve
tésére. Hazai példák sem hiányoznak. A róm. kath.
egyház a kelenföldi Fehérvári-úton gyönyörű házat
emelt a hasonló célokat szolgáló Szent Imre-collegiumnak; ugyanoda épül a Báró Eötvös Józsefcollegium, mely az állam pénzéből létesül. Itt van
példaképpen egyetemes egyházunk egy régebbi
intézete a pozsonyi Evang. Theologusok Otthona,
mely közadakozásból jött létre s amely szerencsés
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középút a lármás kaszárnya s a rideg kolostor között.
Ahol a tanulók „megtalálják — az intézet egyik
barátja szerint — a földiekből azt a keveset, a
mennyeiekből azt a sokat, amire szükségük van“.
A pozsonyi Theol. Otthon kipróbált rendszerét
alkalmazzuk a budapesti Otthonban is, amelyet a
nagy reformátor emlékére „Luther-Otthonnak“ nevez
tünk el, egy szobában két ifjút szállásolunk, de
lesz néhány szoba, ahol csak egy-egy ifjú lakik.
Eszerint állapítottuk meg az évi ellátás díját 800 K,
illetőleg 1000 K-ban Az egyetemes egyház az
Eöry Sándor-alapból évi 4000 koronával segélyezi
az intézetet, azonban a felszerelés tetemes áldoza
tot igényel. Ez az oka, hogy az egyetemes egyház
ennek fedezésénél saját forrásain és pénzerején
kívül a gyülekezetek és egyháztagok önkéntes
hozzájárulására is számít. Az ősi kútfőhöz fordul,
az evang. hívek kipróbált hitbuzgóságához és áldozatkészségéhez, amely a nemes ügyet sohasem hagyja
cserben.
Tisztelt Gyülekezetek! Evang. Egyházunknak
új tűzhelye épül. Küldjétek hozzá fölöslegetekből,
hogy minél előbb fölépülhessen.
Alapító tag egyszersmindenkorra legalább 100
koronát, pártoló tag évente 10 koronát fizet.
Az adományok és gyűjtőívek az egyetemes
pénztárba küldendők (Budapest, Deák-tér 4) „Luther-Otthonra“ megjelöléssel. Az adományokat nyil
vánosan nyugtatjuk.
Az Istennek áldása legyen az adományokon és
adakozókon!
A magyar ágost. hitv. evang. egyetemes egy
ház főiskolai internátus-bizottsága nevében
Scholtz Gusztáv,
Sztehló Kornél dr.,
püspök, egyházi elnök.

világi elnök.

Evang. theologusok figyelmébe. A magyar
ágost. hitv. evang. egyetemes egyház theol. aka
démiájába és a vele kapcsolatos Evang. Theologu
sok Otthonába a felvételért 1909. évi augusztus
hó 20-ig kell folyamodni. Az intézet a múlt éven
húszezer korona értéket meghaladó jótéteményt
osztott ki szorgalmas jó viseletű szegény hallgatók
közt. A tanulmány rendjéről és a felvétel módjá
ról részletesen tájékoztat az akadémia és Theol.
Otthon idei évkönyve, amelyet kívánatra készsé
gesen megküld az érdeklődőknek az akadémia igaz
gatósága (Pozsony, Konvent-utca 13).
Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület
eperjesi Collegiumának jogakadémiáján az 1909—
1910. tanév T-ső felére a beiratások 1909 szeptember
1-től 12-ig eszközlendők; az előadások szeptember
16-ikán veszik kezdetüket. Utólagos felvételnek
szeptember 13—15- napjain dékáni-, azután pedig
tanári-kari engedéllyel lehet helye. Akik jogi tanul
mányaikat csak most fogják kezdeni, azok az
érettségi bizonyítványt, akik pedig az egyetemek
ről, vagy más jogakadémiákról lépnek át, azok
eddigi leckekönyvüket tartoznak a beiratásnál fel
mutatni. Azok az egyéves önkéntesek, akik tény
leges katonai szolgálatukat f. évi szept. hó végén
fejezik be, október 1—8. napjain iratkozhatnak be.
A vizsgálatok határideje szept. 1-től 15-ikéig terjed.
A félévi tandíj 50 korona. Evangélikus lelkészek,
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tanárok és tanítók fiai — tekintet nélkül vagyoni
viszonyaikra — minden további folyamodás nélkül
a tandíj felét fizetik. A jogakadémiai hallgatók
vallásfelekezeti különbség nélkül részesülhetnek a
Collegium kebelében fennálló újonnan épített s
kényelmesen felszerelt tápintézet kedvezményeiben;
ebéd- és vacsoráért az első félévben szept. 1-től
december végéig 60 korona, csak ebédért 34 kor.
fizetendő. A tápintézetbe havonkint is be lehet
lépni, mely esetben ebéd- és vacsoráért 17 kor.
fizetendő. Kívánatra havi 3 koronáért reggeli is
kapható. Az arra érdemesek igényt tarthatnak a
Collegium által évenkint kiosztatni szokott ösztön
díjakra, valamint a szegénysorsúak tandíjmentes
ségre, tápintézeti díj elengedésre s a jelentékeny
alaptőkével rendelkező „Jogász segély-egylet“ támo
gatására. A jogakadémiai ifjúsági, valamint a collegiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére
áll. A szünidőben mindennemű felvilágosításokkal,
levélbeli megkeresésre is, szívesen szolgál a jog
akadémia igazgatósága.
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi ősi
Collegiumának jogakadémiáján, a hazai ág. hitv.
ev. egyház ez egyetlen ilynemű tanintézetén az
1908—1909. tanév alatt a következő tanárok mű
ködtek : dr. Mikler Károly dékán, dr. Ereky István,
dr. Flórián Károly, dr. Hebelt Ede, dr. Horovitz
Simon, dr. Obetkó Dezső, dr. Réz Mihály, dr. Szlávik Mátyás (rendes tanárok); dr. Horovitz Imre,
dr. Máriássy Béla, dr. Sztehló János (magán
tanárok).
Az első félévben 23 tantárgy 95 heti órában;
a II. félévben pedig 30 tantárgy 104 heti órában
adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián össze
sen 362 hallgató volt beírva, úgy hogy ez a tan
intézet a hazai tíz jogakadémia között a legnépe
sebb.
Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a segély
egylet támogatásában, tandíj és tápintézeti díj el
engedésében stb. Ezen a jogcímen a joghallgatók
által élvezett kedvezmények összege a múlt tanév
alatt meghaladta a 9000 koronát. Az akadémiai
ifjúság egyesületei: a jogász-testület, segélyegylet,
turista-egylet és vívó-egylet, élénk működést fej
tettek ki. Mindezekről részletes adatok a Collegium
„Értesítő“-jében olvashatók, melyet a Jogakadémia
igazgatósága 20 fill. levélbélyeg beküldése ellené
ben bárkinek készséggel megküld. A városban
egészséges és nem drága lakások elegendő szám
mal állanak rendelkezésre s az ifjúság ellátása
jutányos. E mellett a tápintézettel egy telken levő
collegiumi theol. Otthonban mintegy 15 evangélikus
vagy református vallású joghallgató félévenkint
60 koronáért lakást, fűtést, világítást és kiszolgá
lást kaphat, ez esetben tehát teljes internátusi el
látást élvez. Az „Otthon" szabályai az Értesítő
theologiai részében, egész terjedelmében közölve
vannak. Tekintve a fendelkezésre álló internátusi
helyek csekély számát, kívánatos, hogy az érdek
lődők az „Otthon" felügyelő-tanáránál felvételi
kérelmüket még a szünidő folyamán bejelentsék.
A Pozsonyba kerületi gyűlésre készülők figyel
mét felhívjuk a Deák-szálló hirdetésére.
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Legújabb!

Imakönyvek.

A protestantizm us h aladásának akadályai.
Egyháztársadalmi tanulmány. írta ifj. dr. Berzsenyi
Jenő. Ára 60 fill., portó mentesen küldve 65 fül.
Sztehlo Kornél felolvasásai. 1. Modernizmus
és protestantizmus. II. A jövő vallása. Ára 1 kor.,
portómentesen küldve 1 kor. 05 fill.
Házi oltár. Iskolák és magánosok házi buzgólkodására szánt evangéliomi elmélkedések. I.
Ádventtől pünkösdig. írta Raffay Sándor. Ára
1 kor 50 fill., portómentesen küldve 1 kor. 60 fill.
A nő hivatása a m agyar protestantizm us
küzdelm ében. Irta Sztehlo Kornél. Ára fűzve
10 fillér, portómentesen küldve 15 fillér.
-------- Kaphatók: --------

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

Legjobb szakácskönyv
a Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította,
magyarázatokkal ellátta és szerkesztette alsószopori Nagy Ferencné. Ára fűzve 3 kor., kötve
3 kor. 60 fillér. Portómentesen 20 fillérrel több.
— — Kapható: --------

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, Vili., Szentkirályi utca 51/a.

SZ.

—

Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv 9-ik
bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 147* X9 cm nagy
ságban 1 kor. 50 fill., fekete bőrbe kötve, arany vágás
sal, tokban6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., aranyvágással, tokban 3 K. fekete bőrbe kötve, aranyvágással,
tokban 6 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban 6 kor.
------ Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal
2 kor. Párnázott borjúbörkötésben, tokkal 6 kor.
Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás.
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbörbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.
Székács József : Im ádságok és buzgólkodások evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6.
kiadás. Vászonba kötve 1472X 9 cm. nagyságban,
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor.
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.
--------

K a p h a t ó k : --------

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

Énekeskönyvek.

Hüttinger S.

Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve
2 kor. 20 fill. — Egész vászonba kötve, valódi
aranynyomásű kehellyel 2 kor. 60 fill.
Chagrin
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel
és metszettel 6 kor. — Finom chagrinbőrbe kötve,
valódi aranynyomásű kehellyel és aranymetszés
sel 7 kor. — Finom chagrin bőrben, valódi arany
nyomású kehellyel, kapoccsal és aranymetszéssel
7 kor. 50 fill. — Finom chagrin bőrben, valódi
aranynyomású kehellyel, gyöngyvirágdíszítéssel,
arany és fehér nyomással 8 kor. — Párnázott
borjúbőrben, valódi aranynyomású kehellyel, arany
szegéllyel és aranymetszéssel 10 kor. 50 fill.
Győri énekeskönyv. Egész vászonba kötve,
valódi aranynyomású kehellyel 3 kor. 60 fill. —
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehelylyel és aranymetszéssel 8 kor.
— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Békéscsabai énekeskönyv. Egész vászonba
kötve, valódi aranynyomású kehellyel 3 kor.
— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Beliczay-féle keresztyén halotti énekes
könyv. Egész vászonba kötve 2 kor. 40 fillér.

„DEÁK”
szállója Pozsony,

Stefánia-út és Gtinther-utca sarkán.

A város legszebb helyén, a főpályaudvar közelében, a főhercegi park
kal szemben. Villamos megálló
hely. — A kényelem minden
modern eszközével fölsze
relt szép szobák. Villa
mos világítás, lift,
fürdő a házban.

-------- Kaphatók: --------

Finom ízléssel berendezett

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében

kávéház.

— Budapesten, VIII , Szentkirályi-utca 51/a. —

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 45769

