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TARTALOM : Oh ón két szemeim. Papp Benedek. — Drágább az állandó, mint sem a múlandó. Tnczédy István. — Kassa 
ünnepe. Jelenvnlt. — Vegyes. — Luther-Társaság. — Hirdetések.

Ó h én két szemeim . . .
Oh én két szemeim, ti az Úrra nézzetek,
Hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhigyjétek, 
Az ő nagy szerelmét, hozzám hív jóvoltát 

Örökké hirdessétek!
Uram, meg ne utálj engemet haragodban,
Ha immár bévettél szent irgalmasságodban.
Kérlek, el ne fordítsd orcádat én rólam,

Yígy bé szent országodban!

Meg foglak tégedet az én igaz hitemmel,
Reád támaszkodom erős reménységemmel,
Es el nem eresztlek, amíg meg nem hallgatsz,

Az én lelki kezemmel.

Oh mennybéli Isten, te vagy én reménységem,
Te erős kezedben vagyon én ellenségem.
Ott vagy te Úristen, én nagy bátorságom,

Ahol nincs menedékem.

Taníts meg engemet te igaz utaidra,
Hogy szerinted járjak, tökéletes Jehova, 
Tartóztasd meg kérlek én ellenségimet,

Hogy ne sértsék fejemet.

' Ne csüggedj én lelkem, ne bocsásd el magadat, 
El még te Istened, bánatodból kiragad,
Gondot visel rólad, aki benne bízik,

Soha nem csalatkozik.
Pap Benedek.*)

*) Pap Benedek kassai polgár volt, alkalmasint éppen 
városi tanácsos. A XVI. század dereka táján élt. 1564-ből 
van róla nyom a kassai városi jegyzőkönyvekben, 1579-ben 
már nem élt. Valószínűen egyike azon kassai polgároknak, 
akik a Debrecenbe készülő Szegedi Gergely reformátort 
Kassán akarták marasztani papnak szép s épületes pré
dikációjáért. Nem érdektelen, hogy a XVI. század legszebb 
magyar protestáns egyházi énekét egy kassai tanácsbeli 
irta. A kassai gyűlés alkalmán bemutatjuk olvasóinknak 
énekeskönyveink e drága gyöngyét. Szerk.

Drágább az állandó, mint sem a 
múlandó.

Ne szeresd hű lélek e világot, nincs benne 
semmi állandó jóság. Óráját sem tudod, mikor 
halsz ki belőle s többé fel nem lelheted: végre 
elhamvad és akkor semmivé válik hozzá való sze
reteted is. Az örökkévaló jókat ellenben örökké 
keressed, hogy áldásuk is örökké tied legyen. 
Minden teremtett dolog e földön hiábavalóság alá 
van vetve, azért ha valaki azokhoz ragaszkodik 
szerelmével, hasonló hiábavalóságnak átka vagyon 
rajta. Minek gyönyörködnél e világi tisztességek
ben? Aki lelkét e világ tisztessége után veti, a 
mennyei tisztességtől fosztatik meg. Aki él-hal a 
világ becsüléséért, annak esze, kedve egészen e 
világé, lelkét is e világnak adja, tetszéséhez al
kalmazza s az ilyenek nem kedvesek Isten előtt. 
Ami veszendő dologtól származik, maga is idővel 
semmivé lesz; elenyészik a világi méltóság is, 
minthogy e romlandó világtól való. Idő előtt eldől, 
mert állhatatlan fundamentumon épült. Tegnap a 
világ csaknem égig emelt dicsőséggel, ma porba 
taszít gyalázattal és becstelenséggel, de ha Isten
nél kedvet leltél, a te dicsőségedet soha senki el 
nein ragadhatja. Jobbá lesz-e, valóban nagy-e, 
akit az emberek szája úton-útfélen magasztal? 
Akit Isten dicsőségre emel, az valósággal nagyobb. 
Krisztusnak menekülnie kellett a földi hatalmasság 
elől, gyalázatra hurcolta, keresztfára feszítette e 
világ. Ha Megváltód nyomdokán akarsz járni, ne 
pompát s kedvet keress e világon, hanem bosszú
ságot és kínszenvedést. Ha Krisztusodért minden 
világi dicsőséget meg nem utáltál, meghalni sem 
tudsz nevéért a veszedelem idején. A menyország
nak nincs más útja, mint a világ minden hiúsá
gának megutálása. Az Úr is a keresztfa gyalázat- 
ján által jutott az örök dicsőségre. Gyönyörködjél,
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ha utáltától, örvendezzék a te szíved, ha csúfság 
és ostorozás ér e földön, mert annál inkább fel
magasztal a mennyei társaság. Mennyit ér a föld
nek tisztessége ? megtanulhatod Jézusodtól, aki a 
pusztában elfordult tőle és inkább választotta az ő 
mennyei atyjának szolgálatát. Te is akképpen

cselekedjél! Az égnek minden dicsősége néki 
szolgál vala, sőt maga volt a teljes dicsőség, 
mégis megüresítette magát e földön jártában. Men
nél nagyobb méltóságra emelkedel e földön, men
tői több világi jó, gazdaság, hatalom, pompa ra
gyog körül, — annál nagyobb legyen belső bánatod, 
hogy miattuk Krisztusodtól távolabb vagy. Márvány 
palotában lakozol? — az Úr istállóban született s 
nem volt fejét hol nyugalomra hajtsa.

Mit használ néked, ha a világ magasztal és 
lelked ismérete vádol? Meggyógyít]a-e a beteget 
az elefántcsont nyoszolya, ha belől forró kínos 
nyavalya gyötri? A beteget az egészség vigasz
talja, egészségest a lelki békesség. Nincs igazabb 
birád Istennél, aki mindent lát s magad leikénél, 
mely nem hazudik. Nekik tessél és ne az embe
reknek 1 Mire vágyódd földi gazdagságra? Utála
tos fösvény az, akinek nem elég gazdagság az 
adakozó Isten. Ez az élet az örökös hazára ve
zérlő út és hasonlatos a hajóhoz. A sok földi jó 
csak nehéz teher, fárasztja az útonjárót s mély 
örvénybe sülyeszti a hajót minden terhestül. Az 
Isten hű szolgáinak minden kincse azért maga a 
Krisztus, aki mennynek és földnek parancsol. S 
az igaz embernek valóságos kincse önmagában 
van, nem rajta kívül. Az az igazi kincs, amit az

utolsó ítéletre is elvihetsz magaddal, nem az, amit 
halálod óráján a földön hagysz. Elvész a világi 
javak gyűjteménye a gyűjtővel együtt, hacsak 
egyszersmind Istenben is gazdag nem lészen. Sze
gényül jöttél a világra, szegényül válsz meg tőle, 
miért kívánod hát, hogy életed közepe különb 
legyen, mint a kezdet és a vég? A földi jó csak 
a vele való élésre szükséges, erre pedig kevés is 
elegendő. A belső kegyelemnek s élő hitnek egy 
szikrája drágább minden földi kincsnél, mert ez 
semmit sem ér Isten előtt lelki tisztaság nélkül. 
Mit érsz vele, ha tested bársonyba és bíborba öl
tözik, de lelked mezítelen és nincs rajt a Krisztus 
érdemére támaszkodó hitnek köntöse? A szegény
séget megszentelte Krisztusban az Isten, mert 
szegény volt, mikor e világra született, járt, kelt, 
szenvedett. 0 fölebb becsülte a földi szegénysé
get a menyország dicsőségének gazdagságánál is, 
miért nem becsülöd te többre e világnak hitvány 
csúfságánál. Ahol a ti kincsetek, ott vagyon a ti 
szívetek is. Isten legyen hát minden kincsed, ha 
néki akarsz igaz híve lenni. Egy szívben két kincs : 
Világ és Isten nem maradhat, egyiktől búcsúzz el!

(Vége köv.)

Kassa ünnepe.
Evangélikus egyházunk két vándorló iker inté

zete az idén Kassa városában jelent meg az évi 
beszámolóra, mint az I. számú egyház szívesen 
látott vendége. Melegségre, népességre méltóan 
sorakozott e gyűlés a megelőzőkhöz. Maga az a 
tény, hogy mintegy 1500 kor.-ra rúgó áldozat tör
tént a szent oltáron ez alkalommal; az elhangzott 
beszédek tartalmas volta, szépsége és hitépítő ereje 
egyiránt mutatja, hogy most is Istennek tetsző, 
áldott magvetés történt, aminek várhatjuk jó remény
séggel boldog aratását is.

Kassa a hazai reformatiónak egyik megszentelt 
helye, amelyet mártírok vére öntözött, hithősök 
lába tapodott. Mintha látnánk lelki szemeinkkel a 
hórebhegyi égő csipkebokrot s mintha hallanánk 
itt az égi szót: „ Oldd meg sarudat, mert szent az 
a hely, amelyen á l l a s z Itt járt Dévai Biró Mátyás, 
a „magyar Luther “. Itt hirdette hatalmas szavával 
az igét a Wittenbergből hazatérő s Debrecenbe 
lelki tanítóvá választott Szegedi Gergely. Kassa 
városának polgára volt Pap Benedek, aki a XVI. 
század legszebb magyar egyházi éneket írta (lapunk 
élén közöljük). Kassa volt fészke a nagy Alvinczy 
Péternek, aki eljött Erdélyből, hogy Kassán refor
mátusok és evangélikusok közösen bálványozott 
prédikátora s Pázmánynak félelmes ellenfele legyen. 
0 volt Thurzó Imrének s Nyáry Krisztinának eskető 
papja is. Kassa érezte először Rudolf alatt az ellen- 
reformáció vasvesszejét; Barbiano elvette az Erzsé
bet-templomot és hallatlan birsággal sújtotta, véres 
kegyetlenséggel üldözte hitfeleinket. Itt volt Bocskay 
fejedelem, Bethlen Gábor, Thököly Imre, II. Rá
kóczi Ferenc székhelye; Bocskay nagy lelke itt 
szállt ki romlandó porhüvelyéből 1606 dec. 28-án. 
Bethlen Gábor itt tartotta menyegzőjét Branden

Kovácsy Sándor,
a Prot. orsz. árvaegylet elnöke, abpesti ref. egyház főgondnoka.
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burgi Katalinnal, Gusztáv Adolf sógorasszonyával. 
Szóval Kassa városa a hazai protestáns egyházak 
minden dicsőségét és gyászát viselte. E viszontag
ságos múlt igazi testvérekké nevelte a kassai refor
mátus evangélikus egyházat; oly Istennek tetsző 
szeretet van köztük, hogy az evangélikus templom 
fölszentelésekor a református pap végezte az egyik 
functiót, a református templom szentelésekor pedig 
az evangélikus. Szép példája annak, hogy a két 
egyház testvéri szeretettel munkálkodhatik egymás 
mellett a nélkül, hogy áldozatot kellene hozni val
lási meggyőződésükből.

A kassai I. egyház lelkesen készült a Luther- 
Társaság és Gyámintézet fogadására. A bizottság 
élén az egyház elnöksége állt : Mohr Béla lelkész, 
dr. Brósz László egyházfelügyelő; őket nagy buz
galommal támogatta dr. E. Nagy Olivér jogtanár, 
iskolai felügyelő, Spielmann Ervin, gondnok s a 
tanítói kar. Halykó Mihály, az egyház egyik buzgó 
s áldozatra kész presbitere a látogatás örömére a 
templomot villamos világítással látta el, mely ez 
alkalommal fénynyel árasztoita el az egész temp
lomot. A kassaiak finom egyházias érzékéről tesz 
bizonyságot az, hogy a szokásos ingyen bankett 
helyett 1000 kor., azaz ezer korona szeretetadó- 
mányt ajánlottak fel a Gyámintézetnek valamely 
szegény egyház számára. Általános helyeslés fogadta 
e szép elhatározást s méltó visszhangja volt ennek 
a közgyűlés azon határozata (Láng Lajos világi 
elnök indítványára), hogy ezentúl a Gyámintézet 
csak oly meghívást fogad el, mely a gyülekezet 
megterhelését kizárja. Vajha a kassai szép példa, 
a bankettváltság követőkre találna.

A gyűlésen az evang. egyházunk előkelői szép 
számmal vettek részt. Ott voltak: Zelenka Pál, 
Gyurátz Ferenc püspökök, Zsilinszky Mihály, Véssey 
Sándor kerületi felügyelők; a Gyámintézet törzs
karából : Raab Károly, Löw Fülöp, Materny Lajos, 
Famler Gusztáv Adolf, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Rad- 
vánszky György, Radványi István, dr. Kéler Zoltán, 
kerületi elnökök, Bognár Endre jegyző; a Luther- 
Társaság egész táborkara Scholtz Gusztáv püspök 
kivételével (akit hivatalos munka tartott távol), a 
főiskolai tanárok közül az eperjesiek majdnem 
kivétel nélkül, Pozsonyból hárman (Masznyik Endre, 
Kovács Sándor és Szelényi Ödön), Sopronból 
Bancsó Antal. A lelkészi karból ott láttuk Kaczián 
Jánost, Paulik Jánost, dr. Walser Gyulát, Doniján 
Eleket, Korbély Gézát, Kovács Andort, Bándy 
Endrét, Geduly Lajost stb. A világiak közül Föld- 
váry Elemért, Glatz Antal bihari főispánt, Fabiny 
Gyulát, Szopkó Róbertét. A vidéki felügyelői kar 
szépen volt képviselve, akadt néhány középiskolai 
tanár is. A helybeliek közül a főispán, alispán, pol
gármester, főjegyző, a ref. esperes: Révész Kál
mán s a főgondnok.

A vendégek zöme szombaton szept. 25-én déli 
12 órakor érkezett Budapest felől. Fogadásukra 
megjelent az egyház presbitériuma s dr. Brósz 
László felügyelő mondott üdvözlő beszédet, amelyre 
az érkezők nevében Gyurátz Ferenc válaszolt.

Délután a Luther-Társaságigazgató’választmánya 
tartott ülést a vármegyeháza dísztermében, majd 
a társaság közgyűlése következett ugyanott. A gyű

lésen dr. Zsilinszky Mihály elnök mondott elnöki 
megnyitó beszédet, amelyben vázolta a társaság 
hivatását az irodalmi eszközökkel, melyek között 
elsősorban a sajtó áll. Reá mutat a tudomány 
legújabb felfedezéseire és vívmányaira s kérdi, hol 
késik az a magasabb lelki tudomány, mely arra

zólyomi Wagner Géza,
az ág. hitv. ev. egyh. egyetemes tanügyi bizottságának elnöke, 
bányai kerületi törvényszékének bírája, pesti magyar egyházá
nak felügyelője, a protestáns országos árvaegylet alelnöke.

tanít, hogy az embereknek hogyan kell és hogyan 
lehet meghódítani az emberek szívét és eszét? Ki 
fogja felkutatni azokat a titokteljes sugarakat, 
melyek belevilágítanak a lélek mélységeibe, hogy 
azoknak segítségével az emberi társadalomnak 
közös célja, az emberiség boldogsága elérhető 
legyen ? Az ember testi bajainak és betegségeinek 
orvosai új meg új gyógymódokat és gyógyszereket 
keresnek és találnak fel, felfedezték a testben 
működő mikrobákat és bacillusokat s ezekkel szem
ben olyan elemeket is, melyek a test épségét és 
életképességét fokozzák. De kérdi, hol vannak 
azok az orvosok és azok a gyógyszerek, amelyek
kel a lelki és erkölcsi betegségek mikrobáit és 
bacillusait fogják elpusztítani, oly célból, hogy az 
állami és társadalmi, a vallási és erkölcsi állapotok 
összhangban fejlődhessenek a természet örök tör
vényeivel? Mikor fog megszűnni a lelki sötétség, 
a babona, a tudatlanság és a türelmetlenség szel
leme. Ki fogja kiirtani az emberek leikéből az 
önzést, az uralomvágyat, az üres gőgből eredő 
hatalmaskodásokat, melyek évezredek óta állandóan 
veszélyeztetik az emberiség békés fejlődését. És 
ki fogja diadalra emelni az Isten- és emberszere
tet erényeit, a törvény, jog és igazság parancsait, 
a vallási jogegyenlőség, a viszonosság és testvéri
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ség nagy elveit, hogy vége szakadjon a középkori 
kiváltságoknak s az ebből eredő erkölcsi, társa
dalmi és politikai hazugságok bűneinek. Az egyet
len főorvos, — úgymond — a Megváltó, akinek 
szeme közel kétezer év előtt bepillantott az emberi 
szív és lélek mélységeibe s megmutatta azokat a 
bacillusokat, melyek az erkölcsi betegségeket már 
akkor előidézték. De az emberi gyarlóság bűnei, 
ezeknek dacára újra, meg újra felülkerekednek s 
előidézik azokat a társadalmi harcokat, melyek az 
emberiség biztos haladását és békéjét akadályoz
zák. És ez évezredek óta van így s ismétlődni fog 
mindaddig, míg az emberek szellemi és anyagi 
érdekeit intéző, gyarló földi hatalmasságok vissza 
nem térnek a Krisztus valláserkölcsi elveinek 
követéséhez. Az irodalmi társaságnak a krisztusi 
tanok terjesztése a feladata. S csak azt kívánjuk, 
— úgymond — hogy tiszteletben tartva a törvé
nyesen bevett vallásfelekezetek vallásos meggyő
ződését, a magunk meggyőződése is tiszteletben 
tartassék, mert ami felfogásunk az, hogy a lelki 
szabadság korlátját csak másoknak hasonló sza
badsága képezhezi és semmi más. Megemlékezik 
ezután az elnök Kassa városának a protestantiz
mussal és a lelki szabadság harcaival való vonat
kozásairól. A vallási szabadság elvei — legalább 
papiroson — el vannak ismerve. A türelem és a 
közművelődés terjedése remélni engedi, hogy nincs 
messze az az idő, amikor a hazánkban levő fele
kezetek nem azt fogják keresni, ami őket elválasztja 
egymástól, hanem azt, ami egyesíteni fogja őket. 
Az erre való törekvésnek csak jó eredménye lehet 
s használjuk fel erre a sajtónak hatalmas fegyverét. 
Ebben a munkában való tevékeny részvételre hívja 
fel a társaság tagjait.

Dr. Zsilinszky Mihály beszédét taps és éljen
zés követte s Gyurátz Ferenc püspök, egyházi 
elnöknek a beszédért hálás köszönetét tolmácsoló 
beszéde és javaslata után a közgyűlés a beszéd 
kinyomatását és terjesztését határozta el. A titkári 
jelentés kapcsán a közgyűlés Csengey Gusztáv 
„Izráel története" eírnű művének ötszáz koronával 
való támogatását, dr. Mikler Károly egyetemi m. 
tanár „Evangélikus egyházjog" című munkájának 
a legszélesebb körben való meleg ajánlását hatá
rozta el. A postillák összeállításával Paulik János 
bízatott meg. S végül, többek között örömmel vet
ték tudomásul Raifay Sándornak eddig elkészített 
bibliai magyarázatát. A közgyűlés igen sok belső 
ügyet és a társaság felvirágoztatását célzó intéz
kedést vitatott meg.

A közgyűlés után a társaság megkoszorúzta 
Rákóczi Ferencnek a dómban elhelyezett hamvait. 
A sírbolt kapuja felett Kovács Sándor pozsonyi 
theol. akad. tanár mondott rövid beszédet. Este 
fél hétkor kezdődött a Luther-ünnepély a kassai 
templomban. A megnyitó után Móhr Béla kassai 
lelkész imádkozott az oltárnál, majd Bancsó Antal 
soproni theol. akad. igazgató tartott magas szín
vonalú előadást a munka jelentőségéről a szociális 
mozgalomban. Kifejtette, hogy a munkának a szo
ciális mozgalomban kiegyenlítő, nivelláló ereje van 
s egyedüli eszköz, mely az emberek között az 
egyenlőséget létre hozhatja. Ismertette a munkás

proletárság eredetét, a tőkés osztály (kartell, trust) 
önzését és a munkásosztály önérzetének és öntu
datának kifejlődését. Kikel a magyarországi szo
cialista agitátorok ellen, akiknek harcmodora nem 
egyeztethető össze a munkáért, a munka becsüle
téért való küzdelem méltó harcmodorával. A harc 
csak maga a munka és annak helyes szervezése 
lehet. Rááb Károly főesperes és Lőw Fülöp lelkész 
gyámintézeti mozzanatokat adtak elő, dr. Nagy 
Olivér jogakadémiai tanár az 1848. évi XX. t.-c. 
végrehajtási módozatairól tartott érdekes előadást. 
A felolvasások meg fognak jelenni a Luther-Tár- 
saság jövő évi értesítőjében. A műsornak minden 
egyes száma nagy tetszést keltett s az ének- és

özv. Haberern Jonathánné, 
az árvaegyleti nőválasztmány elnöke.

zeneelőadások az áhítatot nagyban emelték. A 
műsort több ízben közöltük. Az ünnepély után 
áldozás volt a Luther-Társaság s Gyámintézet 
céljára. A vendégek ez után ismerkedőre gyűltek 
a Schalkház-szálló téli kertjébe.

*

A vasárnapi nap (szept. 26.) ősi szokás szerint 
a Gyámintézeté volt. Reggel 9 órakor kezdődött 
az ünnepi istentisztelet, amelyen Paulik János 
nyíregyházi lelkész imádkozott és prédikált. Alap
igéje Lukács 5, 4—10. v. s tárgya: Mi képesíti 
egyházunkat arra, hogy Krisztusnak igaz halásza 
legyen? Felelet: 1. az ősi hitbuzgóság s 2. a 
belőle fakadt szeretet. A beszédet nagy figyelem
mel hallgatták. Közben a Dalegylet gyönyörű kar
éneket adott elő.

Az istentisztelet után a templomban megkez
dődött a magyarhoni evang. egyetemes gyáminté-
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zet közgyűlése. Az oltár előtt felállított elnöki 
asztalnál dr. Láng Lajos világi elnök üdvözölvén a 
gyámintézet tagjait és az egybesereglett vendége
ket, nagy hatást keltett megnyitó beszédet mondott. 
Két hatalmas érzés vezeti — úgymond — az em
bert minden cselekedetében: az önzés és a szere
tet. Az elsőnek legfőbb kifejezése a nemzeti nagy
ságért való lelkesedés, a másiké a felolvadás az 
emberiség egyetemes céljaiba, a humanizmus, a 
vallás. Az elsőt legkíméletlenebbül az az angol 
mondásban kifejezett gondolat határozza meg, hogy 
akár jogos valami, akár jogtalan, az mellékes; a 
kérdés csak az, hogy hazánknak mi válik előnyére. 
Ez az érzés mindent alá rendel a nemzeti érdeknek

Pálóczi Horváth Zoltán dr., ügyvéd, 
a Prot. orsz. árvaegylet és a Kálvin-Szövetség titkára és 
ügyésze, a pesti ref. egyházmegye világi aljegyzője, a buda

pesti ref. egyház jegyzője

és dicsőségével övezi körül azt, aki akár az erkölcsi- 
ség rovására is szolgálja hazáját. A vallásos érzés 
ellenben az Üdvözítő személyében testesül meg, ki 
szenved és meghal az emberiségért, hogy azt 
bűneitől megváltsa. Az emberiség fejlődésében és 
haladásában mindegyik érzésnek megvan a maga 
szerepe. Kifejti, hogy a két érzés közül az első 
kétségkívül erősebb, mert közelebb fekvő. A másik 
csak később és lassan ébred fel az ember szí
vében és csak magasabb lelki műveltség mellett 
jut áldásos hatásának tudatára. A gyámintézet ün
nepe ennek a szeretetnek az ünnepe és e szeretet 
áldását megvilágítani ünnepi beszédének egyik 
legfőbb feladata. Megkapó színekkel festi az élet 
boldogulásának nagy titkát; soha nem mondani le 
a törekvésekről a jobbra és soha sem keveselni azt, 
amit elérünk. Bemutatja azt az embert, aki csak 
a maga érdekével törődik s akinek nincs miből me

ríteni új bátorságot a csüggedésben a küzdelemre 
és megható képekkel illusztrálja, hogy boldogí- 
tóbb adni, mint elfogadni. Az örömök, melyeket 
másoknak szereztünk, adják meg saját örömeink
nek igazi, fénylő keretét. Nincs — úgymond — 
az az uzsorakamat, mely vetekedhetne ama fil
lérek áldásával, melyeket a mások vigasztalására 
és felsegítésére fordítunk. Ezután vonatkozásba 
hozza az elnök a gyámintézeti munkálkodást áz 
evangélikus egyházzal. Hazánk vezető osztálya a 
közelmúltban is még a közép-birtokos osztály 
volt. Ezt az osztályt egyenesen megtizedelték. 
Nálunk a magyar középbirtok helyét nem mindig a 
magyar kisbirtokosok foglalják el, ami nagy vesze
delme nemcsak a hazának, hanem az ev. egyház
nak és a gyámintézetnek is. Valami kis javulás 
az utóbbi időben mégis tapasztalható és reméli, 
hogy az állandó és erősbüdő lesz. Foglalkozik a 
város nagyobb magyarságával a faluval szemben. 
Megemlékezik a nőegyletekről, mint a gyámintézeti 
munkálkodás leghathatósabb művelőiről. Buzdítván 
a tagokat a szeretet nemes munkájára, a gyűlést 
megnyitja.

Dr. Láng Lajos elnök beszéde mély hatással 
volt a templom közönségére, Gyurátz Ferenc 
püspök, egyházi elnök indítványára úgy az elnöki 
megnyitó beszédet, mint Paulik János ünnepi 
beszédét mind a három hazai nyelven kinyomat
ják és az egyházak között szétosztják.

Gyurátz püspök, egyházi elnök indítványa követ
kezett ezután. A népszerű főpásztor körvonalozván 
a gyámintézet nemes hivatását, többek között elő
adja, hogy a négy egyházkerület gyámintézeti 
célra összesen 48,840 koronát és 43 fillért gyűj
tött. A szaporodás a múlt évi gyűjtéshez képest 
332 korona és 48 fillér. Ezenfelül vései Véssey 
Sándor egyházkerületi felügyelőnek a püspök ren
delkezésére bocsátott 10,000 koronás adományából 
1000 korona gyámintézeti célra, 2000 korona pedig 
az árva-alapra fordíttatott. Láng Lajos 1200 koro
nás alapítványát 200 koronával, dr. Kéler Zoltán 
pedig 1000 koronás alapítványát 412 koronával 
gyarapította. Jelenti továbbá az elnök, hogy a 
Gusztáv Adolf-egylettől 40,000 korona érkezett be 
szegény egyházak felsegítésére s hogy dr. Haubner 
Rezső, Máté superintendens egyedüli örököse, 
40,000 koronát hagyományozott. A hagyományt az 
egyetemes egyház kezeli s a gyámintézet köteles 
évről-évre képviselőt küldeni a Gusztáv Adolf- 
egylet közgyűlésére. Bölcs lélekre valló intézke
dés, mely így ápolja a reformatió szülőföldjével 
való köteléket. Özvegy Ihász Lajosné 1000 kor., 
Breuer József volt euriai biró, ki 1908-ban halt 
meg, végrendeletileg 2000 koronát hagyott a 
gyámintézetnek. A püspök javaslatára a gyámintézet 
megkeresi a kerületi gyámintézeteket, hogy a nő
egyletek és ifjúsági egyletek alakítása érdekében 
minden lehetőt megtegyenek. Zelenka Pál püspök 
méltatta Gyurátz püspök és Véssey Sándor kiváló 
érdemeit, általános tetszés közepette. A közgyűlés 
a Gusztáv Adolf-egylet távozó elnökének dr. Pauk 
Oszkár superintendensnek köszönetét szavazott, 
érdemeit jegyzőkönyvébe iktatta, utódját dr. Har- 
tungot pedig tisztelettel és bizalommal üdvözölte.
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Az adományokról a központi választmány javas
latára a következőkép határozott a közgyűlés:

A nagy szeretet-adományt (5000 kor.) kapta 
egyenlő arányban: Szekszárd, Szent-Gotthárd és 
a felső-lövői tanítóképző-intézet.

A kis szeretetadományban (800—800 kor.) 
részesült Királyfalti-Korniossó, Cserhát-Surány, 
Keszthely, Új-Csanálos. Özv. Kacziányné hagyaté
kából 8Ó0—800 K. Újpest és Ungvár; a Gusztáv 
Adolf-alapból Dacsólam 250 K, a Bocskay-alapból 
Belecska 200 K, a Borbély-alapból a torzsai 
Konfirmándus-Otthon 200 K. 48 egyház kapott 
100—100 K adományt. A Palló-féle alapból 800 
K-t elosztottak 12 özvegy közt. A Leopoldianum- 
ból a leányiskolák, a Theol. Otthonok kaptak a 
szokott arány szerint, a Diakonissa anyaház 1300 
K. A pinkafői s a dunántúli árva-alap 300—300 
K, 4 egyház 145—145 K. — Az osztrák König- 
gratznek is juttattak 100 K adományt.

A kassai I. egyház 1000 K szeretetadományát 
Sátoralja-Ujhely és Szatmár-Németi kapta. A 
hegyaljai egyházmegye szeretetadományát Uj- 
Csanálos (100 K), az eperjesi theologusok ajándé
kát (úrvacsorái kehely) Sáros-Palonca, a pozsonyi 
Theol. akad. Székács József-kör adományát (50 
péld. énekes könyv) az adományozó óhajára az 
eperjesi theol. internátus házi istentiszteleti hasz
nálatra, Gyurátz püspök szép megható beszédben 
köszönte meg az adományokat.

A jövő évi közgyűlés helye Pápa lesz. Akkor 
tartják meg a Gyámintézet 50 éves jubileumát, 
amelyre a Gusztáv Adolf egylet küldötteit is vár
ják. Ez ünnepnek — Láng L. elnök meggyőző 
érvelése szerint — a magyar lutheránusság szivé
ben kell lezajlania. 1911-re pedig Beszterczebánya 
kerül sorra, a felvidék e legtisztább kedves városa.

A közgyűlés az egyházi elnök imádságával s 
áldásával ért véget.

*

Délben díszebéd volt a Schalkház-szállóban. 
A királyt Láng Lajos, a Luther-Társaságot és 
Gyámintézetet, elnökeiket pedig dr. Brósz László 
köszöntötte fel. Gusztáv Adolf emlék-serlege 174 
K gyűjtött a rozsnyói árvaház javára.

A vendégek jó része délután elutazott. Gyurátz 
püspök és Masznyik Endre látogatást tettek dr. 
Fischer-Colbrie Ágost róm. kath. püspöknél, akinek 
előzékenysége tette lehetővé Az egyesség könyvének 
új kiadását. Az első kiadás egyetlen fenmaradt 
példánya ugyanis a kassai püspöki könyvtárban 
van s a püspök úr e példányt a legnagyobb kész
séggel bocsátotta rendelkezésére a Luther-Társa- 
ságnak új kiadás végett. Jelenvolt.

VEGYES.
Új evangélikus anyaegyház a fővárosban. A 

bányai kerületi evangélikus közgyűlésnek a III. 
kerületi ágostai hitvallású evangélikus egyház ön
állósítására vonatkozó határozatát a budapesti egy
házmegye elnöksége képviseletében múlt vasárnap

(okt. 3 ) hirdette ki az új anyaegyház ünnepélyes 
közgyűlése előtt Kacziány János budapesti evan
gélikus esperes. A templomot zsúfolásig megtöltött 
hívők előtt lelkes beszédben fejtette ki az egyház- 
község fontos erkölcsi és kulturális feladatát. Ezt 
követte Szalay Sándor dr. fővárosi kerületi elöl
járó, az egyházközség felügyelőjének magas szár
nyalásé beszéde, a melylyel Scholtz-Gusztáv püspök
lelkészt a közgyűlés nevében eddigi leányegyházától 
elbúcsúztatta. Á közgyűlés volt szeretett lelkészé
nek érdemeit jegyzőkönyvben örökítette meg. A 
közgyűlés azután megállapította az új lelkész meg
hívólevelét és az egyháztanács javaslata alapján 
elhatározta, hogy a lelkészi állásra folyó évi októ
ber hó 26-iki lejárati határidővel nyilvános pályá
zatot hirdet. Még néhány, az anyásításra vonatkozó 
ügy elintézése után a közgyűlés emelkedett han
gulatban oszlott szét. Isten áldását kívánjuk az új 
gyülekezetre!

Egyházi gyűlés Budapesten. A budapesti Deák- 
téri ág. hitv. evang. testvéregyházak képviselőtes
tülete tegnap Zsigmondy Jenő dr. közfelügyelő és 
Kaczián János lelkész együttes elnöklésével köz
gyűlést tartott. Ezt megelőzőleg a Glosius-bizott- 
ságnak volt ülése, amelyen lelkészjelöltek, tanár
jelöltek és technikusok részére összesen tizenöt 
ösztöndíjat szavaztak meg. Ezután Zsigmondy dr. 
megnyitotta a közgyűlést és mindenekelőtt Elischer 
Gyula dr. érdemes presbiter elhunytáról emlékezett 
meg; emlékét jegyzőkönyvileg örökítették meg. 
Helyébe Lepter János póttagot hívták be. Elhatá
rozták, hogy a budapesti református theologiai aka
démia ötven éves jubileumi ünnepségén részt vesz
nek. Góbi Imre nyugalmazott igazgató helyett, aki 
a levéltárosi állásról lemondott, Scholtz Lajos igaz
gatót választották egyházközségi levéltárossá. Folyó 
ügyek elintézése után az ülés véget ért.

Házasság. E rovatban három — lapunkhoz 
közel álló család — öröméről emlékezünk meg.

Győry Margitot, a nagy Székács unokáját és 
Győry Vilmosnak leányát eljegyezte Komporday 
Hugó, stószi gyártulajdonos. A menyasszony, ‘ aki
nek családját kegyeletes tisztelet környezi egyhá
zunkban, az evangélikus papi tűzhely tisztaságát és 
nyájas melegét viszi új otthonába.

Lampérth Géza költőnk, aki szép költeményei
vel annyi épületes és élvezetes órát szerzett olvasóink
nak, jegyet váltott Csiky Annával, néhai Csiky 
Kálmán egyet, tanár leányával.

Albert József pozsonyi lyceumi tanárnak, korunk 
egyetlen meseköltőjének & a „Családi Lap“ régi 
hű munkatársának Aranka leányát, október 16-án 
vezeti oltárhoz Pozsonyban Szatmári Igaz Gusztáv 
kir. albiró.

A három frigyre olvasóinkkal együtt Istennek 
gazdag áldását kérjük.

Szatmár-Németiben az újonnan alakult evang. 
egyház Duszik Lajost választotta lelkészül, akiben 
erős szervező tehetséget nyert. Bő aratást kívánunk 
a magvetés után.

Thaly Kálmán, az utolsó kuruc, Thököly Imre 
és II. Rákóczy Ferenc történetírója, a kuruckor 
költői maradványainak összegyűjtője 71 éves korá
ban váratlanul meghalt. Pozsonyban, az evangélikus
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temetőben helyezték nyugalomra a közrészvét hatal
mas nyilvánulása mellett. Ravatala mellett Apponyi 
Albert kultuszminiszter és Berzeviczy Albert mon
dott búcsúbeszédet. Thaly érdemeinek felsorolására 
e hely rövid, de fel kell említenünk, hogy ő hozta 
haza Thököly és Rákóczy F. hamvait s hive volt 
a két testvér prot. egyház szövetségének. A pozsonyi 
lyceumra, a hol tanult, 5000 koronát hagyott. Szép 
pályát futott meg. Az egyszerű theologusból első
rangú történetíró, tisztelt politikus lett, akárcsak 
ifjúkori barátja s pályatársa, Zsilinszky, akivel 
együtt járt a pesti prot. theologián.

Halálozás. Barcsfai Király Berta, kiérd, óvónő, 
néhai Király József Pál, soproni igazgató leánya, 
f. évi szeptember hó 22-én reggel, hosszas és kínos 
betegség után, életének 60. évében a wien-stein- 
hofi gyógyító-intézetben az Úrban csendesen elhunyt. 
A megboldogult földi maradványait a wien-stein- 
liofi intézetben történt beszentelés után Kismartonba 
szállították s az itteni városi temető halottas házá
ból f. é. szeptember hó 26-án délután 4 órakor az 
ág. ev. hitvallás szertartásai szerint örök nyugalomra 
helyezték. Gyászolják testvérei FleischhacTcer Jó- 
zsefné. szül. B. Király Leontin, b. Király Emma, 
ny. áll. polg. isk. tanítónő, b. Király Ernő, ág. 
ev. főgimnáziumi igazgató, Fleischhacker József, 
ny. m. kir. adótáros, sógora, b. Király Ernőm, 
szül. Kuszmann Aranka, özv. b. Király Béláné, 
szül. Stiny Júlia, sógornői; b. Király Erzsébet, 
b. Király Endre, b. Király Lajos, b. Király Er- 
nesztin, b. Király Klára, unokahugai és unoka- 
öccsei.

Blaskovits Pál, sziládi ág. hitv. ev. tanító, 
koronás ezüst érdemkereszt birtokosa, a Luther- 
Társaság, F. M. K. Egyesület, Kir. M. Természet- 
tudományi társulat stb. stb. rendes tagja f. évi 
október hó 1-én hosszú szenvedés után életének 
57. évében, boldog házasságának 29., működésének 
33. évében jobb'létre szenderült. Folyó hó 4-én 4 
órakor a pozsonyi ág. hitv. ev. sírkertben temették el.

Áldás és béke az Úrban elhunytak emlékén!
Az „Országos Protestáns Árvaház“ nemrég 

ünnepelte félszázados jubileumát. Ez alkalommal 
a szép ünnepről csak röviden emlékezünk meg, 
mert a Prot. Árvaházi Naptár 1910. évi füzete rész
letesen ismerteti az Árvaház áldásos működését és 
szép múltját. E közleményre utaljuk a szíves ol
vasót. Azonban bemutatjuk az Árvaház vevetőinek 
arcképét. Szent a munka, a mit végeznek, legyen 
tisztelet jutalmuk 1

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1909 szeptember 1-től 

szeptember 30-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: Alexy 

János, Borbély Jánosné, Bpesti ev. főgimnázium, Dapsi 
Viktorné, dr. Edvi Illés Károly, Emericzy Lajos, Fröhlich 
Tzidorné, Geduly Gyula, Genersich Antal, Gferer Miklós, 
Jurmák nővérek, Kaezián János, Kobelrausch László, Kori- 
csánszky János, Liedemann Sámuelné, „Magyar Szó“ szer
kesztősége, dr. Szalay Ernő, dr. Szelényi Aladár, Sztrelkó 
Gusztáv, Tscheuke Hermann, Umbach Rezső, Ürményi Ilona, 
Zsigmondy Gézáné, Varsányi Mátyás, Fehérkomáromi egy
házmegye, Diénes Gyula, Zsablyai egyház, Viola Béla,

Nemes János, Domonyi egyház, Kovatsik Samu, Fábián 
Imre, Nemeskéri egyház, Késmárky lyceum, Frint Lajos, 
Medveczky György, dr. Haviár Gyula, Fabinyi Imréné, 
Horémusz Pál, Tárnokréti egyház, Febethe Nándor, Kövágó- 
örsiegyház, Froreich Szabó Ernő, Körmendi egyház, Pápay 
Károly, Nemesdömölki egyház, Langhofer Károly, Modori 
leányiskola, Kiss Mihály, Kapi Gyula, dr. Baltik Frigyes, 
Holuby Vilmos, dr. Szelényi Ödön, Lébényi egyház. 1908-ra: 
Kiskőrösi egyház, Gergelyi egyház, Revalo Pál, Demcsák 
István, dr. Schneller István, Poprádi egyház, Kneffel Lajos, 
Ferjenosik Miklós, Beziknesei egyház, dr. Kováts István, 
Werter István, Pecznyik Pál, Pálka Gyula, Selmecbányái 
lyceum, Paksi egyház, Szklenka Gusztáv, Körmendi egyház, 
Horémusz Ede, Baloghy Farkas, Ihász Mihály, Fejér Gyula, 
Takács Márton, K. Melczer Gyula, Horváth László, Ádámis 
Gyula, Hódmezővásárhelyi egyház, Káply Elemér, Frenyó 
András, Blaskovics Kálmán, Wigner József, Lenhárd K., 
Besztercebányai ev. egylet, Alexy Gyula, Győrffy Lajos, 
Cserni Károly, Pósko János, báró Podmaniczky Pál, Mai
janik Pál, Szalay József, Szlopovszky Károly, Motyovszky 
Pál, Alsólendvay egyház, Takácsi egyház, Turcsányi Ödön, 
Gavora Gábor. 1907-re: Fiedler Károly, Wagner József. 
1907 és 1908-ra: Fürst János, Eperjesi el. és polg. iskola, 
Kiss Sámuel, Felsözelli egyház, özv. Kreuscher Henrikné, 
Placskó István, Omaszta Gyula, Kiss Gyula, özv. Barzó 
Mihályné, Palonczai egyház, Torkos Kálmán, Mózer Róbert, 
Hornyánszky Aladár, Járossy Mihály, Pfeiffer István, Szügyi 
egyház, Sulyok Ede, Piri Károly, Leibiczi egyház, dr. Nagy 
Elemér, dr. Rudnay Imre, Kirchner Gyula, Kármán István, 
Máthé Károly, Thaisz Béla (10 K). 1908 és 1909-re; Such 
Albert, Várpalotai egyház, Hronyecz György, Margócsy 
István, Veres József. 1906—1908-ra: dr. Bikády Antal, 
Horváth Emil, Nagybányai egyház. 1907—1910-re: Kovácsy 
Kálmán, Rákospalotai egyház. 1905 és 1906-ra: Lukács 
Béla (10 K). 1907—1909-re: ifj. Schneider Samu. 1909 és 
1910-re: dr. Berzsenyi Jenő.

2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 1 koronával, 1909-re: 
Boda Antalné, Bundschuh Anna, Forgách Károly. 1908-ra: 
dr. Diénes Elek, László Dániel, Sebestyén Gyula, Margócsy 
György, dr. Glatz Lajos, Trnka Andor. 1906—1908-ra: 
Bayer Samu, Bamkó Pál, Mojzsik Lajos, Bencze Samu, 
Asbóth Albert. 1907 és 1908-ra : Gerber Miklós, Salgótarjáni 
önképző-egylet, Stubán Mihály, Koczor Gyula, 1906—1909-re: 
Stooszi egyház, 1908—1912-re: Babusnik Aladár, 1906— 
1910-re: dr. Mikler Károly.

3. Pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1909-re: Farkas 
János, Endersz János, Endersz Jánosné, Hoffer Ferenc, 
Mirth Ferencné, Székesfehérvári ifj. kör, Székesfehérvári 
nőegylet, Székesfehérvári Zsuzsánna-leányegylet, Székes- 
fehérvári konfirmánsok köre, Hillebrand Ferenc. 1908-ra: 
Endersz János, Endersz Jánosné, Endersz József, Hensch 
Árpád, Gerencsér János, Hrabovszky Mór, Küszler János, 
Simon Farkas, Péter Károly, Falvay István, Goffing Ede, 
Giffing Edéné, Hoffer Ferencné, dr. Boechert Jenő, Máizel 
Tivadar, Binder Béla, Somogyi János, Mód Sándor, Sülé 
Sámuel, Gerencsér Mihály, Polgárdi János, Sümeghy Kál
mán, Trumpf Miklós, Dietrich János, Sárközi Péter, Jurcsó 
József, Király Gusztáv, Örmény Gyula, Rübeicher Albert, 
Nagy Imre, Heidemüller Henrik, Bokor János 24, Sümeghy 
János 64, Bokor János 20, B. Horváth József, Bolla István, 
Harsányi József, Holecska Antal, Keller József, Nagy Pál, 
Szemenyei István, Vezsenyi Elemér. 1910-re: Varga István, 
Zsakó János. 1907-re: Dóka István, Binder Jenő. 1907 és 
1908-ra: Ókéri pártoló tagoktól 114 K 60 fillér, Gara János, 
Doktorics Samu, Weisz Antal, Goldman Henrik, Dénes Lajos, 
özv. Györy Lajosné, Mertz Gyula, ifj. Ritzmann Jakab, Justh 
Gusztáv, Horváth Pál, Záborszky Lajos, Weiner Samu, 
Szelényi Károly, Fényes Lajos, Lázi egyház, Zilahi László, 
Balázs Béla, Hegedűs Mihály, Ondódi egyház, Kozlai József, 
Klinerkó Pál, Pusztay János, dr. Kunos István, Halgas 
János, dr. Schulek Kálmán, Jung Henrik, Bődecs Sándor, 
Polgár György, Németjárfalui egyház, Restéri egyház, Bruck- 
ner Mihály, Balás Ádám, Bélák Géza, Kún Ferenc, Bakos 
Béla, Holecska János, özv. Pintér Ferencné, Rajki János, 
Szula Bálint, Vecséri József, Rákosi egyház, dr. Burchárd 
Bélaváry Rezső, Nandrási egyház. 1908 és 1909-re: Bolcz 
József, Kalmár László, Culik Lajos, Horváth Sándor, dr. Irmaim 
Alfredné, Veczer Lajos, Kiss Ferenc, dr. Zelenka Frigyes, 
ifj. Vágó János.1909—1910-re: Tindula Mihály.HUJ—1912-re: 
Hanka Pál. 1906—1908-ra: Bakó Ilonka, dr. Fromm Géza,
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Fábián Sándor, Marton Aurél, Bohus Nándor, Csanád-Alberti 
egyház, Holéczy Sámuel, Szabadosi egyház, Reidl János, 
Köhler Albert, Radó Dénesné, Klausz Lajos, Levius S. P., 
Jamniczky Ottokár, Girálti egyház, Tomcsányi József, Nehiba 
Lajos, bzv. Artner Jenöné, Zatkalik Károly, Sárkány Ernő, 
Miklós Berta, Grünberg Margit, Bakos Júlia, Gálffy János, 
Marschalko Samu, Berke Géza, Berke Gézánó, Németh Antal, 
Guhr Jakab, Schaubert Lajos, Weigmann Adolf, Justh Géza, 
GuóthfMártonné, Róth János, Balczó Lajos, Szepesszombati 
egyház, Altmann Gusztáv, Hartmann Lajos, Sziládi egyház, 
id. Baranovics Mihály, Ondryecska Mihály, ifj. Színák Márton, 
Gaál Pál, Biberauer Rikárd, dr. Komjáthy László, Malek 
András, Lukatsek István, Ganofszky Lajos, Schleiffer Gusz
táv, Emresz Kálmán, Benediety Andor, Karner Jenő, Sándor 
Elek, Paulovics János, Veszverési egyház, Berke Béla, Színák 
György, Színák János, Gömöry Samu. Linder Ferdinánd, 
Zathureezky Béla, Kéler Imre, Földvárszky Pál, id. Színák 
Márton. Bognár József, Mayer Sándor, Trnovszky János, 
Pintér János, Neszvadba Károly', Nikó Rezső, Hauptmann 
Mihály, Sobori nőegylet, Talabér István. Nagy Lajos, Nagy 
Sándor, Weidinger György, Bojnák György, Welter János, 
Zachár András, Tilló János, Pongrácz István, Zsák Endre, 
Roesondi Lajos, Jóó István, Mester János. 1907—1909-re: 
Kiss József, Bojnak Márton, Bojnak Mártonná, ifj. Bojnak 
Márton,Bojnak János,Bojnak István. 1908—1910-re: Brauswet- 
ter Vilmos, Ladjánszky István. 1909—1911-re: Baranovics 
Mihály, Benediety Andor. 1906—1914-re: Einbeck Géza.
1906— 1909-re: Zerdahelyi Ferenc. 1907—1911-re: Rasztóczy 
András. 1908—1911-re: Uhljár Pál. 1907—1910 re: Noszlopy 
Elek. 1906—1909-re: dr. Daxer György. 1907—1910-re: 
Gottság Sándor. 1906—1909-re : Felsőszárosi egyház. 1906— 
1910-re-. Czövek Péter. 1907—1911-re: Csepregi Sándor.
1907— 1912-re : Lesch Jonathán. 1906—1910-re : özv. Schil- 
ling Zsuzsánna. 1907—1910-re: Szlinka István.

4. Luther-estély offertoriumból Kassán G5 K 50 fillér.
Összesen befolyt 2844 K  10 fillér.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1909 október 1.

B endl H enrik
társ. pénztáros.

Híradás.
A Tábitha-nőegylet működését szer

dán f. hó 13-án délután 2 —6 óra közt 
rendes helyiségében (IV., Sütő-utca 5., 
II. em. evang. iskolaépület), ismét meg
kezdi, és egész télen át minden szerdán 
tartja összejöveteleit. Az egylet kéri az 
egyház hölgytagjait, hogy minél számo
sabban vegyenek részt munkálkodásában.

Zsilinszky Mihály és Láng Lajos
kassai beszédét jövő számunk mellék
letén hozzuk.

Legjobb szakácskönyv
a Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította, 
magyarázatokkal ellátta és szerkeszíette alsó- 
szopori Nagy Ferencné. Ára fűzve 3 kor., kötve 
3 kor. (50 fillér. Portómentesen 20 fillérrel több. 

--------  Kapható: --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VI1L, Szentkirályi utca 51/a. —

Énekeskönyvek.
Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve 

2 kor. 20 fill. — Egész vászonba kötve, valódi 
aranynyomású kehellyel 2 kor. 00 fill. Chagrin 
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel 
és metszettel 0 kor. — Finom chagrinbőrbe kötve, 
valódi aranynyomású 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. 00 fill. — 
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehely- 
lyel 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.
--------  Kaphatók : —------

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

Imakönyvek.
Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv. 9-ik 

bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14‘/j x 9  cm nagy
ságban! kor. 50 fill., fekete bőrbe kötve, aranyvágás
sal, tokban Ókor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K00 f., aranyvágás
sal, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 0 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.

Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete 
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban 0 kor.
------ Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjúbőrkötésben, tokkal 7 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 borjúbönbe kötve arany
metszettel, tokban fi korona.

Székács József: Imádságok és buzgólkodá- 
sok evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. 
kiadás. Vászonba kötve 14'/„X9 cm. nagyságban, 
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor. 
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.

--------  Kapha t ók :  --------

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

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 46185


