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Üdv az olvasónak.

Az „Evangélikus Családi Lap“ mai számát új szerkesztő kezéből veszi a 
szives, .olvasó Ugyanis lapunk eddigi érdemes szerkesztője — sokoldató-eW'eglalt' 
ságára való hivatkozással — a szerkesztéstől visszalépett, s helyette a Luther-Tár
saság kisbizottságának megbízásából alulírottak vállalkoztunk, abban a reményben, 
hogy ezzel is — ha csak egy homokszemmel is — hozzájárulhatunk a „Luther- 
Társaság* s vele evangéliumi egyházunk javának előmozdításához.

Nagy és fontos érdekek szólnak ma amellett, hogy a Társaság vallott és köve
tett célját: az evangeliomi világosság terjesztését a nép körében mind jobban 
előbbre vigye, mindinkább megvalósítsa, mikor lépten-nyomon annak megsem
misítésére irányuló törekvésekkel találkozunk. Egyrészt a mind nagyobb tértfog
laló aggressiv socialistikus irányzat veszélyezteti egyházunk erkölcsi és anyagi 
nagy érdekeit, másrészt a velünk ellentétes tábor indít ellenünk harcot, úgy a 
különböző címek alatt alakult, de egy célt szolgáló ifjúsági egyesületek és keresz
tény sociális szövetkezetek megteremtése, mint a sajtó igénybevétele által.

Ezekkel a törekvésekkel szemben hova-tovább életkérdés számunkra az évang. 
protestáns öntudat felébresztése, mely egyedüli sikeres biztosítéka lehet a véde
kezésnek Látva azt, hogy az ellentábor mennyire felhasználja a sajtót céljai meg
valósítására s ezzel mily nagy eredményeket ér el, minekünk pedig egyetlen egyesü
letünk: a „Luther Társaság* harcol a sajtó útján egyetlen oly eszközzel, mely evang. 
egyházunk legszélesebb rétegeiben való elterjedésre lenne hivatva és ez az „Evan
gélikus Családi Lap“, ennek missiójától teljesen áthatva indítjuk meg a régi cél felé, 
a régi ösvényen a „Luther Társaság* ezen lapját. Célunk nem léhet egyéb, .mint 
lapunkat csakugyan azzá tenni, amit a címe megnevez, ha nem is mindén, de 
nagyon sok evangélikus család lapjává, s ezáltal erősíteni önmagunkat és egyhá
zunkat azok ellen a támadások ellen, a melyekről nem jósolhatjuk azt, hogy 
meg fognak szűnni vagy csökkenni. Ügy gondoljuk, hogy ennek a lapnak igazán
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néplapnak kellene lenni, a melyet nemcsak írnak a nép számára, de a melyet a 
nép elolvas és szeret is.

Tudjuk, hogy sok közönnyel és idegenkedéssel, talán a segítéstől húzódozó 
kényelemszeretettel is fogunk találkozni, de reméljük, hogy lelkes és ügybuzgó 
segítőtársakra is akadunk.

Kérjük mindazok jóakaratú támogatását, a kik a „Luther-Társaság“ s vele 
evang. egyházunk érdekeit szivükön hordozzák.

A kegyelemnek Istene pedig, akitől jő az áldás és minden tökéletes ajándék, 
tegye gyümölcsözővé munkánkat és törekvésünket evang. anyaszentegyházunk 
javára, üdvére.

Budapest, 1910 február 10-én.

Kemény Lajos Kaczián János
társszerkesztő. v főszerkesztő.

Egy haragos ember.
Az ajtó halkan kinyílt, az öreg gazdasszony 

lépett be rajta és megállt a dolgozószoba küszö
bén. Tovább nem is igen mehetett be, mert még 
a szoba padlója is tele volt rakva nagy, vastag 
könyvekkel, úgyszintén a pamlag, az asztal mind. 
Látszott, hogy komoly munka folyik itt.

— Nagyságos úr, kezdte az asszony, itt van 
megint az a feketeruhás nő, aki a tavaszon olyan 
sokat járt ide.

— Mit akar? kérdezte írásából feltekintve Ilonday 
és homlokát keményen összeráncolta, mit zavarnak 
mindig, s a hangja szigorúan csengett.

— Nagyon nyomorultan néz ki, mondta a gaz
daasszony, s a nagyságos úrral szeretne beszélni.

— Jól van hát eressze be még ez egyszer, 
úgyis tudom ki akar zsebelni megint, azt hiszik 
azért dolgoztam harminc éven át, hogy mindenki
nek nyitva álljon a tárcám, dolgozzék mindenki, 
akkor nem lesz nyomor.

A gazdaasszony kiment s nemsokára halk kopo
gás hallatszott az ajtón.

— Szabad, mondta Ilonday keményen.
Egy fiatal asszony jött a szobába. Ruhája kopott 

volt és szegényes.; beesett arca, kisírt szemei sza
vak nélkül is elmondták, hogy mennyi nyomoron 
és nélkülözésen ment át.

— Nagyságos uram, úgy szégyenlem magamat, 
hogy megint csak itt vagyok; inkább akárhová 
mentem volna, mint ide, hiszen már annyiszor segí
tett rajtunk . . .

— Jól van, jól van, csak térjen a dolgára, 
miért jött ? Nincs sok időm a haszontalan fecse
gésre.

— A szegény uram újra beteg lett, amint a 
munkához látott s az ágynak esett, nem tudja 
kímélni magát. A kis fiam meg, amint hidegre 
vált az idő, megint köhög és nincs cipője, ruhája, 
iskolába sem küldhetem- Annyifelé jártam, de se
hol sem könyörültek.

— Tudtam, hogy ez lesz a vége, pattant fel 
Ilonday, hogy megint megbetegszik az ura, ha nem 
vigyáz magára; úgy kell, ha nem hallgat az okos 
szóra, megmondtam, ne dolgozzék egy hónapig.

— Igaz, mondta a nagyságos úr, szólt bün- 
bánólag az asszony, de úgy hittük, a pénzen amivel 
segített inkább szerszámot veszünk s az uram 
hamarosan munkába állt és mint mester kezdett 
dolgozni; de nemsokára újra beteg lett s újra 
minden elment a sok betegségre.

— Én nem sajnálom magukat egy cseppet 
sem, bánom is én, mi lesz magukkal. És harago
san nyitotta fel íróasztala fiókját és pénzt vett ki 
onnan.

— Itt van, még ez egyszer segítek, de mondom 
utoljára, ha az ura munkába áll, míg meg nem 
erősödik, jaj maguknak, leveszem a kezemet róluk. 
A kis lányát is láttam rongyos cipőbe menni az 
iskolába, az többet elő ne forduljon. Nem érdemes, 
hogy segítsek magukon, mert azt hiszik én csak 
arra való vagyok, hogy a pénzemet kidobáljam. 
S e közben egy olyan nagy pénzt adott át az 
asszonynak, hogy az a meglepetéstől hátratánto- 
rodott,

— De az istenért, ennyit, nagyságos uram s 
Ilonday keze után nyúlt.

— Hallgasson, kiáltotta Ilonday, mialatt szigo
rúan összehúzott szemöldei alatt, jóságos, barna 
szemeiben köny csillogott és ne zavarjon engem, 
látja, hogy sok a dolgom.

Az asszony kiment anélkül, hogy megköszön
hette volna a nagylelkű adómé nyt.

Ilonday újra íróasztalához ült, de nem ment a 
munka, különös izgalom fogta el, szemöldeit még 
mindig összeráncolta s egy-egy hangos szót doho
gott magában, de szája körül olyan megelégedett 
mosoly vonult végig.

— Nem bírok dolgozni, mondta, s boszúsan 
ledobta a tollat, ha mindig zavarnak, Anna ! kiáltott 
ki az ajtón, hozza a kabátomat, sétálni megyek, 
vagy ne bántsa, mondta aztán, mikor látta, hogy 
az öreg asszony éppen délutáni kávéjához ült,
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amíg maga lassan eltipeg érte, magam százszor is 
elhozom.

Kivette a kabátot, kalapját, botját és megindult 
az utcára a kerten át. A kertben egy csomó veréb 
röppent fel előtte, de csak azért, hogy két lépés
nyire újra leszálljanak.

— Nem félnek tőlem a szemtelen verebei, 
gondolta Ilonday, no de majd adok én nekik, be
nyúlt kabátja zsebébe, egy csomó morzsát szedett 
elő s haragos mozdulattal dobta a verebek közé, 
azok persze ijedten szálltak fel a közeli fára, de 
a másik pillanatban már mohón kapdosták fel a jó 
kenyérmorzsát.

— Elkergettelek, gondolta elégedetten Ilonday, 
s visszafordult s úgy nézte a jóízűen falatozó éhes 
népséget, óh a nyomorúltak és nem féltek tőlem, 
újra egy csomó morzsát dobott a verebek közé, 
aztán kemény, határozott léptekkel indult minden
napos megszokott sétájára.

Ismerte őt az egész város. Kisvárosban min
denkit elneveznek, őt haragos Ilondaynak hívták, s 
különcnek tartották. Kevés barátja volt, de ő azt 
nem bánta, sőt arra törekedett, hogy mindenkitől 
távol tartsa magát, s főleg, hogy senki se higyje 
őt lágyszívűnek, mert azt igen szégyenletes és fér- 
fiatlan dolognak tartotta.

Egész életén át nagyon sokat dolgozott, vagyona 
független emberré tette s egészen a kedvére, azaz 
a munkának élt. A tudományos világban nagyon 
jól ismerték a nevét és tisztelettel emlegették; 
míg itt a kisvárosban csak különcködéseiről beszél
tek, amivel azonban ő egy cseppet sem törődött. 
Egyszer egy fiatalember, aki'a fővárosban Ilonday 
egy új munkájáról hallott, ezt felemlítette neki, 
de Ilonday oly haragos szemeket vetett reá, hogy 
a fiatalember rögtön elhallgatott, restelte, hogy csak 
eszébe is jutott: ez a hóbortos különc lenne az a 
nagytudományú férfi, akit a fővárosban szárnyára 
kapott a hír.

Különcködése azóta még fokozódott, mióta a 
nála sokkal fiatalabb húga, akit ő nevelt fel, s 
akit gyermekeként szeretett, a szép Mária, olyan 
nagy fájdalmat okozott neki. Beleszeretett Valami 
haszontalan, léha emberbe s midőn Ilonday semmi
kép sem akart a házasságba beleegyezni, titkon 
elhagyta a házat, a szomszéd városban megesküdtek 
vőlegényével s azóta nyomuk veszett.

Ilonday alig bírta elviselni ezt a csapást, bár 
évek múltak el azóta, megnyugodni ne mi tudott, 
ha a munka nem segíti ismét, talán kétségbeesik. 
A munka legjobb orvossága minden bajnak; bá
natnak, szenvedésnek csitítója, altatója; ehhez for
dult Ilonday is, itt keresett és talált enyhülést, de 
azóta, amint ő maga is szerette mondani, szívét 
hét páncél vette körül, hogy egyetlen gyengéd 
érzés se hatoljon azon keresztül.

Mindent elkövetett, hogy a húga nyomára jusson 
csak azért, hogy éreztethesse vele haragját, de 
minden kutatása sikertelen maradt, mert Mária 
férjével együtt eltűnt egészen, mint annyiakat 
elsodorta az élet forgatagja; Ilonday nem akadt 
rájuk, azzal vigasztalta magát, hogy mitsem törő
dik a hálátlanokkal, de még sem múlt el soha 
egyetlen nap sem, hogy ne gondolt volna a húgára.

A mindennapos séta alatt, midőn üdülni akart a 
fárasztó napi munka után, mindig az a gondolat 
foglalkoztatta, mit hibázott el és mit kellett volna 
másként tennie, hogy a szerencsétlenséget meg
előzze.

A várostól a temetőig hosszú ákácsor vezetett, 
ez volt Ilonday kedvenc sétahelye, aki itt látta, 
aligha ismer reá a büszke, egyenes tartású emberre, 
aki olyan kemény léptekkel járt mindig. Léptei 
itt szinte ingadozók voltak, a fejét lehajtotta s itt 
maga előtt bemerte vallani, hogy az ő lágyszívűsége 
és gyengesége tette tönkre. Nagyon-nagyon szerette 
Máriát, akit haldokló édes anyja bízott reá. Sokat 
engedett neki nagyon, vele szemben sohasem volt 
kemény, kényeztette, vele szemben feladta szigorú 
elveit s ez volt éppen a nagy tévedés. Az elméleti 
szigorú gyermeknevelés, amelyről a kaszinóban 
sokszor beszélt s amelynek hallatára a kisváros 
gyengédlelkű mamái majd oda lettek, a valóság
ban egész másként ütött ki, mert a szigorú neve
lés egyik lényeges része, a vessző, sohasem sze
repelt, sem a többi szigorú büntetés, dehogy. 
Máriának egyetlen-egy kívánsága sem maradt tel
jesítetlenül, csak éppen egyet, az utolsót, azt 
tagadta meg, mert tudta, hogy kedvencét az a 
romlásba viszi, de az elkényeztetett leány nem 
akart szót fogadni s reá mérte a rettentő csapást, 
hálátlanul elhagyta őt.

—* Csak még egyszer jönne vissza, gondolta 
sokszor Ilonday az esti séták alatt, majd másként 
bánna vele, azaz nem is fogadná vissza a hálát
lant, elűzné a küszöbéről, kikergetné a szobájából, 
menjen vissza ahoz a haszontalan emberhez, akit 
többre tartott, mint a tulajdon, szerető bátyját, ha 
nem tetszett neki a jólét, hát csak nyomorogjon 
tovább.

Egész kiszínezte maga előtt azt a jelenetet, 
mit mondana a húgának, ha egyszer mégis vissza
térne, s úgy felizgatta magát, hogy néha hangosan 
gondolkozott.

— Hát visszajöttél Mária? nálam nincs többé 
helyed, menj vissza az uradhoz, akit magadnak 
választottál, az én becsületes fedelem alatt a meg
szökött leánynak nincs helye, menj vissza, esik az 
eső ? hideg van ? te fázol ? azért csak menj, most 
már késő, az én szívemben nincs irgalom számodra. 
Hogy szerettelek, a jó anyánk bízott reám, nagyon 
is jól bántam veled, másként kell a gyermekeket 
nevelni, szigorúan, kegyetlenül, akkor majd hálásak 
lesznek és megcsókolják azt a kezet, amely meg
ütötte őket. Te hálátlan voltál, menj, itt nincs 
helyed; én nem bocsátók meg soha.

A botjával hadonászott és haragosan csapkodta 
az útszéli bokrokat, mintha csak a hálátlan Máriát 
büntetné.

— Elkergetném, el ón — kiáltotta egész han
gosan, pedig nem volt körülötte senki, csak a 
lombtalan, szomorú ákácfák és a fák közül elő- 
fehérlő néma sírkövek. Nincs nagyobb szenvedés, 
mint a titkolt bánat, amelyet nem oszthatunk meg 
senkivel, amely aztán csak szívünkön rág, azt 
pusztítja, gyötri egyre.

Béri Oyuldné.
(Folyt, köv.)
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Országos Protestáns Patronage- 
Egyesület.

Budapesten alig egy évvel ezelőtt a züllésnek 
indult fiatalkorú bűnösök megmentésére fenti cím 
alatt egy áldásos intézmény létesült, mely rövid 
idő alatt is számos tanújelét adta életrevalóságá
nak. Az egyesület élén gróf Ráday Gedeon, mint 
világi és Kaczián János ev. esperes, mint egyházi 
elnök és dr. Lázár Andor főtitkár állanak. A pro
testáns társadalom legkiválóbb vezéremberei mind 
tagjai, így dr. Balogh Jenő egyetemi tanár, Szi- 
lassy Aladár a közigazgt bírósági alelnöke, Pekáry 
Ferenc főkapitányhelyettes, Wajua Károly, Fabiny 
Gyula, nyugalmazott miniszteri tanácsos, dr. Bókay 
Árpád, udvari tanácsos, egyetemi tanár stb. stb.

Az egyesület legutóbb a következő felhívást 
intézte a budapesti protestáns lelkészekhez:

Nagytiszteletű Lelkész Úr!
Az életviszonyok átalakulásával az egyház fel

adatai a szociális téren mindinkább fontosabbakká 
válnak. A régi időben, kezdetleges viszonyok 
közt kisebb, vagy legalább is kevésbbé érezhető 
volt a nyomor, kisebbek voltak az intellektuális 
különbségek és nem volt meg a vagyonnak az 
a minden külső jót megszerző ereje, mint ma.

A nyomornak a megélhetés eszközeit elvonó 
nagy súlya vezetett a bűnre, az intelligencia és 
lelki épség, erkölcs hiánya a bűnbeeséstől való 
megmenekülést, bűnös életből való kiszabadulást 
teszi lehetetlenné, — ezzel szemben az intelli
gens és erkölcsös társadalom kötelessége, hogy 
munkájával, példájával a bűnbe eső és bűnbe 
esett embereket megmentse a tisztességes életnek.

Ott, hol a vétek már szokásává vált, hol az 
erkölcs helyén á megrögzött erkölcstelenség ütött 
tanyát, a társadalom nem segíthet. Ellenben 
sikeresen működhetik a még alakítható jellemek, 
a bűnös vagy a züllés veszélyének kitett gyer
mekek megsemmisítése terén. Ez a munka tulaj
donképen a társadalom önvédelme a saját biz
tonságát veszélyeztető bűn ellen.

Mert, ha az elhanyagolt, utcára kidobott csa
vargó gyerekből, ki még csak gyerekes csínyeket 
követ el, kitanult gonosztevő lesz és ha nem is 
igyekszünk az ijesztő mértékben megszaporodó 
fiatal csavargókat és bűnösöket a helyes útra 
téríteni, akkor ezek bűnben felnőve, óriási vesze
delmet hoznak a becsületes társadalomra.

Hogy milyen nagy a veszedelem, azt mutatja, 
hogy a büntető járásbíróságnál Budapesten f. 
évi október havában 100 gyermek ellen volt 
kisebb súlyú bűncselekmények miatt tárgyalás. 
És 1200 gyermek bűnös! mi lesz ezekből, ha 
felnőnek anélkül, hogy mai környezetükből ki
ragadva munkához és tisztességes élethez jut
tatnák őket!

Ez ellen a szomorú veszedelem ellen vette 
fel a küzdelmet egyesületünk. Megkeressük a 
bajt fészkében, igyekszünk azt gyógyítani gyenge 
erőinkkel úgy, ahogy tudjuk. Meghal az apa, 
6—8 árvagyerek úgyszólván az utcára kerül;

munkát szerzünk az anyának, nagyobb gyere
keknek, elhelyezzük az emberbaráti intézetekbe 
a kisebbeket. Bíróság elé kerülő gyerekek kör
nyezetét tanulmányozzuk, javaslatot teszünk a 
bíróságnak, miként büntessen. Fölkeressük a fog
házakban a megtérő bűnösöket, gondoskodunk 
számára kenyérről ha kiszabadul, hogy ne térjen 
vissza megint régi életéhez. S akit pártfogá
sunkba vettünk, annak életét figyelemmel kisérjük.

A társadalom támogatásával, lelki eszközök
kel dolgozunk, a hitünk és az erkölcs fegyverei
vel igyekszünk a rossz útra térteket megjavítani.

Ehhez a munkához kérjük az egyház támo
gatását is.

Ugyan e tárgyban Antal Gábor dunántúli ref. 
püspök úr, a Patronage-Egyesület dísztagja lelkes 
felhívást intézett kerülete lelkészeihez az egyesület 
nemes célja támogatásának érdekében.

Megjegyezzük még azt, hogy az egyesület 
legutóbb, tartott' választmányi ülésén elhatározta 
a mozgalomnak vidékre való kiterjesztését is. Az 
egyesület célját ismertető felolvasásokat dr. Balogh 
Jenő egyetemi tanár úr Pozsonyban kezdi meg

Az emberbaráti szeretet eme valóban buzgó 
harcosainak nemes törekvését ajánljuk olvasóink 
további figyelmébe is.

Bővebb felvilágosításokat készségesen nyújt 
lapunk szerkesztősége is és az egyesület főtitkára: 
Dr. Lázár Andor, Budapest, I. kér.. Alagút 1.

A Brit és Külföldi Bíbliatársulat 
százötödík évi jelentéséből.

(1908/1909.)

(Folytatás.)

Tegyünk egy körútat a különböző munkatere
ken, amelyeken árusítóink összesen 44.651 könyvet 
tudtak eladni! Budapesten (Deák-tér 4.) van a fő
raktárunk ; ennek intézője felügyel egyúttal az 
árusítók munkájára is. Hat évi munkálkodás után 
lépett vissza erről az állomásról Wiederkehr úr és 
Lichtenberger úr, az érdemes szerb bibliaárusítónk 
fia foglalta el. Miután ő egy jellemes, buzgó és 
üzleti jártassággal bíró férfiú, bízvást remélhetjük, 
hogy eme ■ tehetségek, melyekkel ő kétségtelenül 
rendelkezik, a reá bízott oly fontos munka emelé
sét fogja maga után vonni.

A fővárosban a házról-házra való árusítást még 
mindig a fáradhatatlanságában csodálatra méltó 
Tatter végzi, a szokott sikerrel. O ismeri Budapest 
valamennyi utait és utcáit n és ismerős eme nagy 
város minden viszonyával. O látogatja a kávéháza
kat és éttermeket, a kórházakat és laktanyákat, a 
különböző hivatalos épületeket, szóval minden he
lyet, ahol emberek összejönnnek. A kávéházak rend
szerint este kerülnek sorra. Itt vesz egyszer egy 
úr egy bibliát, egy másik ajándékul négy evangé
liumot, egy zsidó több ó-szövetségi könyvet. Mások 
barátságosan közük vele, hogy már más alkalom
mal vettek tőle könyveket. Ismét mások fenkölt
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mosollyal mondják: „Ugyan ki vesz manapság még 
bibliát!“

De éjfél után, mikor a helyiséget elhagyja, meg
támadja őt egy csomó suhanc, kirabolják táskáját, 
hátba és mellbe vágják, és örül, ha végre körmeik 
közül megmenekül. Egy katonai kórházban több 
beteg önkéntest talál; egyik, egy volt papnöven
dék, eleinte mit se akar tudni az ő „hamisított 
angol" könyveiről, de hosszas komoly beszélgetés 
után végre vesz egy új testamentumot és vele a 
többi mind.

Egy kaszárnyában egyszer egy katonatiszt Tatter 
látogatása alkalmával az összes káplárokat össze
hívja kürtszóval és megparancsolja nekik, hogy 
segédkezzenek a bibliárusítónak könyvei eladásá
ban. A kaszárnyákat Tatter négyszer látogatta meg 
és ez alkalmakkor 200 új-szövetséget és bibliát 
adott el. Sok évi fáradozás után végre megkapta 
örömére az engedelmet a honvédelmi minisztérium 
látogatására is ott is sok könyvet adhatott el hi
vatalnokoknak és katonáknak.

Nyugatmagyarországon Goger bibliaárus dolgo
zik. A nép vak buzgósága és lelki vezéreik éber 
és kíméletlen ellenkezése sok bajt okozott neki. 
Sokszor óvják a papok a népet, mielőtt ő a köz
ségbe lépett volna. És ezután, ha megérkezik, ifjú 
és vén egyformán üdvözlik őt e szitokkal: „Te 
csalói" Azonban hány eladott iratot emészthetett fel 
a tűz távozása után a pap parancsára.

Hertelendy bibliárus, aki Délmagyarországot 
utazza be, megállapította, hogy a legtöbb protes
táns magyarnak van már bibliája, természetesen a 
tartalmát igen kevéssé ismerik. Nagyobb sikert a 
horvát megyékben ért el. A szerbek között a pópák, 
a görög katolikus lelkészek, nem úgy mint a római 
hivataltársaik, különbség nélkül barátságosak voU 
tak iránta. Egyik még községében házról-házra is 
elkísérte. Az év végét a horvátoknak szentelte. 
Azonban itt a papok megint helyükön állottak és 
vigyáztak juhaikra, nehogy „megszeplősíttessenek". 
Dacára ennek egy héten egy csoport faluban 202 
könyvet adott el.

Délmagyarországot Albus és Vlaovits árusítók 
látják el. Az előbbi, kevert lakosság között mun
kálkodik, a magyarok, németek és szerbek közül 
az utóbbiaknak adja az elsőséget, mert ők biblia
olvasóknak mondhatók. Egy ilyen buzgó szerb 
bibliaolvasó meghívta őt egyszer, hogy adjon neki 
felvilágosítást mindenféle fontos kérdésről, amelyek 
szívén feküdtek. Mennyivel különbözött eme meg
beszélés attól, amelyet folytatott egy alkalommal 
egy öreggel, akinek egész bölcsessége ebben állt: 
„minden üdv e földön várandó el; a halál után 
hallgatunk és semmi sincs". És emellett volt neki 
bibliája, új-szövetsége és áhítat-könyve. Kellemes 
időt töltött Albus a rutének között. Egy asszony 
örömét fejezte ki előtte amiatt, hogy ő minden 
házba elviszi a bibliát. Négy fia részére vett egy- 
egy nagy nyomású új-szővétségét. C.-ben alakult 
egy ifjúsági egyesület a szentírás tanulmányozá
sára, melynek tagjai mind vettek Albustól zseb
bibliát.

Délkeletmagyarországon amiatt panaszkodik Ka- 
norszky bibliaárusító, hogy kerületének egyik ré

szét eredmény nélkül utazta be. A lakosok jórészt 
németek, de „világnézetükre" nézve atheisták és 
szociáldemokraták. Tíz évi működése óta soha se
hol olyan ellenszenvvel nem fogadták, mint itt.

Középmagyarországban Kiss bibliaárusító van 
állomásozva. Ott 13.402 könyvet terjesztettek el.

Erdély az ő hegyeivel és völgyeivel, valamint 
szép erdőivel gyönyörű vidék, de az utazásnak itt 
nagy nehézségei vannak. Két árusítónk mégis meg
tett mindent, hogy egy jó részét beutazhassa. Frcska 
írja, miszerint ő naponta tapasztalhatta, mely ha
talma van Isten igéjének az emberi szívre. Külö
nös beszélgetést folytatott egy községi biróval, ki 
egészen komolyan állította, hogy a biblia a vissza- 
torlás törvényét tanítja. Frcska megmutatta neki, 
hogy a biblia éppen az ellenkezőjét, a szeretet és 
kiengesztelődést hirdeti. Egy barátságos gyógysze
rész Frcskát „kollégádnak szólította, mert míg ő 
gyógyszert készít az ember beteg testének, addig 
a bibliaárus ugyanazt viszi a beteg lelkének.

Eszakmagyarországön egy, Eszakkeletmagyar- 
országon két bibliaárusítónk van. Emiatt szellemi
leg igen eltompultak és csekély fogékonyságot mu
tatnak Isten igéje iránt. Északnyugatmagyarorszá- 
got Sadlon elárusító főleg a tótok között munkál
kodott. Ő is panaszkodik a papok és az általuk 
szerzett biblia-autodafék miatt.

Horvátországban. és Szlavóniában az eladott 
könyvek száma 3275-ről 5803-ra emelkedett, amiért 
hálásak is vagyunk, mert ezen a munkatéren annyi 
a gát és nehézmény, mint talán sehol másutt. Az 
utazás fáradalma nagy, ehhez jönnek a faji különb
ség nehézségei és a katholikus papságnak tervszerű 
és makacs ellenségeskedése.

Hermann bibliaárus írja, hogy munkája minden
napos küzdelem, de a harc egyenlőtlen, mert az 
ellenség olyan eszközöket használ, amilyeneket egy 
bibliaárúsnak használnia nem szabad. De ő nem 
jön zavarba. Hasonlóan hangzik Schumacher szla
vóniai bibliaárusító jelentése: „Sok fájdalmas fa- 
pasztalatról Írhatnék, de inkább hivatásom fényes 
oldaláról emlékezem meg, mint a sötétről, mert 
egy buzdító élmény felér egy tucat elszomorítóval."

A szerb pópákkal Hermann majdnem mindig jó 
lábon állt. Hogy mily gyorsan válthatják fel hiva
tásában a jó és balszerencse, tapasztalhatta egy
szer, mikor egy pópánál ebéden volt; este pedig 
több csavargó támadta meg és csakis lélekjelenléte 
mentette meg. Schumacher buzdító tapasztalatai 
közé tartozik pl. egy hegyi faluban tett látogatása, 
melyet azonban csak nehéz vándorlás után érhetett 
el, rövid idő alatt kiüresedett táskája és újabb 
készletet kellett hoznia.

Éppen így jutalmazódott meg egy látogatása a 
papi szemináriumban Karlovicán, ahol sok bibliát 
és új-szövetséget adhatott el.

Boszniát és Herczegovinát az elmúlt évben 
Ausztria és Magyarország annektálta. Abbani félel
münkben, hogy talán itt is a hírhedt osztrák sajtó- 
törvények kerülnek érvényre, mi ezt az eseményt 
vegyes érzésekkel köszöntjük.; már amúgy is sok 
nehézségbe ütközött a biblia terjesztése ezeken a 
területeken. Erről tesznek tanúságot Stéhly,-árusí
tónk levelei. B. vad és magasan fekvő kerületben
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csak gúny és nevetség tárgyát képezte. T.-ben még 
lakást sem kaphatott. L.-ben van egy gyár, mely
ben 400 munkás dolgozik ; de nagyobbrészt szo
ciáldemokraták voltak és csak ütlegelni tudták őt. 
S.-ben kilökték a házból és táskáját utána dobták; 
el is páholták volna, ha néhány mohamedán (!) nem 
jött volna segítségére. B.-ben a nyers bánásmód 
még Boszniára nézve is szokatlan volt. T.-ben ha
lálai fenyegették. D.-ben, valamint S-ben megver
ték. Csoda, hogy ily súlyos viszonyok között 1387 
könyvet tudott eladni.

Románia.
Mennyire előnyösen különbözik Ausztriától az 

ő évszázados kultúrájával és vallási hátramaradott- 
ságával, ez az új, felfelé törekvő királyság, nyitva 
minden új fejlődésre, különösen Isten igéjére nézve ! 
A kormány, sajtó, egyház és nép egyaránt barát
ságosan fogadják munkánkat, a hivatalnokok elő
zékenyek, a papok nem ritkán segédkeznek nekünk 
a biblia árusításában, az újságok elismerő cikke
ket hoznak rólunk és a nép jól vesz. E jelentés 
évében 16.700 könyvet adtunk el (1907: 14.912).

A fővárosi raktárnokunkon kívül, aki a házról- 
házra való árusításban is részt vesz, három árusí
tót foglalkoztatunk. Nemcsak Bukarestet és vidékét, 
hanem az északi részeket is ellátják. Ez utóbbi 
talán a legelmaradottabb tájék. Brailában, ebben 
az eleven dunai kikötőben kerek 1000 könyvet ad
tak el, sokat ezek közül a dokk-munkások között. 
Galacon és. vidékén szintén jó sikerrel dolgoztak; 
egyedül egy faluban 150 könyvet adtak el.

(Folytatás következik.)

Az  Örsz. Prot. Árvaegylet köréből.
A Protestánsbál, mely január hó 15-én zajlott 

le a fővárosi Vigadóban, ez évben is fényes tanu- 
jelét adta a protestáns társadalom összetartó s jel
lemvonásának és áldozatkészségének. A 300 tagú 
rendezőségnek élén miklósvári Miklós Elemér, ki
váló íróink egyike s fővárosi leányiskolái tanár 
állott, a bál szervezését pedig pálóczi Horváth Zol
tán dr., az árvaegylet titkára, vállalta magára már 
negyedízben, akinek kitartó és komoly munkáról 
sikerült a Protestánsbált ismét régi pozíciójába 
összeállítani s azt a jövedelmet biztosítani az árva
háznak, amely egy évtized óta sem volt. A négy 
utolsó Protestánsbál jövedelme folyton emelkedett, 
1907-ben 5234 korona, 1908-ban 5203 korona, 
1909-ben 6074 korona volt s ez évi báljövedelem 
sem fog hátrább állani. A báljövedelemből amellett 
minden évben a Hirlapirók nyugdíjintézetének 50 
korona, a Postaaltisztek betegsegélyző egyletének 
50 korona s a Bethlen Gábor-körnek 100 koronát 
juttatott a rendező-bizottság.

A Protestánsbál jelentőségét elvitatni nem lehet, 
mert egyrészt a fiatalságot neveli és szoktatja arra, 
hogy protestáns célokért áldozatot hoznia köte
lessége s az egymás megismerésére is vezet, — 
másrészről ez a bál a protestáns családoknak talál
kozó helye, s ez az oka annak, hogy a mi bálunk 
mindig egyöntetű és családias jellegű, ahol a jó

kedv sohasem csapong át a bálokon általában 
tapasztalt ízléstelen, sokszor nem helyén való szer
telenségekbe, hanem ruházatban, modorban, társal
gásban, táncban és a jókedv megnyilatkozásaiban 
is az önmérséklet és ildomosság határain belül marad.

Az idei Protestánsbálon is nagyszámú és elő
kelő közönség gyűlt össze s a mintegy 120 leány
nak volt módjában jól tölteni estéjét, mert leg
alább 1200 fiatalember nyüzsgött a teremben.

Az előkelőségek közül megjelentek Molnár Vik
tor és Papp Elek államtitkárok, Zsilinszky Mihály, 
nyugalmazott államtitkár, Lónyay Gábor gróf, dr. 
Wagner Géza, Baksa Lajos, ref. konventi előadó, 
báró Radvánszky Antal és Albert, Elek Pál, Greger- 
sen Nils, Kesserü Lajos dr., Lakos Lajos, Petri 
Mór, tanfelügyelő, Pékár Gyula, Üchtritz Amadé 
Emil gróf és többen.

Darányi Ignác, egyházkerületi főgondnok, táv
iratban mentette ki elmaradását.

A háziasszonyok közül megjelentek: Baksa 
Lajosné, Ballagi Gézáné, malomszegi Elek Pálné, 
Haller Györgyné grófné, Kesserű Lajosné, Kubinyi 
Lajosné, Kun Gyuláné, Mikes Árminné grófné, 
özv. Nagy Lajosné, Ráth Zoltánné, Szilassy Istvánné, 
Szőke Lajosné, Szontagh Félixné-

Az asszonyok és leányok fehér selyemköny
vecskét kaptak emlékül, amelynek címlapját ibolya
szín alapon allegorikus kép díszítette, amely egy 
úrhölgyet ábrázolt, akihez árvagyermekek esdő 
lég és hálatelten tekintenek fel. A könyvecskében 
volt a táncrend elhelyezve

Heim .János műkertész, gyönyörűen díszítette1 a 
lépcsőházat és a termet? és pedig mérsékelt árdri, 
amiért a rendezőség e helyen is köszönetét fejezi ki.

A felülfizetések összege meghaladja a 4000 
koronát, amely teljes összegében jut az árvaház
nak, sőt egyéb bevételekből is tekintélyes összeg 
fog az árvaház céljaira maradni. A felülfizetők 
névsorát később teszi közzé a rendezőség, ha a 
számadások egészen le lesznek zárhatók.

Végezetül ide iktatjuk a B. H., tehát éppen nem 
protestáns szellemű napilap közleményéből a követ
kező szavakat: „Az a nagyszámú közönség, mely esz
tendőnként a Protestánsbálon összegyűl, miközben 
kitöltheti vigalmas kedvét, áldozatot hoz a jótékony
ság oltárán is. Ez a két körülmény magyarázza 
meg, hogy ez a bál esztendőnként növekszik nép
szerűségben, arányaiban, pompájában, hogy e mel
lett nem veszített vidámságából s egyik legszebb és 
legkedveltebb mulatsága a farsangoló családoknak11.

A rendezőség munkás tagjait nehéz volna 
felsorolni, de különösen ki kell emelnünk Artner 
Oszkárt és D. Lázár Andort, a prot, patronage 
egylet titkárát, akik sokat fáradoztak a bál sikerén.

V EG YES.
Kérelem. Felkérjük az Evangélikus Családi 

Lap igen tisztelt eddigi munkatársait, hogy mun
kásságukkal a lapot ezután is szíveskedjenek támo
gatni. Egyben kérjük a nagytiszteletű lelkész és 
tanító urakat, hogy az egyházukban előforduló 
fontosabb eseményekről tudósítást küldeni szíves
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kedjenek. Minden a lap tartalmára vonatkozó külde
mény Budapest, VI., Felsőerdősor 5. sz. alá címzendő.

Apponyi Albert gr. eddigi vallás- és közokta
tásügyi miniszter ideiglenes utódja az új igazság
ügyi miniszter: Székely Ferenc lett, aki unitárius 
vallású. Semmi sem jellemzi jobban a klerikális 
túlkapásokat, mint az, hogy néppárti részről heve
sen megtámadták a kormányt azért, hogy — ha 
csak ideiglenesen is — nem katholikus vallású 
embernek juttatta a vallás- és közoktatásügyi tár
cát. A miniszterelnöknek kellett védelmébe venni 
ezt a kinevezést s megtanitani a klerikálisokat 
arra, hogy a vallásegyenlőségi törvény alapján a 
királynak feltétlen joga van bármely törvényesen 
bevett vallásfelekezet köréből választani minisztereit, 
amihez mink még azt tesszük hozzá, hogy szomorú 
dolog lenne az, ha már az képesítene egymagában 
is bárkit a miniszteri állásra, hogy róni. katholikus 
vallású! I Avagy már előre annyira félnek minden
kitől a néppárti főfővezérek, aki nem az ő enge
delmes szolgájuk ? Úgy látszik, hogy sok félteni 
való titkuk és tervük van, még pedig nem a pro
testáns egyházak javára!! . . .

Változások a budapesti ev. egyházakban. A 
fasori lelkészi körben segédlelkészül ifj. Weisz 
Gusztáv volt orosházi hítoktató-segédlelkész; a 
Deák-téri lelkészi körben Sipos András volt szen
tesi segédlelkész és Hudák János volt debreceni 
segédlelkész hivattak meg. — A budai egyház
község Reif Pál volt pesti vallástanárt ugyanezen 
minőségben megválasztotta. — A Hí. kerületi 
(Óbuda-Újlaki) egyházközség első rendes lelkészét, 
Mohr Henrik volt budai vallástanárt f. hó 20-án 
iktatja be hivatalába. A beiktatást Scholtz Gusztáv 
püspök és Kaczián János esperes végzik.

Hymen. Kemény Lajos budapesti vallástanár, 
lapunk társszerkesztője, f. hó 6-án eljegyezte Klán 
Anna úrleányt Szerencsről. Isten áldását kívánjuk 
a szép szövetséghez.

Lelkészválasztás Kiss Samu, volt budapesti 
Deák-téri segédlelkészt a nagybaráíi egyházközség 
egyhangúlag rendes lelkészének választotta. Mű
ködéséhez sok sikert kívánunk.

Protestáns esték. A budapest-fasori ev. nő
ügyiét január elején tartott orgonahangversenye 
700 koronát jövedelmezett.

A nagyváradi ev. női gyámintézet febr. 2-án 
tartotta legelső tea-estélyét óriási érdeklődés mel
lett, melyet bizonyít a 600 koronát kitevő tiszta 
jövedelem is.

Az eperjesi ev. nőegylet tea estélye is meg
lepően szép eredménynyel, körülbelül 3400 korona 
jövedelemmel zárult.

A kispesti ev. egyház építendő temploma javára 
február 12-én hangverseny-estét tart.

Fényes műsorú orgonahangverseny lesz f hó 
20-án a Budapest-Deák-téri templomban. Közre
működnek Krammer Teréz, Anihes György és 
Szikla Adolf operaházi tagok. A hangverseny tiszta 
jövedelmét a kőbányai ev. templomalap javára 
fordítják.

A Magyar Prot. Irodalmi Társaság pozsonyi 
köre a böjti időben építő és ismeretterjesztő fel

olvasásokat rendez. A felolvasások rendje a kö
vetkező :

I. Február 12-én: Egy híres asszony névtelen 
anyja. Kovács Sándor, theologiai akad. tanár.

II. Február 19-én Modern Jézusképek. Dr. 
Szelényi Ödön, theologiai akad. tanár. — Versek. 
Hamvas József, ev. lieeümi tanár.

III. Február 26 á n : A modern teozófiáról. 
Masznyik Erzsiké úrhölgy. — Versek. Albert Jó
zsef, ev. lic. tanár.

IV. Március 5-én: A siketnéma oktatás elmé
letben és gyakorlatban. Deschenszky Ferenc, a 
siketnéma intézet igazgatója.

V. Március 12 én : Fejezetek a nők történeté
ből. Dr. Császár Mihály állami főreáliskolai tanár.

VI. Március 19 én : Angol és amerikai vallásos 
mozgalmak. Dr. Boros György, a kolozsvári unit. 
papnevelő intézet dékánja.

E programmok alkalomszerűen szavalatokkal, 
ének- és zeneszámokkal bővülnek.

Érdekes pályázati hirdetmény jelent meg az 
Ev. Őrálló legutóbbi számában. New-York egyik 
külvárosában, New-Brunswick-ben a magyar ág. 
hitv. ev. egyházközség pályázatot írt ki lelkészi 
állásra. Javadalom 800 dollár (4000 korona), lakás 
és stólák. Szép bizonysága ez annak, hogy az a 
hit, melyet odakerült testvéreink szívében még 
itthon gyújtottak meg, nem aludt ki, hanem csak 
az alkalomra vár, hogy buzgóságát bebizonyíthassa. 
Jól esik, ha messze főidről is, a vallásos buzgó- 
ságnak, az egyházhoz való ragaszkodásnak és 
Isten igéje áhításának ilyen szép íanujólét látjuk.

Luther-T ársaság.
A Luther- Társaság pénztárába 1910 január 1-től 31-ig 

befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok tőkefizetése; Felsőmicsinyei ev. egyház 

100 K, báró Radványszky Albert 200 K.
2 Alapító tagok kamatfizetése: Felsőmicsinyei ev. egy

ház 5 K (1909-re), dr. Láng Lajos 10 K (1910-re).
3. Örökös tagok tőkefizetése: Rajner Ella Maidburg 100 K, 

Eresz János Kassa 20 K (II. részlet).
4. Rendes tagoktól évi 8 koronával 191Ö-re: Trsztyénszky 

Ferenc Pozsony, Liszka Nándor Debrecen, Dienes Gyula 
Temesvukovár, Darvas Aladár Tótkeresztur, Bártfai I. ev. 
egyház, id. Blázy Lajos Kiskőrös, Szibetth Gy. Aszód, 
Hrdlieska Lajos Tótkomlós, Hofftnann Sándor Cservénka, 
Szombathelyi ev. egyház, Kis János Szombathely, Sárkány 
Béla Kecskemét, Svehla Gusztáv Breznóbánya, Jánőssy 
Lajos Komárom, Soproni ev. lyceum, Kirnbauer Gyula 
Gyanafalva, Kirnbauer Lajos Gyanafalva, Kiss Ferenc 
Szeged, Petrovics Samu Szentes, Vitális Gyula Tótpelsöc, 
Hrk János Málnapatak, Málnapataki ev. egyház, Halmi 
Aladár Lapossáros, Margócsy Gusztáv Jósa, Nyíregyházai 
ev. főgimnázium, Péch Kálmánná Budapest. Szenes Gyula 
Bába^zék, Sárkány László Aszód, Rósza'Ferenc Ivánkófaiu, 
Baráth József Nagyszombat, Szentesi ev. egyház. Bartel 
János Budapest, Kemenesaljái ev. egyházmegye, Zalaist- 
vándi ev. egyház, Bándy Endre Léva, Zsiray Lajos Nagy
vázsony, Frenyó Gyula Nógrád-Szt-Péter, Soproni ev. 
tanitóképzöintézet, özv. Tomka Károlynó Körmend, Ferenczy 
Izabella Budapest, Poszvék Sándor Sopron, özv. Wladár 
Viktorné N.-Csalomia, Riecsánszky Endre Bénye, Váci ev. 
egyház, Sommer Gyula Vác, Liptai András Fakóvezekény, 
Nemesviganti ev. egyház, dr. Magyar Győző Felsőlövö, 
Thomay József Szeged; dr. Kriug Jenő Kaposvár, Rác- 
kozári ev. egyház, Rozsnyói ev. főgimnázium, Hörényi 
Lajos Győrszemere, Györszetterei ev. egyház, Holuby
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Adolf Csánk, Mód Sándor Zalagalsa, Németh Kálmán Rigács, 
László Dezső Rigács, Liffa János Szemlak, Iglói ev. polgári 
leányiskola, Hittig Lajos Budapest,, Szláncsik Bogyeszló 
Abeífalva, Mucsfai ev..egyház, Czipott Áron Mucsfá, Losonc- 
tamási-f ev. egyház, Ferenczi Samu Losonc, özv. Szakmáry 
Károlyné Kassa, Reyitko Ágost Kassa, Szeíényi Béla Buda
pest, özv. dr. Sramko Andorné Breznóbánya; 1909-re: 
Reichert Gyula Kistormás, Christ György Cservenka, 
Rrabovszky István Felsőőr, Korossy Emil Szabadka, Sza
badkai ev, egyház, Nemescsói ev. egyház, Kármán István 
Natidrás, Bolla Lajos Aszód, Holéezy Mariska Szarvas, 
Fuchs János Hontbagonya, Baloghy Farkas Budamér, 
dr. Ittzés Zsigmond Somogyszill, Heincz Géza Muraszombat, 
Gotthardt Kornél Késmárk, Solcz András Maskfalva, özv. 
Bozó Pálué Szirák, Meszleni ev. egyház, Stromszky Emil 
Pozsony, Kissomlyói ev. egyház, Albrecht Géza N.-Szombat, 
Piri Károly S'zénd, Rejtő Adolf Kolozsvár, Dzuráuyi Dezső 
Cserepes, Stefflik János Zólyom, Korompai ev. egyház, 
H.-M.-Vásárhelyi ev. egyház, Libetbányai ev. egyház, Nagy- 
simonyi ev. egyház, Lenhardt Károly Modor, Czipott Géza 
Szt-Gotthárd, Libertiny Gusztáv Galgóc, br. Nyáry Béláné 
Pozsony, Péteri ev. egyház, Felsönánási ev. egyház, Kiss 
(Jyula Óverbász, Nemeshanyi ev. leányegyház, Krautsack 
Henrik Körmend, Klepp Péter Torzsa, Kruttschnitt Antal 
Soltvadkert, Bukovszky Ferenc Tószeg, Petrivaldszky Péter 
Gergelyfalva, Svehla István Turmező ; 1 '911-re: Pieler Mátyás 
Kabold ; 1909/10-re : Nagybányai ev. egyliáz, Adanics Gyula 
Felsőzelle, Cziglau. János Bakabánya; 1908-ra: Gura Jenő 
Szepesmerény (4 K ); J906j9-re: Csermák Elemér Szente- 
tornya ; 1908/9-re : Oberliinder Fülöp, Ujverbász.

' 5. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1909-re: 
Mendelényi János Kiskörös, Csépai ev.’leányegyház, Mátéffy 
László Szentes, Geschrey, Elek Sárvár, Paliéin János Zombor, 
Martin Tivadar Zombor, Plavetz Gyula H.-M. Vásárhely; 
1910-re: Thern László Igló, Bújna Iván Nagylak (2 K), 
özv. Szeíényi Manóné Ujantalvölgy.

6. Fiókég/jlkti pártoló'tagoktól évi 1 koronával 1910-re :
Adriányi Kornél, Alth Lajos, Bálint Lajos, Bartsch Gyula', 
Bartsch lyárcdy, Bartsch .Sándor, Császár Ida, Dávid János, 
Dávid Jánosné, Dvo.rtsák Jozsefné, Fabinyi Margit. Griindl 
Ede, Griindi Mátyás, Lintner Tivadar, Mátyus György, 
Mosánszky Béla, Holenia József, Jármay Titusz, Oravecz 
Ferenc, Pályt* Gyula, Plachta Róbert, Schimkó János, Soós 
Lajosnó, Spiész Paula, Szakmáry Géza Szutórisz Róbert, 
Westher Géza, Wiedmann Gusztávné, Zsigmondy Károly 
valamennyien Bártfán; 1909-re ': Francz Vilmos Bártfa,
Nandrási ev. egyház, Rákosi ev. egyház, Trugly János 
Komárom, özv. Győry Lajosné Orosháza, Marschalkó Samu 
Kis-Szeben, Jurcsó József Szilád, Fábián Sándor Komárom, 
Berke Géza Sárvár, Berke Gézáné Sárvár, Kapolcsai ev. 
egyház, Walzer Gyula Igló, Magyary Miklós Kapolcs, Balázs 
Béla Orosháza; 1909/10-re: Chorvath Samu Tótpróna,
1909/11-re: dr. Kunos István Orosháza, Levius S. P. Modor j 
1907/9-re: Klimann Samu Soltvadkert.

7. Adományok: Vértesi Sándor Zalaístvánd 4 K, Reyitko 
Ágost Kassa 2 K.

8. Egyetemes egyház közalapsegélye 1000 K.
Összesen befolyt 2537 K.
Budapést, (IV., Deák-tér 4.) 1910 február i.

Bendl Henrik,
' társ. pénztáros.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
A visszalépett szerkesztőtől átvett kéziratokat az idő 

rövidsége miatt még idáig át nem nézhettük. Véleményt a 
legközelebbi számokban mondunk róluk. Azonban itt is 
tisztelettel kérjük kedves munkatársainkat,-hogy — tekintve 
a lap hivatását — szíveskedjenek műveiket könnyed, népies 
modorban megírni.

A LUTHER T á R S . KÖN9VKERESKEDÉSE
BUDAPEST, Vili., SZENTKIRÁLYI- U. 51/a. „ R E M É N Y "

l e v é l p a p í r  é s  b o r í t é k  
a legolcsóbb és legjobb!

5 0  finom csontlevélpapir és 50  
hozzávaló boríték lila papír be
téttel, igen csinos dobozban ára

csak 1 korona
Ugyanaz nagyobb (úri) alakban

I korona 5 0  fillér.

Megrendelések a
Luther-társaság könyvkereskedésébe
Budapest, VIII, Szentkirályi-utca 51/a. intézendők.

1 koronáért ily levélpapír 
G sehol sem kapható. □

Az üdvözlések és jókívánságok óriási tömege, 
melyekkel a Luther-Társaság Könyvkereskedése üzlet- 
vezetésének átvétele alkalmából jóakaróink az ország 
minden részéből elhalmoztak, fizikailag képtelenné 
tesznek bennünket arra, hogy azokra egyenkint 
válaszolva, köszönetünket kifejezzük. Engedtessék 
meg nekünk, hogy köszönetünk kifejezhetéseül ezt 
a módot válasszuk.

Fogadják tehát mindazok, akik kegyesek vol
tak bennünket üdvözölni s a kitartó munkásságra 
buzdítani, szívből fakadó hálás köszönetünket s 
adja a Mindenható, hogy szorgalmas munkásság
gal, a jó lélekkel s igaz szeretettel kívánt sikereket 
elérhessük, Hogy ’e siketünk meglegyen, ismételten 
kérjük szeretett hitsorsosaink jóakarata támogatását 
azáltal, hogy mittdennemű könyvszükségletüket biza
lommal könyvkereskedésünk által rendeljék meg.

Budapest, 1910 február hó 10-én.

Scholtz Testvérek
könyv- és papirkercskedök 

a Luther-Társaság könyvkereskedésének 
f t í i o t , l i  üzletvezetői.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten 47281


