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Em aus felé .
„Emaus felé jöjj, hagyjuk itt a várost.
Itt sírni nem szabad.
Elmondom, két könnyes szentem mit látott
A (folgotha alatt.
Eiuausbah sírhatsz fájón ielzokógvá
Nem les rád senkisem.
Ott elbeszélem majd neked titokba’,
Mi történt pénteken.
Tudod te is, csak jóság volt a lelke,
Bőven osztotta szét,
Senki hiába nem vivé sebezve
0 hozzá a szivét.
Szelíd szemével csak szeretve nézett.
Bocsánat volt szava.
És mégis talált annyi ellenséget
S meg kellett halnia.
Hát érdemes-e mindig jónak lenni,
Ha csak bukást terem, —
Feledni, várni, mindig csak szeretni,
Ha nincsen győzelem ! ?
A jó, az igaz, elvérzik a porban,
Yagy Golgothára jut . . .
Oh, jöjj Emausba, rejtőzzünk el ottan,
Elsírva bánatunk1' . . .
*

A csüggedt bánat bús emausi útján
Járnak ma is sokan
Erre az útra, sok csalódás után
Rálelnek biztosan. —
Fájón nézik az élet sok hibáját,
Tévedt győzelmeit
S Emausba vinnék mind, hogy' elsirassák.
Ami nehéz nekik.

Sok félreértett, jót remélő munka
Hideg közönyt fizet
És a hívőknek megcsalódott útja
Gyakran lát könnyeket.
Oh Jézus, akit ők ketten megleltek,
S vigaszt adtál nekik,
A csüggédőKnek jöjj, ma is jelenj meg,
Mert mind szomorkodik! . . .
Kemény Lajos.

Nagypéntek éjszakája.
. . . Nagy követ tévén a koporsó
szájára, elmenének. Ott marada
pedig Mária Magdaléna és a má
sik Mária.

A tanítványa elárulta, a főpap szolgája arcul
verte, a római katonák megvesszőzték; azok az em
berek, akiket szeretetből akart megváltani, megpökdösték és szidalmazták, vérező arcát ujjongva
nézték, kacagtak a fájdalmain.
Heródes a vállára tett egy elnyűtt királyi pa
lástot, megkoronázták töviskoszorúval és megfeszí
tették két gonosztevő között. Éjféltől másnap dél
utánig a kegyetlenség, a gyűlölet, az oktalan
boszúállás lihegett körülötte . . . de most már min
den elvégeztetett. Csend van . . . csend Van a Golgotha hegyén.
Hazamentek az elvakult emberek, ráborult a
sötétség a városra, valahol elrejtve, megrettenve,
kétségbeesve sír a tizenegy tanítvány.
És akit csalónak, istenkáromlónak, lázítónak
mondottak, de akit mégsem tudtak olyan nagyon
megalázni, mint amilyen nagyon alázatos volt ő,
azt most leveszik a gyalázat fajáról, tiszta gyolcsba
takarják meggyötört testét és drága kénetekkel
bőségesen bebalzsamozva eltemetik sziklába vágott
koporsóba. A názáreti ácsmester fia, a szegényok,,
a nyomorultak prófétája királyi temetésben részesül.
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És azután egy nagy követ tévén a koporsó szá
jára, elmenének. Elmentek ők is és csak a két
asszony maradt ott a sziklakoporsónál, Nagypéntek
éjszakáján.
Lent a városban az ünnepre készülnek, az
Egyiptomból való kiszabadulás emlékének ünne
pére. Tele van a város emberekkel, akik hallották
Jézust beszélni, látták csodákat tenni, akik elragad
tatva vallották őt pár nappal ezelőtt a Messiásnak,
az Isten küldöttjének, az Isten fiának, de a Goigotha mellett, arimathiai József kertjében mégis
egy nagy kővel van elzárva egy sziklakoporsó. És
Nagypéntek éjszakáján hiába rügyezik a fügefa és
a tavaszi melegség hasztalan árad szét a kerten,
a két Mária csak annak a kőnek a hidegségét
érzi, amelyet könnyel áztat s amely olyan hideg,
olyan érzéketlen és olyan érthetetlen, mintha durva,
kemény, de lm megtestesülése volna az emberi
hálátlanságnak.
„Mit csinált életében az én fiam, hogy halálra
kínozták ?“ (Békességet árasztott a gyötrődő lelkekbe, megtanította látni az embereket, megmutatta
a vígasztalódásnak egy új, eddig ismeretlen és ki
apadhatatlan forrását; csodákat tett, amelyek pá
ratlanok, olyanokat cselekedett, amelyek gyönyö
rűségesek voltak!)
„Mit mondott, mit hirdetétt az én fiam, hogy
meg kellett halnia?" (Azt mondotta: Emberek,
nézzétek meg jól magatokat! Ti mindannyian szé
pek és jók vagytok, fiai, gyermekei vagytok az
Istennek, legyetek méltók hozzá. Ne éljetek önzőn,
ne éljetek máról holnapra minden cél nélkül, ha
nem éljetek azokért az eszményekért is, amelyek
széppé- és vjóvá teszik az életet. Legyetek Isten
fiai, mert az a legnagyobb boldogság. Mert akkor,
ha sírtok, megvígasztaltattok, ha alázatosak lesz
tek, felmagasztaltattok s ha éhezitek és szomjúhozzátok az igazságot, ki fogtok elégittetni. Adok
néktek egy titkot, amelyik széppé teszi az életet
és ez az, hogy szeressétek egymást, hiszen mind
annyian testvérek vagytok. Legyetek békességre
igyekezők, hogy boldogok lehessetek. Ne rontsá
tok el egymás életét, hogy a magatokében is tud
hassatok gyönyörködni. Legyen a szivetek, lelketek
őszinte és jóindulatú. Éljetek a szivetek, lelketek
szerint, mert az jó mindannyitoknál. Legyetek szé
pek, éljetek szépen. Legyetek méltók az Istenhez!)
És az a sziklakő, amit a két Mária átölel, kevélyen mondja e l: Én nem akarok egészen jó lenni.
Én nekem nem kell az egészen szép. Sokat kíván
tál tőlünk Galilea prófétája! A csodáidat elfogad
tuk, mert javunkra szolgáltak, de a te evangéliu
mod túlságosan egyhangú. Csupa fény az egész.
Mi pedig csak úgy örülünk a fénynek, ha árnyék
van előtte és utána. Csak az becses, amit elveszt
hetünk ; minek vigyázni arra, ami mindig a miénk
marad? Kit dicsérnének akkor az erényeiért, ha
mindenki erényes? Mi mérné meg a szeretetek; ha
senki sem gyűlölne ? Mi a jót, ha senki sem volna
rossz, mi a szépiet, ha nem lenne csúnya?
Hideg az a kő, mint a hálátlan emberi szív,
amit nem tud megindítani semmi. Ráborul a két
Mária és hull a szemükből, a könny, sajog szivük
ben a fájdalom és töredezik ajkukon a szó: miért,

miért? De nem felel senki. Hallgat, fájdalmasan
hallgat az a vigasztaló beszédű ajak, melyet a kő
eltakar. Hallgat a kő, amelyet balga emberek dia
dalmasan tettek oda. Hallgat mind az a lelkesültség, rajongás, hála és hit, mely körülvette nemrég
a nagypénteki éjszaka halottját. Olyan nagy, olyan
mélységes volna a csend, ha bele nem zokogna a
két Mária kétségbeesett zokogása.
Siratja Mária az ő fiát, a szelídlelkű, gyöngéd
gyermeket s az ő fájdalma vigasztalhatatlan, remény
telen. És nem is lett volna hajnal husvétnapján a sír
felett, hacsak az anyai szív fájdalma reszket felette,
ha, nem sír ott Magdolna is, aki a Mestert, a töké
letes szeretetű, megbocsátó Mestert panaszolja,
Magdolna, akinek lelke megtisztult, aki hitte, hitte,
hogy Isten a Krisztus!
Ha csak a Názaretből való próféta feküdne
abban a sziklakoporsóban és csak az anya siratná
a fiát s nem Mária Magdolna is azt, akit Istennek
hitt, bizony sem akkor, sem ma azt a követ el
nem lehetne mozdítani onnan. Azt a súlyos követ,
amelyet igazi emberek : önzésből és felületességből
álló emberek tettek oda, nem tudná ember elgör
díteni onnan. Ezt az ősi hálátlanságot csak Isten
tudja megbocsátani. És nem az ember, aki a ke
reszten gyötrődött és meghalt, hanem az Isten fia,
aki elképzelhetetlen gazdag szeretetében mindent
megbocsát, csak ő tudta az emberi felületesség,
hálátlanság és nemtörődömség ama szikláját fel
emelni és Nagypéntek éjszakája után kilépni a
tavaszi hajnalba, a feltámadásba, megint csak, mindig csak mi érettünk: emberekért.
K. L.

Ének.
Dallama : Én Istenem, én bűnös ember —

Szegény fejem, hová hajtná'ak,
Ha a vallás ölére nem?
Ha Tégedet nem óhajtnálak,
Kit óhajtnék mást, Istenem?
Te szánod a sebhedt szivet,
Boldog, aki Hozzád siet!
Szemem, óh Isten, könnybe lábadt.
Hol leljek nyugtot én szegény?
Szivemben kél igaz bűnbánat,
Hogy szent törvényed megszegém.
Óh magas ég, rám ne szakadj,
Irgalmas Isten, el ne hagyj !
A szép nap is homályba jő fel
Nekem bűnösnek ezután;
Gondolj, Atyám, a szenvedővel,
S derítsd fel én bús éjszakám !
Vezérül mellém, kérlek, add
Szép hajnali csillagodat!
Emlékezzél, Te szent Fiadra :
Nem jött Ö az igazakért;
Hanem magát halálra adva,
A bűnösökért onta vért.
Kik eltévedtek az úton,
Azokért jöttél Jézusom.
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Tested piros vérrel virágzott
Értem, ki száraz ág vagyok;
Szemed sűrű könnyektől ázott
Értem, aki meghervadok.
Szelíd olajfa, óh segíts :
Olts Temagadba s idvezíts 1
A Graduál 328. éneke után szabadon

Sántha Károly.

A szív és az evangéliom.
Folytatás.

Testvéreim az Úrban! Pál apostol ott Athéné
ben a görög bölcselőkkel, nevezetesen az epikureus
és stoikus bölcselőkkel is vitába ereszkedett. És ilyen
feladatra ma is készen kell lennünk, mert epikureusok és stoikusok ma is akadnak bőven.
Kik hát azok az epikureus bölcselők ? Röviden
megmondva, azok a görög bölcsek, akik az életet
a könnyebb oldaláról vették és azt tanították, hogy
a legfőbb jó, amelyre az életben törekedni kell,
az öröm, a gyönyörűség, az élvezet. Élvezzük gond
talanul az életet, ragadjunk meg minden örömet, min
den élvezetet, amelyet az óra ád és ne törődjünk a
holnappal, a jövendővel, legkevésbbé a halállal,
mert akkor úgyis vége mindennek. Ezt hirdették az
epikureusok és ezt hirdetik ma is ezeren meg ezeren. Ebben áll ma is sokaknak, sok ezer gazdag
nak és legalább ugyanannyi szegénynek egész életböicsesége és kiváltkép ebben a farsangi időben
úgy látszik, mintha az egész világ csupa epikureüsokból állana, amikor sokan szinte ittasan támo
lyognak az egyik élvezetből a másikba. Mit szól
junk ehhez, testvéreim az Úrban ? Azt hiszem, nyil
vánvaló, hogy ez nem emberhez, még kevésbbé
keresztyén emberhez illő bölcseség; sőt nem is
bölcseség, hanem egy óriási hazugság és csalódás,
az élet és a halál komolysága elől való gyáva
megfutamodás, amelynek a vége a legtöbb esetben
keserű kijózanódás, testi-lelki, anyagi és szellemi
züllés és romlás. Igen, azt tudjuk, érezzük mi is,
hogy az emberi szív természeténél fogva vágyódik
öröm, boldogság, üdvösség után; de vajha azok a
könnyelmű élvezethajhászok eszméletre térnének és
ők is felfedeznék szivük mélyén az ismeretlen Isten
oltárát és hallgatnának az evangéliom hívó sza
vára : akkor felismernék, hogy az emberi szívnek
ezt az öröm és boldogság után való természetes
vágyát is csak az evangéliom tudja teljesen kielé
gíteni., az az evangéliom, amely egész tartalmánál
fogva éppen örömhír: „Íme, hirdetek nektek nagy
örömet, mely minden népnek öröme lészen, mert
született néktek Megtartó7“ Minden örömnek, min
den emberi boldogságnak legnagyobb ellensége a
bűn és a halál; és azért csak az tud igazán örülni
az életnek, aki a bűneinkért meghalt és megigazulásunkra feltámadott Jézus Krisztusban találta
meg lelke megváltóját, üdvözítőjét és általa kiengesztelődött, megbékült a mennyei Atyával. Avagy
lehet-e nagyobb öröm, nagyobb boldogság, mint ázé
a megtért tékozló fiúé, aki a megbocsátó atyai sze
retet kebelén egyszerre hullatja a bánat és az öröm
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könyeit és új, tiszta életet kezd a kegyelem birtoká
ban? Aki egyszer ezt a legnagyobb örömet, ezt
a legnagyobb boldogságot érezte, tapasztalta, az
aztán az életnek minden javait és jogos örömeit
tisztán, mert hálás szívvel tudja élvezni, mint a
mennyei Atya jóságának jeleit és adományait.
Azért örüljetek és örvendezzetek az Úrban és
sohase ö nélküle : akkor minden örömetek tisztább,
mélyebb és boldogabb leszen. Ezt szívleljétek meg
ti is, szeretett ifjú barátaim, akik riiég kevésbbé
értitek és érzitek az élet komolyságát és azért leg
inkább ki vagytok léve a hiú élvezetek kísértései
nek. Mi nem azt kívánjuk tőletek, hogy ifjú koro
tokban olyanok legyetek, mint az öregek, nem,
inkább megfordítva: azt óhajtjuk, hogy öregség
iekre is megőrizzétek telketek finomságát. Ez pedig
csak úgy lehet, ha ti is a Jézussal éltek és az ő
lelkének hatása alatt undorral fordultok el minden
olyan élvezettől, amely a lelket nem hogy üdítené,
hanem inkább megrontja és beszennyezi.
És kik voltak azok a stoikusok, akikkel Pál apos
tol szent leczkénk szerint Szintén vitába ereszke
dett? Ezek már a pögányok között is sokkal komo
lyabb gondolkodók voltak és Pál apóstól beszédét
is bizonyára komolyabban vették, mint a könnyelmű
epikureusok. Ezek a stoikus bölcselkedők azt taní
tották, hogy az a legfőbb jó, amelyre az életben
törekedni kell, az erény, az erkölcsi tökéletesedés,
amely által az ember maga váltja meg magát a
bűnből és a gyarlóságból s az erénynek, a tökéle
tességnek birtokában az ember az életnek minden
egyéb javai, örömei, sőt még a szenvedés és a
halál iránt is közönyös lehet. Testvéreim az Úrban !
Nem légió-e ma is azoknak a száma, akik ama
stoikusokhoz hasonlóan okoskodnak és úton-útfelen
azt hirdetik, hogy elég, ha az ember rtisztessé
ges", „becsületes8, erkölcsös ember, aki minden
nap megteszi kötelességét és egyébbel nem törő
dik ; vallás! hit mellékes dolog. És ki tagadhatná,
hogy azok között, akik így okoskodnak, vannak
olyanok is, akik lelkiismeretességükkel, családi és
polgári kötelességeik pontos teljesítésével akár
hány keresztyént is megszégylenítenek, aki hívőnek
tartja magát; igáz, hogy aztán többnyire a fari
zeusokhoz hasonlóan annál inkább elhitetik maguk
kal, hogy fölöttébb igazak8. De nem ismerjük-e
fel a vallástalan erkölcs ezen híveiben is az isme
retlen Isten imádóit, akik az erénynek, az erkölcsi
törvénynek, a kötelességnek, az erkölcsi világrend
nek emelnek oltárt és nem ugyan az Istent magát,
hanem annak mintegy személytelenné tett akaratát
imádják ? És szólhatunk-e az erény a kötelesség,
az erkölcsiség nagyrabecsülése ellen csak' egy
szót is? Távol legyén! Sőt inkább örülnünk keli,
hogy a hívők körén kívül is vannak olyanok, akik,
ha az evángéliomot nem is, legalább a törvényt, ha
a vallást nem is, legalább zz erkölcsiséget meg tud
ják becsülni. De hol akkor a hiba? Ott, hogy a
vallástalan erkölcsiség hívei akarják a fának a
gyümölcsét, de megvetik magát a fát ; élvezni akar
ják a virág illatát, de megvetik magát a vrágot:
használni akarják a forrás vizét, de nem törődnek
magával a forrással,- — szóval megfeledkeznek
arról, hogy valójában tiszta, erőteljes< életrekéfie-
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És mégis, — ha korunk e betegségének mélyebb
erkölcsiség csak a Krisztus evangéliomának, a tiszta
keresztyén vallásos hitnek a talajából fakadhat. gyökereit keressük, talán reá jutunk egyebek között
Csak az isteni szeretet és kegyelmet hirdető evan- olyan indító okra is, amely magában véve nem
géliorn ád erőt a szeretet törvényének igazi betöl rossz és nem elvetendő. Értem azt a sajátságos
tésére és nincsen tisztább, nincs hatalmasabb, kitar nyugtalanító, kellemetlen érzést, amelynél fogva
tóbb erkölcsi indító, mozgató erő, mint a szeretet meglevő állapotainkkal, egyéni és társadalmi viszo
Istene iránti gyermeki hála érzete, amely folytono nyainkkal és utóvégre önmagunkkal elégedetlenek
san ösztönöz, sarkal bennünket a jóra, a szeretet vagyunk. Mert tagadhatatlan, hogy ilyen elégedet
törvényének betöltésére, a legtisztább erkölcsiségre. lenségre sok, igen sok okunk van. És az elégedet
Azért a vallástalan erkölcs hívei iránti kötelessé lenségnek ez az érzése kétségkívül legalább az egyik
günket is a Megváltónak az az intése szabja m eg: oka annak, hogy folytonosan keressük, várjuk az
„Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, újat, a jobbat, hogy szeretnénk mindent felforgatni,
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a mindent megreformálni, mindent megújítani. A merő
ti mennyei Atyátokat“. És akkor aztán rájönnek ujsághajhászat közben Gsakugyan nem ritkán hal
arra is, hogy az élet szenvedései között és a halál lani olyan komoly hangokat is, amelyek azt hir
lal szemben nem kinek-kinek saját erénye és „töké- detik, hogy egész egyéni és társadalmi életünknek
letessége“, hanem egyedül az Istennek szeretete meg kell újulnia; csak így jöhet el számunkra az
és kegyelme adhat az emberi szívnek igazi vigasz a várva-várt jobb idő, — és ha valahol egy új
lángelme tűnik fel, ha valahol egy erősakaratú
talást és bátorságot.
Végül az athéneieknek még egy jellemző voná vagy — sajnos — akárcsak nagyhangú ember
sát kell kiemelnünk felolvasott szent leckénkből. jelentkezik, ezeren meg ezeren vágyódva, figyelve
Azt olvassuk, hogy az athéniek mindnyájan és az ütik fel fejüket: talán ez lesz az a nagy ember,
ott lakó jövevények semmi egyébbel nem foglalkozó a jövő embere, az újkor messiása, aki egész egyéni
nak, hanem csak újság beszélésével és hallgatásával. “ és társadalmi életünket új alapokra helyezi és egy
Vájjon lehetne-e korunk nemzedékének egy sajá új, boldogabb korszak hajnalát hozza fel ezer seb
tos vonását találóbban rajzolni, mint ahogy itt ből vérző nemzedékünkre. Itt is tehát tulajdonképen
olvassuk ? Talán sohasem volt olyan lázas érdek az ismeretlen isten oltára előtt állunk. És ki tagad
lődés, olyan idegen kapkodás, új dolgok, új hírek, hatná, hogy korunknak csakugyan ilyen általános
új vívmányok, új találmányok, új felfedezések után megújúlásra, egyéni és társadalmi újjászületésre van
mint manapság. Ez korunknak már szinte beteg szüksége? Tudatosan vagy öntudatlanul érezzük
sége, melynek ragályos hatása alól alig tudjuk ezt mindnyájan. Csak arról ne feledkezzünk meg,
kivonni magunkat, hogy csak egy kis időre is hogy sok minden összedőlhet ugyan. és sok minmagunkba térni és eszmélni tudnánk és magunk dent elragadhat az idők rohanó árja, amihez most
nak számot adni a dolgok igazi értékéről. Legfel még szivünk ragaszkodik: de más fundámentomot
tűnőbben nyilvánul meg korunknak ez a betegsége senki nem vethet azon kívül, mely egyszer vettetett
a napi sajtó és az újságolvasás túltengésében, úgy s mely a Jézus Krisztus. Ami korunknak beteg
hogy ezer meg ezer ember egész lelki táplálékát nemzedékén sem segíthet más mint 0, a lelkek
kizárólag a hírlapokból meríti és ezek mellett nem orvosa, aki tegnap és ma ugyanaz volt és mind
csak azok a maradandó becsű irodalmi kincsek örökké ugyanaz lészen. Korunk nemzedéke számára
mennek feledésbe, amelyeket nemzetünk és az is úgy egyéni mint társadalmi tekintetben csak a
emberiség legjobbjai szereztek a múltban, hanem Krisztus evangéliomából buzognak elő a megúju
maga az élet könyve, a szentírás is a feledés porá lásnak, az újjászületésnek erői és ez egyszersmind
ban hever. Csak az új, csak az új kell nekünk arra a magától értetődő, de oly sokszor elfeledett
és a kétes értékű újért készek vagyunk az apáink igazságra is figyelmeztet bennünket, hogy a meg
tól reánk maradt legdrágább kincseinket könnyel újulásnak, az újjászületésnek nem a külső, anyagi,
műen cserébe adni és hálátlanul eltékozolni. Ami gazdasági, társadalmi téren, hanem a szivek bel
nem hat többé az újság ingerével, az meuthetet- sejében kell kezdődnie és itt terjednie szívről-szivre,
leniil a lomtárba kerül, bármilyen értékes legyen emberről-emberre és belülről kifelé. Legelsösorban
is. Azt hisszük, hogy olyan igen gazdagok vagyunk, nem új törvényekre, nem új társadalmi rendre,
hogy az egész világ minden kincse a mienk, hogy nem könnyebb megélhetési viszonyokra, hanem új
olyan igen sokra vittük, mert mindent felveszünk, emberekre, a Krisztus evangéliomának erejétől meg
mindent megélvezünk, mindent olvasunk és min újult egyéniségekre van szükségünk, van szüksége
denről beszélünk; — és e mellett nem vesszük korunknak, van szüksége a világnak, és ha majd
észre, hogy minden bőség és újság közepette lelki elegendő számmal lesznek ilyen új emberek, azok
leg elszegényedünk, elsorvadunk, belsőleg elfásu majd meghozzák az új kort is.
Azért ide, ehhez az örökifjú forráshoz, a Krisz
lunk, mert immár minden csak felületesen hat
reánk, minden úgy szólván már csak az idegeinkre tus evangéliumához térjünk vissza és ragaszkod
hat, nem pedig a szivünkre meg az eszünkre, sze junk elsősorban mi, testvéreim az Úrban, akikre
mélyiségünk igazi középpontjára és így végre már mint szülőkre vagy tanítókra a jövő nemzedék
semmi sem tud reánk igazán mély, maradandó nevelése bízva van és ebben a szellemben végez
hatást tenni. Hogy korunknak ez az ideges beteg zük nevelői tisztünket. Ezért imádkozzunk, ezért
sége az evangéliom hirdetőinek munkáját, sikerét dolgozzunk teljes odaadással és akkor Isten után
is mennyire megnehezíti, azt elgondolhatja, aki remélhetjük, hogy majdan mégis egy új, testbenlélekben ép nemzedék áll elő, amely talán nem
igazán akar ítélni.
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kapkod idegesen új dolgok után, de hálás szívvel
mondja utána a nagy apostolnak : „A régiek elmúl
tak, íme mindenek megújultak", mert mindenek
ismerik az igaz Istent és akit elbocsátott, az ö egy
szülött Fiát. úgy legyen. Ámen.
Pröhle Károly.

Kevesen múlt.
(Folytatás.)

A molnár szinte zavartan feleli: „Nos, igen,
először azt hiszi az ember, hogy házi szerek
kel próbálkozik.
De aztán egyik orvostól a másikhoz jártam ;
két esztendeig meg fürdőn voltam vele. Elvégre
pénzért mindent megkapni, csak a halál ellen
nincs orvosság".
„Ez igaz — válaszol Kroger. — Ha W endorf
molnár nem, akkor ki tehetné meg?
„De hiszen tíz évvel ezelőtt nem is lehetett
még ön diakonissza."
„Óh, de igen ; én korán léptem be az inté
zetbe" mondá nyájas mosollyal a nővér.
„Ilyen fiatal teremtést igazán lehet sajnálni"
— szól erre részvéttel a molnár. — „Hiszen
akkor még nem is hídja, mire vállalkozik s
aztán később meg m ár ugyancsak bajosan
szabadulhat meg. Például, ha férjhez akarna
menni."
Félig kitérően mondja a diakonissza: „Én
bizony tudtam m ár akkor is, hogy m ire vállal
kozom s a legtöbbjét éppen a hivatása teszi
még határozottabbá".
Csodálkozva figyelgette a nővért Wendorf,
majd kis szünet után megjegyzi: „A gazdálko
dásban ugyebár eligazodik; vagy talán faluról
való is?"
„Igen; atyám nagybérlő volt." Úgy látszott,
nem igen szeret magáról beszélni.
„Akkor hát, lássa — kiált fel W endorf b a 
rátságosan — egész otthoniasan érezheti itt
mindenben magát." Ez a gondolat annyira tet
szett neki, hogy az egész kocsit m ulattatta és
szinte észrevétlenül értek a megállóhelyhez.
Egy egyszerű cséza várt ott — két sárga volt
beléfogva. A m olnárnak fiatal házas fia hajtotta;
ő is örült, hogy atyja nem já rt hiába. Útköz
ben a molnármester azokkal a házi viszonyok
kal ismertette meg, amelyek a nővérre vártak.
»Hogy tudja, megmondom, a szomszéd gyengén
áll. Hogy önt hozom, egészen magamtól teszem,
mint régi jó szomszédja, csupa szívességből.
0 meg se tudná fizetni. Az egész betegséggel
inkább én törődöm. Ha önnek valamire szük
sége lesz s azoknál nem találja meg, csak for
duljon hozzám. Magának a férjnek is teljesen
kimerült az ereje. Legfőbb ideje, hogy segítsé
get nyerjen."
Egy szalmafedeles, régiesen épült, nemesi
ház előtt tette őt le, mely egészen közel állott
az ő csinos, jóm ódra valló lakásához. Egy ál
mosképű, hanyagul öltözött férfi jö tt ki elébük,
aki látható örömm el köszöntő a nővért.
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Napok múltak. A m olnárnak a szomszéd
háza iránt való részvéte nem csökkent ezután
se. Még az nap tudakozódni akart, mikép válik
be a nővér. De a házigazda, a diakonissza
megérkezte után azonnal ágyba dőlt s aludt
másnap délutánig mint egy halott.
Csak két napra rá tudott vele szóba állani.
„A nővér m intha itt nőtt volna fel, oly jártas
mindenben. Mindennek van most formája. De
ha az asszony sorsa nem fordul jobbra, mégis
kár volt őt idehozni."
Wrendorf gondolataiba elmerülve tekintett
a messzeségbe. „Igen. igen, jó fogást csináltam,
ördögi jó fogást s emellett mindig oly szives és
barátságos. M indjárt tudtam. A te feleséged jó
volt az enyémhez utolsó napjaiban, ezért én is
lehetek neki egyszer segítségére."
A diakonisszát, vagy inkább az ő bölcs vá
lasztását szívesen hallotta dicsérni; mindig tudta,
hogyan kellett erre terelni a szót és gyakorta
figyelgette a kerítésen keresztül, mint folyik
odaát a dolog.
Amint egyszer a tavaszi napsugár a beteg
szobájának ablakán keresztül a diakonissza
arcára vetődött, kedvezőtlen változást észlelt.
Oly halovány volt a nővér, szempillái oly vö
rösek s arckifejezése oly bágyadt: mintha ő
maga lelt volna beteg.
Megijedt ezen s m indjárt átment a szom
szédhoz, aki fát hasogatott és az ápolás fára
dalmait —- úgy látszott, teljesen kipihente.
„Te Willert, a nővért én hoztam hozzád.
Még mindig van rá gondom. Egy asztalnál
eszik-e veled és a gyerekekkel."
Willert leeresztve fejszéjét felegyenesedik.
„D ehogy! hisz nem hagyhatja egészen magára
a feleségemet. () azután eszik."
„S aztán valóban eszik is-e?
„Meghiszem; mindig mondom neki: Egyék
csak, nővér, becsületesen! Ha maga nem ér
demli meg a kenyeret, ki érdem elné akkor meg?"
„így? H m!" Wrendorf biccent egyet. Majd
hirtelen feltekint: „Hát alvásra miféle szobát
adtatok neki?"
Nagy szemeket mereszt erre a szomszéd.
„Hogy hol alszik?— Hogy hol alszik? — mondja
meghökkenvc — azt magam se tu d o m ! Hogy
hol alszik? Arról még sohse beszéltünk. Arra
nem is gondoltam. Hát ezeknek is kell aludniok?" Szemei tágra nyílnak s dörzsöli a hom
lokát. „Aludni bizony még nem aludt, mert
mindig talpon van."
Gondolkodva néz rá a molnár. „Hát mit
gondolsz te? Én azt vélem, hogy a diakonisszá
nak is csak kell aludni épp úgy, ahogy enniök
kell s valahol lakniok. Nem merem bizonyosan
állítani, mert kevés nővért ismerek. De hogy ne
kellene nekik aludni is ? ... Nyolcadik napja
már, hogy itt v a n !“
„De hát hisz azért vannak, hogy virrasszanak és ápoljanak — feleié Willert még mindig
zavartan. Nem mintha sajnálnám tőle. ami meg
illeti, de nem szólt róla semmit. Különben ők
ezt így tanulták. Hallottam már, hogy vannak
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olyanok is, akiket éppen virrasztó nővéreknek
neveznek. Legjobb lesz, ha m indjárt m egkér
dezem, vájjon ő nem ilyen-e?
Ezzel m ár ment is.
„Megállj; hát ha le akar feküdni, van-e szá
m ára üres szobátok
„Nincs, igazán nincs. Bizony nem tudom,
hogy hol is aludhatnék,"
„Akkor mihozzánk jön. Menyem egyszerűen
elkészíti neki a padlásszobát. Úgy bizony, szom
széd, akkor aztán megint virraszthatsz magad.
Szegény kis féreg, — morm ogja magában —
ezért van hát olyan rossz színben".
Úgy is volt. A nővérnek alvásra volt szük
sége, hisz csak olykor-olykor tudott egy kissé
elbólintani a karosszékben. Úgy lett, ahogy meg
beszélték: a molnár menye mindent rendbe
hozott. Ebédre is átjárt ezután hozzájuk és
szemlátomást erősödött.
(Folytatjuk.)

A Brit és Külföldi Bíblíatársulat
százötödík évi jelentéséből.

7. 8Z.

látogatásokat: Sta Katarina államát Mr. Barton utazta
be, Rio Grande do Szült pedig Sr. da Silva. Itt
különösen sok német telepítvényeket találni. A
protestáns németek között az árusítók bár sok bib
liát adtak el, mégis többnyire csak konfirmánsoknak, — a felnőttek többnyire kijelentették, hogy
nincs szükségük bibliára. Több utat tettek meg
Minasz Gerdesz államában, az egyik négy hónapig
tartott. Itt-ott nagy ellenszenvvel találkozott. Egy
szer egyet megköveztek; egy helyen a pap fel
szólította a népet, hogy égessék el (!) a bibliaáru
sítót ; másutt a könyveit égették el. Erre pedig
megint a megvidulás napjai következtek. A követ
kezőket írják egy helyről: „Isten velünk van. Az
egyik könyves ládám tartalmát egészen eladhattam.
A nép feszült figyelemmel hallgat reánk. Az ér
deklődés oly nagy, hogy este még 1—2 mértföldet
kellett mennünk gyülekezet megtartására. Dicsér
tessék Isten eme mozgalomért, mely keletkezett a
népek között!" És ez nem egyedülálló esemény.
Különösen a félreeső helyeken látják szívesen a
bibliaárusítót.

(Folytatás).

VEGYES.

Japán.

L apunknak — technikai okokból szárm azó —
késedelmes megjelenéséért t. olvasóink szives
elnézését kérjük.
Az állam és egyház elválasztása Baselben.
Egy rövid távirat jelentette már tegnap, hogy a
baseli kanton népszavazás útján kimondotta az
államnak az egyháztól való elválasztását. A haseJi
elhatározás a maga bölcs mérsékletével igen tanul
ságos például szolgál. Az egész szétválasztás alap
jellege a vallás és egyház iránt való barátságos
viszony. A hozott törvény ennélfogva nagyon külön
bözik a francia törvénytől, melynek vallás- és egy
házellenes célzata kétségtelen. A nem rombolásra,
hanem békés fejlesztésre irányuló szétválasztás
nem teljes, hanem csak részleges mértékű s hala
dást jelent a szabad államban működő szabad egy
ház felé. Az eddigi államegyházak a református és
az ó-katholikus egyház közjogi testület lesz, viszony
lagos nagyobb szabadsággal és az állam legfőbb
felügyeletének ellenőrzése alatt. A róm. katholikus
és más felekezetek a magánjogi testületek szabad
ságát élvezik és azokat illető állami oltalom és
ellenőrzés alatt állanak. Minden egyháznak és
felekezetnek megadta a kanton az őt megillető
anyagi javakat. Az egyetemes állami jellegű köz
jóléti intézetek lelkipásztori gondozásának díjazásán
kívül semmiféle kultusz-célra nem fordít ezután az
állam és a község a közjavakból semmit. Viszont
azonban szigorúan megkívánja, hogy a kiosztott
javak rendeltetésük szerint használtassanak. Állam
jogi tekintetben az államfelségének határozott ér
vényesítése jellemzi a baseli reformot. Az állam
főfelügyelete alatt tartja a tőle elválasztott közjogi
testületeket képező református és ó-katholikus egy
házakat, azonban a róm. katholikus egyháznak,
mint az államfelségiség elvi és gyakorlati ellenzőjét
nem ruházza fel közjogi személyiséggel.
Az Evangélikus Családi Kör Budapesten f. hó
12-én, mint mindig, úgy most is igen látogatott és

Dacára aunak, hogy Japánban az atheizmus és
materializmus uralkodó szerepet játszik, mégis gya
rapodik a vallásos tudakozódás is. Ezt bizonyítja
az 1908 bán általunk eladott 311.420 bibliai könyv
is. Még előbb egy évben se volt ilyen sok, a több
let 117.500 darabot (!) tesz ki. Még a kínaiak se
érnek el olyan eredményeket, mint az itteni biblia
árusítóink. Kawakami bibliaárusitó egyedül, vagy
egy másik segítségével 34.469 darabot adott el.
Igaz ugyan, hogy ő egy kiváltképen alkalmas
ember és ehez járul még, hogy nagyszerűen tud
hegedűn játszani és a zenével nagy tömeget tud
maga köré gyűjteni. Egy egyetlen napon egyszer
680 darabot adott el. De ő nem az egyetlen ki
váló ember. Van Japánban egy bibliaárusítónőnk
is, Mitszujaszu asszony, aki az ő fáradhatatlan
buzgalmában Köbe nagy városában házról-házra és
utcáról-utcára járván, 8000 könyvet adott el. A
bibliaárusítók száma 63.

Ausztrália és Óceánia.
Ausztráliára vonatkozólag azt kell mondanunk,
hogy inkább kapunk, mint adunk. Ugyanis az ot
tani segélyegyletektől 70.000 koronát kaptunk, Ujzélandból pedig 40.000 koronát. Ezenkívül egyik
segélyegylet átvette 2000 újszövetség kinyomatását
új-britanniai és 1000 darab Lukács-evangéliumot a
tannézi nyelven. Egy kiadását a dobuáni új-szö
vetségnek. elkészülése után, elküldte rendeltetése
helyére, Uj-Guineába.

Brazília.
Forgalmunk az évek folyamán Brazíliában gya
rapodott, most 37-227 könyvet tesz ki. Rio de Janeiróban a fővárosban, négy bibliaérusító foglal
kozott. Ennek gyümölcse 20.000 eladott könyv,
nagyon is említésre méltó. Dr. Taylor néhány se
gédével Bahia városában házról-házra tett gondos
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szépen sikerült estélyt tartott a következő műsorral:
f. a) Gossae: Gavotte, b) Haendel: Larghetto,
c) Hubay: Csárdajelenet, d) Tschajkowsky : Cansonetta. Hegedűn előadta: Bárdos Béla, zongorán
kísérte: Babits Vilma. II. Beethoven skót dalok:
a) A hű Johnie, b) Jeanne bánata, c) A pásztor
dala. Énekelte : Unghváry Eszter, kísérte hegedűn :
Karácsonyi Margit, cellon: Karácsonyi Etpl, zon
gorán : Karácsonyi István. III. „Jelenetek a magyar
országi reformáció történetéből11, felolvasta: dr. Ba
logh Margit tanár. IV. Dalok, énekelte: Németh
Gyula, zongorán kísérte : Babits Vilma. V. Humoros
életképek, előadta: Páris Sándor. VI. Bossi Enrico:
Trió D-moll, előadták hegedűn : Karácsonyi Margit,
cellon: Karácsonyi Etel, zongorán : Kovács Etel.
Március 15-ikének megünneplése a budapesti
ev. iskolákban. A városligeti fasori evangélikus
főgimnázium) 14-én rendezett fényesen sikerült hang
versenyt március 15-ike alkalmából. Oppel Imre
tanár, elnök és Mórascher Hugó zenetanár veze
tésével. A hangversenyen a növendékek közül
közreműködtek: Vámossy Lóránt, Tauber Ottó,
Kramer Jenő, Markos Béla, Hecht Ervin és Turnay
László, valamint száztagú ifjúsági ének- és zenekar.
— A Deák-téri ág. liitv. ev. polgári leányiskola is
hazafias ünnepet rendezett. Az ünnepi beszédet
Mikolik Kálmán tanár mondotta. Ezenkívül a nö
vendékek hazafias dalokat énekeltek és ünnepi köl
teményeket szavaltak. — A növendékek önképző
köre az idén először rendezett a rendes iskolai
ünnepen kívül márciusi ünnepet. Az ünnepen ügyes
szavalataikkal közreműködtek: Schön Margit, Poll
Kata, Perlesz René, Nagy Margit, Simó Erzsi, Reiter
Ella és Loksa Irma, Ihrig Erzsi olvasta fel pálya
nyertes dolgozatát március 15-ikéről, zongoraszám
mal szerepelt Ledermann Józsa, Radó Lilly pedig
énekelt.
A bajai ág. li. ev. egyházközség f. é. február
27-én tartott közgyűlésén Jós István állami tanítóképzőintézeti tanárt, városszerte köztiszteletnek ör
vendő, vallásos lelkületű egyháztanácsost egyhangú
lag egyházközségi felügyelőjévé megválasztotta s
ugyanakkor hivatalába is beiktatta.
Baksay István halála. Baksay István, Rima
szombat város díszpolgára, a rimaszombati refor
mátus . egyház örökös főgondnoka, az országos
középiskolai tanáregyesület és az országos refor
mátus tanáregyesület dísztagja, nyugalmazott főgim
náziumi tanár és királyi tanácsos tegnap, kilencven
éves korában meghalt. Baksay István halála széles
körökben nagy részvétet keltett s a tanárság köztiszteletben álló nesztorát vesztette el a kiváló tan
férfiúban. Temetésén Rimaszombat város, a rimaszombati református egyház, az országos középiskolai
és az országos református tanáregyesület s számos
testület jelent meg.
Vallásos est. A soproni ág. h. ev. líceumi
tanulók belmissziói egyesülete március 13-án val
lásos estét tartott, melyen a tornatermet előkelő
hölgyközönség s a tanulók gárdája zsúfolásig meg
töltötte. Az est műsora a következő volt: Eltéved
tem mint juh. XVI-ik századbeli magyar dallam,
énekelte a liceumi énekkar. Szabolcsira vallásos
költészete, irta és felolvasta Rosta Ferenc tanár.
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Hegedűn előadott Wedl Frigyes VII. .o. t., zon
gorán kisérte Benes Imre VIII. o. t. Soós Tamás
pedig Szabolcsira Mihálynak két költeményét sza
valta el. A Belmissziói egyesület gyámintézeti pénz
tára javára oftertoriumot állított fel a terem ajtajában.
Evangélikus zsinati ügyek. Az ág. hitv. ev.
zsinat-előkészítő bizottság iskolaügyi osztályának
márc. 9-én ülése volt, amelyen dr. Zsilinszky Mihály
egyházkerületi felügyelő és Gyurátz Ferenc püspök
elnökölt. Az ülésen dr. Wagner Géza előadó elő
terjesztette az egyetemes egyház iskolai törvényé
nek már előbb bemutatott módosításaira vonatkozó
indokolásokat. Az osztály az előadó által kidolgo
zott indokolásokat magáévá tette s azokat a módo
sításokkal együtt a bizottság összes ülésén bemutatja.
A besztercebányai evang. egyesület 1910
március 20-án protestáns estélyt rendezett a követ
kező műsorral: 1. „Jézus, Hozzád emelkedünk1'
1. és 2. vers, énekelte a közönség. 2. „Szenczi Mol
nár Albert emlékezete" értekezés, tartotta Jamrich
Béla úr. 3. Mozart: B-dur hegedű-szonáta, előadta
hegedűn Meszlény Géza űr, zongorán Figuss Vil
mos úr. 4. „A gályarab" irta Lampérth Géza, sza
valta Barth Margit úrleány. 5. Volkmann: A-moll
szonatina, elődta hegedűn Meszlény Géza úr, zon
gorán Figuss Vilmos úr. 6. „Jézusom, ha Reád
nézek" 1. és 2. vers, énekelte a közönség.
A pozsonyi ev. theol. akadémiai ifjúság
„Székács József-köre“ a márciusi nagy nap em
lékét ezidén is kegyelettel és méltó komolysággal
ünnepelte meg. Ősi szokás szerint már d. e. 9 óra
kor kivonult az ifjúság a kecskekapu melletti ev.
temetőbe s ott megkoszorúzta a vértanúk sírjait;
Jeszenák János báró sírjánál Janovicsek Árpád
mondott magas szárnyalású beszédet, a Rázga
Pálénál pedig Kállay Kálmán emlékezett meg szív
hez szóló szavakkal a vértanú elévülhetetlen haza
fiúi érdemeiről. A délutáni ünnepségnek megkez
désekor (5 órakor) már tele volt az akadémia
díszterme fényes, előkelő hölgyközönséggel, ott volt
az akad. tanári kar, a helybeli ev. lelkészi kar és
az akad. ifjúság teljes számmal. A Himnusz bús
ünnepies hangjai után Kállay Kálmán szavalta el,
nagy hatással, Szabolcska szép költeményét „A haza
szeretetről". Ezután következett az ünnep közép
pontja : a beszéd, amelyet Zsilinszky Károly, a
Székács-kör alelnöke mondott s amelyben március
idusának és a 48-as országgyűlésnek a jelentőségét
méltatta általános társadalomtudományi szempont
ból, kiterjeszkédvén a jelen egyes alakulásaira is.
A közönségre igen vonzó pont volt a melodráma,
amelyet Kapoun Rezső adott elő magyaros tűzzel
és mély átérzéssel, Ujházy Barna művészies zon
gorakísérete mellett. Beinschroth Dániel igen ha
tásosan előadott szavalata után a Hunyady-indulót
énekelte el a Friihwirth Samu kipróbált és elismert
vezetése alatt álló énekkar s a ropogós induló
szemmel láthatólag föllelkesítette nemcsak a közön
séget, hanem magát az éneklő „aranyifjúságot" is
magával ragadta, a hatást csak emelte Halmi
Béla dr. és Ujházy Barna négykezes kísérete.
Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság f. é.
március 1-én és folytatólag 10-én br. Prónay Dezső
egyetemes felügyelő elnöklete alatt ülést tartott,
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melyen a tiszai egyházkerület kivételével megálla
pította a lelkészi nyugdíjigényeket. — Folyó hó
9-én az egyetemes adóalapi bizottság ülésezett,
melyen folytatta az államsegély kiosztását. Három
egyházkerületnek összesen 317,561 kor. segélyt
osztott ki az egyházi adók csökkentésére. A kiosz
tott segélyekre vonatkozólag a bizottság jelentést
kér be minden egyháztól, hogy mennyivel csökken
tették a hívek adóterhét; amely egyházközség a
segélyt nem az adott célra fordítja, jövőben ettől
elesik. Rendkívüli segélyek kiosztása is sürgősnek
mutatkozván, a bizottság — a jövőre való minden
következtetés nélkül — 1000—1000 koronát sza
vazott meg Zombornak, Hodrusbányának, Várgedének és Szekszárdnak.
A losonci ág hitv. ev. egyházi nöegyesület
f. é. ápr. 3-án jótékonycélú hangversenyt rendez
a következő műsorral: 1. „Rosamiuida“ című dalmű
nyitánya, Schuberttól. Izák János úr vezetése mellett
két zongorán nyolc kézre előadják: Draskóczy
Sárika, ízák Juliska, Jamrich Birike, Nagy Giziké
úrhölgyek. 2. a) Románc az „Etverskud" c. dalmű
ből, Gadetól. b) „Rejtély", Wolf Hugótól, c) „Tü
relmetlenség11, Schuberttól. Dán és félnémet nyelven
éneki: Schmeichler Alfréd úr, zongorán kíséri
Schmeichler Alfrédné úrnő. 3. a) Svéd ballada.
A tündérkirály és a hold, Griegtől. b) Finn dal,
Pacius Frigyestől. Énekli Thaisz Lajos úr vezetése
mellett az alkalmi vegyeskar. 4. Szavalat. Előadja:
Móhr Henrik úr, fő- és székvárosi ág. hitv. evang.
lelkész. 5. a) Solvejgs dala, GriegE.-től. b) Rész
letek a „Bohémélet" c. operából, Puccini J.-től.
c) Magyar dalok. Schunda-féle cimbalmon előadja:
dr. Krúdy Andor úr. 6. a) Rákóczi kesergője. Régi
magyar dal 1711-ből. b) Kuruc dal 1705-ből. Mind
kettőt karra alkalmazta Káldy Gy. Énekli Thaisz
Lajos úr vezetése mellett az alkalmi vegyeskar.
A pesti ág. hitv. ev. magyar egyház tanácsa
legutóbbi ülésén elhatározta, hogy az illusztris tanács
tagját, Mikszáth Kálmánt 40 éves írói jubileuma
alkalmából körében üdvözölni fogja. Mikszáth írói
s egyéb elfoglaltsága mellett is melegen érdeklődik
az egyház ügyei iránt.
Proliié Károly soproni ev. tlieol. akadémiai
tanár „A szív és az evangéliom1' cím alatt lapunk
ban is megjelent vallásos elmélkedése külön le
nyomatban is megjelenik, s darabonként 20 fillérért,
50 darabonként 8 koronáért kapható a „Luther
Társaság11könyvkereskedésében (VIII., Szentkirálviutca 51/a) s a szerzőnél Sopronban. Tiszta jöve
delme belmissziói célra fordíttatik. Ajánljuk e min
den ízében evangéliomi szellemű magvas elmélke
dést lelkészeink és tanítóink figyelmébe.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
B. K. Sopron. Kívánságod szerint intézkedtünk. Ma
gunk részéről terjesztését a legmelegebben támogatjuk.
K. J. Hontudvarnok. Isten áldása kísérje további buzgólkodásodat. Az adatokat bejelentem. K. E. Kőszeg. Miután
a kérdéses cikk már más egyházi lapban is megjelent s
egyébként is időn túli, legnagyobb sajnálatunkra kénytele
nek vagyunk kívánsága szerint eljárni. A híreket köszönjük
s a jövőben is kérjük. Többeknek. Helyszűke miatt e szám
ból ki kellett hagyni.
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Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1910 február hó 1-től
február hó 28-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1910-re : Kis Kálmán
Tótáradácz, Schumacher Etelka Oservenka, Görgey Gyula
Cservenka, Evang. Egyház Harta, Evang. Egyház Pusztavám, Felsölövöi tanintézetek Igazgatósága, Evang. Egyház
Felsösajó, Klein Samu Dobsina, Scholtz Gusztáv Budapest,
Weszter Pál Nagyszalók, Ev. leány egyház Mihályi, Friedrich
Zsigmond Baja, Beyer Ede Baja, Rimler József Baja, Eper
jesi coll. főgimnázium, Evang. Egyház Ajka, Hajdú János
Zsegnye, Biszkup Béla Németgurab, Imrék Sámuel Eperjes,
Rédei Károly Puszta-Földvár, Famler G. Adolf Torzsa, Re
viczky Lajos Nagyiapolcsány, Mispál Frigyes Nyustya, Szerényi Anna H.-M.-Vásárhely, Freit.ag János Csorvás (4 kor.),
Szabó János Izmény, Evang. Nőegylet Mezőlak, Fassinger
Rezső O-Lubló, Figuss Samu Zólyom, Kisfalusi evang. leány
egyház, Straner Vilmos Sopron. 1909-re: Evang. Egyház
Sárvár, Hugyecz Pál Zólyom, Szabó Lajos Aszód, Karácscny
Zsigmond Késmárk, Szapkay Imre Kis-Szeben, Ev. Egyház
Gec^e, Nagy Kálmán Geese, Seregély Béla Alsólövő, Sass
János Rákospalota, Petrovics Pál Hosszufalu, Letrik György
Nagyrét, Hatz János Borjád, Evang. Nőegylet Pápaacsád,
Mayer János Debreezen, Jakab Iván Veszprém-Sur, Kazaska
János Cseri. 1908-ra: Thaisz Béla Besdra (4 kor.). 1909/10-re-.
Evang. Egyház Szentgyörgy. 1903/6-ra: Poputh Viktor Dob
sina (30 kor.).
2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1910-re :
Soliwiczer Jakab Tátraalja, Evang. Egyház Baja, Boda Antalné Marczalgergelyi. 1909/10-re: Dr. Glatz Lajos Somorja,
Kuthny Vendel Tavarnok. 1910/11-re: Kótsch Mihály Pusz
tavám. 1909-re \ Evang. Egyház Nagyszabos, Pollner János
H.-M.-Vásárhely, Albrecht Károly Temesvár.
3. Pártoló tagoktól évi 1 koronával 1910-re: Evang.
Egyház Bakony-Szt-László, Nádassy János Felsösajó, Berke
József Puszta-Földvár, Kulcsár Ádám Puszta-Földvár, Váczy
Dezső Puszta-Földvár, özv. Gyürky Pálné Nyustya, Szedlik
András Hajnik. 1909/10-re: Hat'enscher Károly Körmend,
Szula Bálint Puszta-Földvár. 1909-re : Ev. Egyház Puszta
vám, Bánki Horváth József, Berke István, Csepregi György,
Holecska Antal, Kiss János, Nagy Imre, Nagy Pál PusztaFöldvár. 1910111-re: Hrabovszky Mór Czell-Dömök 1908-ra:
Szendi Horváth István Puszta-Földvár. 1911-re : Bolla István
Puszta-Földvár.
4. Raktárhelyiség béréből befolyt: 200 kor.
5. Kiadványokért befolyt a könyvkereskedés útján 1082
korona 90 fillér.
Összesen befolyt 1775 korona 90 fillér.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1910 március 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztárnok.

„REMÉNY"
levélpapír
és b o r í t é k

w a fc w

a legolcsób b
és legjobb !!

50 finom csontievélpapir és 50 hozzá
való boríték igen csinos dobozban, ára

csak 1 korona.
Ugyanaz nagyobb (úri) alakban

1 kor. 50 fillér.
Megrendelések a Luther-Társ. könyvkereskedé
sébe (Bpest, Vili., Szentkirályi-u. 51/a.) intézendők.

1 K.-ért ily levélpapír seholsem kapható.
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