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H o z d vissza őket!
A tyám !... Te vagy a Kezdet és a Vég!
Te őrződ, véded ezrek életét
Midőn viharban tengerekre szállva
Kenyérért mennek messze új hazába.
Kiket az élet megcsalt, meglopott,
S kifosztogatva útszélen hagyott,
Kiknek szeméből már a könny se dűl.
Ke hagyd el őket, ne hagyd egyedül!
Üresen állnak a fehér tanyák,
A gaz benőtte tiszta udvarát,
S a kémény, melyről gólya kelepei,
Bedőlve sírja: messze mentek e l!
Atyám, amit még visszahagytak itt,
Kipusztulóban már az ősi hit,
A kicsi templom üres, idegen,
Harangja némán, szótalan pihen!
Mit tett e nép, hogy így magára hadd?
Nem hajt kalászt, nem ád kényért a mag,
Hol hajnalon csendült pacsirtadal,
Ugar maradt a föld — Uram 1 — ugar! .. .
Könyörögve kérünk, tégy Atyám csodát,
Nem jobb, nem szebb az élet odaát,
Hozd vissza őket, áldd meg két kezük,
Míg el nem hagyják hitük, nemzetük.
Thomée József.

Berzeviczei Berzeviczy Gergely,
(Folytatás.)

A vallás terén való működése Berzeviczynek,
bármennyire hű fia volt is egyházának, mégis hát
térbe szorul a közgazdasági téren kifejtett tevé
kenységénél. Öt. nemzetgazdasági tartalmú mun
kája van, amelyek örök helyet biztosítanak neki
a magyar tudományos írók között. A legtöbb mun
káját nem ismerték Magyarországon, mert akkori
ban még nem foglalkoztak nálunk ilyen kérdések
kel. Gaál Jenő ügyes kezére és tollára volt szükség,
hogy feltárja a Berzeviczy irataiban rejlő kincseket
a magyar közönségnek.
Legértékesebb munkája, amely nyomdafesték
alá nem kerülhetett a cenzúra ellenkezése miatt,
„Oeconomia Publico Politica“. Ezt teljesen Gaál
Jenő tárta fel a tudományos világnak. Hazájának
akart ezzel szolgálni Berzeviczy, mert a nemzetgazdasági ismeretek terjesztését célozta benne. A
legelső külföldi tudósokra hivatkozik, tehát alapo
san ismeri az akkori tudomány minden számottevő
emberét. Nemcsak az anyagi oldalára terjeszkedik
ki a kérdésnek, hanem az ethikaira is s az állam
nak, valamint a társadalmi osztályoknak ezirányú
kötelességeit oly szépen és meggyőzően tárgyalja,
hogy műve, ha napvilágot lát annak idején, mivel
latinul volt szerkesztve, valószínűleg a külföldön
is feltűnést keltett volna, írja róla Gaál.
Hatalmas gondolkodónak mutatta magát Berze
viczy minden téren, lángeszének nyomait mindenütt
észrevehetjük. Főelve közgazdasági téren, hogy
mindenkinek a lehetőségig tisztességes megélhetést
biztosítsunk. Az államtól sem szereti, ha mindenbe
beleavatkozik, mert az a nézete, hogy annak nem
csak a közbiztonságot kötelessége megóvni, hanem
az is feladata, hogy az anyagi, szellemi és erkölcsi
jólétet minden eszközzel, minden téren előmozdítsa.
De az államnak nem szabad azért sohasem rosszat
tennie, hogy belőle jó származzon. így Berzeviczy
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elítéli azt a tant, amely azt tartja, hogy a cél szen
tesíti az eszközöket, mivel az erkölcs ellen való
cselekedet sohasem lehet hasznos.
Nem tudta kinyomatni a „Parasztról11 írt köny
vét sem, mert a cenzúra felül akarta biráltatni.
Erre ő betette a nemzeti könyvtárba, ahol sokan
lemásolták, tehát kéziratban sokszorosították. Máriássy József, Berzeviczynek egyik meghitt barátja
egy másolatot Lőcsén a saját felelősségére és költ
ségén kinyomatott. Csakhogy a szepesi fiskális a
cenzúra mellőzése miatt őt perbe fogta ezért, a lő
csei nyomdászt pedig, kinél az irat készült, rögtön
be is zárta. Máriássy nem hagyta a dolgot annyi
ban, nemes ember volt, a „Parasztról* szóló munka
tehát nem az ő érdekében íródott, hanem az el
nyomott jobbágyság ügyében, meg különben is
könyvbirálati törvény nem volt, azért a kancellária
rendeletét nem fogadta el, hanem készült a hat
hatós védelemre. Midőn azonban éppen emiatt
Pestre utazott, kocsija Kerepesen felborult és ő a
kapott sérülésekbe belehalt.
A könyv ekkor már ki volt nyomva, de még
mindig nem volt címe, mert Máriássy önhatalmú
lag nem akart neki címet adni. Abban állapodtak
meg közösen, hogy a cím „De conditione et indole rusticorum in Hungária" legyen, ami azonban
Máriássy halála miatt soha nem került a címlapra.
Berzeviczy ennek a művének előszavában han
goztatja, hogy Magyarország lakosságának legna
gyobb részéről fog írni, amely minden közterhet
visel és az országnak alapját teszi általában véve
politikailag is, de különösen azért, mivel a magyar
királyság földművelő ország. Mindez tehát, ami
erre a lényeges néprétegre vonatkozik, lehetetlen,
hogy a közfigyelmet meg ne érdemelje, melyben
azt őseink is gondosan részesítették, amiről annyi
törvény és közokirat tanúskodik,
Tudatában van annak, hogy aki a parasztság
helyzetével behatóan foglalkozik, annak „az embe
rek ily nagy számának sorsa felkorbácsolja a lelkét,
mint tengert a vihar*. 0 óvakodik, hogy el ne ra
gadja a szenvedély, mert az igazságot kutatja, a
közjót tartja szem előtt, tehát „nyugodt, sik vízen
kell hajókáznia*. Erre kéri olvasóit is, mérsékeljék
magukat, „hogy semmi tekintetben se szóljunk és
ítéljünk helytelenül vagy vakmerőén, mert az ügy
szeretet és a részletek tanulmányozása a valónak
és az igazságnak úgy is támaszai*. Megmondja,
hogy tökéletes magyarázatot tőle ebben a kérdés
ben ne várjanak, bár átlátja és érzi, hogy ebben
a tárgyban mi mindent lehetne szolgáltatni; „ezt
azonban nemtudom,sőthatudnám,sem akarom tenni*.
Munkáját három részre osztja. Első részben
szól a parasztság keletkezéséről és fejlődéséről, a má
sodikban a magyarországi parasztság állapotát festi
le élethűen és megkapóan, a harmadik részben
pedig a parasztok természetét fejtegeti. Szerinte a
hűbérrendszer származékai a parasztok. Alapos tör
téneti tudással fejtegeti a parasztság kialakulását,
de hogy mennyire felette állt korának és megér
tője volt az igazságnak, bizonyítják azok a sorai,
amelyeket nagy műve második fejezetének, „A pa
rasztok állapotáról Magyarországon" c. résznek az
elején olvashatunk.
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„Az eszmék láncolata most a parasztok Magyarországon tapasztalt viszontagságainak bírálatára
vezet. Történetíróink nem annyira az országnak,
mint a királyoknak történetét, azok örökösödését,
viszályait, háborúit, szerzeményeit és a főbb csa
ládok sorsát beszéli el. De hogy minő volt az or
szág belső állapota, melyek a nép jólétének vagy
nyomorának okai, miként alakult a lakósok osztá
lyainak egymáshoz való viszonya, a nemzet meg
élhetése és a haza alkotmányának képe, ezekről
alig emlékeznek meg. — Megteszem most én,
ami ahhoz szükséges. Ennek előadása közben azt
a vezérfonalat követendőm, melyet a történelem,
a magyar törvénytár, az urbárium és a közadó
zási eljárás nyújtanak.*
Izig-vérig való ismertetése ez a rész a régi
magyar adórendszernek, amelynek olyan sok töké
letlensége volt. Ha valaki ügy Berzeviczy Gergely
teljesen jogosult volt erre a bírálatra, mert kevesen
ismerték úgy a parasztok helyzetét és az úrbéri
viszonyokat, mint ő. Földesúr, azután jegyzője és
előadója a Szepes vármegyei úrbéri küldöttségnek,
amelynek munkálatait is ő fogalmazza. Nincs iro
dalmunkban még ma sem olyan könyv, amelyből
a régi adóügyre vonatkozólag annyit tanulhatnánk,
mint Berzeviczynek ebből a munkájából. „Az a sok.
ellentmondás, az a következetlenség, a részarány
nak és logikának teljes hiánya, továbbá az a bo
nyolult, csaknem érthetetlen mesterkéltség, mely a
régi Magyarország adóügyét jellemzi, Berzeviczy
Gergelyben oly magyarázóra és megfejtőre talált,
hogy vezetésének az egészen más eszmekörben
felnőtt mai olvasó nyugodtan átengedheti magát*,
írja róla Gaál Jenő.
(Folytatjuk.)

Zelenka Pál püspök.
Magyarországi evang. egyetemes egyházunknak,
de különösen a tiszai evang. egyházkerületnek nagy
és váratlan gyásza van : Zelenka Pál püspök meghalt
Miskolcon, hetvenegyéves korában.
Lapzártakor vettük ezt a szomorú hírt és a
veszteség mély átérzésével jelentjük. Csaknem
ötvenesztendei munkásságnak szakadt most vége
és ez az ötven esztendő egyházunknak, a tiszai
egyházkerületnek és a miskolci virágzó egyházközségnek fejlődésében nagyon sokat jelentett.
Egyházi intézményeink, egyesületeink közül a leg
többnek veszteséget hozott e gyászhír és közülük
sok megalapítóját gyászolja, mert húsz esztendeig
tartó püspöki hivataloskodása alatt az Úr szőlőjét
nemcsak megtartani, hanem fejleszteni és gyarapí
tani is akarta.
Már régóta betegeskedett és a hosszas gyengél
kedés az utóbbi időkben már megtörte. Élete utolsó
hónapjaiban, mikor már elhatalmasodott rajta a
betegség, családja rábeszélésére Olaszországba
készült, enyhébb éghajlat alá, de ekkor tüdőgyúladást kapott s ez végzetes lett. Temetése
december 7-én, szerdán délelőtt volt Miskolcon, a
temetést Gyurátz Ferenc, a dunántúli evang.
egyházkerület püspöke végezte.
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Mindannyiunk mély részvéte és fájdalma kíséri
az elhunyt nagyérdemű püspököt nyugvóhelyére
Pál apostol e szavaival: „Ama nemes harcot én
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet meg
tartottam. Végezetre eltétett nekem az igazság
koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon,
amaz igaz Bíró“ . . . (Tim. 4.7-8-)
Életrajzi adatai a következők:
Született 1839-ben Csehbrézón, Nógrád megyé
ben. Középiskoláit Aszódon, Selmecen és Pozsony-
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gélikus templom fölavatására, amelyen Vilmos császár
is jelen volt, Zelenkát küldte ki az evangélikus
egyház s a püspök ugyanekkor bejárta Palesztina
délvidékét, Afrikát és hazajövet Olaszországot.
Az irodalomban harminc esztendő óta szerepel,
többnyire egyháztörténeti tanulmányokkal és egyházpolitikai és nemzetiségpolitikai cikkekkel. A főrendi
házba 1905-ben került vissza. 1908-ban pedig a
Lipót-rend középkeresztjét kapta a királytól.
Elhalálozása alkalmából több szász részvét-

Zelenka Pál püspök, 1839—1910.

bán, a theológiát Pozsonyban és a jénai egyetemen
végezte. 1862-ben Székács József mellett lett segéd
lelkész, 1864-ben Irsán lelkész. 1866-ban Miskolcra
hívta meg az evang. egyházközség s itt maradt
egészen most bekövetkezett haláláig, vagyis 44
esztendőig. Ez idő alatt egyházközségében jótékony
egyesületeket alapított, az iskolákat fejlesztette, a
hitéletet bensőségesebbé tette s az egyházközség
vagyonát majdnem tizenötszörösre gyarapította.
1890-ben Czékus István utódjául a tiszai egyházkerület püspökévé választotta. 1895-ben lemondott
püspöki állásáról és a főrendiházi tagságról, mivel
azonban az egyházkerület ismét kifejezte iránta
bizalmát, újra elfoglalta állását, amelyet azután
haláláig viselt is. A Jeruzsálemben épült első evan-

távirat érkezett az elhunyt püspök családjához.
Többek között Vilmos német császártól is, kinek
nevében Szögyény-Marich gróf berlini osztrák
magyar nagykövet a következő részvéttáviratot
intézte Zelenka Lajoshoz: Vilmos császár, kinek
a főtisztelendő püspök űr halálának híréről jelen
tést tettem, megbízott engem, hogy legőszintébb
részvétének kifejezését nagyságodnak tudomására
hozzam. Felhasználom ezen alkalmat, hogy nagy
ságodat saját meleg részvétemről is biztosítsam.
Szögyény-Marich gróf nagykövet.
A temetésen az egyetemes egyház, továbbá a
tiszai kerület intézményei, egyesületei, iskolái,
Borsod vármegye törvényhatósága, Miskolc városa
stb. képviseltették magukat.
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A képmutató.
Szüleim tudták, hogy őt gyengéd érzelmek fű
zik Gosztola Ferenchez, a Julinka néni egyetlen
fiához, ki a helybeli uraságnál mint béres szolgált.
Jóra való, tisztességes, munkás legény volt. Gazdája
is sokra becsülte s már régen megígérte neki,
hogy az első béres lakásba, mely megürül, őt
helyezi el s akkor megházasodhatik.
Közel volt tehát a feltevés, hogy a leány a
legénnyel valamiképen összekülönbözött s ez
lehet az oka Kati feltűnő szomorúságának.
— Elmehétnél apjukom Bogits Imréhez — ez
volt az uraság neve — hogy megkérdeznéd, nem
tud-e valamit arról a Feri gyerekről —- mondta
egyszer édes anyám. Nagyon szerette a lányt, sze
rettük az egész család s melegen érdeklődött sorsa
iránt.
Édes apám elment s vissza is jött olyan hírrel,
mely némi irányt adott a töprengések homályában.
Bogits Imre úr ugyanazt az észrevételt közölte
édes apámmal, hogy az utóbbi időben Gosztola
Ferencen is bizonyos búskomolyság mutatkozik,
sőt munkájában is gondatlan, feledékeny s nem az
a szorgalmas, törekvő ember, aki volt.
Itt van tehát a kő, melyben a két fiatal lény
kedélyvilága megbotlott. Ezt kell napfényre hozni.
Csak az volt a nehéz kérdés, hogyan?
Kemény telünk volt azon az esztendőn, de
február hóban már melegebbre fordult az idő, a
hó gyorsan olvadt, a föld fagya felengedett s le
hetett remélni, hogy a jövő hóban megkezdődik a
külső munka a kertben és a mezőn.
Egy szép verőfényes napon édes apám kivitt
bennünket, gyermekeket a közeli erdőbe, hogy a
virágok számára, melyeket édes anyám átültetni
szándékozott, jó erdei földet hozzunk. Édes anyám
a Kati lánnyal a szobában csendesen fonogattak.
— Ha így tart az időjárás — kezdi anyám a
szót — nagyon kell iparkodnunk, Kati, hogy vé
gezzünk a fonással, mielőtt ásáshoz fogunk.
— Hiszen már nem sok van hátra nagyaszszonyom — mondja a lány olyan hangon, mintha
torkán akart volna akadni a szó. Édes anyám
észrevette a fuldoklást, de azért tovább folytatta a
beszédet.
— Jövő vasárnap beizenek a takácsnak, hogy
vigye el a fonalat és ha hazahozza a vásznat, a
te számodra is szabunk belőle egy-két asztalterítőt
és más egyebet, a mit, ha a magad asszonya
léssz ................
E szóra Kati keserves zokogásban tört ki, kezei
leestek a fonálról s rokkája megállóit.
— Mi bajod, Kati, az Istenért?
A lány nem tudott szólni, csak fuldoklóit.
Anyám ott hagyva rokkáját hozzáment s hosszú
faggatás, vígasztalás után végre vallomásra bírta.
Az a hír lappang a faluban, — mondá a lány
— hogy a mi kenderünket meglopták és hogy azt
senki más nem tehette, mint a cselédünk. Fülébe
jutott a gonosz beszéd Ferencnek is és ez most
fel akarja mondani a barátságot, mert ő olyan
lányt el nem vesz, akinek tolvaj híre van.
Édes anyám elszörnyűködött a lány beszédjén,
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melyet ez oly szívszaggató sírás közt mondott el,
hogy anyám szemeibe is könnyek tolultak és ha
lett volna gyanúja a lányra, ez őszinte fájdalom
láttára végkép eloszlott volna. Csak azt nem tudta
felfogni, honnan eredhetett ez a hír, mikor ő
senkinek se mondta, hogy tőle kendert loptak
volna, legfeljebb annyit, hogy keveselte, amennyi
fonásra került. De hát az a jószívű asszonyság,
akinek „Hír“ a neve, nemcsak a nagyításhoz, ha
nem a ferdítéshez is ért.
Egészen gyászba borulva találtuk a házat, mi
kor hazaérkeztünk. Édes apám azonban csakhamar
lecsendesítette a kesergőket, majd beszél ő a Feri
fejével, aztán rehdben lesz minden.
De mielőtt a lázadó vőlegényt elhivatta volna,
előbb a Kati lányzót citálta bírói széke elé. Meg
akart győződni alaposan, nincs-e valami a dolog
ban. Az ördög nem alszik — szokta mondani
édes apám —• s a nád se zörög, ha szél nem fú.
A kihallgatás a belső szobában ment végbe, mialatt
édes anyám feszült várakozás közt a konyhán
ebédfőzéssel foglalkozott. Nem kételkedett a lány
ártatlanságában, de arra volt kiváncsi, hogy édes
apám mikép tud arról meggyőződést szerezni. Nem
furfangos, cselvető kérdésekkel, nem is ijesztegetéssel, sem Ígéretekkel, hanem a becsületesség
szigorú fensőségével, őszinte nyíltságával, melynek
tekintetét a-bűntudat nem állja ki és az ember
szeretet szelídségével, melynek melegsége előtt a
törvényszegés daca megroppan. De Kati kiállotta
a próbát. Azt mondta apám, hogy ő a lány be
szédéből, tekintetéből, egész magaviseletéből, arról
győződött meg, hogy ennek lelkében gonoszság
nem lappanghat. Meggyőződött, hogy ez a lány
képmutató lenni nem tud. A kenderlopás híre tehát
csak mende-monda lehet. Csak azt nem tudja az
ember, hogyan lehetne a száját bekötni.
Másnap izent édes apám a Ferkónak, hogy
jöjjön el egy szóra. El is jött este felé. Apám a
méhesbe hívta, ott beszélt vele, mig én és a
Treszka húgom az ajtó előtti lócán korbácsot fon
tunk a csigahajtáshoz. Katit édes anyám a mezőre
küldte, hogy nézze meg, lehet-e már ásni a ká
posztás földön.
— Szeretem, hogy eljöttél Ferkó, — kezdte
apám a szót — azért hívattalak, hogy meghallgasd,
amit mondok s azután aszerint cselekedjél, a
hogyan a hallottak után jónak látod. Valami irigy
vagy rosszakaró ember azt a hirt költötte a falu
ban erről a mi Kati lányunkról, hogy nálunk ken
dert lopott. Én utána jártam a dolognak és meg
győződtem, érted? meggyőződtem, hogy a hírből
egy szó sem igaz. Kati jóravaló, becsületes lány
és azt hiszem, hogy aki őtet ismeri s nem roszakarója, bármikor bizonyságot tesz mellette. Azt
kérdem tehát tőled, hogy hát te hitelt adsz-e a
kósza hírnek ?
—- Én kérem szépen nem hiszem, de az
egész falu azt suttogja.
— Hallottad édes anyádtól is?
— Az nem mondta éppen egyenesen, hanem
láttam a szemeiből, hogy nem akarja az igazat
megmondani.
— Bizonyosan azért, mivel ő se hiszi s te
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mégis úgy viselkedel e lány iránt, mintha nem
becsülnéd !
Engedelmet kérek, hiszen tetszik tudni, hogyan
vagyunk egymással, de hát csak nem lehet az,
hogy feleségül vegyem, mikor tolvaj hírében áll.
Fáj a szívem érte, tessék elhinni, talán meg is
hasad, meg tudnék halni érte, de abba nem tud
nék belenyugodni, hogy az én feleségemről a falu
becstelenséget beszéljen.
Még sokáig beszélgettek, de amikor elment s
mi vacsorához ültünk, apám azt mondta anyámnak :
„Nem tudtam semmire menni ezzel a keményfejű
emberrel*.
Borús hangulattal feküdtünk le. És a következő
napokban —- még én is emlékszem — igen szótalan volt az egész család; a bizonytalanság nyo
masztó köde ült mindenki lelkén. Julinka néni se
jött ez időben hozzánk.
Néhány nap múlva korán reggel — mi gyere
kek még öltözködtünk — templomunk tornyában
kettőt csendítettek. Nem tudom szokásban van-e
még ma is, hogy a kis haranggal, ha gyermek
hal meg a faluban, egy rövidet és egy hosszabb
verset húznak; ha asszony hal meg, két rövidet
és egy hosszabbat; ha pedig férfi hal meg, három
rövidet és egy hosszabbat. Ezt nevezték csenditésnek.
—' Vájjon ki halt meg — kérdezte anyám,
szokott részvevő hangján s felebaráti aggodalom
mal siettette Katit a mészárszékbe, hogy egyszer
smind hozzon hírt a faluból.
De nemsokára nagy sietséggel jött hozzánk a
tisztelendő úr és szomorú, de egyúttal rendkívül
meglepő hírt hozott.
Késő este gyóntatni hívták Julinka nénihez, ki
végórája közeledését érezve, szabadulni kívánt a
rettenetes bűntudat súlya alól, mely — a tiszte
lendő úrnak is nagy ámulatára — e jámbornak,
istenfélőnek látszó asszony lelkét nyomta. Az a
megvesztegethetetlen biró, ki erkölcsi világunk
rendje felett őrködik, az élet utolsó órájában tö
redelmes vallomásra kónyszerítette.
Keserves könnyek közt, fuldokló hangon be
szélte el, — úgy mondá a tisztelendő úr — hogy
ahova valami munkára hívták, rendes szokása
volt ott valamit elcsen egetni s ezt oly ügyesen tette
s kegyeskedő magaviseletével bűnös voltát úgy
tudta leplezni, hogy soha senkinek eszébe nem
jutott volna reá gyanakodni. A mi kenderünk is
az ő révén fogyatkozott meg. Aztán mivel nem
jó szemmel nézte, hogy fia cselédlányt akar el
venni, bár nyíltan ellenezni nem merle, de azt
gondolta, hogy a derék, megnyerő külsejő, jó maga
viseletű fiú még gazdalányt is kaphat, ő maga
potyogatott el itt-ott egy két szót a faluban, mely
ből aztán a hirhordást kedvelő, érdekességre vá
gyódó asszonyok könnyen összefújták am i jóságos
Kati lányunkról a gonosz hirt. Szívszaggató jelenet
volt, — mondá a tisztelendő úr — hogy könyörgött a testben-lélekben megtört öreg asszony a
fiának, hogy bocsásson meg neki, mert csak úgy
remélheti, hogy az Isten is megbocsájtja szörnyű
bűnét. Könyörgött a lelkész úrnak is, hogy mondja
meg a kárvallottaknak, küldjék elszállott lelke
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után bűnbocsánatukat. A lopott holmi egy részét
titokban itt-ott eladogatta, nagy része azonban ott
volt felhalmozva kamrájában s erre nézve azt kí
vánta, hogy mivel úgyis bajos volna kiválogatni
mi és mennyi kié volt, adja el az egészet az
egyházközség s fordítsa valami jótékony célra.
Fia ne tartson meg abból egy garas órát sem ;
mert átok lenne a bűnnel szerzett jószágon.
Édes anyám könnyezve, édes apám is mély meg
hatottsággal hallgatták a tisztelendő úr beszédét,
de megnyugodtak, mert ismét bebizonyosodott, hogy
van igazság a földön, van kérlelhetlen büntetés,
van elégtétel, csakhogy azt a mi gyarló szemeink
igen sokszor nem látják.
Alig is várta édes anyám, hogy a tisztelendő
úr eltávoztával a Kati lánynak a hallottakat el
mondva vigasztalást vigyen, kínzó fájdalmát elosz
lassa s lelkét legszebb reményekkel felvidítsa.
A temetés után nemsokára, mikor egyik napon
kis húgommal a hátulsó kisajtónál lestük a nap
nyugtát, mely a bodor felhők közt igen szépnek
Ígérkezett, egyszer csak ott termett előttünk a
Ferkó legény, magam is emlékszem még bánatos,
alázatos tekintetére — s levett kalappal kért ben
nünket, hogy a Katit szólítsuk ki. Nyilván nem
mert édes apám szeme elé kerülni. A Kati azon
ban úgy látszik bátorságot öntött szívébe; mivel
azután csaknem minden napalkonyatkor beszólt —
ha csak pár pillanatra is hozzánk. A szegény le
gény, édes anyja halála folytán egészen magára
maradt.
Nem is soká halogatták, rövid idő múlva édes
anyám örömére — habár fájó szívvel vált meg
hűséges cselédjétől — megtartották a lakodalmat;
munkás, becsületes, boldog házaspár lett belőlük.
Azt hiszem, most is élnek abban a kis faluban,
ahonnan engem a sors messzire elsodort, de emlé
keit visszaidézni rám nézve most is kedves gyö
nyörűség.
Sass János.

A brit és külföldi biblíatársulat
százhatodík jelentéséből.
Az elmúlt 12 hónap feletti áttekintésünknek hála
és dicséret szavaival kell megkezdődnie. Ugyanis,
ha számokkal mérjük az elért eredményt, úgy túl
haladja ez a társulat történetében valamennyi meg
előző évet. Nem hisszük azonban, hogy az emberi
erő és ügyesség sikere, hanem át vagyunk hatva
attól a tiszteletteljes tudattól, hogy mindez az isteni
bölcseség és vezérlet eredménye. Alázatosak és
hálásak vagyunk, tudván, hogy Istennek munka
társai vagyunk.
Beszélik, hogy a cár a legutóbbi moszkvai
koronázási ünnepségek alatt, az uralma alatt álló
120 népfaj és törzs küldötteit kihallgatáson fogadta
és ezek mind más és más viseletben voltak és
különböző nyelven beszéltek. Ha a bibliatársulat
összegyiilekeztethetné mindama nemzetek és tör
zsek követeit, amelyeknek a bibliát anyanyelvükön
adja, akkor valamennyi világrész elkiildené köve
teit — Európa 75-t, Ázsia 152-1, Afrika 103-t,
Óceánia 62-t, összesen 424-t.

25. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

200

Összesen 6.620 024 bibliai könyvet adtunk el,
vagyis 685.313-mal többet, mint az előző évben.
Először haladtuk meg a 6 milliót. A teljes szám
ból 843.784 biblia, 1,198.226 új-testamentum és
4,578.014 egyes biblia könyv volt. Az utóbbiak
nagy száma jellemző a társulat munkájára nézve.
Amíg t. i. a bibliák és új-testamentumok nagyobb
része keresztény országokban fogyott el, addig az
egyes könyvek főképen missziói területeken adat
tak el. Tehát ezzel kifejezésre jut, mily nagy
missziói munkát végezünk mi is. így ment 172
milliónál több bibliai könyv Kínába, 356.000 Ko
reába, 305.000 Japánba, 780.000 Indiába. A legtöbb
missziói társulat nálunk szerzi be a szükséges
bibliákat.
Könyveink árúsítása, mint ismeretes, részint
egyenesen raktárainkban és biblia-boltjainkban tör
ténik, részint könyvkereskedésekben, részint bibliaárúsaink közvetítése útján. Az utóbbi munkaágat
különös gonddal ápoljuk. A jelentés évében 1100
ilyen utazó bibliaárúst foglalkoztattunk. Fele bensziilött kínai és indus. 100 koreai. Európában 225
dolgozott. Fáradalmas munkát végeznek ezek az
egyszerű, hű emberek, munkájuk sokszor mindenféle
bajjal, sőt veszedelemmel is van egybekötve. Limában
egyikük utcai harcba keveredett és sietnie kellett,
hogy a lőtávolból kikerüljön. Egy másikat a Nílus
deltájában gorombán bántalmaztak. Egy harmadik
hasonló módon járt Lahorban (Északindia): azon
ban mikor felajánlottuk neki áthelyeztetését, így
válaszolt: „Nem, én nem félek, Isten vigyáz reám“.
E bibliaárúsok 2,900.000 bibliai könyvet adtak el.
A bibliaárúsok mellett bibliaárúsnőink állanak,
akik főképen a kelet asszonyai között dolgoznak.
Végre valamit üzleti költségeinkről! Az össz
kiadásunk 5,682.690 koronát tett ki. Főkiadásunk
“2,502.700 K könyvek előállítására folyt ki; 794-665
K kellett az irat-raktárak fenntartására; a bibliaárúsokra 1,051.130 K költségünk volt. A kiadás
sal 5,638.940 K bevétel áll szemben. Ebből nem
egészen 2,106.000 K folyt be könyvekért. A ki
adás nagyobb részét barátok adományaival, egy
letek ajándékaival, hagyományokkal, gyűjtésekkel
stb. fedeztük.

Franciaország.
Franciaország protestánsai az elmúlt esztendő
ben megünnepelték Kálvin, a nagy francia refor
mátor születésének, 400- évforduló napját. Noyon,
Kálvin szülőhelye, egyúttal Olivétans szülőhelye is,
aki a bibliát először fordította le franciára. Nimesban Franciaország összes protestáns egyházai kon
ferenciát tartottak, amelyen közös érdekeket vitat
tak meg. A chexbresi bibliai kurzust mindjobban
felkarolják. Építettek ott most egy állandó faházat
és egy sátort, amely 2700 embert fogad be ma
gába. Az itteni képviselőnk az elmúlt esztendőben
a bibliai kurzuson három felolvasást tartott, amelyen
bibliaárúsaink közül is többen vettek részt. A
francia protestánsoktól előnyben részesített modern
fordítás Segondtól éppen most jelent meg új kiadás
ban. Éppen így harmadik kiadásban jelent meg a
katholikusok szám;íra fordított biblia, Crampon
apáttól. Charvet bibliaárús beszéli, hogy Le Puy-ben

eladott három bibliát olyanoknak, akik az előző
évben egyes evangéliumot vettek. Vevői közül egy,
60 km.-t vándorolt, hogy vele találkozhasson, egy
másik pedig 14 km.-t. Valaki ezt mondta neki:
„Nagyon kívántam önt viszontlátni. Már írtam is
önnek, de a levél visszajött". — „Hogyan tudott
nekem írni?" kérdé Charvet, „hiszen nevemet
sem tudtál" — „Oh én így címeztem: A biblia
úrnak".
(Folytatjuk.)

VEGYES.
A reformátusok új püspöke, k tiszáninneni ref.
egyházkerület a Kún Bertalan elhunytával megüre
sedett püspöki hivatalra Fejes István sátoraljaúj
helyi lelkészt és tiszteletbeli esperest választotta
meg nagy szótöbbséggel. Ünnepélyes beiktatása
talán még karácsony előtt meglesz.
Választások. A tállyai evang. egyház Varsányi
Mátyás újpesti segédlelkészt választotta meg lel
készévé. A szepesbélai egyházközség Mayer Ármin
takarékpénztári igazgatót egyházfelügyelőjévé vá
lasztotta. Mindkettőjük munkálkodásaira istennek
áldását kívánjuk,
Luther kézirata. A wittenbergei városi székesegyház ősi tornyának javítása közben falba be
falazott kéziratot találtak a kőművesek. A kéziraton,
valamint a kézirattal együtt talált régi nyomtat
vány alatt Luther Márton és Melanchton aláírások
vannak. Az egyik kézirat Luther Márton levelét
tartalmazza, a másik Melanchtonnak wittenbergi
ügyeivel foglalkozik. Az iratcsomót alapos vizsgá
lat és esetleges valódiságának megállapítása végett
Müller Nicolaus doktor tanárnak, hírneves régész
nek adták át.
Eljegyzés. Krupecz István, hontudvarnoki lel
kész, alesperes leányát: Etelkát, eljegyezte Ailer
Dániel. Isten áldása legyen frigyükön.
Lelkészbeiktatás. Majha Vilmost, a pesti ev.
magyar egyház harmadik lelkészi körének új lel
készét f. évi december hó 11-én iktatták be hiva
talába a kőbányai ref. templomban.
Misszióegyesületi közgyűlés. A Magyarhoni
Ág. Hitv. Evang. Misszióegyésület november 10-én
tartotta első rendes évi közgyűlését Steltzer Endre
pozsonyvárosi tonácsos, mint világi elnök és Scholtz
Ödön ágfalvai lelkész, mint egyházi elnök elnökléséével Budapesen az egyetemes egyház üllői-úti
imatermében. A közgyűlés tagjai előbb a „Jövel
Szentlélek Úr Isten" című éneket énekelték, mire
Pröhle Károly soproni theoí. akadémiai tanár I.
Ján. 5. r. 4. v. fölött tartalmas és építő írásmagya
rázatot tartott. Ezután Steltzer Endre világi elnök
magvas beszéddel megnyitotta a közgyűlést, Scholtz
Ödön egyh. elnök pedig előterjesztette az egyesü
let eddigi működéséről beszámolóját, mely szerint
az egyesületnek 20 alapító, 190 rendes és 143
pártoló tagja van. A Broschkó G. A. egyesületi
pénztáros által előterjesztett számadásból kitűnt,
hogy az egyesület a lefolyt első évben alapítvá
nyok címen 1365 K, tagsági díjakból 645 K, ado
mányokból 594 K 36 f, offertoriumokból 1044 K
90 f, gyűjtésekből 1041 K 15 f, kamatokból
39 K 16 f és különadományokból 17 K-t vett b e ;
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az egyesület kiadásai: a Lipcsei Missziónak kül
dött 2722 K 68 f, Roth Henrik missziói növen
déknek 30 K 05 f, személyi kiadás (a lipcsei köz
gyűlésre való kiküldésre) 54 K 40 f., postai költ
ségre 14 K 27 f, nyomdaköltségre 120 K 12 f
és vegyesekre 19 E 75 f. A bevétel 4746 K 57 f.-t,
a kiadás 2961 K 27 f-t teszen, maradvány 1785 K
30 f. Ebből az alapítványok számlájára 1365 K,
a missziói alapra 300 K és készpénzre 120 K esik.
A közgyűlés úgy Scholtz Ödön egyházi elnök be
számolóját, mint Broschkó 6. A. pénztáros és
Morhács Márton ellenőr jelentését köszönettel jóvá
hagyólag tudomásul vette és utóbbiaknak megadta
a felmentvényt. Az egyházi elnök záróimája és
közénekkel véget ért a közgyűlés.

Luther-T ársaság.
A Lulher-Tdrsaság pénztárába 1910 október 1-től 31-éig
befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító tagok tőkefizetése : Laszkáry Gyula Romhány
200 K.
2. Alapító tagok kamatfizetése, 1909. és 1 9 1 0 -re Lasz
káry Gyula 20 K.
3. Rendes tagoktól évi 8. koronával 1910-re: Belícza
András Szirák, Szlamka Gusztáv Kecskemét, Perlaky István
Pozsony, Margócsy Emma Szarvas, Magyar Géza Szák, ifj.
Schneider János Szeghegy, özy. Moekovicsák Jánosné Besz
tercebánya, Kármán István Nagyandrás, Honétzy Pál Martonháza, Viola Béla Mihályi, Vönöczki ev. egyház, Varga Gyula
Vönöczk, Petry Gyula Nagyvárad, Kapi ev. egyház, Gáncs
Jenő Székesfehérvár, Horváth János Vadosfa, Fiirst János
Orosháza, Grawatsch Ágostonné Sopron, dr. Baltik Frigyes
Balassagyarmat. Horváth Sámuel Téth, Bojnak Márton Szi
lárd, Baloghy Farkas Budamér, ifj. Reichert Gyula Kölesd,
Ipolymezei ev. egyház, Zsambor Pál Selmecbánya, Bácsi ev.
egyházmegye, Fehérkomáromi ev. egyházmegye, Albrecht
Géza Nagyszombat, Buják Pál Tiszaszentmiklós, Wéber
Rezső Zólyom, Skrovina Ottó Turócszentmárton, Somlószőllösi ev. egyház, Szalay László Somlószöllös, Teöke Béla
Késmárk (4) Vadosfai ev. egyház, Kemenesmagasi ev. egyház,
Bőjtös János Kemenesmagasi, Tompa Sándor Kemenesmagasi.
Lovászpatonai ev. iskola, Dedinszky Aladár Ipolyvecze.
1909-re: Sziráki ev. dekánátus. 1902. és 1903-ra: Masznyik
Gyula Budapest. 1909. és 1910-re: Hornyánszky Aladár
Pozsony,
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 'koronával 1910-re:
Glatz Béla Ábony, Orsovai ev. egyház, Franz Ede Orsóvá.
1911-re: Fidesz Frigyes Orsóvá.
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1910-ré:
Ábrahám Vilmos Óbecse, Nagyandrási egyház, Gömörrákosi
egyház, Ulreich Oszkár Grinád, Krahulecz Aladár Grinád,
Hoffer Ferenc, Hoffer Ferencné, Kalmár László, Mirth Ferencné, Ev. ifjúsági egylet, Ev. nőegylet, Zsuzsánna leány
egylet, Konfirmáltak köre Székesfehérvárott, Horváth Sándor
Nagyveleg. 1909. és 1910-re: Doktorics Samu Sárvár 1909—
1911-re : Bélák Ferenc Székesfehérvár.
6 . Előfizetések Rafifay Sándor Magyarázatos Új testámentomra : özv. Jász Ágostonné Budapest, Adorján Ferenc
Nyíregyháza, Kiss János Budapest, dr. Tóth Miklós Buda
pest, Kiss Ferenc ref. lelkész Püspökladány, Kulas Bálint
ref, lelkész Törökszentmiklós (1. és 2 -ik kötet], Édeskúty
Jenő Budapest, Korenka György Feketepatak, dr. Baltazár
Dezső Hajdúböszörmény. Gárdonyi ref. egyház pár. könyv
tára, dr. Pajor Rezső Budapest, Benkő István ref. lelkész
Újpest (1. és 2-ik kötet', Paulinyi károly Mezöberény (1. és
2-ik kötet), Kajel Endre ref. lelkész Balatonendröd, Oláh Sán
dor ref. lelkész Szamoskrassó.
Összesen befolyt 785 K 80 f.
Budapest, 1910 november l én.
A Luthcrtársaság pénztárába 1910 november 1-től 30-áig
befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító taqok tökefizetése: Ruszti egyház 50 K, Makói
egyház 20 K.
•
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2. Alapító tagok kamatfizetése 1910-re ; Szentiványi Ár
pád S.-Gömör.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1910-re: ifj. Bakay
Péter Apostag, Eperjesi gyámintézeti nöegylet, Beledi egy
ház, Fekete Nándor Putnok, Holéczy Mariska Szarvas, Mérgesi egyház, Borbély János Mérges, Ivándárdai egyház, Csá
vái egyház, Harkai egyház, Pröhle Henrik Sopron, Lébényi
egyház, Beller Károly Kassa, Benka Gyula Szarvas, Tátraaljai egyházmegye, Szepesbélai egyház, Soproni alsó egyházmegyei lelkészegylet, László Miklós Vadosfa, Welky János
Rozsnyó, Madár Mátyás Felpéc, Felpéci egyház, Isó Vince
Győr, B.-Magyarszombathelyi egyház, Paksi egyház, Hofbauer Pál B.:Magyarszombathely, id. Alcziebler András Rá
koskeresztúr. Noszkó István Rákoskeresztúr, Holles Gyula
Zólyom, Ivanovics Győző Körmöcbánya, Greisinger Róbert
Körmöcbánya, Csikvándi egyház, Palkovics Sándor Rimabrezó, Szombath György Rimaszombat, Kapi Gyula Sopron,
Kasper József Ruszt, Ilandel Vilmos Selmecbánya, Jausz
Vilmos Sopron, Bancsó Antal Sopron, Ringhofer Andor
T.-Kanizsa, Soproni felső egyházmegye, Tiszaföldvári egy
ház, Brózik Károly Tiszaföldvár, A. Petyus István Tiszaföldvár, özv. Koháry Jánosné Kassa, Handtel Vilmos Debre
cen, Oroszlányi egyház, Kovács Dániel Felsöszabadi, Felsőszabadi egyház, Pestmegyei egyházmegye, Felsőszakanyi
egyház, Kemenesaljái tanítóegylet, Besztercebányai ev. egye
sület, Besztercebányai ev. elemi iskola, Sztehló Gerö, Besz
tercebánya, Freitag János Csorvás (4 K), Veszprémi egy
ház, Várpalotai egyház, Hodza János Szucsán, Melna Géza
Balassagyarmat, Farkas Elemér Bük, Felsölövői ev. iskola,
Stettner Gyula Felsőlövö, Péterhegyi egyház, Terplán Jenő
Péterhegy, Magyar József Szák, Nagyhonti egyházmegye,
Győri egyházmegye, Borofszky Ferencné Cservenka, Kecs
keméti egyház, Grosz János Sopron, ifj. Alcziebler András
Rákoskeresztúr, Alcziebler Mihály Rákoskeresztúr, Fuchs
János Bagonya, ifj. Hüttenberger Károly Torzsa, gróf Degenfeld Lajosné Szirák, Benedicty Gyula T.-Szele, br. Buttler
Ervin N -Kelecsény, Kukméri egyház, Kukméri anyaegy
ház, Felsöújlaki leányegyház, Hárspataki leányegyház, Új
telepi leányegyház, Üjkörtvélyesi leányegyház, Rajter J.
Kukmér, Durándi egyrház.
1910. és 1911-re: Benkovits Imre Újpest, Gál Mihály
Osagárd. 1909. és 1910-re: Westrik Nándor Balmazújváros
(12 K), dr. Szlávik Mátyás Eperjes, dr. Albertiny Adolf
Szentes, Győri ev. tanítótestület (20 K), Csiszkay Károly
Budapest, Horváth Emil Besztercebánya, dr. Kováts István
Sopron. 1909-re: Nagyrgyimóti egyház, Blaskovics Oszkár
Nagytarcsa. 1906—1909-re: Chriéstelyi Gyula Rátkósebes.
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1910-re :
Geistlinger Pál Harta, Kifut János Tiszaföldvár, Benyus Jó
zsef Tiszaföldvár, Dunaegyháza egyház, Margócsy Kálmán
Dunaegyháza. 1906. és 1907-re. dr. Mátéffy Ferenc Szentes.
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1910-re:
Hanka Pál Zólyom, id. Petyus István, Vlaszák József, Vlaszák
László, Benyus István, P. Varga György, Neposz Gyula,
Horeczky Pál, Bárány Mihály, Domonyi István, Novák János,
Stark Béla, Stark Bálánó tiszaföldvári lakosok. 1910. és
1911-re : Steiner Samu Pál Szeged. 1909. és 1910-re : Kis
Gáspár Kiskőrös. 1911-re: Horváth Sándor Várpalota.
6 . Adomány: Westsik Nándor Balmazújváros 2 K.
7. Egyesség könyvre: Dunántúli egyházkerület 200 K.
8 . Szentkirályi utcai raktárbérletből 200 K.
8 . ElőfizetésÍRaffay S. Magyarázatos Uj testámentomára:
Gáspár József Deáki, Szarka Boldizsár Panyola, Zih SándorBerettyóújfalu, Halasa Imre Berettyóújfalu, Szikszay And
rás ref. lelkész Ibrány, dr. Szöts Ferenc Budapest (1. és
2-ik kötetre), Kinizsi Nagy Sándor ref. lelkész Kisdobrony,
Dietrich Károly Budapest, Gaál Ferenc Poroszló, Francz
Ede Orsóvá, Nánay Béla Kiskúnhalas, Őri Tamás Lázári, B.
Jósa Gyula Sz.-Cseb, ifj. Csire István Bálványos, Korömczay
György Igló, Madarász Andor Igló, Folgens Kornél Igló,
Jantner Aurél Igló. Biró György Homoródhéviz, Kovács
Zsigmond Diósad, Széli György Avasújváros, Budapesti ref.
theol. akadémiaikönyvtár. Budapesti ref. theol. akad. önképző
köre, Wehrmann Frigyes Gödöllő, Ceglédi ref. egyház (5
péld.), Kovács László ref. lelkész Garbóié, Balczó Lajos
Ozdin.
Összesen befolyt 1550 K.
Budapest, (IV., Deák-tér 4) 1910 december 1.
Bendl Henrik,
társ. pénztárnok.
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Karácsonyi ajándékot alkalmas
képeskönyvek, mesekönyvek és ifjúsági itatok leszállított árakon.
Megrendelhetők:

A Luther-Társaság könyvkereskedésében B p e st,v m ,

Szentkirályi-u. 5i/a.

Képeskönyvek:

Ifjúsági elbeszélések:

Faragó bácsi Mindentudó képeskönyve, albumalakú,
ára vászonkötésben 8 K helyett 6 K, két részben is kap
ható, részenként 4 K helyett 3 K.
Tiindérliget, írta Kálmán bácsi, verses képeskönyv,
ára 4 K 80 f helyett 3 K 60 f.
Az én abc-ni, művészies kivitelű képes ahe-s könyv,
ára 4 K helyett 3 K.
Abc, irta Pósa Lajos, ára szinnyomatú képes kötésben
1 K 60 f helyett 1 K 20 f, elszakíthatatlan kiadás 3 K
helyett 2 K 40 f.
Arany napsugár, írta Pósa Lajos, gyönyörű színes mű
vészies képekkel díszesen bekötve 6 K helyett 4 K 50 f.
Mindenféle állatképek, versekkel ellátta Antal bácsi,
ára szinnyomatú kötésben 2 K 40 f helyett 1 K 80 f.
Nagy képes tündérmesék, versbe szedte Gyula bácsi,
24 nagy képpel, 8 K helyett 6 K.
Ciróka és Miróka, Szilágyi Géza verseivel, 18 képpel,
5 K helyett 3 K 80 f.
Csak előre, kis versekkel, nagy leporeló, 12 lappal,
5 K helyett 3 K 80 f.
Tarka világ, versekkel, 18 képpel, ára 5 K helyett
3 K 80 f.
Hű pajtásaink, versekkel, 18 kutya-képpel, ára 5 K
helyett 3 K 80 f.
Vadállatok képekben, szép versekben, bemutatja Koboz
tudor, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
TÚj oktató nagy képeskönyv, versbe rótta Gyula bácsi.
A falusi és városi élet télen, nyáron, oktató szöveggel, ára
5 K helyett 3 K 80 f.
Állatország, Percnyi L. verseivel, 2 K helyett 1 K 50 f.
Babaországból, versikékkel, 2 K helyett 1 K 50 f.

Burkus, regény az ifjúság számára, írta Gaál Mózes,
ára 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Az utolsó lantos, regényes korrajz, irta Gaál Mózes,
ára 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
A két imposztor, elbeszélés az ifjúság számára, irta
Jakab Ödön, Neográdi Antal 30 művészi rajzával, ára 4 K
helyett 3 K.
Vadászkalandok, a magyar ifjúságnak elbeszéli Garádi
Viktor, 50 képpel, ára 3 K 40 f helyett 2 K 60 f.
A cirkuszkirály, elbeszélés az ifjúság számára, írta
Krúdy Gyula, ára 2 K 50 f helyett 1 K 90 f.
Marci, történet egy falusi fiúról, írta Gaál Mózes, ára
2 K 80 f he yett 2 K 10 f.
A Pál-utcíli fiúk, regény kis deákok számára, irta
Molnár Ferenc, ára 6 K helyett 4 K 80 f.
A császárok sírjai, regény az ifjúság számára, ára
4 K 80 f helyett 3 K 60 f.
Kexholmi Mária, regény az ifjúság számára, Mülve
Károly rajzaival, ára 1 K 80 f helyett 3 K 60 f.
Egy tutaj története, regény az ifjúság számára, Ger
gely Imre rajzaival, ára 4 K 20 f helyett 3 K 20 f.
A kis kertész, fiúk és leányok részére, irta Vágner
János, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
Szív, a gyermekek számára, irta Edmondo de Amicis,
olaszból fordította Radó Antal, ára 5 K 60 f helyett 4 K 20 f.
Tuskó Matyi kalandjai, írta Radó Antal, ára 6 K helyett
4 K 50 f.
Rákolti György utazása a gambai császárságban, nagy
alakú kötet, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Történelmi hősök, írta Abonyi Árpád, ára 4 K helyett
3 K.
Havasok ura, irta Abonyi Árpád, ára 2 K 40 f helyett
1 K 80 f.
Harc a szabadságért, irta Böngérfy János, ára 6 K
helyett 4 K 50 f.
Hazánk története, írta Benedek Elek, ára 6 K helyett
4 K 50 f, ugyanaz 28 kép-melléklettel 8 K helyett 6 K.
llonászi Ferenc ifjúsági ir a ta i: Egy magyar diák
élete Mátyás király korában, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
Életünket és vérünket, ára 4 K helyett 3 K. Buda hőse,
ára gyönyörű diszkötésben 9 K helyett 6 K 50 f. Toldy
Miklós, ára 7 K helyett 5 K 20 f. Rejtélyek a történelem
ből, ára 3 K helyett 2 K 40. Miklós vitéz, történeti elbe
szélés a Hunyadiak korából, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
Az arany szalamandra, ára 3 K helyett 2 K 40 f. Ozdortelegd, elbeszélés a magyar pogányvilágból, ára 3 K 60 f
helyett 2 K 80 f.
János generális, történeti elbeszélés az ifjúság számára,
írta Goda Géza, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
A Floridái kalandliösök, Goulding után írta Zempléni
P. Gyula, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
Séták a nagy természetben, irta dr. Nogrády László,
a pazar kiállítású vaskos könyv ára 8 K helyett 6 K.
Koldus és királyfi, irta Mark Twain, ára 2 K 40 f
helyett 1 K 80 f.
Budapesti séták, írta Tóth Rezső, három fiú naplója
ára 5 K helyett 3 K 80 f.
Mackó úr utazásai: Mackó úr útnak indul. Mackó úr
utazásai. Mackó úr szárazon és vízen. Mackó úr újabb
utazásai, egy-egy kötet ára diszkötésben 7 K helyett
5 K 40 f.

M eséskönyvek:
Mesék és elbeszélések, irta Benedek Elek, színes és
fekete képekkel, ára 5 K 60 f kelyett 4 K 20 f.
Száz kis történet, irta Hoffmann Ferenc, ára kötve
3 K helyett 2 K 40 f.
Többsincs királyfi, magyar népmese három felvonás
ban, írta Benedek Elek, ára kötve 3 K helyett 2 K 40 f.
Az egérke mesél, írta Tábori Róbert, díszes mese
könyv, ára 2 K 80 f helyett 2 K 10 f.
Andersen meséi, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
„
újabb meséi, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
„
összes meséi, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Tündérek között, elmeséli Bánfy János, ára 3 K helyett
2 K 40 f.
Legszebb regefüzér, elmeséli Bánfy János, ára 3 K
helyett 2 K 40 f.
Egyszer volt, liol nem volt, elmeséli Bánfy János, ára
kötve 6 K helyett 4 K 50 f.
Mesék és regék, írta Karádi J.. ára 4 K helyett 3 K.
Tündérmesék, írta Benedek Elek, ára 2 K 40 f helvett
1 K 80 f.
Csodavilág, elmeséli Benedek Elek, ára 2 K 40 f
helyett 1 K 80 f.
Kis inesekönyv, írta Fayné Hentaller M., ára 2 K 40 f
helyett 1 K. 80 f.
Mesék, regék és elbeszélések, írta Fayné Hentaller M.,
ára 2 K 40 f helyett 1 K 80 f.
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Magyar vitézek Páriában, irta Tábori Róbert, ára
kötve 2 K 50 f helyett 2 K, diszkötésben 8 K 20 f helyett
2 K 40 f.
A búrok földjén, irta Gaus Viktor, ára kötve 2 K 50 f
helyett 2 K, díszkötésben 2 K 80 f helyett 2 K 20 f.
A szurtos királyfi, írta Kabos Ede, ifjúsági regény, ára
kötve 2 K 50 f helyett 2 K, diszkötésben 2 K 80 f helyett
2 K 20 f.
A Kis Kelemen története, irta Rákosi Jenő, ára kötve
2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben 2 K 80 f helyett
2 K 20 f.
Egy falat kenyér története, levelek az ember életé
ből, írta Macé János, ára vászonkötésben 4 K helyett 3 K.
Honszerzö Árpád, elbeszélés a honfoglalás idejéből,
írta Benedek Elek, albumalak, ára diszkötésben 8 K.
Talpra magyar, 1848-iki szabadságharcunk rövid tör
ténete, írta Gracza György, albumalakú kötet, ára disz
kötésben 7 K 20 f.
Vitorlákkal a föld körül, útirajzok, irta Jenovai Jenő,
albumalakú kötet, ára díszkötésben 6 K.
Zörgő liarasztok, elbeszélés az ifjúság számára, írta
Mauks Kornélia, albumalakú kötet, ára vászonkötésben 6 K.
A leányvári boszorkány, regény az ifjúság számára,
írta Lövik Károly, ára díszkötésben 5 K helyett 3 K 80 f.
Két gazdag ifjú története, irta Benedek Elek, Mülbeck Károly rajzaival, ára díszkötésben 7 K helyett 5 K 40 f.
Hősök hőse, a magyar ifjúságnak irta Sas Ede, ára
díszkötésben 7 K helyett 5 K 40 f.
Hős fiúk, regényes történet a szabadságharcból, írta
Rákosi Viktor, Mühlbeck Károly rajzaival, ára diszkötésben
7 K helyett 5 K 40 f.
Három vitéz magyar baka meg egy káplár kalandjai,
írta Abonyi Árpád, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Utazás a holdba, írta Rákosi Viktor, ára díszkötésben
4 K helyett 3 K 20 f.

Ajándékkönyvek érettebb ifjúság
számára:
Universum. Találmányok, felfedezések, utazások, va
dászkalandok, természetcsodák, hasznos tudnivalók, mulat
tató és tanulságos kísérletek, évkönyv a család és ifjúság
számára, szerkesztette Hankó Vilmos dr., számos képpel;
eddig öt kötet jelent meg, egy-egy kötet ára díszes kötés
ben 8 K 50 f.
Korunk találmányai, Viliams Archibaldtól, ára díszes
kötésben 8 K .
Műszaki mesterművek, Viliams Archibaldtól, ára díszes
kötésben 8 K.
A primitív ember hajdan és most, Scott Eliot-tól, an
golból fordította. Ára díszes kötésben 8 K.
Természettudományi olvasmányok az ifjúság számára,
szerkeszti Szterényi Hugó, I. sorozat ára 4 K 80 f helyett
3 K 60 f, 11. sorozat ára 4 K 40 f helyett 3 K 30 f, III. soro
zat ára 3 K 60 f helyett 2 K 80 f.
Szájról-szájra, írta Tóth Béla, ára 8 K helyett 6 K.
Mende-mondák, írta Tóth Béla. ára 8 K helyett 6 K.
Magyar ritkaságok, írta Tóth Béla, ára 7 K helyett
5 K 40 f.
A művészet kis tükre, írta Reinnach Salamon, fordí
totta Lázár Béla, ára egész bőrkötésben 7 K helyett 5 K 40 f.

Ifjúsági elbeszélések serdúltebb leányok
szám ára:
Leáuyévek, írta Fayné Hentaller Mária, ára 4 K 80 f
helyett 3 K 60 f.
Róza története, írta Eayné Hentaller Mária, ára 4 K
helyett 3 K.
Feliér Rózsa és egyébb történetek, irta Mauks Kornélia,
Mikszáth Kálmán bevezetésével, nagyobb leányok számára,
ára 8 K helyett 6 K.
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Fekete Kató és más elbeszélések, irta Fayné Hentaller
Mária, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
F’utri Kata, írta Helm Klementina, ára 5 K 20 f helvett
4 K.
Szöcske kisasszony, regény 10—15 éves magyar leá
nyok számára, irta Tóth Sándor, ára 4 K 20 f helyett 3 K
20 f.
Rózsiké, leányok s mindazok számára, akik a kis gyer
mekeket szeretik, átdolgozta Körösi Henrik, ára 5 K helyett
2 K.
Galambok, elbeszélés fiatal leányoknak, irta Benedek
Elek, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
Katalin, regény fiatal leányok számára, irta Benedek
Elek, ára diszkötésben 6 K helyett 4 K 50 f.
Árva Margit, leányregény, írta Fayné Hentaller Mária,
ára 2 K 40 f helyett 1 K 80 f.
Sződi leányok, leányregény, írta Fayné Hentaller Mária,
ára 2 K 40 f helyett 1 l\ 80 f. Fenti két kötet, leányvilág
cimen egy kötetbe kötve, 4 K helyett 3 K.
A legkisebb leány, regény fiatal leányoknak, ára 6 K
helyett 4 K 50 f.
Magyar nők, írta Gaál Mózes, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Nótás Katica, elbeszélés kisebb leányok részére ára
2 K 40 f helyett 1 K 80 f.
Három leány története, fiatal leányok számára, irta
Gyarmathy Zsigáné, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Erdélyország tiindérország, mesék igazak, apróknak,
serdülteknek, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
Az élet iskolája, regény fiatal leányok számára, ára 5
K helyett 3 K 80 f.
Uzoni Margit, regény fiatal leányok számára, irta Bene
dek Elek, albúmalakú kötet, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Tündérmesék, a való életből, irta Ambrozovicsné Meszlényi Ilona, ára 4 K 80 f helyett 3 K 80 f.
Anyai szív, regény fiatal leányok számára, írta Gaál
Mózes, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Évike, regény fiatal leányok számára, írta Hermán
Ottóné, ára 4 K helyett 3 K 20 f.
A nagyobbik leány, regény fiatal leányok számára, írta
Szabóné Nogáll Janka, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Rózsák között, elbeszélések fiatal leányok számára,
irta Tutsek Anna, ára 7 K helyett 5 K 40 f.'
Szélvész kisasszony, a kastély titka, irta Tutsek Anna,
serdültebb leányok számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K,
díszkötésben 2 K 80 f helyett 2 K 20 f.
Szeretet, írta Gaál Mózes, serdültebb leányok számára,
ára 2 K 50 f helyett 2 K.
Vidorka. Új élet írta Tutsek Anna, két elbeszélés fiatal
leányok számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben
2 K 80 helyett 2 K 20 f.
Rügyfakadás, irta Benedek Elek, elbeszélések fiatal
leányok számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben
2 K 80 f helyett 2 K 20 f.
Az édes otthon, irta Tutsek Anna, regény fiatal leányok
számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, díszkötében 2 K 80 f
helyett 2 K 20.
Ciliké viszontagságai, irta Tutsek Anna, 2 kötet. I.
Ciliké rövid ruhában, ára 7 K helyett 5 K 40 f, II. Ciliké
menyasszony lesz, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Zsófika naplója, írta Szabóné Nogáll Janka, ára 5 K
helyett 4 K.
Egy babaház története, ára 5 K helyett 4 K.
Mindezen ifjúsági iratok díszesen bekötve és képekkel
ellátva vannak Minden itt fel nem sorolt bárhol és bárki
által hirdetett ifjúsági könyv vagy egyébb irodalmi termék
a hirdetett áron a Luthertársaság könyvkereskedésében
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a beszerezhető. Kérjük
szeretett hitsorsosainkat, hogy most a közeledő karácsonyi
ünnepek alkalmából beálló szükségletüket s ezentúl is min
dennemű könyvszükséglet beszerzése esetén teljes bizalom
mal hozzánk fordulni szíveskedjenek.

A Luthertársaság könyvkereskedése
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a.
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Verne Gyula ö sszes munkái:
Antifer mester csodálatos kalandjai, regény,
ára fűzve 6 K, vászonk. 7 K 20 f helyett 5 K 80 f.
Az antillák világa, regény, ára fűzve 2 K 50 f,
kötve 4 K 20 f helyett 3 K 40 f.
Bégum 500 milliója, regény, Bounty lázadói,
elbeszélés, harmadik kiadás, 47 képpel, ára fűzve
2 K, kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Egy khinai viszontagságai Khinában, 52 kép
pel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 20 f helyett 2 K 60 f.
Egy sorsjegy 9672. szám, 38 képpel, ára fűzve
2 K, kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Észak a dél ellen, regény, második kiadás, 85
képpel, fűzve 4 K, kötve 5 K 50 f helyett 4 K 50 f.
Fekete Indiák, regény 43 képpel, ára fűzve 3 K,
kötve 5 K 50 f helyett 4 K 50 f.
A francia zászló, regény 40 képpel, ára fűzve
2 K 80 f, kötve 4 K helyett 3 K.
Grant kapitány gyermekei, negyedik kiadás,
172 képpel, fűzve 5 K 60 f, kötve 7 K 20 f helyett 5 K 80 f.
Három orosz és három angol kalandjai, re
gény, harmadik kiadás, 50 képpel, ára fűzve 2 K 40 f,
kötve 4 K helyett 3 K 20 f.
Hatteras kapitány kalandjai, 255 képpel. I. Az
angolok az északi sarkon. II. A jégsivatag, ára fűzve
4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
Haza Franciaországba, Gil Braltar, 38 képpel,
ára fűzve 3 K 20 f, kötve 4 K 60 f helyett 3 K 60 f.
A hódító kobur, regény, második kiadás, 44 kép
pel, ára fűzve 2 k 40 f, kötve 3 K 60 f helyett 3 K.
Bombarnac Klaudius. Egy hirlaptudósitó jegy
zetkönyve, regény 54 képpel, ára fűzve 4 K, kötve
5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
Branicanné asszonyság, 62 képpel, ára fűzve
6 K, kötve 7 K 50 f helyett 6 K.
A bundák hazája, regény 102 képpel, ára fűzve
3 IÁ 20 f, kötve 4 IÁ 40 f helyett 3 K 60 f.
Cascabel Caesar, regény 84 képpel, ára fűzve
4 K, kötve 5 K 50 f helyett 4 IÁ 50 f.
A cetvadászok, regény 28 képpel, ára fűzve 2 K,
kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Dardentor Clóvis, regény 46 képpel, ára fűzve
4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
Dél csillaga. A gyémántok hazája, második kiadás
50 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, kötve 4 K helyett 3 K 20 f.
A Jangada. Nyolcszáz mértföld az Amazonon,
második kiadás 77 képpel, ára fűzve 3 K 60 f, kötve
5 IÁ helyett 4 K.
A jégsphinx, regény 66 képpel, ára fűzve 4 K,
kötve 5 K 20 f helyett 4 IÁ 20 f.
Két évi vakáció, regény, második kiadás, 90
képpel, ára fűzve 4 K, kötve 5 K 50 f helyett 4 K 30 f.
A két Kip testvér, regény 43 képpel, ára fűzve
2 K 80 f, kötve 4 IÁ 40 f helyett 3 K 60 f
Különös végrendelet, regény 60 képpel, ára
4 K, kötve 5 K 50 f helyett 4 K 50 f.
Kéraban a vasfejű, regény, második kiadás, 40
képpel, ára fűzve 4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
A lángban álló szigettenger, második kiadás, 47
képpel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 60 f helyett 3 IÁ.

Névtelen család, második kiadás, 80 képpel, ára
fűzve 4 K, kötve 5 K 60 f helyett 4 K 50 f.
Utazás a hold körül, negyedik kiadás, 42 kép
pel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 20 f helyett 2 K 60 f.
Utazás a tenger alatt, negyedik kiadás, 1Ö7 kép
pel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 60 f helyett 3 K.
Várkastély a kárpátokban, regény, második kia
dás, 39 képpel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 50 f he
lyett 2 K 80 í.
Város a levegőben, regény 37 képpel, ára fűzve
2 K 50 f, kötve 4 K helyett 3 K.
Az Orinocon fölfelé, regény 49 képpel, ára fűzve
3 K.60 f, kötve 5 K 80 f helyett 4 K 80 f.
Öt hét a léghajón. Utazás Afrikában, harmadik
kiadás, 13 képpel, ára fűzve 3 K 60 f, kötve 5 K
helyett 4 K.
Dr. Ox theoriája, regény 49 képpel, ára fűzve
2 K 60 f, kötve 4 K helyett 3 K 20 f.
A rejtelmes sziget, harmadik kiadás, 139 kép
pel, ára fűzve 3 K 60 f, kötve 5 K helyett 4 K.
A Robinsonok iskolája, regény, második kiadás,
46 képpel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 80 f he
lyett 3 K.
Sándor Mátyás, regény, második kiadás, 115 kép
pel, ára fűzve 4 K 80 f, kötve 6 K 40 f helyett 5 K 20 f.
Senki fia, regény 83 képpel, ára fűzve 6 K, kötve
7 K 20 helyett 5 IÁ 80 f.
Servadac Hector kalandos utazása a naprend
szeren át. Harmadik kiadás, 94 képpel, ára fűzve
2 K 80 f, kötve 4 K 40 f helyett 3 K 60 f.
Sztrogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutsig.
Harmadik kiadás, 82 képpel, ára fűzve 2 K 80 f,
kötve 4 K 40 f helyett 3 IÁ 60 f.
A tizenötéves kapitány, regény, negyedik ki
adás, 59 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, kötve 4 K 40 f
helyett 3 K 60 f.
Az új hazában, regény 65 képpel, ára fűzve
3 K 20 f, kötve 4 Iá 50 f helyett 3 K 60 f.
Az úszó sziget, regény 79 képpel, ára fűzve
4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
Az úszó város. Az ostromzáron keresztül. 42 kép
pel, ára fűzve 2 K, kötve 3 Iá 20 f helyett 2 K 60 f.
Utazás a föld körül nyolcvan nap alatt, ne
gyedik kiadás, 51 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, kötve
4 K helyett 3 IÁ 20 f.
Utazás a föld központja felé, második kiadás,
58 képpel, ára fűzve 3 K 20 f, kötve 4 IÁ 80 f he
lyett 3' K 80 f.
Utazás a holdba, negyedik kiadás, 42 képpel,
ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 20 helyett 2 K 60 f.
Világfelfordulás, regény, második kiadás, 34 kép
pel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Világura, regény 30 képpel, ára fűzve 2 K 80 f,
kötve 4 K helyett 3 K 20 f.
A zöld sugár, 44 képpel, ára fűzve 2 K, kötve
3 K 20 f helyett 2 K 60 f.
Verne Gyula és Laurie André a „Cynthia hajó
töröttjei, 40 képpel, ára fűzve 2 IÁ 40 f, kötve 3 K
60 f helyett 3 K.

Verne Gyula összegyűjtött munkái. Olcsóbb kiadás.
Minden kötet képekkel és díszkötésben. Ára 2 K 50 helyett 2 IÁ.
1. Antifer mester. 2. Bombarnae Claudius. 3. Cascabel Casar, 4. Dél csillaga. 5. Észak a dél ellen. 6 A gőz
ház. 7 . Húszezer mértföld a tenger alatt. 8 . Kárpáti várkastély. 9. Két évi vakáció. 10. Névtelen család.
11 Ox Doktor. 12. Prémek hazája. 13. A rejtelmes sziget. 14—15. Sándor Mátyás 2 kötet. 16. Strogoií Mihály
utazása Moszkvától Itkutzig. 17. A tizenöt éves kapitány. 18. Utazás a föld körül 80 nap alatt. 19. Utazás a
holdba és a hold körül. 20. A zöld sugár.
Mindezek megrendelhetők a

Luther-Társ. könyvkereskedésében Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a.
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A Luther-Társaság könyvkereskedéséből
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a„ a következő

Kincses Kalendáriom

ifjúsági iratújdonságok

az 1911. évre.

szerezhetők be:

A gyakorlati élet általános útmutatója.

TizenötödiK évfolyam.
Á ra Kötve 2 Korona.

A Kincses Kalendáriomnak évről-évre
összegyűjtött kötetei úgyszólván egy
lexikont pótolnak, mert a Kincses Kalen
dáriom tanulságos és hasznos ismere
tekkel gazdagít bennünket.
Megrendelhető a

Luther-Társaság :: g B u d a p e s t, VIII.,
| Szentkirályi-u. 51/a,
ahonnan 2 korona 20 fillér beutalványozása
:: ellenében bérmentve küldetik meg. ::
könyvkereskedésében,

Evangélikus imakönyvek.
Legkedveltebb imakönyvek a Gyurátz
Ferencz püspök úr által írott következő
imakönyvek:
A Hit oltára. Imakönyv, evang. keresztyének szá
mára. Negyedik kiadás. Vászonba kötve 160 K,aranymetszéssel tokban 3 K, bőrkötésben 6 K, borjúbőr
kötésben párnázva 8 K.
Lelki vezér. Kisalakú imakönyv. Kilencedik ki
adás. Vászonba kötve l -50 K, aranymetszéssel 3 K,
bőrkötésben 6 K, borjúbőrkötésben párnázva 8 K.
Kovács A .: Balzsam. Ára bőrkötésben aranymetszéssel 4 K.
Székács József: Imádságok és buzgólkodások.
Vászonkötésben 5 K, chagrinbörkötésben aranymet
széssel 8 K, párnázott borjúbőrkötésben 10 K.
Sántha Károly: Őrangyal. Protestáns ifjak és
leányok, különösen konfirmáltak részére. Vászon
kötésben 2 K, párnázott borjúbőrkötésben 7 K.

Imakönyvek gyermekek számára:
Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv
gyermekek, ifjak és leányok részére. Ára vászon
kötésben 2 K, fehér vászonkötésben piros metszés
sel 3 K, bőrkötésben csattal 6 K.
Ruttkay Sándor: Kis imakönyv. Ára papirkötésben 00 fill., vászonkötésben 1 K.
Mindezen imakönyvek a

Luther - T ársaság könyvkereskedésében,
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. kaphatók.

Benedek Elek: Toldi Miklós. Arany Toldi-trilogiájának tartalma az ifjúság számára. Mühlbeck
Károly pompás rajzaival. Album alakú kötet, ára
díszes kötésben 8 korona.
Rákosi Viktor: A bécsi diákok. Szerző ebben a
regényében a bécsi 48-iki forradalmi mozgalmakat
veszi háttérül. Művészi illusztrációkkal. Ára dísze
sen kötve 5 60 korona.
Hankó Vilmos dr.: Universum V. kötet. Roppant
sok érdekes és hasznos tudnivalót tartalmaz a ter
mészettudományok, technikai tudományok, találmá
nyok stb. köréből. Ára díszes kötésben 8 50 korona.
Laurie A .: A délafrikai aranykeresők. Érdek
feszítő kalandos történet keretében ismertet meg a
tengerjáró hajókon folyó élettel. Afrika vad népei s
a délafrikai telepek életével. Ára sok képpel 5 kor.
Bérezik Árpád: Ifjúsági Színpad. Hét eredeti
vígjáték. Ára kemény kötésben 140 korona.
— -•

=

Megrendeléseket kérünk: = = = = =

a Luther-Társaság könyvkereskedésébe,
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. intézni.

Énekeskönyvek.
Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve
2 kor. 20 fill. — Egész vászonba kötve, valódi
aranynyomású kehellyel 3 kor. 20 fill.
Chagrin
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel
és metszettel 6 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. 60 fill. —
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehelylyel és aranymetszéssel 8 kor.
— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Békéscsabai énekeskönyv. Egész vászonba
kötve, valódi aranynyomású kehellyel 3 kor.
— Külön kötéseket is készittetünk. —
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. —
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Szépirodalmi újdonságok.
Mikszáth K. hátrahagyott munkái,:
Aífék^fee várás. Régébe Mártom k& feclif 'Tföiléneti hátterű regéig,, rrjpíy a ^álcóczi-korbeli Szépes
ség életéből ad fémes ' toltál írt,1ragyogó humorral
előadott tö rté n te t Ára. a ijárppi, kötetnek .fűzve ,12
K, díszkötésbén IS K.
“
' ”
Elbeszélések: Mikszáthnák élete utolsó négy évé
ben írt elbeszélései ebben a kötetben jelennek meg
először összegyűjtve. Ára fűzve 4 K, díszkötésbén 6 K.

Kóbor Tam ás újabb munkái:
Hamupipőke Ő nagysága. 4- Ki a Ghettóból.
Mindegyik regény két kötetből áll. Ára *> K.
Szemere György; Kont eset. Fantasztikus regény.
Ára 4 korona. .
Tömörkény István: Ne engedjük a m adarat.
A szegedi magyar népélet kitűnő írójának legújabb
elbeszélései, tősgyökeres, az igazság erejével meg
ragadó történetek. Ára 4 K.
Sudermann Harmann : Énekek éneke. Az Énekek
Énekének Németországban rendkívüli hatása volt s
a magyar olvasóra is hasonló erővel fog hatni. Két
kötet ára 8 korona,
Shaw Bemard: Cashel Byron foglalkozása. For
dította Benedek Marcell. Shaw e regénye, az első
nem színpadra készült müve, amely magyar nyelven
megjelenik, teljes erejében és sokszínűségében mu
tatja be Shaw fölényes szellemét. Ára 4 K
Mindezen művek megrendelhetők a

Luther - T ársaság könyvkereskedésében,
B udapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

LegalKalmasabb Karácsonyi
ajándéK gyermeKeKneK

J ó P a jtá s
Képes gyerm eklap könyvalakban.
M egjelent: 1. kötet 1909. Ára díszes
színnyomatú bekötésben 3 K 50 fill.
II. kötet 1910. I. félév. Ára díszes
színnyomatú bekötésben 0 korona.

2& s z í

A Révai Nagy Lexikon
:: I. kötete mór megjelölt : íJ
A teljes mű Jf^kotetBől fpg áija0 i ' A A
r
s évente 3—4 kötet jelenik meg.
Egy-egy .kötet, ára. -apgol vészem. £
kötésben 16 korona s 4 'koronás"
havi részletfizetésre megrendel
hető a Ln$hgr/fárs.kQnyykq»sf B' .
- T
kedésében (Bpfest, Vili., szent
királyban# 1/a), ahonnan kívánatra
7 \
kimerítő prosp. ingyen küldetik. |_J |_ J L

Karácsonyi

ajándéknak különösen

alk alm as:

A magyarhoni
protestáns egyház története.
A művelt közönség számára Farkas József, Kovács
Sándor és PokolyJ. közreműködésével szerkesztette:
Zsilinszky Mihály. — 12 melléklettel és 238 szöveg
képpel. 800 oldalra terjedő díszmű, tárgyalja a hazai
protestantizmus küzdelmekben gazdag történelmét Ez
a munka nélkülözhetetlen minden művelt protestáns
családra nézve. Eleven és világos stílusú, hasznos
tanulságokban gazdag mű. Ára díszes vászonkötésben
17 korona, félbőrkötésben lí) korona.

NAPTÁRAK
A következő 1911. évre szóló naptárak
kaphatók és megrendelhetők a LutherTársaság könyvkereskedésében
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

Kaphatók a

Protestáns árvaházi képes naptár.

A Luther-Társ. könyvkereskedésében,

Szerkesztették Szabolcska Mihály és Raffay
Sándor. Ára 60 fillér.

Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

Protestáns új képes naptár.
Ára 80 fillér.

Protestáns papok zsebnaptára.
Szerkesztette Vértesi Zoltán. Ára Í.20 fillér.

rem ény

Luther-Kalender.
Herausgegeben von D. Georg Buchwald.
Ára 1 K 80 fillér.

finom csontlevélpapir
:: és bélelt borítéK ::

Kincses kalendárium.

Egy csinos doboz 50 levélpapír
és 50 borítékkal 1 korona. —
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.
Kapható a Luther-Társ. könyvkereskedésében, Budapest, Vili.
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.

A gyakorlati élet általános útmutatója. X V .
évfolyam. Ára kötve 2 korona.

A z Athenaeum nagy képes naptára.
Címtárral ellátva. Ára kötve 2 K. 60 fillér.

Ugyanott bárhol hirdetett más naptár és bármily irányú munka megrendelhető. : ;

ts

Homyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten

