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E sti ének.

Ne még, ne szállj le fátylas alkonyat,
Ne terítsd szét addig homályodat,
Míg lelkem elbuzogja csendesen 
Nagy nevedet, én édes Istenem,
Kinek kegyelme nem borul homályba 
Es jóvoitodnak nincsen éjszakája.

Te vagy, te voltál nappal is napom.
Kézen te hordasz életutamon.
En menedékem, törhetlen paizs,
Tied, tudom, az éj nyugalma is.
Sátra alatt a lappangó sötétnek 
Csak te vagy a világoló szövétuek.

Szívembe’ hát oltárt rakok neked,
Mondok dicsérő, hangos éneket 
S magamra öltve bűnöm tudatát, 
Megzörgetem kegyelmed ajtaját:
Az éj, Uram, már itt kísért felettem, 
Szárnyad alá hamar fogadj be engem !

Oltalmadat ne vond tőlük se meg,
Kiknek szívével, tudod, szívem egy.
Ha könny között sóhajtanak feléd,
Tedd át szívemre bánatuk felét.
S ne hagyd felednünk, hogy fényben, viharban 
Te állsz felettünk örök változatlan.

Ezt, ezt jelentsd meg a világ felett,
Hol elhagyott sír, árva kesereg.
Ezzel kötözd be a szegény baját,
E hittel adj nyugodt jó éjszakát,
Hogy szív, ahol csak dobban a világon, 
Holnap s ölökre Téged, Téged áldjon!

Szabolcsba Mihály.

A szeretet jegyében.

Forog az idő kereke, egyik év követi a másikat. 
A fejlődés, a haladás folytonos, a gyermekekből 
ifjak, az ifjakból öregek lesznek. Változás, haladás 
az élet jellege. haladunk-e mi is egyházunk 
és egymás szeretetében ? Növekedik-e bennünk a 
krisztusi erő vagy kihalófélben vanY Tereksziínk-e 
az égiek után, avagy csupán az anyagiak kötnek 
le bennünket?

Kérdések, amelyeket még olvasni sem szeretünk, 
gondolkodni rajta annál kevésbbé merünk. Pedig a 
krisztusi eszmék most is szilárdan állanak és 
hódítanak a mélyen gondolkodók között, hiába 
vannak a világfelforgató eszmék, de a világot 
„lekötök11 is, a Megváltó istenarca keresztülvilágít 
a forrongáson, az Őt körülvevő nagy ködtömegen, 
besugárzik a hívők leikébe, hogy mennyei vilá
gosságot, a békesség és szeretet tiizét gyújtsa 
meg ott.

Az emberiség boldogulását nem a politikai és 
társadalmi forradalmak adják meg, hanem a népek
nek, nemzeteknek, társadalmi osztályoknak, egyé
neknek, hívőknek egymás iránt való szeretete. Ha 
az ember csak annyira tudna emelkedni általános
ságban, hogy ne csak szavak hirdetésével, hanem 
a tettek bemutatásával is felül tudná múlni a ter
mészetben létező vak, úgynevezett ösztönszerű 
erőket, akkor Isten országa megvalósulna a földön. 
Ámde az ember ma még gyenge, sőt sokan egy 
káros és végzetes társadalmi irány hatása alatt, 
amely megtestesíti az önzést, mintha mindig jobban' 
és jobban eltávolodnának Krisztus tanaitól, hogy 
a pénz fejedelmének hódoljanak.

Aki ezt olvassa ki a természetből, az sohasem 
vizsgálta azt, már pedig csak a valódi kutató előtt, 
nyitja fel a természet az ő titkait. „A nagy ter
mészet élete — Istennek lelke minket is áthat. 
A természet törvényeinek szava bennünk is vissz
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hangra kél mint erkölcsi érzet, amely megérezteti 
velünk, hogy az ember két világhoz tartozik: a 
szellemi — isteni — és az anyagi — érzéki — 
világhoz. Földi célunk és erkölcsi hivatásunk pedig 
abban áll, hogy a szellemi, vagyis isteni világ le
győzze bennünk az anyagi, vagyis az érzéki 
világot. “

A valódi tudomány soha nem ütközik össze az 
isteni igazságokkal, mert ami igaz a tudományban 
örökéletűleg és nem néhány napig csak (pl. el
mélet), az a vallást nem sértheti. Hisz a minden
nek Alkotója egyforma törvényt szabott az összes 
földi teremtményekre, amelyeket nem állithatott 
szembe az 0 kinyilatkoztatott igazságaival. Más 
lapra tartozik az áltudomány, amelyről már a 
nemzetek apostola, Pál megmondta: „A farizeus- 
kodó tudomány az ördög hálója'1. Az isteni Mester 
szavai szerint pedig: „A szívjóságot mellőző fej
bölcsesség a hiúk tudománya, hamis próféta, mely
nek porba hullik gőgös feje, ha új Jeruzsálem 
feltámad!11, ami beszédes bizonyítéka annak, hogy 
Krisztus sohasem a valódi tudósoktól, hanem az 
áltudósoktól, álprófétáktól mentette országát.

„Báránybőrbe bujt farkasok11 hallatják sokszorta 
szavukat ma is, tépdesik egyházunk bástyáját, de 
a kövek, amelyek az evangélium igazságaiból 
vannak, szilárdan állanak. Bátorítás ez a küzdők
nek, remény a habozóknak, hogy eljön a nap, 
amikor Krisztus világossága tölti be a szíveket 
béke és szeretet alakjában. Nem bízunk vakmerőén 
a sorsban, de remélünk az Ő segítségében, hiszünk 
végtelen jóságában, bizakodunk irgalmában, hogy 
egyházunk tagjait megerősíti áldó kegyelmével 
és bátorrá, erősekké teszi a jövő küzdelmeiben 
őket.

Megadja nekünk a szeretetet, mert belőle fakad 
minden jó gondolat, minden jó cselekedet. Betölt 
mindeneket szeretetével és szeretetünkkel. A föld, 
az ember csak úgy lesz áldottá, ha a szeretetről 
meg nem feledkezik. A krisztusi tanok követői 
mindig szemük előtt tartják, hogy „nem földi 
kincs, hanem a szívjóság adja meg az igazi boldog
ságot!11 Ilyen szeretet birtokában soha nem lehe
tünk önzők, mert a tiszta szív gerjedelme, a 
szeretet, legyőz minden nemtelen indulatot.

Csak a kölcsönös szeretet eszközölheti az emberi 
nem erkölcsi megtisztulását, amely társadalmi jó
létünk legbiztosabb támasza lenne. Csak kölcsönös 
szeretettel érhetjük el azt a tökéletességet, amelyre 
mint emberek eljuthatunk, ez biztosítja egyesek 
javát, lelki nemességet ez ad, ez megölője a bűn
nek és az egymás elleni indulatoknak.

H. K. dr.

Jegyzőkönyv
a Luther-Társaságnak Budapesten, 1910. évi novem
ber hó 7-én d. u. 5 órakor tartott XXV. évi 

rendes közgyűléséről.

1. Elnöklő Zsilinszky Mihály meleghangú üd
vözlő beszédében szívélyesen üdvözölvén a jelen
lévőket, örömét fejezte ki afelett, hogy a gyűlésre 
a tagok oly tekintélyes számban jöttek el, ami 
az ev. irodalom iránti érdeklődés növekedését 
jelenti. Szükség is van erre, mert senki figyelmét 
nem kerülheti ki az a nagy mozgalom, amelyet e 
téren az ellentáborokban kifejtenek. A protestán
soknak nem szabad az ő régi nagy fegyverüket: 
az irodalmat kezükből kiengedniük és a felvilágo
sodás és lelki szabadság egyházának nem hogy 
elmaradni, de vezetnie kell az irodalom terén. 
Felszólítván a tagokat, hogy mennél több hívet 
buzdítsanak, hogy a Luther-Társaság zászlója köré 
sorakozván, úgy anyagi, mint erkölcsi és szellemi 
támogatásaikkal a vallásos irodalom fejlesztésén 
közreműködjenek, az ülést megnyitottnak nyilvá
nítja.

A közgyűlés nagy figyelemmel meghallgat
ván az elnök megnyitó beszédét, azt nagy 
helyesléssel és lelkes éljenzéssel fogadta.

2. Áttérvén a napirendre, Majba Vilmos titkár 
előterjeszti az intéző-bizottság 1908. évi működé
séről szóló, nyomtatásban idecsatolt és a tagok
nak már előzetesen megküldött évi jelentést, amely 
felolvasottnak tekintetik és amelynek egyes pontjai 
kapcsán a Luther-Társaság Igazgató-tanácsa javas
latai alapján a közgyűlés a következő határozato
kat hozta:

a) Jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy 
Kovács Sándor theol. tanár úr a Társaság 
25 éves történetét az évkönyv számára meg
írja, és hogy a jubiláris közgyűlés 1911-ben 
a besztercebányai Egyházgyülekezet meghívása 
folytán Besztercebányán tartassák meg, egy
szersmind felkérvén az elnökséget, hasson 
oda, hogy az E. E. E. Gyámintézet velünk 
egyidejűleg ugyanott tartsa jövő évi közgyű
lését.

b) Örvendetes tudomásul szolgál, hogy a 
Társaság tagjainak száma már 1833-ra emel
kedett ; mindazáltal tekintetbe véve, hogy 
még sokan vannak úgy gyülekezeteink, mint 
felügyelőink, lelkészeink, tanférfiaink és gaz
dagabb egyháztagjaink közt, kik ügyünket 
eddig fel nem karolták, felszólítandók az 
1907-ben Győrött tartott közgyűlésünk által 
megalakított egyházmegyei agitácionális bizott
ságok, hogy erélyesebben működjenek és 
munkálkodásuk eredményéről záros határidő 
alatt jelentést tegyenek.

c) A gazdasági bizottságnak azon jelentése, 
hogy a Luther-Társaság tőkevagyona 3248 K 
98 fillérrel gyarapodván, 52,061‘63 koronára 
emelkedett, örömmel tudomásul vétetik, Bendl 
Henrik pénztárnoknak és Liedemann Rezső 
ellenőrnek pedig a lefolyt időszakra a jól
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megérdemlőit felmentést a közgyűlés — 
köszönetnyilvánításával — megadja.

d) A beterjesztett 1911-re szóló költség- 
előirányzatot, mely szerint a bevételek 15,582 
koronával, a kiadások ugyanily összeggel 
vétettek akképen, hogy kiadványokra 9452 
korona fordítható — a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta.

e) Tudomásul veszi a közgyűlés a titkárnak 
az „Evang. Családi Lap“-ra és a „Luther 
Művei“-re vonatkozó jelentését, a kiadásra 
felajánlott művek jegyzékét pedig kiadja 
az irodalmi szakbizottságnak véleményadás 
végett.

f) Az Igazgató-tanács f. évi november 7-én 
tartott ülésének jegyzőkönyve 8. pontja értel
mében bemutatván nt. Raífay S. úrnak — a 
kassai közgyűlés megbízatása folytán írt — 
„A magyarázatos új-szövetség" czímű mun
kájának már kiszedett első két ívét, melyre 
vonatkozólag az Igazgató-tanács — beható 
tárgyalás után főtiszt. Gyurátz Ferenc püspök 
úrnak azon nézetét osztá, hogy ez n munka 
nem annyira tudományos céloknak, hanem 
inkább protestáns népünk számára irassék 
meg, miért is kívánatosnak tartja, hogy nyel
vezete tekintetében az író főképen a nép 
által már megszokott bibliai szöveget kövesse, 
— az egyes kifogásolt kifejezések és magya
rázatok megállapítása végett egy — főt, 
“Scholtz Gusztáv püspök elnöklete alatt mű
ködő — főt. Gyurátz Ferenc püspök, dr. 
Masznyik Endre, Mayer Endre és Paulik János 
urakból álló szakértő-bizottságnak megjegyzé
seit tekintetbe vegye és ezek után egész 
munkáját a „Luther Művei" c. könyvnek 
alakjában „ciceró“-betűkkel szedesse ki.

Az Igazgató-tanács ezen határozatát vég
leges döntés céljából a közgyűlés elé ter
jesztvén, ez — többek hozzászólása után — 
szintén azon véleményét fejezé ki, hogy a 
szóban lévő — kiváló és hiánytpótló — 
munka egy, a nép kezében lévő Bibliához 
alkalmazkodó népies magyarázat legyen, anél
kül, hogy teljesen mellőzné a jobb és helyesebb 
kifejezéseket; különben ezen ügyet tüzetesebb 
tárgyalás és véleményadás céljából az iro
dalmi szakbizottsághoz utaFa azon felszólítás
sal, hogy erre vonatkozó határozatát mi
hamarább az intéző-bizottságnak további intéz
kedés végett belerjessze.

g) A jövő évi munkaprogrammba felvett öt 
népiratkai füzetre vonatkozólag a közgyűlés 
egyhangú helyesléssel fogadja főt. Gyurátz 
Ferenc püspök úrnak azon indítványát, hogy 
ezen népiratkák főképeu protestáns szempont
ból fontos korkérdések ismertetését tartal
mazzák és népünk között lehetőleg ingyen 
terjesztessenek.

h) Szintúgy elfogadja a közgyűlés nt. Paulik 
János lelkész úrnak azon indítványát, hogy 
Sántha Károly: „Buzgóság könyve" c. ima
könyvének II. kiadása sajtó alá rendeztessék,

indítványát azzal indokolván, hogy igen sok 
híve megkedvelte ezt az imakönyvet és panasz
kodik, hogy — mintán az I. kiadás már el
fogyott — már nem kapható.

i) Az évi jelentésnek VIII. fejezetében 
„A. B. C. D. és E.“ szakaszaiban foglalt az 
Evang. könyvkereskedésre vonatkozó közle
ményeinek tárgyalását mellőzi a közgyűlés; 
hanem minden hozzászólás nélkül elfogadja 
az intéző-bizottságnak 1910. évi aug. 11 én tar
tott ülésének jegyzőkönyve 6. pontjában foglalt, 
az Igazgató-tanács által elfogadott következő 
határozati javaslatot:

„A kassai közgyűlésnek a tények nem isme
réséből folyó ama jóakaratú és jóhiszemű 
határozata, mely Petrik Géza úr mulasztásait 
a kezdet nehézségeivel való küzdelemmel 
mentette és ezt a küzdelmet méltányolta, 
tévedésnek minősíttetik és hatályon kívül 
helyeztetik;

az anyagi veszteségért való teljes felelőssé
get pedig és ebből folyólag a kereseti jogát 
a Luther-Társaság Petrik Gézával szemben 
teljes egészében fenntartja.

Az ez ügyből kifolyólag személyeskedéssel 
és elfogultsággal meggyanúsított és még a 
sajtóban nyilvánosan és igazságtalanul meg
támadott titkárnak, Majba Vilmosnak, a köz
gyűlés teljes elismerését és köszönetét nyilvá
nítja és jegyzőkönyvileg kimondja, hogy a 
vizsgálat az ö pártatlan és csakis a Társaság 
érdekeit szemmel tartó eljárását teljes mérték
ben igazolja. Ezért őt a Társaság teljes bizal
máról továbbra is biztosítja.“

3. A megelőző pontban foglalt bizalomnyilvánítás 
kapcsán dr. Kayser Szilárd, szabad, biró, rendes 
tag, felszólalásában előadja, hogy ezen ügy nem 
mérgesült volna el annyira, ha a sajtó, nevezete
sen a „Missiói Lapok" nem hozták volna előzete
sen a förmedvényszámba menő közlést, miért is 
azon óhajának ad kifejezést, hogy a jövőben 
lapjaink csak kellő informálás után és óvatos 
tartózkodással közöljenek hasonló ügyeket.

Helyesléssel tudomásul szolgál.

4. Az évi jelentés IX. fejezetében az „Alap
szabályaink módosítására" vonatkozó ügyben be
mutatja titkár a beéi’kezett megjegyzések tekintetbe 
vételével módosított „Alapszabály tervezetet", a 
melyet az Igazgató-tanács is egész terjedelmében 
elfogadott cs javasolja, hogy a közgyűlés azokat 
jóváhagyás céljából még az idei „Egyetemes 
gyűlésnek" beterjessze.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadván a 
javaslatot, megbízza az Elnökséget ez ügyben 
a további intézkedésekkel.

5. Végül nt. Banczik Sámuel esperes úr hosszabb 
beszédben fejtegeti, mennyire szükséges és a 
Társaságra nézve, mennyire jövedelmező volna, 
ha a Luther-Társaság protestáns szellemben írt,
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jó iskolai tankönyveket kiadna, miért is indítvá
nyozza, hogy kiváló szakférfiak szólíttassanak fel 
ily tankönyvek megszerkesztésére, amelyeket aztán 
helyeslő bírálat után a Lnther-Társaság kiadna, 
az egyházmegyei tanügyi bizottságok pedig meg
kerestessenek, hogy iskoláinkban kötelezőleg hasz
náltassanak ; ő maga szívesen ajánlkozik indítványa 
elfogadása esetén ez ügyre vonatkozó részletes 
tervjavaslat kidolgozására.

A közgyűlés beható tárgyalás után nagyon 
üdvösnek, sőt szükségesnek tartja protestáns 
szellemben írt jó tankönyvek kiadását, habár 
a tanszabadság szempontjából stagnáció, sőt 
visszaesés volna a bevezetés kötelességének 
kimondása; az indítványozó esperes úrnak 
ajánlkozását, hogy részletes tervét írásban 
beküldi, köszönettel veszi és az ügy meleg 
felkarolását az intéző-bizottság figyelmébe 
ajánlja.

6. Több tárgy nem lévén, az Elnök az ülés 
tagjainak kitartó érdeklődésükért köszönetét mond 
és a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

Knift.

Jegyzetté:
Falvdy Antal 

Luther Társ. jegyző.

Hitelesíttetett az intéző-bizottság 1910. évi deo. 
20 i ülésében:

Scholtz Gusztáv 
Luther-Társ alelnök.

Kaczián -János.

A z Evangélikus Családi Lap 
pályázata.

Az Evangélikus Családi Lap szerkesztősége 
pályázatot hirdet kis elbeszélésekre.

Az elbeszélések tárgya szabadon választható, 
azonban a pályázóknak tekintettel kell lenniök 
arra, hogy e kis elbeszélések evangélikus népünk
nek lesznek szánva. Ezért — az irodalmi szín
vonal mellett — főkellék a természetes és nem a 
mesterkélt népiesség,tehát nem a stílus népiessége, 
hanem a gondolatmenet és a tanulság egyszerű 
sége. Az elbeszéléseknek valamely valláserkölcsi 
igazságot, avagy tanulságot kell tarlalmazniok.

Terjedelmük egy nyomtatott hasábtól leg
feljebb két nyomtatott hasábig lehet, ugyan
abból az indokból, hogy könnyen megérthető és 
könnyen megtartható kis történeteket akarunk 
népünknek nyújtani

A beküldött pályamunkák közül az első leg
jobb t iz e n ö t  k o ro n a , a második t íz  k o ro n a  
jutalomban részesül. E díjazás, tekintettel arra, 
hogy a Luther-Társaság népies kiadványainak 
íveiért 40 korona tiszteletdíjat ad, igen magas, 
de e pályázat által, hogy úgy m ondjuk: mintá
kat szeretnénk nyerni a nép számára Írandó kis 
történetekhez.

Az összes beküldött pályázatok az Ev. Csa
ládi Lap tulajdonát képezik és a két nyertes, 
valamint a dicséretben részesült munkák a szerző 
nevével, a többiek esetleg név nélkül, amennyi
ben jók, leközölhetők. Egy szerző több elbeszé
léssel is pályázhatik.

A pályamunkák lehetőleg idegen kézzel írva, 
jeligés levéllel együtt 1911 fe b r u á r  12-ig  az
Evangélikus Családi Lap szerkesztőségének cí
mére: Bpest, VI., Felsőerdősor 5. küldendők. 
Az eredményt a beérkezett anyaghoz képest, 
március 5-iki, vagy március 19-iki számunkban 
tesszük közzé.

Kérjük olvasóinkat, hogy másokat is buzdít
sanak a pályázatban való részvételre. —

Hitrokoni üdvözlettel

az Evangélikus Családi Lap 
szerkesztősége.
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A  brit- és külföldi bibliatársulat 
százhatodik jelentéséből.

Kína.
A kínai népben nagy a törekvés alkotmány és 

áj korszerű törvények után. Nekünk erős és min
dig szilárduló hitünk, hogy a szentírásban levő, 
istenes életszabályok, a legbiztosabb eszközök arra, 
hogy a kínai népben új erő és nemzeti öntudat éb
redjen. Ez buzdításul szolgál nekünk, hogy a meg
kezdett munkát rendületlen kitartással folytassuk. 
Munkánk kiterjedése ebben az országban fölülmúlja 
még az indiai munkateret is. Ismét elterjesztettünk 
1,547.901 könyvet, 139-710-zel többet, mint az előző 
évben. Ha fel is kell tennünk, hogy az elterjesz
tett bibliák és új-testamentumok főképpen a benn
szülött keresztények birtokába kerültek, úgy a leg
több egyes könyv — és azok száma 1,476.000 
volt —- pogány kézbe került 394 bibliaárús áll 
szolgálatunkban.

Egy misszionárius ezt Írja: „Ebben az ország
ban a bibliaárúsnak hősnek kell hasonlítania. Hide
get és meleget, esőt és vihart és hozzá a nép 
barátságtalanságát egyaránt kell eltűrnie". Egy 
elhalt bibliaárúsról jelentik, hogy szolgálati ideje 
alatt 100-000 könyvet adott el. A mongolok között 
egy megtért mongol bibliaárús dolgozott.

Senziben egy alacsonyabb hivatalnok vett egy 
evangéliumot és annak olvasása folytán annyira 
megszerette azt, hogy még 250 drb evangéliumot 
vett szétosztás céljából.

&'örenson egy 80 napos útjában lóháton egész 
Tibetbe hatolt előre; minden faluban hagyott hátra 
néhány könyvet. Yünnamban (97.577 könyv) az 
ősi miaui tör/s hazájában néhány év óta élénk 
evangéliumi mozgalom van. Bibliaárúsaink itt mint
egy 300 tanyán bibliaolvasásra tanították a népet. 
Megható az, hogy ezek a kedves népek, akik még 
10 év előtt egy szót sem tudtak a kereszténységből, 
most hálából mintegy 70 koronát küldtek a biblia
társulat javára.

Korea.
A koreai protestáns missziói egyház ismét 10.000 

lélekkel gyarapodott. Pártolója mintegy 200.000 
van. E siker nem kis részét a 102 bibliaárúsunk 
munkájára vezethetjük vissza. Ezt néhány misszio
nárius bizonyíthatja is. Erdmann misszionárius ezt 
ír ja : „Kb. egy tucat csoport új hívem van, ame
lyek keletkezése a bibliaárúsitóm munkájára vezet
hető vissza." Adams misszionárius: „Bibliaárúsi- 
tónk jó munkát végzett; mintegy 5—6 új gyüle
kezet keletkezett az ő fáradságai révén." Deming 
misszionárius: „Egyik bibliaárúsitóm volt eszköze 
annak, hogy tizenegy új csoport keletkezett. Egy 
másik által a szigeten a tagok száma 50%-kal gya
rapodott" Csínjából írja egy misszionárius: „Jing 
Pong Un és Kim Szó Szil nagyszerűen dolgoztak, 
kényelemre és pihenésre nem gondoltak ; csak rövid 
időt töltöttek el otthon, ellenben sok útat tettek 
meg úgy a távolba, mint a közeibe. Számos hivő 
csoport keletkezése az ő hű munkájuk gyümölcse".

A bibliaárúsnők is hozzájárultak munkájukkal e 
sikerhez. Nemcsak 50.000 asszonynak tartottak 
felolvasást, de többeket a keresztyén egyházba is 
vezettek. Csaknem még egyszer annyit adtunk el, 
mint az előző évben: 1908-ban 162.687 könyvet, 
1909-ben 356.617.

V E G Y E S .

Zsilinszky Mihály dr., a Luther-Társaság elnöke, 
akinek november hóban történt balesetéről igaz 
sajnálattal értesültünk, ma már ismét egészséges. 
A lábtörés annyira gyógyult, hogy már szobájában 
járkálni is tud, sőt, amint örömmel értesülünk, 
remélni lehet, hogy nemsokára teljesen felgyó
gyulva hagyja el a szanatóriumot és mi ismét öröm
mel fogjuk őt üdvözölhetni egyházi életünkben, 
melynek oly kimagasló és tevékeny tagja.

Rendkívüli egyházmegyei közgyűlés. A buda
pesti ág. hitv. ev. egyházmegye 1911. évi január 
20-án délután 5 órakor Budapesten, a Deák-téri 
iskolák, dísztermében Kaczián János esperes és 
Fabiny Gyula felügyelő elnöklete alatt rend
kívüli közgyűlést tart Tárgysorozat: 1. A pesti 
evang. magyar egyház részéről felterjesztett: „A 
diakonisszák és misszionáriusok intézményének szer
vezéséről szóló szabályrendelet". Előadó: Broschko 
G. A. lelkész úr. 2. Az egyházmegye 1911. évi 
költségvetésének módosítása. (Hiv. az 1910. évi 
bányakerület közgyűlési jegyzőkönyv 122. pontjára.) 
3. Esperesi segédlelkészi változás bejelentése. 4. A 
megüresedett törvényszéki, számvevőszéki, szabály
rendeletkészítő és iskolabizottsági tagsági helyek 
betöltése. 5. Esetleges indítványok. Ezt követőleg a 
múlt évi egyházmegyei közgyűlésből egyházunk 
sérelmeinek megvizsgálására kiküldött bizottság érte
kezlete.

Lelkészválasztás. A szilsárkányi ev. egyházközség 
f. hó 8 án tartott közgyűlésén Szids Gábor buda
pesti vallástanárt választotta lelkészévé. Amily saj
nálattal látja a budai egyház kitűnő képzettségű 
és nagytehetségű vallástanárjának távozását, bizo
nyára oly nagy szeretettel fogja fogadni és mun
káiban támogatni új lelkészét a szilsárkányi gyüle
kezet. Kívánjuk, hogy Isten áldása sok örömmel 
és sok eredménynyel jutalmazza munkálkodásait.

Házasság. Baloghy Farkas, budaméri ev. lelkész 
és Hazslinszky Jolán leányát: Ilonát január 16-án 
vezette oltárhoz dr. Jeszenszky Nándor, ügyvédjelölt 
Budaméren. Isten áldását kívánjuk a szép szövet
séghez.

Karácsonyfailnuepély Nagygeresden. Megindító 
karácsonyi ünnepet rendezett a nagygeresdi ev. 
nőegylet, mely méltóságos Simon Ödönné lelkes 
vezetése alatt evek óta működik a jótékonyság és 
emberszeretet áldott jegyében. Az iskolás-gyer
mekek megajándékozása volt ezúttal a cél. melyből 
az oroszlánrészt özv. Mesterházig Ödönné és dr. 
Mesterházi/ Ernöné vélték ki maguknak, 46 sze
gény gyermeket látva el részben vagy egészben 
téli ruházattal, míg az elnöknő jószívűsége a karú-
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csonyfa költségeinek javarészét födözte, de a nő
egylet minden tagja meghozta a maga szives áldo
zatát, ki pénzzel, ki egyéb ajándékkal munkálván 
a sikert. Az iskolában folyt le a lélekemelő ünne
pély, hol rangkülönbség nélkül találkoztak a jó 
emberek. A pazar fényben tündöklő karácsonyfa 
alatt ujjongó gyermekhangok éneke zendült: „Bol
dog örömnap virradt reánk", majd Farkas Mihály 
esperes megnyitó beszéde után a sikerült szava
latok egész sora következett, végre két ügyes 
leányka, Jakab Lenke és Sárosy Lina az angyal 
és az árva gyermek szerepében a Karácsony esz
méjét juttatták kifejezésre. Erre az ajándékok 
kiosztása következett, majd utoljára egy feledhet- 
hetleniil kedves jelenet: az iskolás gyermekek mind
egyike egy kis zacskót kapott telve minden jóval 
— amit boldogan szorongatva karjaik között tértek 
vissza családjukhoz, magukkal vive a jóltevők 
áldott emlékezetét.

Halálozások. Özv. Waltersdorfer Jánosné, szül 
liaab Amália f. é. január 6-án 82 éves korában 
hosszú szenvedés után elhunyt. Elhunytát nagy 
családja fájó szívvel gyászolja.

Osterlamm Ármin, nyugalmazott m. kir. főerdő- 
tanácsos, a nagyváradi ev. egyház 30 évig volt 
felügyelője f. é. január 8-án 72 éves korában 
Nagyváradon elhunyt. Temetése a nagyváradi ev. 
templomból történt nagy részvét mellett.

Az Úr adjon nekik csendes pihenést s a fájó 
szíveknek enyhülést.

Estélyek Budapesten. A fasori ev. főgimná
zium Ifjúsági gyámegylete január hó 14-én esti 
előadást rendezett a következő műsorral: 1. Ének. 
Énekelte a közönség. 2. Megnyitó beszéd. Mondta 
Bereczky Sándor tanár. 3. a) Beethoven: Hat 
variáció „Nel cor piu non mi sento" téma 
felett, h) Beethoven: „Rondo" Bach prelúdiumával. 
Zongorán előadta Szegő János 1Y. o. t. 4. Heine: 
Belsazár. Szavalta Molnár János V. o. t. 5- Az 
1610-iki zsolnai zsinat jelentősége. Irta és felolvasta 
Griinwald György VIII. o. t. 6. Költemények. Irta 
és előadta Geönczy Béla VIII. o. t. 7. Raff: A-moll 
szonáta. Zongorára előadta Brooser Béla VH. o. t. 
8. Ének. Énekelte a közönség.

A „ Tahit]uC jótékony nöegylet január hó 17-én 
rendezett jótékonycélú hangversenyt a Deák-téri 
ev. iskolák nagytermében. A műsor a következő 
volt: 1. a) Wagner R., Erzsébet imája Tannhiiu- 
serből. h) Löwe, Tóm dér Reimer c) Strauss, 
Standchen. d) Székács József, Fiilembe cseng egy 
dal. Erdőben. Énekelte: Bartha Rikárdné született 
Imling Paula úrnő. Zongorán kiséri Dinzl Oszkár 
úr. 2. Felolvasás. Tartotta: Dr. Lainpérth Géza 
úr, a Petőíi - Társaság tagja. 3. a) Liszt F., Sonette 
de Petrarca Nr. 6. h) Wieniawsky, Valse de Con- 
cert. Zongorán előadta: Ringer Lily úrleány. 4. 
Beethoven quartett. Zongora: Dr. Axmann Béláné 
úrnő, első hegedű : Harris Ervin úr, brácsa : Szeghő 
Sándor karnagy úr, gordonka: Dr. Axmann Béla 
úr. 5. Ábrányi Emil, Mi a haza? Megzenésítette: 
Dr. Horváth Á. Szavalta: Sípos András úr. Zon
gora- és ének kísérettel. A kart vezette: Bruckner 
Frigyes karnagy úr.

Az Evangélikus Családi Kör január 14-én tar
tott ismét igen látogatott estélyt, a műsor a követ
kező volt: 1. Tliern Károly: Hegyalján, zongorán 
előadta Vendéghegyi Géza, zenetanár. 2. a) Zsidó
nőből: Recha Románcza, h) Dientzl Oszkár: Liliom - 
szál. c) Cigányszerelemből: Messze a nagy erdő, 
énekelte: Pataki Ferencné úrnő. 3. Új templo
munk, felolvasás, tartotta: Dr. Hittrich Ödön, ev. 
főgimnáziumi tanár. 4. Ernst: Magyar fantázia, 
hegedűn előadta Prostean Jean, zongorán kísérte 
Vendéghegyi Géza, zenetanár. 5. Vándormadár, 
melodráma, Ábrányi Emil hazafias költeménye, 
szavalta Demeter Sándor, hegedűn kisérte Prostean 
Jean, zongorán kísérte a szerző.

Luther-T  ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1910 december 1-től 31-éig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Örökös tag tőkefizetése: Kress János Kassa 20 K.
2. Alapító tagok kamatfizetése 1910-rc: báró Podma- 

niczky Gézáné Kis-Kartal, Maglódi ág. hitv. ev. egyház, 
Beniczky Árpád Budapest.

3. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1910-rc : Jeszenszky 
Gyula Csővár, Kassai ág. hitv. ev. I. egyház, Kassai ág. 
hitv. ev. II. egyház, Balogh István Porog-Szt-Király, Buják 
Emil Tiszasztmiklós, Hrabovszky István Felsőőr, Pozsony- 
megyei egyházmegye, Jankó Károly Jósa, Jolsai ág. hitv. 
ev. egyház, Sántlia Károly Sár-Szt-Lörinc, Engisch Frigyes 
Szeghegy, Ilanko János Medgyesegyháza, Medvegy János 
Kondoros, Hammel Nándor Bfeketehegy, Dömötör I.ászlóné 
Szerelnie, Kovátsik Samu Léva, Izsák Mária Modor, Gölnic- 
bányai ág. hitv. ev. egyház, Medgyesegyházi ág. hitv. ev. 
egyház, Merényi ág. hitv. ev. egyház, Pröhle Henrik Pozsony, 
dr. Beller Jenő Ózd, Magyaróvári ág. hitv. ev. egyház, 
Ilomokbödögi ág. hitv-. ev. egyház, l’akáes Elek Hoinok- 
bödöge, Meszlényi ág. hitv. ev. egyház, Karácsony Zsiginond 
Késmárk, Alsóvönöki ág. hitv. ev. egyház, Fiderenczel 
Mihály Ózd, Sehleinig Vilmos Költse, Iglói ág. hitv. ev. 
egyház, Horváth Lajos Sopron, Terplan Kornél Kőszeg, 
Martinyi József Nyíregyháza, Veres József Orosháza, Paulo- 
vics József Orosháza, dr. Orkonyi Ede Szeged, Uzon György 
Báes-Petröcz, Téti ág. hitv. ev. egyház, Zsebházai ág. hitv. 
ev. egyház, Steinhausz Béla Putnok, Vehnjár András Ózd, 
Törteli Lajos Cegléd, Felsönánási ág. hitv. ev. egyház,
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l ’otyondi ág. hitv. ev. egyház, Rupprecht Amália Sopron, 
Kiss Mihály Alsó-Kúbin, Clark Simon Kisterenye, Fleisoh- 
hacker Király Leontin Sopron, Sarudy Gyula Sajógömör, 
Gömöri ág. hitv. ev. papiértekezlet, Szabadkai ág. hitv. ev. 
egyház, Sponer Andor N.-I.omnic, Magyarbolyi ág. hitv. ev. 
egyház, Nagybecskereki ág. hitv. ev. egyház, Jeszenszky 
Nándor Nagybecskerek, Figuss Vilmos Besztercebánya, 
Koropy Emil Szabadka, Bolla Lajos Aszód, özv. Stadt- 
drucker Jánosné Érsekújvár, Palkó Gyula Körmöcbánya, 
Werner Gyula Kisvárda, Ihász László Kisbabóth, Szopkó 
Albert Hernád-Zsadány, Beloczy Sándor Késmárk, Zólyomi 
ág. hitv. ev. egyházmegye, Zólyomi lelkészi értekezlet, 
Klimo Samu Besztercebánya, Tiszavidéki ág. Jiitv. ev. egy
házul., Veszprémi ág. hitv. ev. egyház, Laki László Kis
tormás, Sars János Rákospalota, Horváth Dezső Veszprém, 
Borszig Gyula Kis-Élesd, Komáromi ág. hitv. ev. egyház, 
Zalaegerszegi ev. egyház, Király Mátyás Zalaegerszeg, 
Libetbányai ág. hitv. ev. egyház, Varga József Orsziget, 
Paar József Orsziget, Óskiii ág. hitv. ev. egyház, Tótpelsöci 
ág. hitv. ev. egyház, Szalay Mihály Budapest, Petrovits Pál 
Hosszúfalu, Király Emma Kismárton, özv. Bozó Pálné Szilák, 
özv. Manendorf M.-né Pazdics, Szilsárkányi ág. hitv. ev. 
egyház, Mészáros Károly Szilsárkány, Gecsényi András 
Szilsárkány, Pétery ág- hitv. ev. egyház, Lajoskomáromi 
ág. hitv. ev. egyház, Schád Boldizsár Lajoskomárom, Modni 
ág. hitv. ev. egyház, Lőw Fülöp Locsmánd, Locsmándi ág. 
hitv. ev. egyház, Marék Károlyné Ipolyság, Ringbauer Gusztáv 
Rajka, dr. Gúhr Mihály Tátraszéplak, Kolbenhayer Lajos 
Rimabánya, Frenyo Andor Tápiószele, Vombohr Lajos Torzsa, 
Pusztasztlászlói ág. hitv. ev. egyház, Vladár Miksa Szirák, 
Pozsonyi evang. lyceum, Nemeskéri ág. hitv. ev. egyház, 
HódmezővásárhélyT ág. hitv. ev. egyház, KŐvágóörsi ág. 
hitv. ev. egyház, Tónika Gusztáv Gvörköny, Mayer János 
Debrecen, Szarvasi ág. hitv ev. főgimnázium, Gyomai ág. 
hitv. ev. egyház, Hajts Bálint Gyoma, Eperjesi ág. hitv. 
ev. I egyház, Pócza Ferenc Sikátor, Vagner Samu Gyönk, 
Hallát János Ratkó, Fertömegyesi ág. hitv. ev. egyház, 
Brever Jakab Fertőterény, Hegyaljai ág. hitv. ev. egyház
megye, Nemeskocsi ág. hitv. ev. egyház, Budaméri ág. hitv. 
ev. egyház, Maróthy Emil Vanyarc, Szeberényi Lajos Zs. 
Békés-G'saba, Pálmai Lajos Eger, Tolnanémedi ág. hitv. ev. 
egyház, Réthy Károly Makó, Vendvidéki ág. hitv. ev. lelkészi 
egylet, Trompler Ernő Besztercebánya, Baldauf Gusztáv 
Pápa, Hollerung Károly Modor, Simkó Gyula Maglód, Molnár 
István Lobor, Molnár János Lobor, Király Kálmán Liptó- 
szentiván, Lepossa Dániel Magyaróvár, Wolf József Losonc, 
Bobál Samu Egyházmaróth, Epbinder Károly Nyíregyháza, 
Pinkafői ág. hitv. ev. egyház, Lenhardt Károly Modor, 
Soproni theol, önképzőkör, Pethö Pál Pásztori, Gircei ág. 
hitv. ev. egyház, Hütter Lajos Nagykanizsa,1 Kishonti egy
házmegye, Kolbenheyer József Nyustya, Reptö Adolf Kolozs
vár, Pécsi ág. hitv. ev. egyház, Sopronnémeti ág. hitv. ev. 
leányegyház, Koltai ág. hitv. ev. egyház, id. Blázy Lajos 
Kis-Körös, Lajosfalvai ág. hitv. ev. egyház, Petőcz Ferenc 
Böny, Mayer Endre Eperjes, Rimakokovai ág. hitv. egyház, 
Banczik Sámuel Rimakokova, Demcsák István T-.Szt.-Miklós, 
Büki Ádám Boba, Győri József Fóth, Sárvári ág. hitv. egy
ház, Luppa Lajos Ozdin, Oberlánder Fülöp l'jverbász, 
Domonyi ág. hitv. ev. egyház, Kneffel Lajos Arad, Margocsi 
István Ácsa, Matisz Károly Kispéc, Kramar Sámuel Lisso, 
Farádi ág. hitv. ev. egyház, Stromszky Emilné Pozsony, 
Haviar Dániel Szarvas, Zsablyai ág. hitv. ev. egyház, Ózdi 
ág. hitv. ev. egyház, YY’inter István Debrecen, Rác Zsigmond 
Körmend, Haffner György Kölesd, Kovács Andor Orosháza,

YY'enk Károly Hegyeshalom, Batyandi ág. hitv. ev. egyház, 
Porkoláb Gyula Körmend, Ori-mogyorósdi ág. hitv. ev. 
egyház, Nemescsoi ág. hitv. ev. egyház, Körmendi ág. hitv. 
ev. egyház, Kapi Béla Körmend, özv. Turcsányi Andorné 
Körmend, Máté Károly Kispest, dr. Szalay Jenő Erzsébet- 
falva, Fabinyi Imréné Budapest, Reif Pál Budapest, Mayba 
Vilmos Budapest, dr. Káyser Szilárd Budapest, Bene Lászlóné 
Budapest, Thébusz Jánosné Budapest, Ilsemann1 Keresztély 
Budapest, Ulbrioh Sándor Budapest, Kaezián János Buda
pest, báró Podmaniczky Gyula Budapest, dr. Koller Gyu- 
láné Budapest, Solcz Andnás Maskíalva, Pankuch Gusztáv 
Eperjes, báró Nyáry Béláné Pozsony, ifjabb Blazy La- 
josné Murányhosszúrét. 1904 és 1905-re: Masznyik Gyula 
Budapest. 1906—1908-ra: Chován Károly N -Bánhégyes 
(20 korona). 1906—1910-rc: Csanád-Apácai ág. hitv. ev. 
egyház. 1907—1909-re. : Mendöl Lajos Nagy-Szénás. 1907— 
1910-rc: Mészáros István Győr, Lopusuy Mátyás Breznó- 
bánya. 1908-ra: Reviczky László Kondoros. 1908—1909-re: 
Jankó Mihály Orosháza (10 K). 1909—1910-re: Csernyei 
ág. hitv. ev. egyház, Revalo Pál Kis-Körös, Tolna-Baranya- 
Somogyi egyház (12 K), dr. Schneller István Kolozsvár, 
Szontagh Andor Csetnek, Hurtay György Osztroluka, Sel
mecbányái ág hitv. ev. lyceum, Gergelyi ev. egyház, Pápai 
ág. hitv. ev. egyház, Pitvarosi ág. hitv. ev. egyház, Pifvarosi 
községi hitelszövetkezet, Jolsvai ág. hitv. ev. egyház, Szepesi 
városi" ág. hitv. ev. egyházmegye, Eperjesi ág. hitv. ev. 
polg. isk. tanítótestület, Geszler Frigyes Ózd, Schultz Aladár 
Kiscsalomia, Németh Sándor Pápa, Gyóni ág. hitv. egyház, 
Wagner József Gyönk, Vésői ág. hitv. ev. egyház, dr. Zsi
linszky Endre B.-Csaba, Thaisz Béla Beodra, Sztraka György 
B.-Csaba, Doleschall Lajos Lajosfalva, Turpsányi Gusztáv 
Sebespuszta, dr. Bikádi Antal Orosháza, Bártfai I. ág. hitv. 
ev. egyház, Ujmalómsoki ág. hitv. ev. egyház, Kovács 
István Ujmalomsok, Plasko István Szarvas, Felső-Zellei ág. 
hitv. ev. egyház. 1909-re: Vigner József Balassagyarmat. 
1910—1911-re: Czibulka Adolfné Újbánya, Szende Nándor 
Resicabánya, Wagner G. Adolf Ujverbász, Wallrabenstein 
Jakab l jbánovcze. 1911-re : Hetényi Lajos Sopron, Debreceni 
ág. hitv. ev. egyház, Porrogszentkirályi ág. hitv. ev. egyház, 
Nógrádi ev. egyházmegye, Mihalovics Samu Bér, Sohleiffer 
Károly Misérd, Kőszegi ág. hitv. ev. egyház, Zorkóczy Samu 
Budapest, Lelbach János Szabadka, Adamics Gyula Felsö- 
Zelle, özv. Mockovcsák Jánosné. 1912-re: Zsilinszky Endre 
Medgyesegyháza, Pieler Mátyás Kabold.

4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1910-re: 
Materny Lajos Debrecen, id. Molnár Sándor Sobor, Fulajtár 
Dániel N.-Szentmiklós, Wagner Henrik Cservenka, Liptó- 
szentiváni ág. hitv. ev. egyház, Barbierik Emil Zsegnye, 
özv. Rácz Mátyásné Sárvár, Mateóozi ág. hitv. ev. egyház, 
Scholtz Albert Mateócz, özv. F’orgách Károlyné Debrecen, 
Matern Ferenc Solt, Fajfrik Pál H.-Vásárhely, Sobori ág. 
hitv. ev. leányegyház, Bencze Soma Sajógömör, Takács 
Géza Rimakokova, Nagyszabosi ág. hitv. ev. egyház, Ambróz- 
falvai ág. hitv. ev. egyház, Nagy Jánosné Ungvár, Szilárd 
Lajos Balassagyarmat, Pollner János Hódmezővásárhely. 
1910 első félévre: Martini Tivadar Zombor (2 K). 1909 — 
1910-re: dr. Diénes Jenő Körmend, Frecska Soma Balassa
gyarmat, Zsarnoviczky Milán Újvidék, Walter Péter Apafin, 
Scholtz Gyula Ruszkabánva. 1910—1911-re: Jonásch Antal 
Salgótarján (6 K \ Stooszi ág. hitv. ev. egyház, Kovácsis 
Géza M.-Szombathely. 1911-re: Molnár Sándor Szentes, 
Király Gizella Kisfalu, Thern László Igló.

5. Fiókegyleti pártoló tagoktól é v ii  koronával 1910-re: 
Günthér Adolf M.-Óvár, Selmeczi János M.-Óvár, Schmickl
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Gergely M.-Övár, Rajkai ág. h. ev. egyház, Bokor János Iván- 
Egerszeg, Erős János Iván-Egerszeg, Hollósy János Iván-Eger
szeg, Pócza János l.-Egerszeg, Seregély Sándor I.-Egerszeg, 
Sümegi Sándor Iván-Egerszeg, Ábrahám István Iván-Egerszeg, 
Németh Károly Iván-Egerszeg, Sümegi János Iván-Egerszeg, 
Bobál Sanniné Egyház-Marótli, Hillebrancl Ferenc Hatvan, 
l’aulovics János Tótkomlós, Király Gusztáv Miklósfalu, 
Siile Sámuel Magyargencs, Darányi Samu Budapest, Magyary 
Miklós Kapolcs, Kapolcsi ág. hitv. ev. egyház, özv. Szudv 
Józset'né Kapolcs, Hegedűs Mihály Soboiy Hegedűs János 
Sajógömör, Weiszer Samu Sajógömör, Záborszky Lajos 
Sajógömör, Kelemen l’ál Kis-Körös, Banczik Pál Klenóc, 
I.ipták Endre Rimakokova, Virosztek János Zuberec János, 
Zajacz István, Jeszny Gáspár, Szalatnav Pál, Takács Gyula 
Rimakokova, Szentantalfalvai ág. hitv. ev. egyház, Harsányi 
László P.-földvár, Bartsch Károly Bártfa, Francz Vilmos 
Bártfa, Gálft’y János Komlós-Kcresztes, Csepregi György 
P.-Földvár, Guhr Jakab Levél. 1908-ra Bubán Sándorné, 
Erős Sándorné, Mihátsi József Iván-Egerszeg. 1908-1910-re: 
Bokor János Iván-Egerszeg. 1909 -1910-re : Bohns Nándor 
Kisszeben, Zilahy László Orosháza, dr. Schulek Kálmán 
Budapest, Rédey János Orosháza, Rédey Sándor N.-Széosény, 
Gnóth Mártonná Nemesmagasi, Gaál Pál Pilis, Kóler Imre 
Mád, Holéczy Sámuel Szabados, Szabadosi ág. hitv. ev. 
egyház, Mertz Gyula Apostag, Csanád-Alberti ág, hitv. ev. 
egyház, Justh Géza Slatina, Bújnák György Szilárd, Emrész 
Kálmán Modor, Pintér János Sárvár, Weidinger György 
Gálos, Szepesszombati ág. hitv. ev. egyház, Berke Béla 
Sárvár, Balczó Lajos Ozdin, llolko Mihály Rókus, Tómesányi 
József N.-Szénás, Restéri ág. hitv. ev. egyház, Ondrejicsko 
Mihály Felsö-Zelle. 1909*—±911-re: Fabinyi József Salgó
tarján. 1909—1913-re; Rasztóczky Pál Nyustya, Girálti ág. 
hitv. ev. egyház. 1910—191 L-re.:. Szalóky Elek Surd, Bran- 
kovics György Újpest, Weisz. Antal Dobsina, Berke Gézáné 
Sárvár. 1910—1913-re: (Julik Lajos Ó-Tura. 1910,— 1913-ra: 
Huszár Sámuel Székesfehérvár. 191 l-re':' dr: Walzer Gyula 
Igló, Adriányi Kornél Bártfa, Adriányi Jenöné, Altli Lajos, 
Bálint Lajos, Bartsch Gyula, Bartsch Sándor, Császár Ida, 
Dávid János, Dortsák Józsefné, Gründl Ede, Griindl Mátyás, 
Jarmay Titus, Lintner Tivadar, Matyus György, Mosánszky 
Béla, Pályi Gyula, Plachta Róbert, Schimkó János, Spiesz 
Paula, Szatmáry Géza, Szutorisz Róbert, Westher Géza, 
Wiedmann Gusztávné, Zsigmondi1 Gusztáv Bártfa. 1912— 
1913-ra: Thern Ede Mateócz.

ti. Állomány : Dunáninneni egyházkerület 600 K.
7. KISfizetés RaffayS. Magyarázatos Újiestámentoinára: 

Trauschenfels Elza, Mokry Eszter, Safáry Irma, Dübrentev 
Irén, özv. Gerzsó Károlyné, Jákobéi László, id. Görgey 
István Budapest, Kiss Dániel Alistal, Kónya Gyula ref. 
lelkész Kolozsvár, Sándor Benő Bajka, Nagy Kornél Duna- 
almás, Komjáthy Aladár Veszprém, Balassagyarmati ág. 
hitv. ev. isk. könyv.t., Hoepfner Guido Budapest, Hoepfner 
Sándor Budapest, Tóth Sándor Bácsfeketehegy (10 K), 
Bódy Pál Orosháza.

8. Könyvkereskedés útján befolyt: 90H K. 01 Üli.
Összesen befolyt 4415 K  0/ fiit.
Budapest (IV.. Deák-tér 4) 1911 január 1.

B endl H enrik,
társ. | énztárnok.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
H  J. Közölni fogjuk. — A. J. Nem közölhetők. Olvas

son sokat és jó könyveket, akkor egy-két év múlva újra 
próbálkozhatik. Emlékezni fogunk a nevére.

NAPTÁRAK
A következő 19U. évre szóló naptárak 
kaphatók és megrendelhetők a Lother- 

Társaság könyvkereskedésében 
Budapest, VIII., Szentkírályí-u. 51/a.

Protestáns árvaházi képes naptár. 
Szerkesztették Szabolcska M ihály és Raffay 
Sándor. Á ra 60 fillér.

Protestáns új képes naptár.
Á ra 80 fillér.

Protestáns papok zsebnaptára. 
Szerkesztette V értesi Z oltán. Á ra J.20 fillér.

Luther-Kalender.
Herausgegeben von D. Georg Buchwald. 
Á ra J K  80 fillér.

Kincses kalendárium.
A  gyakorlati élet általános útm utatója. X V . 
évfolyam . Á ra kötve 2 korona.

A z Athenaeum nagy képes naptára. 
C ím tárral ellátva. Á ra kötve 2 K  60 fillér.

Ugyanott bárhol hirdetett más naptár és bár- 
:: mily irányú munka megrendelhető. :;

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten 50260

REMÉNY
finom csontlevélpapir 
:: és bélelt borítéK ::

Egy csinos doboz 50 levélpapír 
és 50 borítékkal 1 korona. — 
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.

Kapható a Luther Társ. könyv- 
kereskedésében, Budapest, Vili. 
kér, Szentkirályi-utca 51/a. sz.


