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Az én világom.
Ha a munkában kifáradt karom
S gondülte lelkem megpihenni vágy,
Keblére vár kicsiny kis otthonom,
És két fehér kar, párnás, puha, lágy,
Fonódik át nyakamon, fogva tart,
Felcsókolja a könnyet lelkemen
Két nevető, nagy, tisztafényű szem
S egy gőgicsélő, édes gyermekajk.
Ha megtépett a bú, gond, hogyha künn
Vad vágtatással száguld száz vihar
S ajkamról halkan, fájón, keserűn
Csendülne már-már panaszlón a dal,
Kicsiny fészkünkben napsugár fogad
— A dal csapongó, vidám, szertelen —
Két nevető, nagy tisztafényű szem,
S egy gőgicsélő, édes gyermekajk.
Az élet, az a vén, rossz uzsorás
Akármilyen kegyetlen is velem,
Erősb, sokkal erősb a szent varázs,
Amely kis fészkünkben körülveszen.
Ha elrabolt egyet, száz újat ad,
Szebb, színesebb álmot juttat nekem
Két nevető, nagy tisztafényű szem
S egy gőgicsélő édes gyermekajk.
Elül a gond, a búsan álmodó
Gyermek lesz újra, gondtalan, vidám,
Ha felhangzik a: „gyű! api cocó!“ . . .
Elsimulnak a ráncok homlokán,
S apád, — kicsim — újból erőre kap,
Küzd, dolgozik! . . . Felgyújtja mély hitem
Két nevető, nagy tisztafényű szem
S egy gőgicsélő édes gyermekajk.
Thomée József.

T rnkóczy János felsőbakai
evangélikus lelkész és kora.
1746—1761-íg.
Emlékezzünk régiekről! Mi papok régi tiszt
társainkról s mint a nagy apostol Pál mondja a
zsidókhoz írott levele 13-ik részének 7-ik versében:
kövessük azok hitét, kik szólták előttünk az Isten
nek beszédét, meggondolván, minemű vége lett az
ő életüknek!
E célt szolgálni akarván én is, kegyelettel fog
lalkoztam egyházgyülekezetem lelkészeinek életrajzi
adataival. Anno Domini 1595-ben lett, tehát 316
évvel ezelőtt hivatalába iktatva, Felsőbakán az első
evangélikus prédikátor Puchovshy Tamás. Azótától
szakadatlan egymásutánban 17-en működtek előt
tem mint lelkipásztorok gyülekezetemben. Jelen
soraim sorrend szerint a 10-ikkel kívánnak foglal
kozni. Neve Trnkóczy János.
Született Túróc megyében, Neczpál községben,
az Úrnak 1709-ik évében. Elemi iskoláit szülő
helyén Neczpálon végezte. Hol végezte a közép
iskolákat s esetleg, mely külföldi egyetemen tanulta
a theologiát, nem sikerült megtudnom. 1741-ben
szeptember 29-én szenteltetett fel a papi hivatalra
Dacsolamon az akkori superintendens Pilárik Jere
miás által. Bagyanba, Hontmegyébe ment papnak,
a már akkor javakorbeli 32 éves férfi. Tekintve
azt, hogy ily késői ifjúkorban lett pappá avatva,
nincs kizárva az az eshetőség is, hogy esetleg nem
is tanult theologiát, de valahol tanítóskodott s tanító
ból lett lelkész, mint számos paptársa, ámbár ő
maga erről sehol emlitést nem tesz hátramaradott
jegyzeteiben. Ámde az is lehetséges, hogy esetleg
valahol nevelősködött is hosszabb ideig. Bagyanban mint lelkész 1741-től—1746-ig működött. Mint
bagyani lelkész meg is nősült, hitvestársul vevőn
Heyder Zsófiát. A házasság meg volt áldva, rész
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12. sz.

ben még Bagyanban, részben Bakán, mindössze
Ez két példázat akar lenni az evangélikusok,
hét gyermekkel, akik közül három meghalt kis Isten hű választott népének kicsiny seregére, me
korban. Legidősebb leánya Juliska Felsőbakáról, lyet bármily veszedelem és romlás is környékezné,
a szülei háztól ismét Bagyanba került vissza, férj mégis megoltalmaz az Ú r! S innentől kezdve év
hez menvén 1757 június 7-én Dorkovics Mátyás ről évre minden esztendőt valamely latin kegyes
megözvegyült bagyani paphoz. A nagyhonti főes mondással vezetett be. Álljon itt belőlük egyné
peres, egyszersmind felsőbakai lelkész Michalkovics hány mutatóba: Például 1752-ben ezt írja újév
Pál halála után 1746 május hó 8-án tartotta Trn- napján az anyakönyvbe: Non est liber, nisi scripkóczy János próbaszónoklatát a felsőbakai templom tura sacra, Non est sapientia nisi christus cruciban. Egyhangúlag lett megválasztva május hó 22-én fixus, vagyis' nincs a szentíráshoz fogható más
bakai papnak. Ezt a megválasztatását igy írja le könyv s nincs nagyobb bölcsesség számunkra, mint
Trnkóczy a felsőbakai egyház protokolumában: a keresztre feszített Krisztus. 1749-ben pedig ezt
(Fordítás latin eredetiből.)
írja: 0 Jesu! Serva gregem Evangelicum. Óh Úr
„E sorok általam szeretett és becsült olvasójá Jézus oltalmazzad meg a te evangélikus nyájadat.
nak kegyelmet és békességet kívánok a szent hár Vagy az 1754-ik évi feliratás idén érdekes (ámbár
mas Úr Istentől. Minekutána a szentháromságbeli olyan és kegyes tartalmú valamennyi is, csakhogy
egy Istennek, ki legjóságosabb és legmagasságo- nem közölhetem idő rövidsége miatt mind). Ez így
sabb intézője az összes földi dolgoknak, úgy tet hangzik: Semper habét Saulos Ecclesia, séd quoszett elhatározni az én gyarló földi életemnek körül que Christum, qui Saulum in Paulum vertere posményeit és olyképen elrendezni azokat, hogy az sit habét! Ezt tótul is bejegyezte és versbe szedte
Úrnak 1746-ik esztendejében május hó 8-án, azaz emígyen: Ac má cirkov Saula zlého Vsak má také
Husvét után való IV-ik vagyis Cantate vasárnapján Krista svého, Kteriz múze promeniti Saula v Paula
a nemes felsőbakai anyagyülekezetben próbaszónok obrátiti! Magyarán: Minden van Saulja az anyaszentlatot tarthattam és ezen tisztes egyházgyülekezet egyháznak, de mindég van Krisztusa is, aki a go
által (ab integra ecclesia) fel lettem szólítva, fogad nosz Saulust Pállá képes változtatni. Hogy pedig
nám el a'lelkipásztori tisztet náluk, én ezen Pál- az egyházfi uraimék, kik akkoriban Felső- és Alsó
apostoli új munkamezőt szívem félelmével és nagy bakán (mely két politikai község nemcsak hogy
rettegésével latolgattam és fontolgattam az Úr szent egybe van építve de egy anyaegyházat is alkotót
színe előtt, kérdezve tudniillik őt, méltó leszek-e már a régmúltban is) a kurátori tisztséget is visel
reá? Oka ezen én nagy lelki tusakodásomnak az, ték, ne vegyék könnyelműen hivatalukat, számukra
mert a bagyani gyülekezetei, melyben idáig működ ezt az esküt szerkesztette, melyet azután-hivataltem és melyből a felsőbakaiba szólítani akartak, beli utódai is jó hosszú ideig használtak egyháznagyon is nyomorúságosnak ismertem és most egy fiák iktatásakor, esketésekor: „Én N. N. mint a
szerre jobb és fényesebb javadalmazású gyüleke bakai evangélikus gyülekezet ez idő szerinti egyház
zetbe szólítanak. Ámde Bakán a papválasztás azon fia esküszöm az élő Istenre, ki atya, fiú és szent
nal megtörtént és május 10-én már a bakai hivány lélek és elkötelezem magamat arra, hogy az én
is át lett nekem nyújtva az egyházgyülekezet kül legjobb tehetségem szerint fogom hivatalomat vé
döttsége által. Nem késlekedhettem hát én se az gezni mint egyházfi; egyházam vagyonát és tulaj
átmenetellel. Május hó 19-én, mely nap éppen Krisz donát semmiben sem rövidítem meg, sem el nem
tus urunk mennybemenetelének ünnepnapja vala, már pazarolom, de úgy a szerzett, mint az ajándékozott
búcsúbeszédet mondottam Bagyanban s május hó javakat mind védeni fogom ; a templom, papiak és
22-én pünkösd előtti (Exaudi) vasárnapon beiktatva iskolaépületekre meg a földek körüli munkákra
lettem Felsőbakán. Sokan voltak iktatásomon, még felvigyázók s hogy azok a hívek által becsületesen
a szomszédos gyülekezetekből is. A papiktatást a végeztessenek, erre a községi elöljárókat serken
nagyhonti Cuntubernitás (Esperesség) nótáriusa teni fogom. Akarok lenni a lelkész úr szemének és
nagyrabecsült testvérein az Úrban Bobor Jakab, fülének, ép ez okból, amit neki illik tudnia, ha
bagonyai lelkész végezte. A mindenható Isten adjon tudomásom van róla, mindent nála bejelentek. így
az én plántálásomra és lelkiatyai öntözésemre bő nevezetesen azt, ha hallom, hogy a hívek közül
séges áldást az ő magasságos mennybeli trónusából. valaki veszekedő és viszálykodásban él sajátjaival.
Bejelentem a lelkész urnák azt is, ha valaki megLegyen úgy óh Jehova Isten. Ámen“.
Á beiktatott új bakai pap Istenbe vetett rendít szentségteleníti a szent vasárnapi és ünnepi napot.
hetetlen bizodalommal kezdte meg működését gyü Hogyha pedig mindezekben nem lennék hű tisztem
lekezetünkben. Első szavai, miket a keresztelési hez, akkoron lelkemet az élők és a holtak igaz
anyakönyvbe iktatott, ezek: Anno 1746 quod Deus ságos birájának megbüntetés végett általadom. Úgy
bene vertat. Omnia diluvium licet obruat, Arca segéljen engem az atya a fiú és a szentlélek örök
manebit, Et Deus octo sibi si non tér mille fove- kön örökké áldott Isten. Ámen.
Bakai hivataloskodása első évében 1746 június
bit. Ugyanezt tótul is bejegyezte és versbe is szedte
ekképen: Neh vsecko potopra ztrati, Archa Bozi hó 2-án Cseriben tartatott az esperességi közgyű
bude státi zachová Boh tri tisice, aneb osem jak lés. Itt Trnkóczy volt a gyűlést megelőző Isten
né vice, ami magyarán ennyit jelent: Bár mindent tiszteleten az ünnepi szónok. Prédikálta pedig a
is elpusztítana a vízözön, az Úr frigyládája sz. római levél 8-ik részének 12—17. versei alapján
szövetsége népével mégis megmarad, mert megőr a jó lelkipásztor tükréről. Ott határozták el, hogy
zött magának az Úr még nyolc vagy legalább jövő évre a szónok gyülekezetében Felsőbakán
háromezer lelket, ezeken tudniillik könyörül.
tartassák esperességi közgyűlés. Úgy is történt.
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Az 1747-ki esztendő május 25-ik napján Felső
baka fogadta a nagyhonti Contubernitás egyházi
és világi kiküldötteit. Ezen gyűlésen megjelentek
az egyház patrónusai is báró Heltenbaohék a szent
kereszti pusztáról. Ezen bakai esperességi közgyű
lésen lett keményen megdorgálva Mazor György
Ushalomiai lelkész azon cselekedetéért hogy a pap
kereső és választó ledényi gyülekezetét bolonddá
tette s amenny’ben próbára való hívásukat elfo
gadta s a próba megtartásakor ki is jelentette
nekik, hogyha megválasztanák, akkor örömest ál
tal is menne hozzájuk papnak, mikor azonban a
ledényiek őt próbatétele után csakugyan meg is
választották, akkor híványukat minden okadatolás
nélkül egyszerűen visszaküldte ! Bizony ha Mazor
György, uram akkor tudta volna mi fog várni reá
még Kishalomián két kézzel is kapott volna az
alkalmon, hogy mi elébb más és neki nyugodalmasabb kenyeret biztosító gyülekezetbe jusson s
nem küldözgette volna vissza a hiványt. Tudnillik
mint jelezve lett, gyülekezetéből ki lett űzve.
(Folytatjuk.)
Holéczy Zsigmond.

Ostffy M ihály a kaszaházban.
Kemenesaljái evangélikus néprege.

(Lapunk második pályázatán a m ásodik díjat nyerte.)

Soha annyira nem üldözték protestáns elő
deinket, mint első Lipót király idejében.
Papjainkat, tanítóinkat összefogdosták s rög
tön kimondták az Ítélete t: vagy katholikussá
lenni vagy kim enni az országból.
A dunántúli evangélikusok akkori püspöke:
Fekete István is a hitrabok közt volt; ki inkább
külföldre ment, hogysem áttérjen a katholikus
hitre. De külföldön, Péter apostolként: aranya,
ezüstje nem lévén, nem soká tarthatta fenn m a
gát; azért visszabujdosott szép Magyarországba,
a saját egyházkerületébe, Ostffyasszonyfára ; hol
az akkori, szintén evangélikus és pedig erős
evangélikus vallású földesuraság: Ostffy Mihály
adott az üldözöttnek menedéket és szállást.
Megtudta ezt Lipót király. Ostffyt és Feketét
vasra verve Bécsbe vitette; hol F'ekete a biz
tos haláltól való féltében, elhagyta s megtagadta
hitét s katholikussá lett.
Hát Ostffyval mi történt?
Óh, ez a nemes főúr nem hagyta el h ité t;
am iértaztánelőször: ostífyasszonyfai várát Lipót,
ahol Feketének menedéket s tartást adott, ha
lom ra lö v ette; m ásodszor: azt beszélik Ostffy asszonyfán és pedig közszájon, hogy Ostffyt
„kaszaház“-ba, vagyis olyan szobába vetette,
melynek falaiból, mint a régi szecskavágóknál,
nagy, hosszú kaszák vágódnak a szoba közepe
felé, hogy akit ide bevetnek, azt a kaszák
aprítsák össze.
Ilyen csúnya kaszaházba került a hithű Ostffy
Mihály.
De volt Ostffynak egy nagyúri, katholikus
vallású barátja, ki a királynak is kedvelt em be

reként szerepelt. Azt m ondják, ez a katholikus
úr, hogy megmentse Ostffyt, így szólt h o zzá:
,,Ha bedobnak a kaszaházba, ne menj kö
zépre, hanem húzódj az ajtó mögé s ott éne
kelgess/1
A néprege szerint, este dobták be Ostffyt
a k aszah ázb a; hol csakugyan az ajtó mögött
meghúzta magát s elkezdett ott zsoltárokat zengedezni.
Eközben megindultak a kaszák. Csörögtek,
zörögtek veszettül. Ostffy ellenben csak énekel
gette :
„Ki csak Istenre dolgát hagyja.“

A jó barát pedig figyel, hogy énekel-e Ostffy.
Csakugyan; sőt egész reggelig énekelgetett.
Ekkor bemegy a jó b arát a királyhoz s azt
m ondja n e k i:
„F'elséges Uram ! Ostffy énekszóval m ent a
kaszaházba az e s te ; sőt még most is én ek el;
bizonyosan az Isten nem engedte, hogy a kaszák
ártsanak neki; talán jó lenne szabadon eresz
teni ?“
A király magábaszállt s Ostffynak a jó barát
kértére megkegyelmezett. Felnyittatta a kasza
ház ajtaját s midőn látta, hogy csakugyan él,
hazaeresztette. De bizony akkorára m ár vára
kőhalom lett Ostffyasszonyfán s egy másik
dom bra, a régi mellett építtetett újat; mi most
is fennáll; melyben most is egy hithű evangé
likus Ostffy lakik.
így segítette meg az Isten a buzgó s jószívű
evangélikus Ostffy Mihályt. Kiszabadult a kasza
házból; új várkastélyt építhetett s lettek neki,
mint ő, hithű maradékai.
„Ki Istenben bízik.
Soha meg nem csalatkozik."

Berecz Gábor.

A félreismert jóltevő.
Németből fordította : Baldauf Gusztáv.

A jóltevő, akiről e sorokat írom, legkedvesebb
barátaim egyike. Amennyire csak vissza tudok em
lékezni éltem eddigi napjaira, barátom minden
héten meglátogatott és mindannyiszor sok jót tett
velem. Látogatásának már gyermekkoromban meny
nyire örültem — sokszor alig vártam, hogy újból
visszatérjen. És valahányszor csak közeledett,
mindannyiszor, hogy készülődött fogadására az
egész ház, hisz mindünknek igen kedves vendége
volt. Amikor csak jött, ünnep volt az nekünk.
Mikor reggel félálomban arra gondoltam: íme itt
van megint, ma nem kell iskolába mennem, de
még csak iskolai dolgozatokat sem kell készítenem:
maga ez a gondolat mily boldogító volt. Kedves
anyánk is e napon, szokás szerint jobb ételeket
tálalt fel és délután, hol együttesen tettünk egy
sétát a zöld erdőben, hol meg összeültünk otthon
a meghitt családi körben és úgy töltöttük ezeket
a boldog órákat. Nagyon kedves volt ez a mi ven
dégünk. Mindig hozott számomra valami jót, — mi
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több: a legjobbat, amim csak van, nagyobbrészt
épp ennek az önzetlen barátomnak és jóltevőmnek
köszönhetem. De teherré azért soha nem vált.
Mint mondám, minden héten meglátogatott, de
mindig csak egy nap maradt nálunk, legfeljebb
kétszer-háromszor esett meg esztendőnként, hogy
másnapra is ott lehetett marasztani. Meglátogatott
örömömben, bánatomban és ő mindig ugyanaz a
kedves, vidám, mosolygós jóbarát volt. Igazán bol
dog vagyok vele, nélküle már életemet szinte el
sem tudom képzelni.
Csakhogy mindenki nincs így vele. Barátom
már jó öreg -— éltében sok szomorú dolgot tapasz
talt emberektől: megvetették, becsmérelték, gono
szul bántak vele, Oh, hogy oly sokan félreismerik!
Oh, mily lesújtó lehet szegényre nézve, mikor az
emberek legnemesebb szándékait félremagyaráz
zák, legbecsesebb ajándékait durván visszauta
sítják.
Bevallom, egyidőben magam is nagyon félre
ismertem. Többfelől belém csepegtették az ellen
szenvet iránta és felgerjesztették ellene szívemben
a bizalmatlanságot, úgy hogy már-már azt kérdez
tem : hát miért is jösz és mit is akarsz tőlem ?
Azt ugyan nem tettem vele, mint sokan, hogy be
csaptam volna előtte az ajtót, tudja Isten, már
sokkal jobban hozzászoktam, semhogy ily kérlelhetlenül tudtam volna vele bánni, meg aztán az az
ismert régi, kedves arc, mindig úgy hatott rám,
mintha szíves üdvözletét hozna az én messze jó
hazámból, hisz mindig oly édesen el tudtam vele
csevegni közös emlékekről s mindarról, ami előt
tem drága és kedves volt: de azért még sem nyu
godtam, gyanússá, idegenné kezdett válni, bizal
matlanul fogadtam, jövetelének nem tudtam már
olyan igaz szívvel örülni. Hiába, vége volt már a
régi gyermeki, bensőséges, meleg barátságnak. 0
azonban csüggedetlen kedvvel mindig vissza-visszatért. Áldom Istenemet, hogy akkor egészen el nem
veszítettem, hogy ma újból és jobban össze vagyok
vele forrva, mint valaha.
Elbeszélem, hol és mily körülmények között
ismertem őt ismét meg és pedig most igazán
olyannak, amilyen valósággal. De mielőtt erre rá
térnék, végre is meg kell neveznem, be kell mu
tatnom barátomat a szíves olvasónak — bizonnyal
már ki is találta, ki ő, ez a régi ismerős — a
félreismert jóltevő : a vasárnap.
I.

Az angolok vasárnapja.
Aki a vasárnapot igazi jelentőségében meg
akarja ismerni és meg akarja tanulni, hogyan kell
megbecsülni, látogasson el Angliába, ahol a vasár
nap oly igazán „otthon“ van — vagy engedje
meg legalább, hogy egyetmást elmondjunk róla.
Egy évig tartózkodtam Angliában és pedig
olyan városban, ahol igen dolgos nép lakik. Á
számtalan gyárkéményből egész héten csak úgy
gomolyog felfelé a sötét füst. Fekete felhőként
borít nehéz fátyolt az alant elnyúló városra, de
vasárnap reggelre, mintha elűzték volna a felhőt,
a füstfátyol mintha szétszakadozott volna: a kék
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égbolt alatt nyíltan, szabadon pihen, a nagy város,
gyönyörködve a tiszta verőfényben, amint az a
csillogó ablaküvegek tükörén játszadozik. Megvál
tozott az egész város képe.
Máskor az utcák elevenek, az ide-oda lótó-futó
néptől, zajosak a szünetlenül zakatoló járművéktől; a lóvasutak, omnibuszok, a villamosok csen
getése, sípolása, tülkölése szakadatlan mennydör
gésként tompán, zúgva-búgva, majd fülsiketítő éles
hangon hatja át a város legkisebb zúgát is. De
vasárnap minden csendes, békés, mintha egészen
kihalt volna. A kora reggeli órákban mély ünnepies hangulat árad minden térre, minden utcára
és minden épületre. Csak itt-ott hallatszik egy-egy
könnyű léptű szobaleány nesztelen járása, vagy
egy-egy rendőr kimért lépteinek kopogása. Nem
hallani közel-távol semmiféle kocsirobajt. Az állá
sok, hol máskor a bérkocsik vesztegelnek, ma
üresek, elhagyatottak, még a lóvasutak kocsijait
sem látni: színeikben maradtak, kocsisnak, lónak,
mindnek van vasárnapja. Az egész város ma egy
órával tovább pihen. Á reggelihez való süteményt
és mindent, ami a többi étkezéshez szükséges,
még tegnap beszerezték. Még újságok sem jelen
nek meg. Úgy tetszik, mintha egy napra az idő
kerekeit is megállították volna. A leveleket is szí
vesen elengedjük ma, hadd legyen szünetük a
postásoknak is. Néhány évvel ezelőtt nem keve
sebb, mint 3741 kérvényt terjesztettek fel az an
gol országgyűléshez, ezekben 279,884 aláíró teljes
vasárnapi szünetet kért a postai alkalmazottak
számára is. Csak négy kérvény ment fel az ország-

gyűléshez 515 aláírással, melyben tiltakoztak a
vasárnapi munkaszünetnek a postásokra való kiterjesztése ellen.
10 óra után nemsokára megelevenülnek az ut
cák, megindul a templomba menők serege. A leg
több templomban az istenitisztelet 11 órakor kez
dődik. Temploma az angoloknak, még a némete
kénél is több van. A skótok 300,000 lakost
számláló fővárosában, Edinburghban mintegy 200
templom, kápolna és imaterem van s körülbelül
400 egyházi ember. Hozzávetőleges számítás szerint
a lakosságnak egy negyedrésze ott van vasárna
ponként az Úr házában. Hogy hömpölyög ilyenkor
a nagy néptömeg az utcákon! Tizenegyóra felé
csakúgy feketélik minden a templomba vonulóktól.
És mindannyian, még az előkelők is, hacsak lehet,
gyalogszerrel mennek a templomba. Egész csalá
dokat látni, amint együtt mennek istenitiszteletre.
Énekes könyvet mindenki visz magával, de nem
ám zsebjébe dugva, mintha restelné, hanem bátran,
önérzetesen és büszkén ott tartja kezében az új
szövetséggel együtt. Mindenfelől zúgnak a haran
gok. A templomban ájtatos, ünnepélyes hangulat
árad szót. Felhangzanak a zsoltárok és egyéb
buzgó egyházi énekek., egy szívvel-lélekkel énekel
az egész gyülekezet. És hogy lesik az ige prédikálását; mindegyik úgy csüng az Úr beszédének
magyarázatán, mintha egész hétre való lelki eledelt
kívánna magába szívni.
Délután újból megtelnek az utcák járó-kelőkkel.
Először a megszámlálhatatlan gyermeksereggel ta
lálkozunk, akik a vasárnapi iskolába sietnek. Vala
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mivel később már láthatni vegyesen ifjút és öreget,
amint együtt mennek felüdülni, vígadozni. Hová?
Bizony nem a korcsmába! Be van e napon zárva
minden korcsma és nincs alkalom, hogy „legalább
egy kortyot hörpinthessenek". Nem is a kávéhá
zakban, hogy a nehéz füstben kártyázzanak. Nem
is táncmulatságokra, vagy egyéb dinom-dánomra!
Zárva van e napon minden. Okosabb szórakozáso
kat is tudnak. Kimennek a szabadba, az Istennek
e fenséges templomába, a városban és a város
közelében szépen zöldelő sétaterekre, erdőbe, me
zőre. Százakat és százakat látni, amint kellemes
időben kivándorolnak mulatozni a puha pázsitra,
testet-lelket felfrissíteni balzsamos illatárban. Mások
inkább otthon maradnak, otthon szórakoznak: mu
lattatják magukat szép énekek dalolásával, ártat
lan társasjátékokkal. Megint mások hasznos köny
vekkel társalognak, a bibliát lapozgatják, olvas
gatják. Estefelé lehetőleg megint a templomba
térnek, hogy így illőkópen fejezzék be a vasár
napot.
Vasúton vasárnap csak kénytelenségből utaz
nak az angolok, úgy hogy a forgalom a hétköz
napnak ötödére apad és átlag e napon a két irány
ban, fel- és lefelé csak két vonat közlekedik.
1880 január havában Skóciában, Taybridgében
összeomlott a világ leghosszabb vasúti hídja. Az
egész vonat, amely rajta át akart menni, elmerült
a tenger feneketlen mélységében. Mindamellett,
aránylag nagyon kevés, csak húsz embernek került
életébe e nagy szerencsétlenség. Hogy történ
hetett e dolog, hogy nem többen vesztek a
habzó tenger hullámaiba ? A mindent megmagya
rázó válasz e z : vasárnap volt. Nálunk éppen a
vasárnapi szerencsétlenségek követelnek áldozatul
legtöbb életet, mert nálunk vasárnap többen utaz
nak, mint hétköznap. Nálunk ünnepnapokra külön
vonatokat járat — Skóciában kezdetben szünetelt
minden vasúti közlekedés. És amikor később mégis
engedélyeztek néhány vonatot, egy Burns Róbert
nevű skót lelkész minden vasárnap kiállott a vasúti
állomás elé és ott oly hévvel, hatással prédikált a
vasárnap megszentségtelenítése ellen, hogy az utazni
szándékozók visszafordultak és a vonatok sok ideig
utasok nélkül indultak el. Hasonló történt akkor
is, mikor egy hajóstársaság vasárnapokon kirán
dulásokat rendezett a skóciai Frith of Forth gyö
nyörű tengeröbölbe. Ekkor is több buzgó prédi
kátor a kikötővel szemben a legkomolyabban
kifakadt a régi szent szokásoktól való elszakadás
miatt. 1889-ben egész Angolországban hatalmas
felzúdulás és heves ellentállás támadt, mivel egy
amerikai újságot (a New-York Héráid) London útcáin
vasárnap is árusították s addig nem lett béke,
míg ezt is be nem tiltották. Nehemiás idejében
történt (Neh. 13., 15. vv), hogy Tyrusból halat és
egyéb árúkat hoztak elárusításra Jeruzsálembe
szombatnapon ; Nehemiás hamarosan végét vetette
a szombatnap ily megfertőzésének; szolgáit oda
rendelte a kapukba és nem engedte, hogy többet
terhet hozzanak be azokon. így óvakodnak Angliá
ban is a vasárnapi munkaszünet minden megtörése
és az ünnep bármilyen megszentségtelenítése ellen.
Férfiak telve bátorsággal és szent buzgósággal ma
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is felkelnek még és korbácsot suhogtatva oda
kiáltják a megtévedetteknek: Ez a nap az imád
kozásnak napja és ti a latrok barlangjává akarjá
tok tenni!
Az angolok, jóllehet jelmondatuk: „az idő
pénz", jól tudják, mit jelent nekik a vasárnap,
ezért nem is engedik egykönnyen, hogy azt tőlük
elvegyék. Országuknak egyik legnagyobb jóltevője a vasárnap. Egy történetírójuk, a szabadelvű
Macaulay így nyilatkozik: „Ha a vasárnapot 300
év óta nem így ünnepeltük volna meg, sokkal
szegényebb és műveletlenebb volna országunk".
Az angol népet naggyá a vasárnap tette. Miért
nem tudnak itt is a hitetlenség hatalmasai és a
felforgatok romboló befolyást gyakorolni? Mert a
vasárnap, mint valami békeangyal, szárnyait kiter
jeszti az ország felett, betér minden házba, sok
szívbe s békességes gondolatokat ébreszt, a külön
böző osztályokat egymás iránt kiengeszteli, az
eltérő érdekellentéteket kiegyenlíti, kibékíti és
egyesíti. Minek köszönhető Anglia gazdagsága,
ereje ? Nyíltan bevallják ők maguk: áldásaink
titka főleg abban rejlik, hogy a vasárnapot meg
szenteljük.
Sokak szemében bizonnyal túlságosan szigorú
aknak tűnhetnek fel az angol vasárnapi törvények.
Mikor Bismarck, a németek vaskancellárja, ifjú
éveiben London utcáin vasárnap reggel fütyürészve
sétálgatott, hirtelen mellette termett a rendőr, meg
tiltotta neki a fütyürészést: „Uram, vasárnap nem
szabad az utcán fütyülni". Bismarckot ez a rendre
utasítás annyira, bosszantotta, hogy holmiját össze
csomagolva, hajóra szállt és még aznap elvitorlázott
Angliából Az a puritán törvényszigor, mely Skóciá
ban majdnem túlszárnyalja az angolországit, úgy
tűnhetik fel némelyeknek, mintha az ily törvény
szigor nem illenék szabad néphez! Mondhatná
valaki: megszűnt ott minden kényelem, ha az
ember sehol be nem térhet, semmi élvezetet magá
nak nem kereshet és alig tehet olyant, ami tilos
ne volna. Micsoda szörnyű unalmas lehet az ily
vasárnap? Megvallom, az angol vasárnapi törvény
némely tilalma kezdetben rám nézve is idegen
szerű volt, csakhamar azonban oly kedvessé lett
előttem az ottani vasárnap igazi ünnepi hangula
tával, szívet-lelket megragadó méla csendjével,
hogy visszajőve alig tudtam magamat honi viszo
nyainkba beleélni. Alig is van valami, amit annyira
sínylenék, mint éppen azt az általánosan nyíltan
és igazi melegséggel megünnepelt vasárnapot. Az
angolok szenvedélyességig lelkesednek a szabad
ságért és e téren is többre vitték, mint bármely
más nemzet — mégis tudtak önmaguk fegyel
mezésére oly törvényeket alkotni, amelyek látszó
lag a legkeményebb iga alatt tartják őket. A mi
szabadságunk, amely szerint mindenki függetlenül
eljárhat mindenben, amint neki tetszik, ahol min
denki szabadon társát zavarhatja, bántalmazhatja,
nálunk, ahol oly nagy vasárnapon is a tülekedés,
tolongás, hogy alig lehet az ajtón kilépni, ahol oly
nagy a különféle jármüvek jövése, menése, hogy
nem biztos az ember élete sem, ahol vasárnap is
sokszor oly nagy a zaj, lárma, hogy az ember a
maga szavát sem érti: — ez már nem szabadság,
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hanem szolgai járom, mert mindig mások szerint kedvező haladás tapasztalható. Az ú. n. vasárnapi
kell az embernek igazodnia. így be kell látnunk, egyletek nemzetközi kongresszusai és egyéb törek
hogy többet ér egy szigorúan, mint egy sehogyan vései nem maradtak hatástalanok. Többek között
meg nem tartott vasárnap; legyen az ünneplés felemlíthető, hogy a vasúti teherforgalom az észak
inkább törvényileg kierőszakolt, mint könnyelműen németországi vonatokon ez egyletek hatása folytán
elhanyagolt, így lehet ez áldott, de amúgy csak átok. egészen megcsappant, Bajorországban, Elzászban
1851-ben pályadíjat tűztek ki annak a mun és Svájcban meg teljesen megszűnt. Az ipari
kának díjazására, amely leghelyesebben felel erre munkások részére hozott törvények ezeknek is
a kérdésre: Melyek a vasárnap áldásai a munkás- megadják az alkalmat, hogy a vasárnapot meg
osztályra nézve? Az angol munkások 1044 pálya tarthassák, amit szintén csak hálával kell fel
munkát terjesztettek be. Az egyik munkában Farqu
említenünk.
(Folytatás köv.)
har lakatos ezeket írja: „A vasárnapot minde
nek felett nagyrabecsülöm; a csendes vasárnapot
felette szeretem. Jobb társaságot nem kívánok,
A Protestáns O rszágos Árvaegylet
mint családomat és jó könyveket". Egy híres
évi jelentéséből.
angol jogtudós, Wilson, egyik munkájában ezt
írja: „Ha az ifjú kezdők sikert akarnak aratni,
A nyaralás áldásos intézményének elősegítésére
nem szabad vasárnap dolgozniok. A vasárnapi a kereskedelemügyi miniszter úr ő nagyméltósága
munka nem eszköz a gazdagodásra. Be kell ismer a személy- és podgyász-szállítást a vasúton díjtalanul
nem önmagámról, hogy semmiben sem volt szeren engedélyezte, a Macher és Boszner szállító cég (V.,
csém, amihez vasárnap kezdtem". Az angol fő Béla-u. 4.) pedig most már 21-szer díjtalanul végez
törvényszék bírója, Halé, unokájának ezt ajánlja: tette a málhaszállítást a fővárosban az el- és vissza
„Fontos hivatásomban töltött 50 munkásévem alatt utazáskor. Ezért a nagylelkűségükért hálás köszöne
a következő tapasztalatokat szereztem: 1. minél tét mondunk a nagyméltóságú minisztériumnak, úgy
lelkiismeretesebben viseltem gondot a vasárnap a cégtulajdonos uraknak.
iránt tartozó kötelességek betöltésére, annál nagyobb
Intézetünk egészségügyi vezetője és kezelő orvosa
szerencsével végeztem hétköznapi dolgaimat; 2. (1890. évi február 9. óta) dr. Szontagh Félix egye
jóllehet, mindig el voltam halmozva ügyekkel, soha temi r. tanár, kórházi főorvos. A sebészeti műtéte
nem szűkölködtem az azok előkészítéséhez szük ket dr. Haberern J. Pál egyetemi magántanár, kór
séges időben, pedig egy percet sem kölcsönöztem házi sebészfőorvos, a fogműtéteket pedig dr. Schwarz
soha a vasárnaptól". Viktória királynéról beszélték, Samu fogorvos urak végezték teljesen díjtalanul
hogy egyik minisztere szombaton este iratokat intézetünk iránt való szíves jóindulatból. Nemenyújtott át neki azzal a kéréssel, hogy nézze át emberbaráti érzésből eredő fáradságukért elismerés
másnap délig és aláírva juttassa azokat vissza sünket és köszönetünket nyilvánítjuk.
hozzá. A királyné miniszterének ezt a választ
A dresdeni nemzetközi hygiéne kiállítás m. kir.
ad ta: „Holnap reggel először is a templomba kormánybiztosa felszólítására intézetünk is néhány
megyek, — aztán majd meglátom, át tudom-e tárggyal vesz részt a kiállításon.
nézni az iratokat délig". Természetesen a miniszter
römben és szórakozásban is bőséges részük
is elment a templomba. A királynő közben meg volt növendékeinknek. Maga az intézetünkben honoló
kérvén a lelkészt, hogy prédikációjában a vasár családias élet alapvetője a vidámságnak, a jó
napi törvények tiszteletét különösen vésse a hívek kedélyhangulatnak és ezt a szívet, lelket nemesítő
szivébe, megtörtént az a furcsa eset, hogy a érzést ápoljuk, növeljük nemzeti, egyházi, vallásos
miniszter végighallgathatta rendreutasíttatását. Mind jellegű ünnepségek, továbbá iskolai színi előadások,
járt tudta, honnan fúj a szél — nem is nyújtott társasjátékok, kirándulások, énekkarok, házi mulat
be többet szombaton iratokat a királynénak, hogy ságok stb. rendezésével. Megünnepeltük március
azokat vasárnap átnézze. Amikor a nagy angol 15-ét, április 11-ét, június 8-át. Nagypénteken és a
minisztert, Palmerstont, életének vége felé egyik reformáció emléknapján nagyobb közönség jelen
születésnapján tisztelői üdvözölték, felemlítették, létében szerepeltek növendékeink alkalmi beszéd
hogy mily bámulatos testi, lelki frissesége, holott del, szavalatokkal, zene- és énekszámokkal. A kará
mindig oly nagy gondok és munkák terhe nyomta csonyfa-ünnepélyt dec. 24-én tartottuk meg az inté
vállát. Az öreg úr erre kijelentette, hogy friss zet 95 növendéke örömére, kiket az emberbaráti
erejét, amelynek e magas korban is örvendhet, szeretet gazdagon megajándékozott. Ragyogóan fel
különösen annak köszönheti, hogy a vasárnapi díszített három nagy karácsonyfa állott a sokféle
munkától egész életében tartózkodott.
ajándékkal dúsan megrakott asztalokon ; egy másik
Az angolok tehát elismerik, hogy a vasárnap teremben pedig a fal mentén elhelyezett asztalok
nagy jóltevőjük és eszerint méltatják is.
vásznakkal, kelmékkel, kelmékkel, ruha- és fehér
neműkkel, háztartási cikkekkel voltak megrakva,
II.
miket részben jólelkű kereskedők és iparosok aján
dékoztak,
részben pedig vétel útján szereztek be
A németek vasárnapja.
a nőválasztmány tagjai az általuk karácsonyi gyűj
Németországban a vasárnap megszentelését tés címén begyűlt pénzből. Az ünnepély az árvák
illetőleg, mint más európai államokban is, észszerű összhangzatos énekével kezdődött, aztán Nagy
törvények megalkotása folytán az utóbbi években Lajos ev. s. lelkész mondott tartalmas alkalmi be
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szédet. Az árvák záró éneke után sorra került az
ajándékok átvevése, ami kedves látványt nyújtott
a megjelent közönségnek. Továbbá várva várt
örömnapjuk az igazgató névnapja is, amelyen részt
vesznek a zebegényi nyaralók közül is sokan. Vol
tak a Nemzeti színház ifjúsági előadásain, gyakran
látogatták az Urániát dr. Molnár Viktor állam
titkár lírnak szívességéből.
Érdekes vendége volt az intézetnek Fulliquet
genfi theol. fakultás neves dékánja személyében,
ki lic. dr. Kovács István ref. lelkész kíséretében
meglátogatta árvaházunkat és az ott látottak és
hallottak nagyon kellemesen érintették külföldi ven
dégünket. Hálás köszönettel tartozunk Farkas Ernőd
hírlapíró-szerkesztő úrnak, jeles írónknak, ki a múlt
évben is többször írt árvaházunkról a lapokban.
A tanítás és nevelés rendes menetét, haladását
mi sem hátráltatta egész éven át. A rend, fegye
lem, erkölcsi, szellemi és testi fejlődés általában
kielégítő volt. Az évzáró vizsgálatok megtartattak
június 17. és 18. napjain dr. Szőts Farkas választ
mányi tag, a tanügyi bizottság elnökének vezetéséi
vei, ki köszönetét mondott a tantestületnek elisme
résre méltó munkálkodásáért.

V EG YES.
A százéves Deák-téri evangélikus templom.
A főváros evangélikusságának pünkösdkor igen
«5ép~éi^ megható ünnepe volt. Ugyanis száz esz
tendeje annak, hogy a Deák-téri evangélikus
templomot felépítették és átadták nemes rendel
tetésének. A századik évfordulót az egyház díszközgyűlésével és istentisztelettel ünnepelte meg.
A díszközgyűlést a Deák-téri díszteremben tartot
ták meg, ahol az egyház összes előkelő férfiai és
nagy közönség volt jelen. Az ünnepélyen részt vett
Prónay Dezső báró, a magyarhoni evangélikus
egyház egyetemes felügyelője is, Scholtz Gusztáv
püspök, Kovácsy Sándor, a budapesti ref. egyház
főgondnoka, Petri Elek ref. lelkész, Zsigmondy
Jenő dr. udvari tanácsos, a budapesti Deák-téri
testvéregyházak felügyelője, Wágner Géza dr., a
magyar egyház felügyelője, Józan Miklós unit,
esperes, Kaczián János ev. esperes, Baffay Sán
dor, Broschko G. Adolf ev. lelkészek, Horváth
Sándor ny. lelkész, Sztehlo Kornél dr., a budai
egyház felügyelője, Fabinyi Gyula nyug. min.
tanácsos, Szelényi Aladár dr., Liedemann Frigyes
dr., Bendl Henrik, Dawr György s sokan az ev.
egyház vezetőférfiai közül.
Közének után Kaczián János esperes mondott
megható imát, majd Zsigmondy Jenő dr. nyitotta
meg az ünnepélyt. Beszédében igen érdekes moz
zanatok felemlítésével vázolta a budapesti ev. egy
ház keletkezését és a Deák-téri templom építésé
nek történetét. Szólt arról a kiváló buzgalomról és
lelkesedésről, mely a híveket magasztos céljuk
miélőbbi elérésében vezette. Igen szép szavakkal
mutatott reá a krisztusi szeretetre, amellyel nagy
dolgokat lehet mívelni és amellyel most üdvözli az
egybegyült ünneplőket is.
Majd általánosan feszült érdeklődés mellett
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Prónay Dezső báró egyetemes felügyelő állott fel
szólásra, akinek beszéde könnyekig meghatotta a
zsúfolásig megtelt díszterem közönségét. Őszinte
lelki örömmel tett eleget annak a felkérésnek,
hogy úgyis mint a budapesti egyház tagja, úgyis
mint a magyarhoni ev. egyház egyetemes fel
ügyelője, az ünnepen részt vegyen. Megilletődéssel
üdvözli a jelenlevőket, mint társait és tolmácsolja
egyben több mint hatszáz magyarhoni ev. egyház
üdvözletét is. A pesti gyülekezet — úgymond —
nemcsak fekvésénél fogva középpontja, hanem
gyújtópontja is az evang. egyházi életnek általá
ban, mert itt a fővárosban van a központ, a tár
sadalmi élet, hazánk közmívelődési törekvésének
központja s mivel itt találni fel az egyház legtöbb
tagját, aki közügyeinkben részt vesz. A száz év
nagy idő, de mégsem annyira, hogy akkori emlé
kekről a szépapák és közvetve a nagyapák révén
ne tudnánk véleményt alkotni. Hiszen nem ritka
ság az, hogy három nemzedék érintkezik egy
mással. Ez a szájról szájra járó hagyomány is
olyan kapocs, mely ápolja a közös emlékeket és
szorosabban fűzi egymáshoz a szíveket. A jelen
levők legtöbbjének életében a legfontosabb moz
zanatok a templom falai között folytak le. Ki nem
gondolna most közöttünk arra, hogy itt esküdött
örök hűséget élete társának, itt konfirmálták, gyer
mekei itt kötötték a szent frigyet, melynél nagyobb
boldogságot nem találhatnak fel s így szent hellyé
vált előttük ez a hajlék. Meghatottan idézte em
lékezetbe, hogy Haubner szuperintendens itt vette
esküjét az ő atyjának, mint egyetemes egyházi
felügyelőnek, hogy őt is itt konfirmálták s itt
választották meg egyetemes felügyelővé. Majd a
templomra vonatkozólag reámutat Kazinczy véle
ményére, aki leveleiben művészi alkotásnak mondja.
Ez a templom szerény, egyszerű, de teljesen meg
felel a reformáció szellemének és szimbóluma a
pesti evangélikus gyülekezet alakulásának.
Ezután foglalkozott az egyetemes felügyelő a
tervezett új templom eszméjével s annak a véle
ményének adott kifejezést, hogy nem szeretné e
régi templomot a rombolás stádiumában látni.
Szeretné, ha — miként egy városrészben már meg
tették — minden városrészben külön templom
létesülne. Rátérve magára az ünneplésre, reámutat
a háladatosság és a kegyelet érzelmére, amelynek
ma a lelket el kell töltenie. A mai emlékünnepen
vezesse az ünneplőket a keresztyén alázatosság,
amelyre a folyton növekedő kultúra és fokozott
igények mellett nagy szükség van s ne feledkez
zenek meg a legszebb istentiszteletről, a felebaráti
szeretet gyakorlásáról. Végül ismételten üdvözli a
gyülekezetei s kívánja, hogy a jövő századnak
éppen oly sok eredménye legyen a gyülekezetre,
mint a lefolyt száz esztendőnek s maradjon ez ünnep
kedves és kegyeletes emlék mindnyájunk részére.
Prónay Dezső báró beszédének rendkívüli hatása
a befejezés után még percekig magával ragadta a
hallgató közönséget.
Scholtz Gusztáv, a bányai egyházkerület püs
pöke imádkozott ezután. Hálát mondott az isteni
megtartó gondviselésért, kegyelettel emlékezett
meg a templomépítőkről s hasonló buzgalmat kért
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az utódok leikébe. A megható ima után a nagy tottak Földi István tanár, Télessy Dalma tanárnő
számú közönség orgonakíséret mellett a Hymnuszt és Kuchár Erzsiké k. a.
énekelte és eloszlott.
A felügyelő bizottság által felülvizsgált és tel
Másnap a feldíszített templomban először a jesen rendben talált évi számadások szerint a be
németajkú gyülekezet istentisztelete ment végbe, vétel volt 11,968 08 K, a kiadás 11,880 42 K és
melyen az ünnepi beszédet Broschko G. Adolf így a pénztári maradvány 87 06 K; az egyleti
lelkész tartotta a 100. zsoltár alapján, azután a tiszta vagyon 54,324'92 K emelkedett.
magyar egyház istentisztelete következett, melyen
Miután az elnök kiosztotta a jutalom- és ösztön
az ünnepi beszédet llaffay Sándor lelkész mondotta díjakat, a visszalépett tagok helyére nt. Raff'ay
Lukács ev. 19. rész, 37—40. versei alapján. Mind Sándor lelkész és Huttera" Lénárd urak rendes,
két istentiszteleten karénekek voltak, melyeket Háhn György, Mészáros Gyula és Szikora János
Bruckner Frigyes karnagy tanított be és vezetett. urak pedig pót-választmányi tagoknak választattak
A magasztos ünnepnek nagy hatása volt az meg egyhangúlag, kiknek nevében Raffay Sándor
egyházhívekre és az érdeklődőkre.
lelkész úr hosszabb beszédben köszönte meg a
Házasság. Molnár Viktor, vallás- és közoktatás- bizalmat s a maga nevében a meglepő eredmények
ügyi államtitkár, június 3-án nőül vette özv. Brau- láttára évenkint szorgalmi díjul kiosztandó 20 K-ás
ner Alfrédnét, született Eiszler Idát. —- Az Úr aranyat ajánlott fel és ígérte, hogy a téli idény
ben sorozatos felolvasásokat fog tartani, minek
áldása kísérje és tegye boldoggá őket.
A budapesti iparosképzö prot. egylet f. é. utána a közgyűlés a Szózat éneklésével és az
május hó 28-án tartotta 52-ik évi rendes közgyű elnökség éltetésével lelkes hangulatban véget ért.
F. A.
lését. Az egyleti dalárda által előadott Hymnus
Eljegyzés. Kramár C. József eljegyezte Hurtay
elzengzése után Kovács Zsigmond elnök lendületes
beszéddel nyitotta meg délelőtt 10 órakor a rajz- Valériát Devicséröl. Isten áldását kívánjuk szövet
kiállítást^ melegen üdvözölvén az Otthon dísztermét ségükhöz.
színig megtöltő közönséget. Azután Falvay Antal
egyl. titkár felolvasta a Hajós Jakab elnöklete
SZERKESZTŐI ÜZENET.
alatt működött bíráló bizottság jelentését, mely
N. J. Körmend. Csak következő számunkban tudjuk
szerint Kollár Pál egyl. tag kiváló buzgalmáért megüzenni, addig megtudjuk. — H. Zs. Köszönettel vettük.
és nagyszerű rajzaiért arany éremmel, Berecz Géza, — F. A. Fóth. Elküldjük. — W. J Megkaptuk, de a képre
Hircs József és Németh Vince kitűnő, Németh várakozunk.
Imre, Szirbich Sándor és Tassy István jeles és
Boda József, Kiss Péter és Szilyák András egyl.
tagok dicséretes haladásukért oklevéllel kitüntetendők. Egyúttal jelenté a titkár, hogy Vigh Albert
iparoktatási főigazgató és Taiay Ferenc techno
Ruhafestés
Vegyitisztítás
lógiai szaktanár urak már előzőleg tekintették meg
Elsőrangú, országos hirű cég.
a kiállítást és mindketten legnagyobb elismerésüket
nyilvánítottak a páratlan szép sikerért, mely első
Fennáll 1810. év óta.
sorban Nagy Jánost, műipari tervező rajztanár úr
Lelkiismeretes, gyors m unka! Kiterjedt
szakavatottságának és fáradhatatlanságának köszön
postaforgalom ! Külön osztály gyászru
hető, akinek Balázs László alszenior a rajztan
hák festésére. Gallér-, kézelő-tisztítás
folyamban résztvett egyl. ifjak nevében elismerő
:: (naponta átlag 24.000 darab). ::
hálájuk jeléül egy brilliáns aranygyűrűt nyújtott
át. A közgyűlés folyamán beterjeszté titkár a
Tessék p r o s p e k t u s t kérni.
választmány működéséről szóló évi jelentést, mely
Postacím: H a lte n b e rg e r Béla postafiókja, Kassa.
nek adatai közül említjük, hogy az egyletben 52
éves fennállása óta közel 4000 iparosifjú lelt alkal
mat önmívelésre, rendes szórakozásra és oltalomra
a főváros sok kísértése ellen. A lefolyt évben 198
ifjú látogatta rendesen az egyletet, melynek Ott
honában valamennyi, valláskülönbség nélkül, sze
rető hajlékra talált; képviselve volt csaknem min
finom csontlevélpapir
den iparág, legtöbb mégis asztalos (56), lakatos
:: és bélelt borítéK ::
(38), szabó (13), szerelő (11) stb.
Ugyancsak az egylet nyújtott hajlékot a „ProtEgy csinos doboz 50 levélpapír
Tanonc-Otthon"-naíc is, mely nt. Majba Vilmos
és 50 borítékkal 1 korona. —
kőbányai evang. lelkész vezetése mellett szintén
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.
eredményesen felelt meg nemes hivatásának. Val
lásos előadásokat tartottak nt. Baff’a y Sándor
Kapható a Luther-Társ könyvlelkész és Algőver Andor vallástanár, az oktatást
kereskedésében, Budapest, VIII.
végezték: Miiller Sándor, Falvay Antal, Nagy
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.
János, Szigethy Jenő, Friedl József és Labancz
Ferenc urak; ismeretterjesztő felolvasásokat tar
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