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Scholtz Gusztáv a főrendiházban.
Scholtz Gusztáv, a bányai egyházkerület püs

pökét 0 felsége, kegyelmes királyi- levelével fő
rendiházi taggá nevezte ki, mely tény a belügy
miniszteri átirattal a július 21-iki főrendiházi ülésen 
nyilváníttatott.

A tisztelet, mely az érdemet mindenkor kell, 
hogy nyomon kísérje, ily alkalmakkor vissza szokott 
menni a szülői házhoz, s kronologikus adatokat 
tüntet föl a bölcsőtől el egészen az élet küzdőterén 
való megkoszorúzásig, sok évszámokkal tüntetve 
föl a fokozatos fejlődést. Mi azt most nem tesszük. 
Csak egyszerűen konstatáljuk, hogy mint sok más 
nagyjainknak, Scholtz püspöknek a bölcsője sem 
ringott márványpalotában, tehát nem a születés 
tette naggyá, de amit elért, mindazt kiindulva az 
egyszerű, polgárias, de becsületére mindig büszke 
családi körből, önszorgalmából, a célratörő tetterő 
nemes harcában s igyekezetében érte el. Mindig 
becsületes munka, s talán, ha így lehet szólanunk, 
még becsületesebben dobogó szív, s mindenkor 
nemesen megnyilatkozó érzés az ő főjellemvonása. 
S ami az embert emberré teszi: a pontosság, a 
lelkiismeretesség s a kötelesség nemes érzése vezé
relték mindig munkálkodásában. Mint főpap pedig 
birtokában van annak a meleg kedélynek, a nép 
legutolsó gyermekéhez szívesen leereszkedő s min
deneket átölelő szeretetnek, amivel Krisztusnak 
kevés szolgája dicsekedhetik. Ezek volnának a mi 
tiszteletünk megnyilatkozó szavai, amelyek az ő 
kitüntetését nyomon kísérik.

A díszes méltóság úgy püspökünknek, valamint 
a bányai kerületnek és egyetemes egyházunknak 
is tartós díszére váljék.

özv. Czékus Istvánné

Ha vigasztalni kellene valakit, mert súlyos csa
pások megkeserítették szívét: a megnyugvás, az 
Istenben való reménykedés példájául a tiszakerü- 
let nagy püspökének özvegyét: Czékus Istvánnál 
említeném meg.

Ha a családi életnek egy olyan példáját ke
resném, ahol csendes szelídség, erős és megzavar
hatatlan szeretet, egymás iránti készség és biza
lom lakozik: úgy az ő családi életét monda-: 
nám el.

Ha az öregkornak ideális vonásait szedném 
össze: a bölcs nyugalmat, az emlékek világos látá
sát, embereknek és eseményeknek minden elfo
gultság nélküli megítélését, megértő mosolyt, békés 
szeretetet, — úgy e vonásokból akaratlanul is az 
ő képe alakulna ki előttem.

És mindenki, aki ismerte őt, igazat ad e sza
vaknak, mindenki, aki ismerte őt, fájó szívvel, a 
szerető szívnek őszinte részvétével hallotta meg a' 
gyászhírt, mely július 28-án történt halálát je
lentette.

1830 szeptember 12-én született. Atyja Baú- 
hofer György, a budai evangélikus egyház első 
lelkésze, Mária Dorottya főhercegasszonynak, Jó
zsef nádor hitvesének udvari papja volt. A főher
cegnő idősebb leányának, Erzsébetnek, ki vele 
egykorú volt, barátnője lett s gyakran fordult meg, 
a nádori udvarban s a nádorné és Erzsébet főher
cegnő is gyakran keresték fel a szerény papi 
lakást. 1848-ban jegyezte el Czékus István akkori 
váci lelkész s 1850-ben tartották meg az esküvő
jüket, amikor férje már kecskeméti lelkész volt. 
Ettől kezdve mindvégig hűen és szeretettel oszto
zott a mindig feljebb emelkedő kiváló egyházférfiú 
életében. Családi életük a lehető legszebb és lég-
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boldogabb volt s Isten az ő egymásiránti szerete- 
tüket tizenegy gyermekkel áldotta meg, kik közül 
kilencet neveltek fel s gyönyörködhettek bennük 
s családjaikban. 1890-ben lett özvegy s huszon
egy esztendőn keresztül csodálatraméltó békesség
gel, szeretettel vett rész nagyszámú családja örö
meiben s gyakorta bánataiban, veszteségeiben egy
aránt, míg most, július 28-án, életének 81-ik évében 
Budapesten, hosszas szenvedés után az Úrban 
csendesen elaludt. Halálát gyermekei, vejei, menyei, 
huszonhét unokája és hat dédunokája gyászolja, 
nagyszámú tisztelőin, ismerősein kívül.

Az ő koporsójánál el lehetett mondani azt, 
amit vajmi kevés emberi élet befejezésénél lehet 
elmondani: ime, itt egy olyan keresztyén ember
társunk nyugszik, akinek nem voltak ellenségei! 
Ez a jellemzés magába foglalja azt, hogy mennyi 
szeretet lakozott szívében nemcsak övéi, hanem 
mindenki iránt. Végtelen jósága, szelídsége annyi 
bájjal, kedvességgel és intelligenciával párosult, 
hogy senki, aki egyetlenegyszer is beszélt vele, 
nem tudta elfelejteni. A vele való beszélgetés való
ságos felüdülés, nyugalom volt mindenkinek. Meg
volt az a ritka tehetsége, hogy mindenkivel úgy 
tudott elbeszélgetni, mintha régi ismerős lett volna 
s az ország legelőkelőbb uraival, vagy szegény és 
tanulatlan emberekkel szemben egyaránt önkénte
lenül találta meg a szavakat, a beszélgetés hang
ját és tárgyát. Ezért azután természetes az, hogy 
mindenkinek a legkedvesebb emlékei közé tarto
zik, s hogy csak jó emberei voltak.

Mély hite és bizodalma táplálta azt a szeretetet, 
mellyel az egész élet iránt viseltetett. Azok, akik 
gyakran és hosszú ideig voltak vele együtt, tanús
kodhatnak, hogy soha nem panaszkodott. Fájdal
mait szerényen elhallgatta s a többiek bánata 
iránt érdeklődött. Mintha szelíd szemében ott ra
gyogott volna az a két mondat, amelynek meg
testesülése volt: nem illik fájdalmat okozni senki
nek ! Vigasztalni és szeretni kell mindenkit!

Csodálatos szellemi erőben és frisseségben 
ünnepelte meg a múlt évben 80-ik születésnapját. 
E hosszú évek végén a meggyengült testben még 
mindig fiatal, derűs és bölcs lélek lakott. Olvasó
ink is emlékezhetnek erre, hiszen tavalyi évfolya
munk több számában közöltük az ő emlékeit, me
lyek sok becses adatot, kedves kis eseményeket 
tartalmaznak könnyen folyó, szép stílusban s a 80 
évet el nem áruló elevenséggel.

Holttestét Budapesten Hüttl Ármin áldotta meg, 
azután Rozsnyóra szállították, hogy megboldogult 
férje mellé elhelyezzék. A templomot, hol ravata
lát felállították, a gyászoló város, melyben min
denki szerette, egészen megtöltötte. Terray Gyula 
főesperes mondotta a megható oltári imát, majd a 
dalárda éneké után Schmid István rozsnyói másod
lelkész tartotta a gyászbeszédet Lukács ev. I. 28. 
alapján: „Örvendj, kegyelembefogadott! az Úr van 
te veled, áldott vagy az asszonyok között /“ Ez alap
igék gondolatbeosztását követve fejtette ki az 
elhúnyt nagy nő erényeit s vigasztalta a megszo
morodott családot. A nagy hatást tett beszéd után 
újból a dalárda énekelt, azután a nagy számban 
jelenlévő lelkészek kivitték a koporsót a gyász

kocsihoz s megindult az óriási menet a temető 
felé az összes harangok zúgása között. Mélyen 
meghatott mindenkit, hogy az elhúnytnak régi cse
lédjei is, kikre már alig emlékezett valaki, mély 
szomorúsággal mentek szorosan a koporsó mellett, 
mondván, hogy az ő asszonyukat már csak elkísé
rik utolsó útjára. A temetőben a szertartást Terray 
Gyula főesperes végezte s azután lebocsátották a 
koporsót a régi sír mellé, melyben á nagy püspök 
nyugszik.

A temetésen képviseltette magát az egyház- 
kerület, több esperesség, a szomszéd egyházak, a 
vármegye, a város, testületek stb.

Most már tehát nyugszik ő is a rozsnyói sír
kertben . . . Legyen álma csendes, övéinek forró 
szeretete őrködik felette. A mindenható Isten, kiben 
bízva bízott, fogadja lelkét magához s adja néki 
az örökélet hervadhatatlan koszorúját! K.

Egy evangélikus egyház pusztulása.
Augusztus 3-án délután két és három óra között 

rémes kiáltás futott át Rimakokova (Gömör m.) 
község utcáin. Ég a község! S pár pillanat alatt 
valónak bizonyult a rémületszülte szó, melyet az 
első lángnyelvek hoztak az ajkakra. Két gyermek 
játszott egy kereskedő szűk, kis udvarán, mely a 
tisztaságnak, rendnek éppen nem mintaképe volt, 
s a szétszórt papír- és szalmagöngyölékek közé 
állítólag égő gyufát dobtak. Egy pillanat alatt 
lángbaborult a szanaszét heverő lim-lom, üres 
ládák, petróleum-hordók. Magasra csapó lángja a 
háztetőbe kapott s gyorsan, sikló kígyóként csúszott 
át a szomszéd házak tetőire s még alig rebbent 
el az ajkakon a rémület első kiáltása, már öt-hat 
ház égő zsarátnokát röpítette a közeli és távo
labbi házakra az erős szél folyton erősbödő 
szárnya.

Pár pillanat s lángban áll a községi ovoda, 
honnan a megrémült kis gyermekek síró sikoltása 
vegyül a tűz sistergő ropogása közé. Bátor mentők 
ragadják ki a tűzhalál torkából a jajgató gyer
meksereget. Az evangélikus papné is ide fut, hogy 
unokáját mentse s látva a lángban álló óvóházat, 
a féltő szeretettől dobogó szíve a nagy ijedtségtől 
megreped s ő holtan rogy össze a rémületűzte futó 
emberek között.

Ezzel is fokozódik a rémület, mely percről, 
percre magasabbra hág, amint lángba borulnak a 
magasabb helyen fekvő cseréppel fedett evangé
likus iskolák. A tűz, mint a forgószél, forgótűzzé 
válik s belekap az ev. papiakba, honnan a szörnyet
halt édes anya holtteste mellett mentik az értékes 
tárgyakat, anyakönyveket s viszikafutvalegbiztosabb- 
nak gondolt templom hajójába. S íme ekkor, mint 
egy láthatatlan kéztől tüzet fog a pléfedett torony 
s alig csap ki a lángnyelv fenn 47 méter magas
ban, már tűzben a templom is . . .  és leég, beég, oltár, 
szószék, padok s minden, minden. Lezuhannak a 
harangok, az izzó tűzben megolvad kettő s a leg
nagyobb, mint a papné, az édes anya szíve, meg
reped. Por és hamuvá lesz minden, az Úr házá-
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bán is, papiakon is, az egyházmegye régi becses 
levéltára is és mintegy 150 házban is. Három
száznál több családnak hamuvá égett mindene s 
nem maradt egyebe mint a rajta levő lángper
zselte, tépett ruha. Banczik Sámuel ev. 
lelkész, alesperes közöttük a Jóbok Jóbja, 
mert nemcsak mindene odaégett, de a 
ház őrangyala, a hitves, hat gyermek
nek szerető édes anyja is, mint az ő 
földi édenüknek, családi templomuknak 
oltára összeomlott, semmivé lett. Fejét 
nincsen hova lehajtani, éhségét nincs 
mivel eloszlatni, testét nincs mibe fel
öltözni, a mindentől megfosztott, koldussá 
égett munkás, becsületes népnek, hívek
nek s azok pásztorának. Rémes, meg
döbbentő a kép, ahol a pusztulás angyala 
sötét, fekete romok között áll s az ég 
felé némán s mégis oly végtelen szomo
rúsággal beszélő csonka, fekete torony, 
füstölgő templomfalak mutatnak, kiálta
nak könyörület-, segítség- és gyámolí- 
tásért, kenyérért és ruháért, oltalmazó, 
védő hajlékért! Fel a gyámolító, mentő, 
segítő, szeretetmunkára, gyorsan! mert 
itt gyors segély kell! Adjon mindenki, 
amit adhat, hisz az Úrnak ad, aki a sze
génynek, a szerencsétlennek ad! A segélö 
szeretet adományát Banczik Sámuel ev. 
lelkész s az egyház részére lapunk szer- 
kesztőhivatala is elfogadja s helyére 
juttatja. K.

A halálozások különféle nemeiről 
s az ezekkel összefüggő egynémely 

kérdésről, különös tekintettel 
korunkra.

— Dolgozat valláserkölcsí szempontból. —
Manapság már úgyszólván minden 

ember, az ország legkisebb falvaiban is, 
olvas újságot s ezekben napról-napra 
figyelemmel kisérheti azt is, hogy az 
országban, sőt az egész világon milyen 
sok ember felett szólal meg a gyász
harang, hányán és hányán költöznek el 
naponta az élők sorából és járulnak az 
örökkévaló igazBiró ítélőszéke elé számot 
adni e földi életük sáfárkodásáról.

A hírlapokban legtöbbnyire fel van 
említve az is, hogy ez vagy amaz hogyan, 
minek következtében húnyta le örök 
álomra szemeit, mik voltak azok az aka
dályok, amelyek elébe állva egyesek 
földi pályájának, megállították őket: 
eddig, és ne tovább 1

Vannak esetek, amikor az emberek egy hosszú, 
megfutott, becsülettel végig küzdött pálya után 
egy hivatását betöltött, kifáradt szervezet édes 
sóhajtásával szenderülnek örök nyugalomra. Hozzá
tartozóik, a tisztelők, barátok serege az emberi 
közös végzeten érzett csendes rezignációval mon
danak neki istenhozzádot; de nem örökre, hiszen

„. . . találkozunk még!“ Más esetben pedig ártat
lan kis gyermekek szólíttatnak vissza, ahonnét 
küldettek: az örökkévalóságba. Ők még nem ízlel
ték meg azt a sok keserűséget, küzdést, ami a

földi életben kivétel nélkül minden emberre vár 
kisebb-nagyobb mértékben, még csak örömük volt: 
az ártatlan angyalok öröme; s tövistől nem sértett 
fehér lelkűknek jobb világ nyílt odafenn! Az ilyen 
elköltözött kisdedekre azt szokták mondani: talán 
jobb volt nekik, hogy elköltöztek, hisz boldogab
bak ők, mint annyian, kik e földön folytatjuk ván-

Özv. Czékus Istvánná.
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dór utunkat, hol a költő szerint: „bolygó lábunk 
száz tövisre hág!" A halálnak e két neme, amiről 
eddig megemlékeztem, a legszebb halál talán: az 
egyik esetben az ártatlan gyermek megfertözetlen 
tiszta örök álma, a másikban a becsületesen végig- 
küzdött életnek édes örök nyugalma.

A halálozások nagyon sok esetben következnek 
be különféle betegségek folytán. Nagyon sokan 
valami sorvasztó kór, betegség következtében kény
szerülnek itt hagyni azt a teret, amelyen munkál
kodtak, itt hagyni azt a kis meleg családi, rokoni 
és baráti kört, amelynek életük oly drága volt. 
S „míg a jövőben nyájas képet szövögetnek színes 
remények aranyfonalával11, pályájuk kezdetén, vagy 
közepén tele ambícióval s az élethez való makacs 
ragaszkodással, beléjük fészkeli magát orvul az 
enyészet csirája s szervezetüket tönkre téve sötét 
fátyollal vonja be lecsukott szemüket. Ilyenkor az 
elhunytnak hozzátartozói együtt panaszkodnak a 
költővel: „ Szerettük őt, mint a lelkünket, Halálán 
szívünk majd, hogy nem reped meg! S midőn a 
föld koporsójára hull zörögve, megátkozzuk a te
metőt ! “ Avagy az édes anya kérdezi gyermeke 
ravatala fölött: „Miért is végződtek ily kevéssel 
évei!“ „S míg kérdezi, fanyar leckén tanít a sors: 
Születtünk, meghalunk!" „Ezt könnyű érteni, de 
rajta megnyugodni nehéz, igen nehéz!"

Ámde mikor az elhunyt felett való bánatunk- 
kat a maga szertelenségében kiöntjük, gondoljunk 
csak az ótestamentomi, istenéhez igazán ragasz
kodó — úgy gondolom: Jóbnak az igazi krisztusi 
valláshoz is legméltóbb kijelentésére, aki összes 
gyermekeinek, szeretteinek elvesztésén érzett méltó 
fájdalmán ezzel az Istenbe, Isten rendelkezésének 
bölcsességébe vetett, erős hitből fakadó kijelen
téssel igyekezett erőt venni: „Az Úr adta, az Úr 
el is vette; áldott legyen az Úrnak neve!" A be
tegségek közül különösen a tüdövész az, ami nap
ról napra szedi áldozatait hazánkban is. Délen 
pedig a szomszéd Itáliában egy másik veszedelmes 
járványos betegség: a kolera csattogtatja halált- 
hozó méregfogait, állandóan fenyegetve bennünket, 
hogy Magyarországban is megveti lábát. De van 
még ezeken kívül számtalan más betegség is, a 
melyek többé-kevésbé halálosan támadják meg az 
emberiséget.

Ezen súlyos betegségek eseténél azonban rá 
kell mutatnunk egy köznépünk némely rétegeinek 
téves felfogására, aiik nem akarják igénybe venni 
az orvosi segítséget. Ezt a határozottan hibáztat
ható eljárást a következő ügyesen megfogalmazott 
tétellel indokolják: „Ha az Isten nem akarja, hogy 
meghaljon az illető, úgy sem hal meg, ha pedig 
az Isten úgy határozott, hogy az illető meghaljon, 
akkor úgyis hiába minden emberi, tehát orvosi 
beavatkozás is!" Ez a tétel ilyen tormában (mint 
ahogyan köznépünknél nem egyszer hallottam!) 
az eiső pillanatra még képzettebb embert is gon
dolkozóba ejt. De ezzel szemben aztán tessék arra 
gondolni, hogy mindaz, amit az emberi ész ki
vívott, Isten jóvoltából, az Istentől az emberbe 
oltott tehetségnél fogva tudta elérni. Az Isten u. i. 
az embert nem bábúnak teremtette, akit ide-oda 
helyezget, hanem igenis szabadakarattal és tehet

séggel ruházta fel, hogy életét Isten tetszésére a 
saját erejével rendezze b e ; hogy segíteni tudjon 
önmagán. És mikor a tehetség, emez isteni szikra 
alkotásaival az ember önmagán és embertársain 
segíteni akar, hogyha csak még nem késő, akkor 
ezt a segítséget Isten áldása is kíséri A kórnak, 
a betegségnek rombolását az Istentől adományo
zott tehetségből kifejlődő orvosi tudománnyal meg
akadályozni nem Isten ellen való cselekedet, ha
nem egyenesen Isten akarata ez ! Azért tehát, ked
ves magyar nép, igénybe kell venni az orvost, hisz 
az orvosi tudományt maga Jézus Krisztus szentelte 
meg azon cselekedeteivel, midőn a betegeket meg
gyógyította, legszembetűnőbb módon pedig akkor, 
amikor a naini ifjút a halál torkából kiragadta. 
Azt pedig mindnyájan tudjuk, hogy az Isten Fia, 
aki az Istennel, az Atyának akaratával ellenkezőt 
soha nem cselekedett.

Nagy számot foglalnak el a halálozások statisz
tikájában a szerencsétlensógokozta halálesetek. 
Ezeknek különfóte nemei mellett, különösen a nagy
városokban, a hol villamosok, automobilok s a 
különböző gőz és villamosság által hajtott jár
müvek ezrei és ezrei száguldoznak s a forgalom 
óriási lavinájában napról napra számtalan elgázolás 
történik sokszor oly következményekkel, amelyek 
nem egy embernek halálát idézik elő. Eme halálos 
balesetek is természetesen válogatás nélkül érik 
öregeket, fiatalokat egyaránt. Ezek elkerülése vé
gett úgy a közönségnek, mint az illető jármüvek 
vezetőinek a legmesszebb menő óvatosságra és 
vigyázatra van szüksége. Mert bizony legtöbb eset
ben vétkes vigyázatlanság következtében alszik ki 
embertársaink élete munkájuknak teljesítése köz
ben. S a kihűlt szívnek dobogását, az élettelenül 
lelankadt karoknak munkaképességét visszaadni, 
halandó embernek nem adatott.

S egy-egy ilyen vigyázatlanságot sokszor éhező 
család és mélyen sújtott, vérző szívű barátok és 
rokonok fel-feltörő zokogása kíséri. Legyen tehát 
előttünk saját és embertársaink élete szent, amely 
ellen, vétkes vigyázatlanságból folyó merénylet bún, 
amit jóvá tenni nem lehet. Itt még felemlítem, 
hogy korunkban a technika fejlődésével, legújab
ban aszerencsétlenségeknek is újabb terrénuma nyílt.

A levegőben büszkén szárnyaló madáremberek 
közül sokan napról napra életükkel fizetik meg 
vakmerőségüket, amellyel a magasban, a föld 
felett akarják hirdetni az isteni szikra: az emberi 
ész diadalát. És — bár nagyon sok, mondom — 
a szerencsétlenül járt aviatikusok száma és ám
bátor úgy tűnik fel, hogy az illetők könnyelműen 
kockára teszik életüket, — amikor a még bizony
talan repülőgépre felülnek — még sem szabad 
ezeket a szerencsétlenségeket egysorba helyezni 
más közönségesebb halálos balesetekkel, mert itt 
van egy eszme : az emberi fejlődés eszméje, amely 
vezérli, sarkalja őket; s haláluk inkább azon ma- 
gasztosabb halálnemek közé számítandó, amit vér
tanúi halálnak nevezünk. Igenis, ők az emberi fej
lődés, a tudomány tiszteletreméltó vértanúi.

Most érkeztem el a bűnös halálozások kategó
riájához. Vannak u. i., sajnos, még manapság is 
emberi méltóságukból kivetkőzött emberek, akik
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önző, aljas céljaik elérhetésében nem rettennek 
vissza a legnagyobb bűntől sem : embertársaik meg
gyilkolásától. Mintha nem is a felebaráti szeretet 
vallásának korszakában élnénk. (Folytatjuk.)

A félreismert jóltevö.
Németből fordította : Baldauf Gusztáv.

(Folytatás.)
Ki ne szeretné az ily vasárnapot? Azt szoktuk 

mondani: óh, az az áldott jó kenyér, az a jó Isten, 
az az áldott nap, — mondjuk-e azt is: óh, ez az 
áldott jó vasárnap? — A vallásos lelkületű Gothelf 
Jeremiás azt mondja: mikor e szót: vasárnap, hal
lom, mintha a harangok hivogató hangját hallanám, 
mintha derültebbé válna felettem az ég, mintha 
bársonyos pázsitot éreznék lábam alatt, mintha 
csendes erdő mélyében járnék és édesen elmélázva 
látnám a megnyílt eget, abba betérni egy kisded 
népet tisztán, csillogó fehérben: lelkeinket, amint 
kiszabadulva a test szűk templomából és fenn a 
mérhetetlen egek egében keresné a mennyei atyát.

„Halleluja! óh szép reggel,
Melynél szebb már nem lehet!
Nem küzdők ma kétségekkel,
Ez a legszebb napkelet,
Mely mosolyog szelíden 
S melyen szívem megpihen.

*

Isten jósága mily édes!
Mint a harmat száll reám,
Az életnek friss vizéhez 
Elvezérel jó Atyám,
Ki az üde hajnalon 
Mindent színaranyba von.

*

Add e napot úgy végezzem 
— Mert a tied ez a nap —
Áldásodban, kegyelmedben,
Hogy örökkön áldjalak,
Mig a végső reggelen
Lelkem nálad megjelen!” (Krause—Szász B.)

6. Az áldások titka.
„Csüggedt szívem ma rakd le terhed,
Könnyes szemem nézz égre fel,
Melyen az Ür pihenned enged, 
lm felvirradt a szép reggel.
A nagy Isten maga szentelte 
Az üdv napjává e napot,
Midőn az élet fejedelme 
A halálból feltámadott.

*

Kelj fel! feledd el a világot,
Kebled ne bántsa földi gond;
Keresd Istennél boldogságod 
S hallgasd, amit igéje mond;
Ott áldás, lelki béke száll rád,
Nevét dicséri ajakad;
Űj nyelven zengni néki hálát,
Óh, mily dicső szent feladat!” (Egyh. Énektár.)

Ha azt akarod, hogy a vasárnap áldást hozzon 
rád, tartsd meg azt, de igazán.

1. Mindenek előtt kell, hogy a vasárnap a 
nyugalom napja legyen; legyen az családi életedben,

üzletedben, egész házadban, — kell, hogy igazi 
nyugalom legyen cselédeidnek is, de még igavonó 
állataidnak is, nem feledkezvén meg természetesen 
önmagadról sem. Hagyd abba a munkát teljesen, 
hogy munkálkodhassék benned az Isten.

A következő történetet egy tiszteletreméltó férfiú 
közölte velem. — Aboldog emlékezetű Rauschenburg, 
ki hosszú éveken át Bündében, Westfaliában áldásos 
munkát fejtett ki, egyszer a harmadik parancsolatról 
prédikált. Az istentisztelet végeztével a kis város 
egyik igen tekintélyes kereskedője, Jobst Frigyes, e 
szavakkal nyit be a lelkészhez: „Tisztelendő uram, 
a mai naptól zárva tartom boltomat'1. Rauschenburg 
erre a szentírás szavaival válaszolt: „Ha valaki 
közületek tornyot akar ép íteni..." (Luk. 14, 28.) 
Megvolt ennek a maga értelme. Abban az időben 
Bündében különös kereskedelmi ág divott. Bünde 
városka egész vidéke — a gazda cselédjeivel, 
szolgáival, szolgálóival, a napszámos és gyermekei — 
a téli estéken szövet-fonalak gyártásával foglalkozott. 
E fonatokat temérdek mennyiségben Belgiumba 
szállították, ahol aztán az eladási árból bevásárlásokat 
eszközöltek. A gazdák a hét végén elhozták szekerei
ken a fonatokat Bündébe, vasárnap reggelre lerakták 
a kereskedő boltja előtt, az istentisztelet ideje alatt 
megalkudtak, mire a népek a templomból jöttek, 
felvették az árúkért járó fizetést készpénzben vagy 
egyéb árúkban. így a vasárnap a különféle árúk 
csere-berélése, az adás-vevés napjává sülyedt. — 
Amint tehát a következő vasárnapon a népek 
emberünk boltját zárva találták és rajta nagybetűkkel 
ezeket a szavakat: „Megemlékezzél á szombatnapról, 
hogy azt megszenteljed", elcsodálkoztak minden, 
versenytársai pedig jóízűen markukba nevettek. 
Hisz napnál világosabban tetszett előttük, hogy 
legyepesül ezentúl a boltjához vezető út és mindenki 
csak velük köti majd meg üzletét. — De mégsem 
igy történt. Csodálatos, de mégis így van; a mi 
kereskedőnk tíz évre ez eset után ezt írhatta 
főkönyvébe: „Mióta a Rauschenburg lelkész úr 
prédikációjának hatása alatt felhagytam a vasárnapi 
kereskedelemmel, Isten kegyelméből vagyonom meg- 
kétszeresődöít. Ezt minden utódomnak figyelmez
tetésére bejegyzem íme a főkönyvbe". — Halála 
után más fordulatot vettek az ügyek. A fonat
kereskedelem alább szállt. Fia — jóllehet keresztyén 
volt — felhagyott a vasárnapi munkaszünet szigorú 
betartásával, mígnem egy prédikáció által, — melyben 
az egyházi szónok komoly célzást tett „egy bündeni 
kereskedőnek üzleti főkönyvében található feljegy
zésre" — találva érezve magát, jobb belátásra nem 
jutott. De azért nem lett oly határozott ember, mint 
volt atyja; az ő buzgósága csak abban merült ki, hogy 
egyezséget tudott létrehozni, melyben kereskedő
társaival kötelezte magát a vasárnapi munkaszünet 
megtartására. — Egy távoli rokona azonban, aki 
nagyon csekély vagyonnal kezdte kereskedését, ezt 
is a városkán kívül, egy félreesőbb helyen nyitotta, 
nem tekintve arra, mit csinálnak társai, kezdettől 
fogva következetesen zárva tartotta boltját minden 
vasárnap és ünnepnap. Mondogatták is, hogy így 
nem soká viszi, bezárja ily elvek mellett hamarosan 
boltját örökre. — De mi történt? Néhány év múlva 
vasútat építettek, az állomás közvetlen közelébe
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jutott, ezzel üzlete a legforgalmasabb helyen volt. 
És a népek, a vevőközönség egész bizalmával őt 
árasztotta el, mert kezdettől fogva vallásos jövedel
műnek ismerte. Az ő üzlete ma is még a leg
keresettebb, a legvirágzóbb.

Egy, a vasárnapot megszentelő kegyes pomme- 
rániai férfiú, meg ezt írja: „Csak venne minden 
gyáva kereskedő, aki fél a vasárnapnak zárt bolttal 
való megtartásától, példát a szomszédban lakó 
boltostól. Ez tíz év óta vasárnap ki nem nyitotta 
boltját és még is nagyobb üzleteket, több forgalmat 
csinál, mint a többi együttvéve'1.

Helyes szigor, állhatatos kitartás mindabban, 
amit egyszer jónak találtunk, soha senkinek nem 
okoz kárt.

„Ne kövesd, ne kövesd 
E világot, amit az ád,
Bár kecsegtet és mindent igér,
Vesd meg s ne kövesd szavát.
Múló kincse s fénye mit ér?
Bár eléd gyönyört gyönyörre fest:
Ne kövesd, ne kövesd!"

2. Legyen előtted szent a vasárnap; tartsd távol 
magadtól mindazt, ami zavar, mégha ellenszenvet 
aratsz is vele.

Egy családfőt, az ismertnevű Moser János Jakabot 
éppen vasárnapon látogatta meg igen sok szomszédja, 
barátja, ismerőse, akik ilyenkor mindenféle haszon
talan beszédekkel tartották. Végre elhatározta, hogy 
ennek egyszersmindenkorra véget vet. A következő 
vasárnapon délután övéivel együtt szépen összeült, 
egyházi énekeket zengedeztetett, elbeszélgetett a 
délelőtt hallott prédikációról, majd meg vett egy 
könyvet és abból olvasott fel valami épületes dolgot. 
A látogatók, mint máskor is, szokás szerint rendre 
beállítottak hozzá. Barátunk nem zavartatta magát: 
leültette a látogatókat, kezükbe nyomott egy-egy 
énekeskönyvet, hogy ők is velők énekelhessenek. 
Akinek ez nem volt Ínyére — hisz annak máskor 
nem kellett eljönnie! (Folyt, köv.)

VEGYES.
K É R E L E M ! Félreértések kikerülése 

céljából kérjük lapunk t. olvasóit, hogy 
előfizetési díjaikat ne esperest hivatalunk
nak, hanem kiadóhivatalunkba, Y. kér., 
Akadémia-utca 4. sz. alá küldeni szíves
kedjenek. Szerk .

Gyurátz Ferenc kitüntetése. A király Gyurátz 
Ferencet, a dunántúli ágostai hitvallású evangéli
kusok püspökét az egyházi és közélet terén szer
zett érdemeiért, amint ezt a hivatalos lap közli, a 
II. osztályú vaskorona-renddel tüntette ki. E magas 
kitüntetés ez alkalommal olyan embert ért, aki a 
kitüntetéseket, a feltűnést mindenkor példátlan 
szerénységgel kerülte. Gyurátz Ferenc egyike azon 
ritka embereknek, akikben a 'kötelességteljesítés 
iránti vasenergia és a szelíd elrejtőzés a legszeren
csésebben találkozott. Ő maga csendes környezet

ben igazán apostoli egyszerűségben él és elve 
gyanánt hirdette mindig, hogy saját magáról minél 
kevesebbet beszéltessen. Ezt ugyan nem sikerült 
elérnie, mert hitbuzgalma, az egyházkerület érde
kében rendkívül szívóssággal kifejtett munkássága 
s a közélet purifikálására irányuló törekvései, ame
lyeknek elérésére a szószéket éppen úgy felhasz
nálta, mint magánérintkezését, állandóan foglalkoz
tatták mindazok elismerését, akik Gyurátz Ferencet 
ismerik. S ez az oka annak, hogy kitüntetése 
nemcsak egyházában, hanem az egész országban 
párt- és felekezetkülönbség nélkül a legnagyobb 
megelégedést és legjobb hatást kelti.

Jótékonyság. Kis Lajos pápai lakos elhúnyt 
neje, Szente Zsuzsanna emlékére 200 korona ala
pítványt tett a pápai ev. gyülekezetnél.

Nagylelkű adomány. Vései Véssey Sándor du
nántúli ev. egyházkerületi felügyelő, főrendiházi 
tag, a dunántúli egyházkerület több intézményének 
fejlesztésére 10,000 koronát adományozott meg
határozott céllal. A nemesszívű főúrnak ez a nagy 
adománya már a harmadik ily összegű ajándéka 
és így rövid három év alatt összesen 30,000 ko
ronát juttatott az egyházkerületnek céljaira.

A bányai ág. li. evang. egyházkerület aszódi 
leánynevelö-intézetének értesítője az 1910—11. 
tanévről. Közli Oeschger Adél igazgató. A 90 ol
dalra terjedő vaskos füzet eleven és érdekes képét 
nyújtja ezen derék intézet fejlődésének. Beveze
tésül hozza Petrik Sarolta intézeti tanítónőnek 
Sopronban az orsz. evang. tanáregyesület szak
osztályi ülésében felolvasott értekezését az évzáró 
vizsgálatokról. Itt a szerző neve — nyilván szerény
ségből, — el lesz hallgatva. Négy osztályban a 
tananyagot az igazgatónővel együtt 13 tanítónő 
dolgozta fel. Ezeken felül a hitoktatást hárman 
látták e l ; a háztartási iskolában egy gimnáziumi 
tanár adott hetenként három órát, és egy rajz
tanítónő tanította a rajzot a felsőbb osztályokban. 
A tanulók száma összesen 141, ezek közül 94 benn
lakó. Vallásra nézve 66 ág. hitv. ev., 18 ref, 28 
róm. kath., 29 izrael. A gazdasági tanfolyamban 
résztvett 18 bennlakó és 6 bejáró. A tanulás ered
ménye : 18 kitűnő, 37 jeles, 46 jó, 8 elégtelen, 
javítóvizsgára bocsáttatott 3. A háztartás tanításá
ban 6 kitünően, 10 jól és 4 gyengén felelt meg. 
Tudnivalók a jövő tantervre: 1911 szeptember 
7-én délelőtt a bejáró növendékek beírása; 7-én 
délután a javító és felvételi vizsgák; 8-án az új 
bennlakó növendékek érkezése és beírása; 9-én a 
régi bennlakó növendékek érkezése és beírása; 
11-én délelőtt az iskolai évnek istentisztelettel 
egybekapcsolt megnyitása. Az évi tartásdíj evang. 
és református bennlakók számára 600 korona, 
evang. lelkészek, tanárok és tanítók leányai fizet
nek 500 koronát, más vallásúak 700 koronát és 
10 korona vallásdíjat. A többi feltételeket az in
tézeti igazgatónőtől lehet megtudni.

A tiszai ág. h. evang. egyliázkerületi Colle- 
gium egyetemes theol. akadémiáján Eperjesen 
a jövő tanévben ismét jelentékeny kedvezményeket 
érhetnek el az ottani igen díszes és kényelmes 
theol. otthonban azon ifjak, kik theologiai tanul
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mányaikat Eperjesen óhajtják végezni. A theol. 
otthon 46 lakóra van berendezve. A legkimeritőbb 
tájékozást nyújt az eperjesi theol. otthon felügyelő 
tanára és a theol. akadémia dékánja.

Hymenhír. Linde Gyula varsádi jegyző és neje 
Rothermel Katalin leányát, Linde Etust eljegyezte 
Szűcs Imre majosi evang. lelkész. Varsád, 1911. 
julius hó.

Esküvő. Gyarmathy Ferenc Géza tabi ág. hitv. 
evang. lelkész július hóban tartotta esküvő
jét az ág. hitv. ev. templomban Tárnok Etelka 
Augusztával, Tárnok Kezső posta- és távirdafőtiszt 
leányával. Az esketés tanúi voltak Trilts Antal 
rákosligeti földbirtokos és Tárnok Pál postatiszt.

Báró Láng Lajos. Láng Lajos v. b. titkos 
tanácsosnak, aki nemcsak mint államférfiú a hazá
nak, mint kiváló tudós a tudománynak, hanem 
mint egyházunk hű fia az evangélikus egyháznak 
is kiváló szolgálatokat tett, a király a bárói méltó
ságot csanakfalvi előnévvel adományozta. Az Isten 
áldása kísérje és virágoztassa az új evangélikus 
főrendi családot!

Kölese (Szatmár m.) községben julius hó 14. 
és 25-én ismeretlen okból tűz támadt s 147 lakó
ház és melléképület hamvadt el s 64 (hatvannégy) 
családnak pusztult el hajléka és élelme. A hír 
annyival inkább érdekel bennünket, mivel Kölesén 
ev. egyház is van s a szerencsétlenek között 24 
ev. család 16 telekkel s minden ingósággal együtt 
vált szerencsétlenné. A különben is szegény egyház 
24 adófizetőtől esik el, (69-ből), ami tetemes kárt 
jelent. Ezúttal is kéri a kegyes hívek filléradomá
nyait a szerencsétlen lakosság. Kölesén, 1911. jul. 
27-én. Polomoly László ev. tanító.

Mükiállítás Losoncon. Egy rendkívül érdekes 
és újszerű kiállítás nyílott meg Losoncon az ünne
pek alatt. Az evang. egyház által megválasztott 
reformációi bizottság összegyűjtötte a Losoncon 
található összes műtárgyakat és jótékony célra 
(oltárkép-alapra) kiállította a városháza dísztermé
ben. Felekezeti különbség nélkül résztvettek a ki
állításon az összes losonci műgyűjtők és műszere
tők s nemcsak számban, hanem művészi értékben 
is a vidéki tárlatokat messze felülmúló anyagot 
bocsátottak az evang. egyház rendelkezésére. Kép
viselve volt a kiállításon a művészet, minden ága, 
a festészet, szobrászat, iparművészet stb. Különösen 
szép volt a kiállítás képgyűjteménye, ahol az ide
gen mesterek közül Ottó Sinding, Van Thoren, 
Van Haanen, Jansen Hoffer stb., a magyar meste
rek közül pedig Markó, Orlay, Munkácsy, Telepi, 
Mészölv stb. mestermüvein kívül a jelenleg élő 
művészek majdnem mindegyike szerepelt egy-egy 
jellemző képpel. A kiállítás rendezése végtelen 
nagy felelősséget és fáradságot rótt a rendező
bizottságra. De a fáradságot kárpótolta a nagy 
erkölcsi siker. A kiállítás tekintettel azokra a nagy 
kiadásokra, amellyel járt, anyagilag is szép ered
ménnyel zárult, amennyiben 900 korona jutott a 
jótékony célra. A kiállítás különben művészi meg
lepetést is hozott egy eddig még csak az avatot
tak között ismerős művésznőnek, Szilágyi Piroska 
a londoni „Royal Academy" növendékének biblikus

tárgyú triptikonjával. A nemcsak méreteiben, de 
koncepciójában is nagyméretű, színeivel pompázó 
festménynek rendkívül sok csodálója volt. Ezt a 
képet, melynek címe: Jézus és a bethániai Mária, 
lapunkban is bemutatjuk. Jézus életének egyik 
legkedvesebb jelenetét ábrázolja ez a kép, azt a 
jelenetet, mikor a Mester Lukács evangéliumának 
tanúsága szerint bement Bethániába egy faluba. 
A triptikon első része szerint Mária és Mártha 
eléje megy a Mesternek úgy hívja, kéri ő t: „Térj 
be hozzánk, Urunk!" És Jézus, ki még ma is 
meghallgatja azokat, akik őt hívják, bement hoz- 
zájok. Megjelenésének varázsával felderítette azt 
a máskülönben csöndes kis bethániai hajlékot, 
mint ahogy ma is vidámság, derű, boldogság, bé
kesség lakozik ott, ahol az ő szelleme van Jelen. 
A középső kép szerint ott térdel Mária az Úr lá
bainál és hallgatja az ő beszédét. Egész lélekkel 
csüng a beszédes ajkon és hallgatja szent elragad
tatással azokat a mézédes szavakat, egy új ország
ról, Istennek országáról. Micsoda csodálatos igék 
lehettek azok, micsoda közvetlen beszéd ? Hisz’ a 
Mester képes volt arra, amire ember még soha, 
hogy az ezerfejű tömeg előtt is közvetlen legyen. 
Ő a lelkét még akkor sem félti teljesen feltárni, 
ha a hitetlenek ellenmondása zavarta. Ott a Gene- 
záret partján, vagy fenn a hegyen úgy hatott az 
ő beszéde, mintha csak egyhez szólana, az ezer 
közül mindegyikhez külön. Mennyivel közvetleneb
bül hangozhattak az ő szavai abban a kis hajlék- 
lékban, amelyet oly szeretettel keresett fel, az előtt 
a Mária előtt, kit annyira ismert. Szinte látjuk a 
képen, hogy mint szellemül át Mária arca e szavak 
hallatán s térdeplő helyzetéből mint emelkedik fel 
lassan, hogy külsőképen is kifejezze lelke szár
nyaló vágyait. A szorgoskodó Márta, amint ránéz 
erre a boldogságtól sugárzó arcra, szinte megdöb
ben maga is, átérzi lelke mélyén Jézus szavait: 
„ Márta, Márta szorgalmatos vagy és sokra igyeke
zel, de egy a szükséges dolog!" A harmadik söté- 
tebb tónusú képen, amely alá a művésznő ezeket 
a szimbolikus jelentésű szavakat írta: „Mária a 
jobb részt választotta" — Mária siratja Jézust. Ő, 
akit az Úr oly sokszor felkeresett, most elment, 
hogy felkeresse Jézus sírját. Ott a kősíron zokogva 
ismeri fel az emberi élet legfájdalmasabb igazsá
gát, hogy a szeretettől csak egy lépés a szenvedés, 
minél inkább szeret valaki, annál közelebb áll a 
szenvedéshez. De míg zokogva siratja az Úr Jézust, 
míg nagy fájdalma csak a veszteségre figyelmez
teti, háta mögött már feltűnik a halál meggyőző
jének, a világ üdvözítőjének győzelmi jelképe — a 
kereszt. Csak fel kell egyenesednie, csak zokogá
sát kell abbahagynia, csak könnyeit kell letörölnie 
és látni fogja Mária, hogy ő tényleg „a jobb részt 
választotta, amely soha el nem vétetik ő tőle!“ f.

Az eperjesi diáhgyülés. A magyar ev. keresz
tyén Diákszövetség ez évi nyári gyűlését június 
29—július 5-ig tartotta Eperjesen. Tartalom és 
gazdagság dolgában e gyűlés tárgysorozata is méltó 
volt az eddig tartott négy gyűléséhez. Egy pár 
előadás címe a következő: „Jézus tanításának al
kalmazása a diák életére" s „Egyes kiváló misszio
náriusok életének, munkásságának ismertetése",
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továbbá „Haeckel monizmusa, a természettudomány 
és a keresztyónség" stb. Felolvasásokat tartottak: 
Mayer Endre tlieol. tanár, br. Podmaniczky Pál 
theol. m. tanár, dr. Schimmert Gusztáv orvos, 
Yictor János, a szövetség utazó titkára, Benkő 
István, a szövetség elnöke stb. Mintegy száz diák 
— főiskolai hallgatók, gimnázisták — gyűlt össze 
az ország minden részéből az előadások hallgatá
sára. Még csak csekély része annak a nagy diák
ságnak, melynek evangélizálását a szövetség célúi 
tűzte ki, de mégis már elég nagy szám, ha azon 
nehézségeket tekintjük, melyek a szövetségnek út
jában állnak. Az a közöny, mellyel a diákok közül 
is nagyon sokan viseltetnek egyházukkal, vallá
sukkal, Istennel szemben, igen nagy, ez a szövet
ség pedig, mely ezen közöny oszlatásán, a diákok
nak, hazánk jövendő vezetőinek igaz keresztyénné, 
egyházunknak munkás tagjaivá tevésén fáradozik, 
még nagyon kicsiny, s még anyagi zavarokkal is 
küzködik. Éppen, mivel a szövetség célja ilyen 
nemes, azért minden, egyházunk sorsát szivén vi
selő keresztyénnek kötelessége, hogy azt a szö
vetséget is nemes munkájában figyelemmel, érdek
lődéssel kísérje, sőt támogassa. Büki Jenő theol. h.

Gyászrovat. Vettük a következő gyászjelenté
seket : özv. Ursziny Arnoldné szül. Benkert Gizella, 
mint az elhúnyt neje, úgy a maga, valamint az 
egész rokonság nevében mélyen megszomorított 
szívvel jelenti, hogy a gyengéden szerető hű férj, 
illetve fiú, testvér, sógor és rokon kisbesztercei és 
medvedzei Ursziny Árnold oki. gyógyszerész, a 
váci ev. egyház felügyelője eleiének 53-ik, boldog 
házasságának 18-ik évében f. hó 1-én d. u. 2 óra
kor hosszas és fájdalmas szenvedés után csendesen 
jobblétre szenderült. Áldás és béke lengjen drága 
porai felett! — Alulírottak fájdalomtól vérző szív
vel jelentik, hogy áldott emlékű szerető férj, apa, 
testvér, após és rokon Zatkalik Mihály, a banki 
ág. hitv. ev. kér. egyházközség lelkésze f. évi 
augusztus hó 6-án este 3/410 órakor hosszú szen
vedés után elhúnyt életének 60-ik évében. A béke 
angyala lebegjen áldott porai felett I — Banczik 
Sámuel úgy a maga, mint gyermekei s a kiterjedt 
rokonság nevében is fájdalomtól megtört szívvel 
jelenti, hogy a legszeretőbb hitves, leggondosabb 
anya, nagyanya, testvér Banczik Sámuelné szül. 
Bulla Mária életének 49-ik, boldog házasságának 
32-ik évében f. hó 3-án d. u. 4 órakor váratlanul 
elhúnyt. Legyen csendes pihenése! — Pap Ferenc, 
a kemenesmagasi gyülekezetnek 42 éven át volt 
tanítója, a dunántúli ev. egyházkerület népiskolai 
bizottságnak hosszú éveken át tevékeny tagja, 
őseihez költözött a minden halandók útján f, évi 
július hó 22-én 70 éves korában. Áldás, béke 
hamvaira. — Schneider Márton műépítész, a sop
roni ev. egyház buzgó presbitere 64 éves korában 
jobblétre szenderült. Temetése impozáns módon az 
egész város nagy részvételével ment végbe. — 
Mihátsy Kálmán Sárvár város szorgalmas és szép 
reményekre jogosító aljegyzője f. hó 4-én 24 éves 
korában, súlyos betegségben elhúnyt. F. hó 6-án 
d. u. 3 órakor temették egyházunk szertartása

szerint az ostffyasszonyfai temetőben. Áldás és 
béke lengjen az elköltözöttek drága porai felett, az 
elhúnytak után kesergő lelkek pedig találjanak 
vigasztalást a boldog viszontlátás reményében.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1911 július 1-től 31-ig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: Domonyi 

ág. hitv. ev. egyház, Óbudai ág. hitv. ev. egyház, Dr. Kring 
Jenő Kaposvár, ifj. Oszvald Gusztáv Selmecbánya, Brunner 
Mihály Törökkanizsa, Raksányi Samu Selmecbánya, Já- 
nossy Lajos Komárom, Zólyomi ág. hitv. ev. egyház, Schrödl 
József Lajtaujfalu, Mogyoróssy Gyula B.-Szentlászló, Schelle 
Gyula Körmöcbánya, Soproni alsó ev. egyhm. tanító-egye
sület, Kiss Samu Nagybarátfalu, Ceglédi ág. hitv. ev. egy
ház, Máté Károly Kispest; 1909-re: Vasi felső ev. tanító- 
egyesület Kőszeg ; 1910-re : Varsányi Mátyás Tállya ; 1911— 
1912-re: Petri Gyula Nagyvárad.

2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1911-re : 
Huszágh János Somorja, Ungvári ev. missziói egyház, Boda 
Antalné Marcallgergelyi.

3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1909— 
1910-re : Balás Adám Békéscsaba; 1911—1912-re: László 
Dániel Gálya, Szarka János Celldömölk.

4. Könyvkereskedés útján befolyt: 672 kor. 12 fill. Családi 
Lapra.

5. Adomány: Domonyi ág. hitv. ev. egyház offertoriuma

Összesen befolyt 842 kor. 82 fill.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1911 augusztus hó 1-én.

Bendl Henrik,
társ. pénztárnok.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 51842

HALTENBERGER,
Ruhafestés KASSA Vegyitisztítás

Elsőrangú, országos hírű cég. 
Fennáll 1810. év óta.

Lelkiismeretes, gyors munka! Kiterjedt 
postaforgalom! Külön osztály gyászru
hák festésére. Gallér-, kézelő-tisztítás 
:: (naponta átlag 24.000 darab). ::

T e s s é k  p r o s p e k t u s t  k é r n i .
Postacím: Halté iberger Béla postafiókja, Kassa.

REMÉNY
finom  cson tlevélpap ir 
:: és béle lt 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, VIII. 
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.


