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Boldogság vándora*

Kérem uram, — szólt egy úr, —
Ön már sokat bolyongott.
Mondja: hol volt igazán 
Csak egy napra is boldog?

En is olyan helyre vágyom,
Nem lelem a boldogságom.
Pénz, idő nem gátol engem 
Azt a helyet fölkeresnem 
Bárhol a föld kerekén . . .

Édes úr, — feleltem én:
Bejárhatja a világot,
Szórhat pénzt garmadával 
Sehol sem lel boldogságot,
Ha — nem viszi magával.

Lampérth Géza.

Petrovics Soma.
(Arcképpel.)

Egy általános tiszteletnek örvendő, közszeretet
ben álló férfiúnak. Petrovics Somának arcképét 
adjuk nemcsak abból az alkalomból, hogy fél évvel 
ezelőtt ülte meg lelkészszé történt felavatásának 
40 ik évfordulóját, hanem és főleg azért; mert az 
ő nagyrabecsült személyében azt a papot, azt a 
szó valódi értelmében vett lelkipásztort mutathat
juk be olvasóközönségünknek, ki szelíd lelkiileté- 
vel, mindeneket megnyerő atyai jóságával és igaz 
apostoli buzgósággal párosult tetterejével, világító 
szövétnekként ragyog hívei előtt, aki alkotásaival 
s cselekedeteinek gyülekezete és egyházmegyéje 
szűk körét messze túlszárnyaló fényével már eddi- 
gelé is ércnél maradandóbb emléket emelt magának.

Egy emberöltőn át kifejtett üdvös munkássága, 
amellyel a mindeneket eltűrő, mindeneket reménylő 
és a maga hasznát soha nem kereső szeretet igéjét 
testesítette meg, s amellyel önzetlen szolgájául és 
hű fiául bizonyult egyházának és hazájának, — 
követésre méltó például áll a jelen és a jövő nem
zedék előtt. Minden fényt és zajt kerülő puritán 
életéből megtanulhatjuk azt, hogy milyennek kell 
lenni a protestáns lelkésznek, milyen élettel kell 
tündökölnie, hogy elmondhassa magáról Józsuéval: 
„En és az én házam, mi tiszteljük az urat. “

Született Szarvason 1843-ban, elemi és közép
iskolai tanulmányait ott, a theologiait pedig Buda
pesten és Halléban végezte. 1868 december 1. az 
ország papja, Székács szuperintendens által a Deák
téri templomban lelkészszé felszenteltetett. Ezután 
mezőberényi, majd békéscsabai segédlelkész lett s 
ez utóbbi helyen mint középiskolai tanár is műkö
dött. Köznapokon az egyház veteményes kertjében, 
az iskolában teljesítette tanítói és nevelői magasz
tos hivatását, hintve a nép gyermekeinek a szivébe 
az üdvös ismeretek magvait, ültetve, mint Pál és

* A költő most megjelent értékes kötetének előhangja.

öntözve mint Apollos s várva onnan felülről az 
áldást.

A kathedráról vasár- és ünnepnapokon a temp
lomi szószékre lépett s onnan hallatta nagy Mes
terének szavát, hirdetvén azt a tudományt, amely 
nélkül a próféta szerint elvesz a nép, prédikálván 
a Krisztust, azt, aki megfeszíttetett.

1871-ben egybekelt szive választottjával a nagy
nevű Szeberényi püspöknek leányával, aki őrangyal
ként most is kiséri őt az élet sokszor rögös utain 
s akinek szeretete árnyékában boldogító, csendes 
otthonra talál Krisztusnak ama jó vitéze. Házas
életük fáját gyümölcsökkel is megáldotta ugyan az 
Úr, de csakhamar el is vette tőlük őket, jóformán 
még a bölcsőből és a fájdalomtól megnehezült apai 
és anyai szív keserve lecsendesiilt ebben a közös 
fohászban: „Legyen áldott az Úrnak szent neve!“

Hitvesi erényekkel felékesitve az Úr törvényei
ben, feddhetetlenül jártak példaadólag mások előtt, 
„Papot" — úgymond Petrovics, — „olyat mint én, 
különbet is, akárhányat kaphattok, de papnét, olyat, 
mint most van, soha!"

1908 december 1. ünnepelte lelkipásztorkodá
sának 40 ik, szentesi papságának 25-ik fordulóját. 
Csodálatos dolgokat cselekedett vele az Úr életének 
minden napjaiban,de kiváltképen azalatt a negyed 
század alatt, amelyet Szentesen töltött el, ahol ez a 
holtig tanuló jó pap míg nappal van mindég munkál
kodik. Jól jegyezte meg boldogult Áchim esperes 
ünnepélyes beiktatása alkalmával: „Az egyház meg
találta a maga lelkészét és a lelkész a maga egy 
házát".

Olyan egyházba vezette őt az Úr, ahol alkotni, 
ahol semmiből teremteni lehet és kell. Hogy kellett, 
azt mindenki látta, hogy lehetett, azt Petrovics be
bizonyította. Ha a szentesi egyház olyan egyház 
lett volna ezelőtt 25 évvel, mint amilyen most, 
amilyenné Petrovics varázsolta, szép fejlődésnek 
indult, erkölcsileg jól megalapozott és anyagilag is 
független, virágzó egyház — és abba az egyházba 
hívták volna meg Petrovicsot lelkésznek, talán 
nem fogadta volna oly szíves készséggel és oly 
lelkesedéssel a meghívást; mert ámbár ő, az Úr 
szőlőjének ez a hű munkása ott is megtalálta volna 
azt a munkatért, ahol dúsan kamatoztathatta volna 
a reábizott talentumokat, — de ő nagyobb munka
mező után vágyódott, eszménykép gyanánt olyan 
egyház lebeget lelki szemei előtt, amilyen Szentes 
ezelőtt 25 évvel volt, ahol a kiszáradt kútba a víz
nek forrását kellett megnyitni, ahol a régi romok 
helyett új épületeket kellett emelni.

És most ott áll a modern igényeknek megfelelő 
papiak, a jövedelmező bérház, a büszkén magasba 
nyúló tornyával ékeskedő gyönyörű templom, melyet 
ezelőtt három évvel szentelt fel még haló porában 
is áldott Bachát püspökünk.

És mindezeket az épületeket az alig 500 lelket 
számláló kicsiny sereg minden adósság nélkül Isten 
segítsége mellett a maga erejéből és áldozatkész
ségéből hozta létre bizonyságul arra, hogy „nem 
sokaság, lélek tesz csodadolgokat". Pünkösdi lélek, 
mely leszállótt Petrovicsra, minek következtében 
elkezdett olyan nyelven szólani, melyet felügyelője, 
gondnoka, presbyterei, gyülekezetének összes hívei,
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kicsinye-nagyja, mind megértették és azt mondot
ták: Halljuk őt a mi tulajdon nyelvünkön szólani; 
ő is azt mondja, amit mi mondani akarunk, ő is 
azt akarja, amit mi és mindnyájan akarunk: Épít
sünk templomot az Úrnak!

A 40, illetve 25 éves forduló megünneplését 
csaknem úgy kellett kierőszakolni a szerény jubi
lánstól. Ez az egy eset az, amikor ő nem értett 
egyet híveivel.

Az ünnepélyesség, — mint az annak idejében 
e lapok hasábjain közöltetett, — az összes hívek, 
különböző felekezeti lelkészek, hatóságok s a köz
élet kimagasló alakjainak élénk részvéte mellett 
impozáns, megható és tanulságos volt.

Nemcsak mint lelkész, hanem úgy is, mint Szen
tes városának érdemes és tekintélyes polgára, mint 
a köztörvényhatóságnak, a közigazgatási és sok 
más bizottságnak tagja kivette a maga részét a 
munkából, szívesen és nagy buzgalommal fárado
zott polgártársainak anyagi és szellemi jólétének 
előmozdításán.

A régi nagy békési egyházmegye jegyzőköny
veiben is kitörölhetetlen nyoma van Petrovics mun
kásságának. Sok éven át vezette az ékesen író 
jegyzői tollat és referense volt sokszor nagyon is 
összetorlódott, bonyolult fontosabbnál-fontosabb egy- 
házi és iskolai ügyekben

Majd ezen egyházmegyének három kisebb egy
házmegyére történt oszlása után a csanád—cson
grádi egyházmegye esperesévé választatván 1896 
febr. 4. boldogult Áchim, a nagy békési egyház
megye utolsó esperese által hivatalába iktatta és 
immár Isten jóvoltából 13-ik éve annak, hogy egy
házmegyénk hajóját sokszor ugyan nem kedvező 
szelek mellett és szirtek között, de mindig bölcsen, 
tapintatosan és céltudatosan vezeti.

A püspökválasztások alkalmával több egyház- 
község reá is' szavazott, papi erényeinél fogva méltó
nak találván őt a főpásztori székre.

A kerületen és az egyetemen is számottevő és 
munkabíró erőnek bizonyult. Több bizottságban mű
ködik, — a kerületi ügyek sokszor hétszámra távol 
tartják gyülekezetétől.

Mindig szívesen dolgozik s amit elvégez, azt 
jól végzi el, abba beleönti egyházát szerető szivé
nek egész melegét, teljes tudását és lelkesedését; 
legutóbb is az egyházkerületi közgyűlés megbízá
sából terjesztette be nagy alapossággal kidolgozott 
jelentését az isteni tiszteletek egyöntetűségének 
kérdésében.

Tartsa meg az Isten abban a munkakedvben, 
amellyel most is közöttünk, értünk és sokszor 
helyettünk dolgozik. Adja Isten, hogy még sokáig 
elmondhassa azt, amit jubiláris ünnepén mondott:

Én nyugalom után nem vágyódom.
Sz. T.

Távolból.

Most a mi kedves olvasmányunk:
Hol jár, mit csinál a kis lányunk; 
Szerető szülék féltő gondját,
Az édes otthont, kik pótolják;
S a nyári égbolt lángsugára,
Hint-e elég rózsát utára.

Ott látjuk a hűvös Olt partján, 
Kisérgetjük a havas alján,
A bérc virágit véle tépjük,
A küzdelmet nem szánva értük;
S látván mosolygó, vidám körbe; 
Megfürdik lelkünk új gyönyörbe’.

S a másik kedves olvasmányunk:
Amit mi néki irdogálunk,
Utasítást ezért is adva,
Hogy mit tegyen, mit hagyjon abba, 
Hogy napról-napra telvén kedve,
Az Isten házát se feledje 1

Oh, a szülék reménye, vágya,
Hogy a gyermekük az Ég megáldja,
S ártatlan szivét megkímélje 
A bánat mind, mi őket érte,
Hogy ami fájt nekik a múltba’,
Ne lássák nála felújulva.

Albert József.

A nő hivatása a magyar protestan
tizmus küzdelmében.

Sztehlo Kornél felolvasása.*

A nő hivatása a családban a vallási közöny 
ellen síkra szállani. Erre a nőt nemcsak az teszi 
alkalmasabbá, mert a női kedély a szép, a nemes, 
az eszmények és a kegyelet iránt fogékonyabb 
mint a férfié, hanem az is, hogy a szív és az érze
lem művelése inkább a nő hivatása. A nő kevésbé 
töpreng és tépelődik vallási kételyek felett, mint a 
férfi, az igazi nő csak hinni és szeretni tud akkor 
is, amikor a férfinak a bölcselkedési tépelődésektől 
megháborgatott lelke nyugtalankodik és nyugvó
pontra jutni nem képes A nő mint anya, első sor
ban van hivatva a gyermekek íogékony lelkében 
a vallásosság csiráit elhinteni és fejleszteni. Az az 
ember, akinek vallásosságot gyermekéveiben szivébe 
nem plántálták, ritkán, és ha igen. csak nagy küz
delmek árán talál a vallásban megnyugvást.

A vallásos érzés művelésénél azonban a protes
táns nőnek ügyelnie kell arra is, hogy az igazi 
vallásosság ne fajuljon el azzá a szenteskedő ke
gyeskedéssé, amely szemforgatással és az ájtatosság 
külső hánytorgatásával magának akarj á tulaj doní-

* Felolvasta 1909 május 20-án az aszódi bányakeriileti 
leánynevelö intézet vallásos estélyén. Nagyszámú érdeklődő 
kérésére a kitűnő szerző átengedte Társaságunknak ez 
értékes dolgozatát, amelyben a lányokhoz szólva az anyákat 
emlékezteti kötelességökre. Szcrk.
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tani a mennyországba való jutás privilégiumát. 
Igenis imádkozzatok, kedves gyermekeim, és tanít
sátok imádkozni majdan gyermekeiteket is. De 
imádkozzatok értelemmel, amint az protestáns 
nőkhöz illik, imádságtok legyen az Istent kereső 
vallási kedélynek önkéntes és szükségszerű kifeje
zése, imádkozzatok azért, mert az Istenben való hit 
és az Istenben való bizalom titeket imára késztet 
és nem azért, mert attól féltek, hogy az Isten meg 
fog haragudni és meg fog büntetni, ha nem imád
koztok. Legyetek jók és istenfélők, tekintet nélkül 
arra, hogy vár-e reátok ezért jutalom itt vagy a 
túlvilágon. Ne a büntetéstől, az elkárhozástól való 
rettegés, amely a kegyeskedők legerősebb fegyvere, 
tartson titeket vissza a bűntől, hanem az az 
erkölcsi önérzet, amelyet Jézus tanításából ment
ietek, és ne rémítsétek el a gyermekeket a bűnnek 
és bűnhödésnek folytonos emlegetésével, mert ezek
nek ártatlanságuklian ilyenekről fogalmuk sincs és 
lelki világuk egészen megzavarodik, ha olyan dol
gokat emlegetnek előttük, amiket meg nem értenek.

Még ma is emlékszem, gyermekéveimben, talán 
tíz éves lehettem, egy hírneves katholikus Írónak 
ifjúsági irata került kezembe, amely valamely ret
tentő bűnről beszólt, amelyről nékem fogalmam sem 
volt és azért az erről megírt rémsóges prédikációt 
meg sem értettem. De a bűn oly élénk színekkel 
volt leírva, a bűnt követő rettenetes bűnhödés és 
az elkárhozás oly rémesen volt ebben az ifjúság 
részére írt könyvben lerajzolva, hogy abban a ret
tenetes félelemben, hogy én is abba a bűnbe estem, 
erős lázt kaptam és egész éjjel rémes víziók gyö
törtek. Anyámat aggasztotta állapotom, de én nem 
mertem vele ennek okát közölni, mert féltem, hogy 
ő majd felfedezi bennem a bűnt. Azt hitte, liogv 
a gyomromat rontottam meg, pedig a fantáziámat 
mérgezte meg egy az ifjúság erkölcseinek javítá
sára szánt szerencsétlen irat.

A protestantizmus elvéhez tartozik a szabad 
kutatás is. Mi követjük Pál apostol tanítását, aki 
azt mondta: mindeneket megpróbáljatok és ami jó, 
azt megtartsátok. A szabad kutatás azonban veszé
lyes fegyver, amely amint egyrészt az igazság fel
ismerésére szolgálhat, épp úgy tévelygésekre is 
szolgáltathat okot. A protestáns anyának tehát úgy 
kell nevelnie gyermekét, hogy értelmisége korán 
fejlődjék, hogy megtanulja az igazságot szeretni és 
hogy megkülönböztethesse az igazságot a hazug
ságtól.

A protestáns anyának tehát amel ett, hogy 
gyermekeit az igazi vallásosságban neveli, úgy kell 
irányítani a gyermeke nevelését, hogy az később, 
midőn érettebb korban önállóan gondolkodni kezd, 
ne foglaljon ellenséges állást a gyermekkorában 
beléje nevelt hittel szemben. Ezt csak úgy lehet 
elérni, ha már az első nevelés oly irányú, hogy a 
gyermek fantáziáját nem terheli csodákkal és ter
mészeti lehetetlenségekkel. A gyermek lelki tulaj
donsága, hogy mindent elhisz, ha aztán később, 
érettebb korában maga jön rá, vagy másoktól hallja, 
hogy amit neki zsenge korában mint való dolgot 
elmondtak, valótlan, meghasonlásba jön magával 
és kiábrándulásában nagy a veszély, hogy nemcsak 
azt utasítja el magától, aminek a valótlanságáról

meggyőződött, hanem azokat az örök igazságokat 
is, amelyek a keresztény vallás lényegét képezik. 
Az ilyen ember aztán, ha nem lesz is ellensége a 
vallásnak, de közönyössé válik iránta.

A protestáns anyának gyermekeit tehát nemcsak 
imádságra, hanem gondolkozásra is kell szoktatni.

íme, kedves gyermekeim, látjátok, milyen nagy 
tér és nagy feladat vár reátok, mint protestáns 
nőkre. Nagy lelki gazdagság és nagy műveltség 
kell ahhoz, hogy ti ezt a feladatot méltóan elvé
gezzétek. Egy protestáns nőnek sokat kell tanulnia, 
sokkal többet mint más nőnek, hogy annak a hiva
tásnak megfeleljen, amely reája vár. A művelődés 
és a műveltség fejlesztése leghatásosabb eszköze 
a protestantizmus megvédésének, mert a művelődés 
a protestantizmus éltető eleme. Ennek terjedésével 
lassan ugyan, de biztosan lebomlanak a börtönök
nek sötét falai, amelyekbe a klerikalizmus az emberi 
szellem fejlődését örök időkre bezárni akarta, és 
ledőlnek azok a válaszfalak is, amelyek az embert 
az embertől elválasztják.

Áttérek ezután arra a veszélyre, amely Magyar- 
országon a protestantizmust a klerikalizmus részé
ről fenyegeti.

A protestantizmust kiirtani lehetetlen dolog. De 
lehet a protestáns egyházakat számban és erőben 
gyöngíteni, és ez az, amire a klerikalizmus Magyar- 
országon vállalkozik, és ez képezi nálunk a veszélyt, 
amely ellen védekeznünk kell. Aki a történelemben 
lapozgatott, tudni fogja, hogy Magyarország állami
ságát és függetlenségét a protestantizmusnak köszön
heti. Ha Kollonics érseknek sikerült volna tervének 
azt a részét, hogy Magyarországot katholikussá 
teszi, végrehajtani, a másik két cél, hogy azt kol
dussá és rabbá teszi, éppúgy bekövetkezett volna 
minálunk, mint bekövetkezett másutt, ahol a pro
testantizmust kiirtották.

De a magyar protestantizmusnak nemcsak a 
múltban volt ez az államfentartó ereje. Magyar- 
országon, ez a szerep a jövőben is megilleti. Magyar- 
ország a klerikális és centralizáló Ausztriával és 
a szintén klerikalizmussal szövetkező délszláv törek
vésekkel szemben, csak úgy állhat fenn, ha a poli
tikai egyenlőség, a nemzetiségi törekvéseket is 
paralizáló liberalizmus, a más vallásúak és más 
nyelvűek iránti igazságosság és türelrnesség fog
ják vezérelni állami életét.

A klerikalizmus Franciaországban, Spanyol- 
országban és Olaszországban, tehát a kiválóan 
katholikus államokban azt idézte,/elő, hogy ott az 
államellenes szocialisztikus és ariarchistikus irány
zatok, amelyek pedig a keresztyén vallásnak leg
nagyobb ellenségei túlsúlyra vergődtek. Érthetet
lennek látszik, hogy egy irányzat, amely a vallá
sosságnak és Krisztus országának a földön való 
terjesztését tűzte ki feladatul, éppen az ellenkezőt 
éri el és mégis az elért eredmény természetes 
következménye ezen irányzatnak. A nép, amelyet 
századokon át tudatlanságban tartottak, amelyben 
a szabad gondolkodás mesterségesen el volt fojtva, 
felébred és gondolkodni kezd. így okoskodik; ámí
tás és csalás mindaz, amit eddig nekünk mondot
tatok. nem hiszünk a ti Istenetekben sem, mert 
nektek nem hiszünk. Azt mondjátok nekünk, hogy
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jóságos az Isten, hát jóságos-é az, hogy bennün
ket, akik véres verejtékkel dolgozunk, nyomorban 
hagy, amíg ti duslakodtok a földi javakban, ti 
annak az Istennek a szolgái, aki azt mondta, hogy 
oszszátok meg javaitokat a szegényekkel és azt, 
hogy az ő országa nem e világról való.

(Folyt, köv.)

A földmives-iskolában.
„Remélem, hogy esküdt társam egyedül áll föl

fogásával e kérdést illetőleg, mert hisz mindnyájan, 
kiknek érző szív dobog kebelünkben, tudjuk mit 
jelent az, ha saját tűzhelyünknél melegedhetünk. 
Gondoljuk meg, barátaim, mennyi munka és nél
külözés árán szerezte meg jobb napokban ez a 
most tehetetlen embertársunk ezt a kis hajlékot, 
hol most a kegyelem keserves kenyerét eszi. Elég 
szomorú ez már magában is, de míg saját födele 
borul reá, míg hűséges kézzel saját gyermeke ápolja, 
helyzete mégsem teljesen vigasztalan. Ne enged
jük úrrá lenni fölöttönk a józan okoskodást, — 
azért a kis fáért, amit eltüzelnek, azért a néhány 
koronáért, mibe a viskó fönntartása kerül, ne fosz- 
szuk meg az öreg koldust végső menedékétől, s 
engedjük hogy szemeit az örökös álomra a saját 
leánya foghassa majd le !“

Mihály gazda egy könnyet törült ki titkon a 
szeméből a keze fejével. Ejnye. Ejnye! Hát ilyes
mire oktatják őket a kevélység iskolájában?!

Azután vegytani óra következett, természetesen 
csak ennek alapelemei, amennyiben a mezőgazda
ság körébe vág és holmi kezdetleges mérnöki mun
kálatok ismertetése.

A műtrágyának a híre a tanyára is eljutott már, 
de egy-két zsáknál többel nem igen mert Szekér 
gazda mindeddig kísérletezni, félve, hogy többet 
árt, mint használ vele. Ezután már biztosra dolgoz
nak, mert a gyerek megtanulta, milyen földbe, 
melyik való.

Aztán eszébe jutott mennyit vesződtek tavaly 
egyik földjének fölmérésével, melynek egyik sarka 
olyan különös módon szögellik bele a szomszéd 
dűlőjébe. Pedig a komáját is elhívta e nagy vál
lalkozáshoz, meg a kovácsot, aki erősen bizony
kodott, hogy ért az ilyesmihez, de mégse tudlak 
zöld ágra vergődni. Ilyen eset többé nem fordulhat 
elő, kitellik már a háztól is egy kis tudomány.

Másnapra ünnepi díszt öltött a földmíves-iskola 
tágas épülete, s homlokzatán nemzeti színű zászlót 
lengetett a tavaszi szellő. A nagy terem fenyőágak
kal volt fölékesítve, borostyánfűzérek csüngtek az 
ajtók fölölt, s a fölolvasó asztalon szép virágcsokor 
pompázott. Egyre másra robogtak a kocsik, s közel 
és távolból tolongott a sokaság az ünnepélyre, meg
töltvén még az előcsarnokot is. Teljes papi díszben 
ott ült mindjárt az első sorban az esperes űr is, — 
talán mégse fognak hát itt csupa hiábavalóságokat 
beszélni!

Gyönyörű férfikar nyitotta meg az ünnepélyt, 
— a Szózatot énekelték. A Jancsi gyerek erős, 
tiszta hangja itt is kihallatszott a többi közül, mint

valamikor otthon, vasárnap éjjelenkint. De most 
épségben maradtak a köriilállók bordái, ablakok
ban, padokban, kérítésléczekben se esett kár.

Majd az igazgató úr lépett az emelvényre és 
szép záróbeszédet mondott. Beszélt a hazáról, mely
nek istenáldotta vidékein annyi munkás, derék nép 
lakik, amely nem tudja fölhasználni a természet
adta előnyöket, mert nem halad a korral, s a tudo
mány vívmányai előtte ismeretlenek. Lelkes szavakkal 
kérte tanítványait, hallgatóit, hogy ne mulasszanak 
el egyetlen alkalmat se a maguk továbbképzésére, 
legyenek szorgalmas, művelt, összetartó polgárai a 
hazának, mely csak így lehet nagy és szabad!

Kerék Mihály napestig elhallgatta volna e szép, 
okos beszédeket, űj érzések, gondolatok dobogtat
ták szivét, amiket dehogy tudott volna szavakba 
önteni. Milyen dicső, nagy dolog is az a haza! 
Lám, régente mikor a kiterjedt vasúti-hálózat nem 
könnyítő meg úgy a közlekedést, mint manapság, a 
termékeny bánság szülötte sohasem járt a kies Erdély
ben és a dunántúli csak hírét hallóita a fönséges 
Tátrának, mégis egyek voltak a hazaszeretetben, 
és ha veszélyben forgott a haza — mindnyájunk 
édesanyja, egy szívvel-lélekkel áldoztak érte vért, 
vagyont, életet! — Ma békés idők járnak, — nem 
karddal kell szolgálni a hazát, hanem törekvő ész
szel, munkás karokkal, ő már tehetetlen és öreg, 
de ím, itt a fia, a derék jó fia, aki helyette bát
ran a sorba lép —.

„Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel bőséggel,
Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel!“

Harsant föl lelkesen a szép nemzeti Hyrnnus, 
és Mihály gazda úgy érezte, mintha az ének szár
nyán az ő lelke is fölemelkednék a Mindenható 
trónusához, aki előtt ékes szavaknál kedvesebbek 
az egyszerű szivek mozdulásai.

Vége is lett már az ünnepélynek, de bizony a 
kevélységnek hire-nyoma se volt senki részéről, — 
ezt a tantárgyat az idén teljesen elhanyagolták. 
Aztán elbúcsúztak nagy hálálkodással mindenkitől 
és a hazamenetelre tettek előkészületeket. Az Évi 
leányzó alázatosan készült fölmászni a kocsi hátul
jába, egész természetesnek találva, hogy tovább is 
ott lesz az ő helye az abrakoszsákon, — de a 
bátyja nevetve kapta derékon és odaültette az édes
apja mellé a ruganyos első ülésbe. Mert a Jancsi 
már tudta, miféle hely illeti meg a nőt a házban 
és a családban és hogy önmagát becsüli meg, aki 
az asszonynak liszteletet ád.

Vígan kocogtak hazafelé, a zöldülni kezdő mező
kön át. Bizony a szép tavaszi nap kiválóan alkal
mas lett volna a munkára, de Mihály gazda nem 
bánta meg. hogy tétlen vesztegelt, mert érezte, 
hogy a mai magvetés derék és hasznos munka 
volt, amelyből áldás sarjadzik mindeneknek.

. Pszt! Itthon vagyunk hál' Istennek ! Édesanyám, 
lelkem, csakhogy újra látom! Megvan egészségben? 
Dehogy engedem kifogni, apámuram! Majd én 
elbánok a lovakkal és a többi jószággal is, csak 
feküdjék le minél előbb tudom úgyis megviselte 
az út !“

Sokáig fönnbeszélgettek akkor este, végre a fiú 
fölkereste régi nyugvóhelyét az istállóban a lócán,
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pedig az édesanyja ágyat bontott neki az első 
szobában, gondolván, hogy most már olyan uraság
hoz szokott.

Szombat este volt éppen, ilyenkor duhajkodnak 
a korcsmában a falubeli legények — Anna asszony
nak nem volt nyúgovása. Ezóta már biztosan az ő 
ha is közöttük van, hogy fölújitsa régi tekintélyét 1 
Éjféltájban óvatosan kilopódzott az istálló ajtó elé 
hallgatódzni, de a belülről kihallatszó egészséges 
hortyogás megnyugtatta őt aziránt, hogy a Jancsi 
most már többre becsüli anyugodt álmot a korhely- 
kedésnél.

Hétfőn reggel alighogy pitymallott, Kerék Mihály 
összeszedte-vette törődött csontjait, s magára öltve 
viselőruháját az istálló felé ballagott. Sürgős a 
munka, úgyis meg van késve a tavaszi szántás! 
Mily nagy volt azonban meglepetése, mikor a jászol 
mellett nem találta ott az ökröket, s a mezőre érve, 
három frissen tört barázdát látott feketélni az uga
ron, a szántóföld túlsó végén pedig éppen akkor 
fordult meg az ekével a kevélység iskolájából haza
került hú.

Minden úgy volt mint régen, —1 csak az ökrö
ket bíztatta most nyugodt, csöndes szóval, vad szit- 
kozódás és ütlegek helyett.

Minden a régiben ..maradt, Istennek hála! Béke 
és tavaszi ragyogás ömlött el a vidéken, — a kelő 
nap sugarai megcsillantak a munkában fényesre 
vált ekében, de mindennél fényesebben csillogóit 
az örömköny Kerék Mihály szemében.

Hedenstjerna után : 
j Farkas Mihályné.

VEG YES.
A dunántúli egyházkerület új felügyelője 

Véssey Sándor, volt somogyi esp. felügyelő és 
nagybirtokos lett. Az elrendelt második szavazás
nál reá 231 szavazat esett, ellenjelőltjére, dr. Ber
zsenyi Jenőre, aki a kerületi gyámintézet elnöke, 
131. Az új kér. felügyelőt lapunk részéről is üdvö
zöljük s munkájára Istentől gazdag sikert kívánunk. 
Arcképét és életrajzát közölni fogjuk.

Antal (tábor ref. püspök 40 éves egyházi szol
gálatának örömünnepét a ref. egyházhívek hatalmas 
részvételével ünnepelték meg Komáromban. Egy
házunk részéről Gyurátz Ferenc püspök és Zsilinszky 
Mihály kér. felügyelő vett részt. A király,fAntal 
Gábort a Ferenc József rend nagykeresztjével tűn
tette ,ki. Az ünnepi közgyűlésen nagy hatást tett 
gróf Tisza István főgondnok beszéde a „Ne temere“ 
pápai dekrétumról.

Templomszentelési emlékünnep. A Deák-téri 
ágostai hitvallású evangélikus templomot 1811 pün
kösd ünnepén szentelték föl. Ezért pünkösd,vasár
nap ünnepelték a templomszentelési emlékünnepet, 
amelynek jelentőségét Brotschkó Gusztáv Adolf és 
Raffay Sándor lelkészek méltatták szent beszédjük
ben. Az istentiszteleteken nagyszámú közönség volt 
jelen, amelynek soraiban Zsilinszky Mihály egyház- 
kerületi felügyelőt, Zsigmondy Jenő dr. közfelügye
lőt, Wagner Géza dr. egyházfelügyelőt, Beliczay

Béla fővárosi bizottsági tagot, Lampl Hugó fővárosi 
számvevőt, Mauritz Vilmos és Hősei István egyházi 
gondnokokat és az evangélikus egyház számos elő
kelőségeit láttuk. Az istentiszti let után a hívek az 
Úr asztalához járultak.

Új evangélikus egyházközség Budapesten. A 
budapesti ág. ev. hitvallású egyházközségek nem
rég elhatározták, hogy az óbudai leányegyház ön
állósítását megengedik és azt támogatni fogják. 
A III. kerületi egyházközség már meg is alakult 
és a presbitérium Szalay Sándor dr. egyház- 
községi felügyelő elnöklésóvel ülést tartott, ame
lyen elhatározták, hogy az új egyházközség lelkészi 
állását nyilvános pályázat útján töltik be ; e végből 
az egyházközség tanácsa megkeresi a kerületi es
perest. hogy a pályázatot mielőbb írja ki és ennek 
eredményéhez képest a presbitérium fog dönteni 
az új lelkészi állás betöltése dolgában.

Sclioltz Gusztáv bányakerüli ti evang. püspök 
f. hó 14—16. napjaiban Pozsonyban időzött, hogy 
a magyarhoni ág. hitv. evang. egyet, egyház thcol. 
akadémiájának idei szakvizsgálatain elnököljön. A 
vizsgálatra 16 ifjú jelentkezett, akik közül a vizs
gálatot 7-en jeles eredménynyel állották meg s 
elégtelen osztályzatot egyik sem kapott. A püspök 
teljes elismerését fejezte ki az elért eredményért. 
A vizsgát letett ifjak közül hárman külföldi egye
temre készülnek; nyolcat pedig június 30-án avat 
lelkésszé Scholtz Gusztáv püspök a budavári temp
lomban.

Az evangéliom új őrhelyei. A vaskürtvélyesi 
ev. anyaegyházközség egyik fiók egyháza: Szent- 
gotthárd missiói anyaegyházközséggé óhajt szer
vezkedni. Özv. Desits Gyuláné nagylelkű adománya 
s a hívek áldozatkészségéből a gyülekezet már 
tavaly szép papiaknak alkalmas házat nagy belső
séggel, melyre a templom is építhető lesz, vett. 
Újabban templomépitési célra helyben gyűjtést 
rendezett, melyre a kevésszámú hívek 45.000 
koronát áldoztak. A gyülekezet meg is alakult 
már, megválasztotta egyházi elöljáróságát, s most 
országos gyűjtéssel akarja még növelni alapját. 
Szentgotthárd Isten segedelmével kiváló állomása 
lesz Vasmegyében az evangyeliomnak. Még eddig 
csak kevés, körülbelül 150 léleket számlál, de a 
rohamos fejlődéssel hihetőleg emelkedni fog a hí
vek száma is, tekintve, hogy a több gyára (do
hány,- szövő,- óragyára) és főgymnasiutna mind 
több és több ev. családot vonz oda. A gyülekezet 
ügyeinek vezetése élén Mayer Károly felügyelő áll. 
Adja Isten, hogy mielőbb beszámolhassunk a misz- 
sziói állásnak lelkész alkalmazással teljes rende
zéséről. — Obányán Rupprecht Tassiló ev. föld- 
birtokosnak a Bakony mélyében fekvő birtokán az 
evangéliomnak szerény kis őrhelye keletkezett 
Nagy Ferenc tiszttartó már régebben buzgólkodott 
az odatelepedett evangélikus lakosság összegyűj
tésén és bennök az egy háziasság élesztősén. F. é. 
március 25-ón fáradozásának szép jutalmát,, látta : 
megtartathatott az első ev. istentisztelet, úri szent 
vacsora kiosztásával, melyen a cselédség élén, mint 
első részt vett a hitbnzgó tiszttartó. Ezentúl éven
ként legalább háromszor fog istentiszteletet tar
tani Horváth Dezső veszprémi lelkész, kinek köré
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he/. Óbánya tartozik, az ev. tanulók vallásoktatását 
a község tanítója Szabó Gyula vállalta. Isten ál
dása kísérje a hű munkásokat, hogy e kis őrhely 
is mind szélesebb körre áraszthassa szét az evan
gélium áldó világosságát. Nem árt emlékezetben 
tartani, hogy Óbányán, akkor Zámory Kálmán bir
tokán, rejtegették 1849-ben a bujdosó Kossuth 
Lajos gyermekeit.

A Kálvinünnep. Kálvin születésének 400 os 
évfordulója alkalmából Genfben, július 2., 3. és 4. 
napján nagyszabású emlékünnepély lesz Az ünnep
ségekre meghívott magyarországi református egy
házat hivatalosan: Antal Gábor püspök és gróf 
Degenfeld József egyházkerületi főgondnok veze
tése mellett Péter Károly, György Endre és dr. 
Nagy Dezső fogja képviselni. Mellettük egész sor 
kiránduló igyekszik Genfbe. — Az unitárius egy
házat Ürmössy Miklós, a Dávid Ferenc egylet el
nöke képviseli. — Hát az evang. egyház képvise
lete hol marad? Nem úgy járunk-e majd mint a 
hollandi Ruyter-iinneppel, ahonnan szégyenszemre 
szintén hiányoztunk, pedig Ruyter nékünk is volt 
valaki!

A Budapesti Iparosképzö Prot. Egylet június 
29-én megünnepli fennállásának ötvenedik évfor
dulóját. Kovács Zsigmond, az egylet buzgó elnöke 
ebből az alkalomból egy 'kétezer koronás alapít
ványt tett. melynek kamataiból oly szorgalmas egy
leti ifjúsági tag segélyezhessék, aki szakmájában 
való előhaladása céljából esetleg külföldre akar 
kimenni. Az egylet eddig már több mint háromezer 
iparos ifjúnak nyújtott bő alkalmat a társaskörben 
való önképzésre, akik közül már sokan mint ön
álló iparosok nemcsak a fővárosban, hanem a vidé
ken, sőt a külföldö i is tekintélyes állást foglalnak 
el a társadalomban. Az egylet felkéri volt tagjait, 
hogy a jubiláris közgyűlésen részt vegyenek és e 
célból lakóhelyüket, valamint foglalkozásukat lég 
később május végéig Falvay Antal ügyvezető tit
kárral (Bpest, VII1., Alföldi-u. 13 „Egyleti Otthon*') 
közölni szíveskedjenek.

Halálozás. Holkó Mihály rókusi lelkésztársunk 
édesanyját elszólította az l r. Fájdalmát enyhítse 
az igaz baráti részvét!

JÓ KÖNYVEK.
Lelki Tavasz. Kovács Andor, orosházi evang. 

leikés/., akinek Balzsam című imádságos könyve 
évek óta közkézen forog, s aki egyike legkiválóbb 
egyházi szónokainknak (egész sor kiadott beszédje 
róla a bizonyság), Lelki Tavasz címen új imádsá
gos könyvet írt és adott ki gyermekek, ifjak és 
hajadonok. számára. A könyvecske, amelynek ízlé
ses formája első pillanatra figyelmet kelt, szerző
jének értékes irodalmi sajátságait teljes gazdag
ságukban tünteti fel. Kovács Andor jói eltalálja a 
gyermek eszejárását és beszédmódját. Részei a 
következők : Az Úr imádsága, Vasárnapi és hét
köznapi imádságok, Ünnepi imádságok, az élet 
különböző viszonyaira vonatkozó és alkalmi imád
ságok, végül függelék. A könyv háromféle kötés

ben jelent meg. Ára egyszerű vászonkötósben 2 kor., 
díszesebb vászonkötésben, a címlapon aranyozással 
3 kor., bőrkötésben, kis láncon függő szívecskével 
ellátott csat'al, tokban 6 kor. A kedves kis köny- 
V' cske megrendelhető a szerzőnél Orosházán.

Egyházi beszédek a szocializmusról. Paulik János, 
nyíregyházi lelkész, Családi Lapunknak egykori 
szerkesztője, akinek egyházirodalmi munkássága 
kötetekre rúg s aki annak idején Budapestnek 
egyik legszívesebben hallgatott egyházi szónoka 
volt, három érdekes prédikációt tett közzé a szocia
lizmusról. Mindenesetre csak üdvözölni lehet azért 
az elhatározásáért, hogy ily korszerű kérdést az 
evangélium világánál megvizsgál és nem engedi át 
közönségét olyanok magyarázatainak, akik kellő 
kritika nélkül s elfogultan szólnak hozzá a kérdés
hez. Paulik helyesen fogta fel tárgyát, amidőn jogos
nak ismeri el azt a törekvést, hogy a közjóiét, jobb 
sors megvalósuljon, az egyenlő teherviselés életbe 
lépjen s a gyenge az erősek önzésével szemben 
védelmet találjon. Ezt azonban csak az általános 
emberszeretet teremtheti meg a földön, amelynek 
Jézus vallása volt a magvetője. A szépen kidol
gozott három beszéd, amiből a szerző szíves enge- 
delmével mutatót is hozunk, 80 fillérért megren
delhető lapunk szerkesztőségében is, vagy pedig a 
kiadónál: Hegedűs és Sándor cégnél Debrecenben.

Lampérth Géza verskötete, A boldogság vándora, 
megjelent s a megrendelőknek szétküldetik. Újabb 
megrendelést még mindig elfogad a szerkesztő 
kötött példányra 5 K, fűzött példányra 3 koro iával.

Luther-Társaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1909 május 1-töl 31-ig 

befolyt összegek kimutatása :
1. Alapítótagok kamatfizetése 1909-re: Molnár Viktor, 

Sróter Alfréd, Szőts Pál, Budai egyház.
2. Alapítótagok tőkefizelése Bulkeszi egyház.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: Isó Dániel, 

Benkö Gyula. Fabiny Gyula, Édeskuty Jenő, Gregersen 
Guidbrand Szász Lajos, dr. Bakody Tivadar, Mauritz Vilmos, 
Walther Ágost, Horváth Ödön, özv. Haberorn Jonathánné, 
dr. Boros .Jenő, dr. Pözel István, Rock István, dr. Petöcz 
Károly, dr. Telegdi Iioth Jenő, Polner Aladár, Loisch Ede, 
Broschko G. Adolf, Bercczky Sándor, Wéber Adolf, Deák- 
téri ág. h. ev. leányegylet, Harsányi Oszkár, dr. Zolnay 
Jenő. Schreiner Rezső, Jármay Jenő, Budai elemi iskola. 
Horváth Sándor, Beliczay Béla, Matuska Petemé, dr. Loire 
Károly, br. Podmaniczky Gyula, Havas Rezső, Szteliló Öttó, 
Benedikhy József, Brocskó Lajos, dr. Kuzmik Pál, Franosek 
Imre, Vallentinyi Aladár, Berregh Sámuel, Deáktéri elemi 
és polg. isk ta .ítótestiilot, Miinster Károly dr. Terray Pál, 
Ajkás egyház, Pósch Gusztáv, dr. Belohorszky János, 
Schuszter Károly, Lengyel Lajos, Czeglédi egyház, Seholtz 
Ödön, Czékus László, Draskóczy Béla, Broppa Gyula, 
Szlanka Gusztáv, Busa János, Daray Vilmos, Kattinka 
Kornél. 1908 és 1909-rc: dr. Margittay Antal, Sommer 
Gyula. 1907—1909-rc. : Váci egyház 1908-ra : Szabó Lajos, 
Ringbauer Gusztáv 1907-re: Csók György, Váci felső tanító 
egylet. 1907 és 1908-ra: Falvay Antal.

4 Fiókegyleti rendes tagtól évi 4 koronával, 1909-re: 
Schweizer Jakab, Rábavidéki egyház Fajtsik Pál. 1906 r a : 
Gerber Miklós.

5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1909-re : 
Walter Péter, Nádassy János. 1908-ra: Bajkai egyház.

Összesen befolyt 659 korona.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1909 június 1.

B endl Henrik
társ. pénztáros.
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A protestantizmus haladásának akadályai.
Egyháztársadalmi tanulmány. írta ifj. dr. Berzsenyi 
Jenő. Ára GO fill., portómentesen küldve 65 fitl.

Sztehlo Kornél felolvasásai. I. Modernizmus 
és protestantizmus. 11. A jövő vallása. Ára 1 kor., 
portómentesen küldve 1 kor. 05 fill.

Házi oltár. Iskolák és magánosok házi buz- 
gólkodására szánt evangéliomi elmélkedések. I. 
Adventtól pünkösdig. írta Raffay Sándor. Ára 
1 kor 50 fill., portómentesen küldve 1 kor. 60 fill.

Zsilinszky Mihály újabb munkái:
A magyarhoni protestáns egyház története

a művelt közönség számára, Farkas József, Kovács 
Sándor és Pokoly József közreműködésével szer
kesztve. Remek képes díszmunka, közel 300 kép
pel a szövegben, 12 műmelléklettel és számos 
kézirathasonmással. Ára fűzve 14 kor., vászonba 
kötve 17 kor., díszes és tartós félbőrkötésben 19 kor.

Az 1848-iki vallásügyi törvénycikk törté
nete. Képes kiadás Ára fűzve 2 kor.

Papi kongrua és a jogegyenlőség. Ára 
fűzve 1 kor.

Miről van szó? Válaszul némely támadásokra. 
Ára fűzve 1 kor.

Negyedfélszázados főiskola Sopronban. Em
lékfüzet a soproni evang. líceum 350 éves jubileu
mára. írta Payr Sándor. Ára 1 kor.

A pietizmus pedagógikája. Spencer, Francke 
és a magyar pietista-nevelők. Neveléstörténeti 
tanulmány. írta Payr Sándor. Ára 2 kor.

A protestáns pedagógia eszméje. írta dr. 
Szelényi Ödön. Ára 30 fill.

Írói arcképek. Népszerű tanulmányok. Hat 
képpel. írta dr. Szelényi Ödön. Ára 2 kor. 50 fill.
.. Öngyilkosság és etika. írta dr. Szelényi 

Ödön. Ára 2 kor.
Comenius Ámos János és Apácai Cseri 

János pedagógikájának birálatos egybevetése, 
különös tekintettel a felsőbb oktatásügyre. írta 
Algöver Andor. Ára 1 kor.

Ad astra, A művelt társadalom kérdéseiből. írta 
Kapi Béla. Ára 3 kor. — T a r t a l m a : De profun- 
dis (A műveltek társadalma) A boldogság (Levél 
egy boldogtalan asszonyhoz). A szenvedés. A mű
veltség. A női szépség. Ad astra (Életideálok).

Harangszó. Hat vallásos ének zongorakisé- 
rettel. Szerzi Kapi Gyula. Ára 3 kor.

Szavaló és daloskönyv nemzeti ünnepé
lyekre. A magyar tanítóság és a magyar ifjúság 
számára szerkesztették Mendöl Ernő és Tóth 
Aladár. Ára vászonba kötve 2 kor.

A római katholicizmus és a protestantiz
mus befolyása, és jelentősége az államra. írta 
Boross János. Ára 3 kor.

Ez a munka nagy kavarodást idézett elő az ellentáborban. 
Támadója, a katholicizmusnak egy oszlopos tagja, mindent 
Ígért a szerzőnek, ha beismeri tévedését, de ez nem történt 
meg, hanem erősen visszaverte a támadást.

Legjobb szakácskönyv
a Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította, 
magyarázatokkal ellátta és szerkesztette alsó- 
szopori Nagy Ferenczné. Ára fűzve 3 kor., kötve 
3 kor. 60 fill. Portómentesen 20 fillérrel több.

Ima- és emlékkönyvek.
Paulik János: Konfirmációi emlékkönyv az

evang. prot. serdülő ifjak és hajadonok számára. 
Ára kötve 3 kor. 50 fillér, díszkötésben 6 kor.

Payr Sándor: Hárfahangok. Vallásos költe
mények gyűjteménye egyházi és iskolai haszná
latra. Ára díszkötésben 5 korona.

Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv 9 ik 
bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14'/s \ 9  cm nagy
ságban 1 kor. SOfill., fekete bőrbe kötve arany vágás
sal tokban 6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv. ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., aranyvágás
sal, tokban 3 K. fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 6 K, párnázott borjubőrbe kötve 8 K.

Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete 
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban 6 kor.
— — Őrangyal. Prot. ifjak és leányok különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjúbőrkötésben, tokkal 6 kor.

Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv 
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás. 
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.

'Székács József: Imádságok és buzgólkodá 
sok evangyéliumi prot keresztyének számára. 6. 
kiadás. Vászonba kötve 14 '/SX 9  cm. nagyságban, 
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor. 
Bőrbe kötve arany vágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjubőrbe kötve 10 korona.

Énekeskönyvek.
Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve 

2 kor. 20 fill — Egész vászonba kötve, valódi 
aranynyomású kehellyel 2 kor 60 fill. Chagrin 
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel 
és metszettel 6 kor. — Finom chagrinbőrbe kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel és aranymetszés
sel 7 kor. — Finom chagrin bőrben, valódi arany
nyomású kehellyel, kapoccsal és aranymetszéssel 
7 kor. 50 fill. — Finom chagrin bőrben, valódi 
aranynyomású kehellyel, gyöngyvirágdíszítéssel, 
arany és fehér nyomással 8 kor. — Párnázott 
borjúbőrben, valódi aranynyomású kehellyel, arany 
szegéllyel és aranymetszéssel 10 kor. 50 fill.

Győri énekeskönyv. Egész vászonba kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel 3 kor. 60 fill. — 
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehely- 
lyel és aranymetszéssel 8 kor.

— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Békéscsabai énekeskönyv. Egész vászonba

kötve, valódi aranynyomású kehellyel 3 kor
— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Beliczay-féle keresztyén halotti énekes

könyv. Egész vászonba kötve 2 kor. 40 fill.
Aranykönyvek egyházak részére, legdíszesebb 

selyem-v. chagrin bőrbe kötve, gazdagon aranyozva, 
a nagyság és terjedelem arányában 30—40 kor.

Új előfizetőink figyelmébe ajánljuk, hogy az 
Evangélikus Családi Lap 1907. és 1908-iki év
folyamaiból vannak még teljes példányaink, melyek 
könyvkereskedésünkben egyenkint 1 K ért kaphatók.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 45374

FIGYELEMRE MÉLTÓ KÖNYVEK!
a Luther-társaság ev. könykereskedéséből

Budapesten, VIII. ker. Szentkirályi-utca 51/a.


