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Bizalom .
Benned bízom, benned remélek,
Oh Isten, örök szeretet!
Mint a nap élteti a földet,
Úgy éltet a te szellemed.
Hozzád fogódzom élő hittel 
És Te engemet nem taszítsz el.

Ámbár néha csapások érnek 
És egem gyászra alkonyul,
Te terheim megkönnyebbíted,
S egemről a gyász elvonul.
Szerelmed mennyei sugára 
Alásüt zordon éjszakámra.

Tudom, hogy mindenütt jelen vagy, 
Bármerre vessen végzetem,
Te vezérled szivem ütésit,
Kezedben egész életem.
Benned mozgok, vagyok és élek, 
Semmi vész közt azért nem félek.

Az első lehellet-vételtől 
Jelen percig védelmeztél,
Te lész velem éltemen által,
Velem lész sírom szélinél.
S mint az éjt a csillag sugárral, 
Beszövöd éltem boldogsággal.

Nem szünlek meg imádni téged, 
Teremtőm, Atyám, Istenem!
Lelkem legbensőbb gondolatja,
Szivem álma tied legyen.
Felszentelem magam egészen,
Atyám, légy vélem, légy vezérem !

Medgyes Lajos.

Krisztus a mi gazdagságunk.
(folytatás.)

Nem irigylem én a róm ai katholikus egy
háztól az ő csodálatos és pompás szervezetét; 
nem irigylem tőle fényét és hatalmát, nem 
befolyását és diplomatiai ügyességét, — az ő 
gazdagságát sem irigylem. Mert utóvégre mind 
ez értéktelen és hiábavaló, ha arról van szó, 
hogy mivel és hogyan lehet a lelkeknek békes
séget adni. A valódi vallásos szükségletet ilyen 
külsőségekkel nem lehet kielégíteni. Róma erre 
nagyon is szegény. A mi egyházunk éppen a 
legmélyebb vallásos szükségletet képes kielégí
teni, m ert az evangyéliom vigasztalását a maga 
teljességében bírja. Ezért a mi egyházunk iga
zán lelkipásztori egyház, amelyben mindenki 
megtalálja lelkének nyugodalmát, az örök élet

bizonyos reménységét, aki csak kincseivel él. 
íme, ez a mi szegénynek tartott evangélikus 
egyházunk tényleg mégis gazdag. Krisztus a 
mi gazdagságunk : ő benne örök mennyei 
kincsünk van.

2. De szeretteim az Úrban, a gazdagság 
nemcsak abban áll, hogy valaminek birtokában 
vagyunk, hanem abban is, hogy a bírt jószágot 
másokkal megosztjuk. így van ez nálunk is. 
A mi egyházunk nemcsak azért gazdag, mert 
Krisztusban örök mennyei kincse van, hanem 
mert általa másoknak is örök mennyei kin
cseket juttat. Ez egyszersmind szent kötelessége. 
Pál apostol, amikor a korinthusbelieket arra 
emlékezteti, hogy mi mindennel bővölködnek 
— tudniillik hittel, Isten beszédével, tudomány
nyal, minden szorgalmatossággal és hozzánk 
való szerelmetekkel — azt is mondja nékik, 
sőt arra inti ő k e t: meglássátok, hogy e jótéte
ményben is bővölködjetek és hogy a ti szerel
meteknek tisztasága is bizonyos legyen minde
neknél. Ha bírjuk a tiszta evangyéliomot, akkor 
azt hűségesen érvényesíteni, azaz hirdetni kell. 
Erre éppen a mi korunkban égető szükség van. 
Jól tudom, szeretteim az Úrban, hogy sokan 
azt tartják, a régi evangyéliom m ár nem idő
szerű, nem a korhoz illő, rég meghaladott 
álláspont s mégis éppen a mi korunkon csak 
ez a régi evangyéliom segíthet, — és nagyon 
is korszerű. Mert a mi most a sziveket nyug
talanítja, szintén nem más, mint az emberiség 
ős baja — a bűn. Erre pedig csak egyetlen 
örök gyógyító szer van: a Krisztusban való bűn
bocsánat, tehát a régi evangyéliom a keresztre 
feszített s feltámadt Krisztusról. Csak hirdessük 
bátran ezt az evangyéliomot, így osztogathatunk 
kincseket, így gazdagíthatjuk a mi korunkat is. 
Összefér ez a legnagyobb míveltséggel, a leg
mélyebb tudománynyal. Ahogy egyházunk hir
deti az evangyéliomot, oly egyszerűen, minden 
rajongástól menten, éppen így való a mi korunk
nak. Benső megindulással olvastam egy bizo
nyos dr. Heynemann nem rég megjelent élet
rajzában, hogy ezen Izraelből származó tudós, 
aki a mi korunk miveltségének magaslatán 
állott, hosszas és mélységes kutatások után 
semmi másban nem bírta föllelni szivének nyu
galmát és boldogságát, mint az evaugyéliomban, 
amint ezt a mi egyházunkban és a mi hitvallá
sainkban találta. Pedig nem közönséges szellem 
volt, barátja a híres Nietzschének. Ez csak egy 
példa; de mint ilyen is arra serkentsen ben
nünket, hogy új erővel s a mi korunk saját
ságait figyelembe véve ugyan, de mégis törhe
tetlen hűséggel hirdessük a meg nem másított 
régi evangyéliomot.

Gazdagíthatjuk az evangyéliom ezen hirde
tésével a mi drága hazánkat is. A történet 
bizonyítja, hogy a mi egyházunk aránylag leg
több nagy embert adott a hazának, a közélet
nek. Ez nem véletlen dolog. Az evangyéliom 
jellemképző hatalom. Férfias, szilárd, megbíz
ható jellemekre, akik nem alkusznak meg a 
különféle pártérdekekkel, — ilyenekre különö-
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sen most van égető szükségünk, ha azt akarjuk, 
hogy közéletünk kóros állapotából kigyógyuljon. 
E téren tehet a mi egyházunk legtöbbet. Tegyen 
i s ! Érvényesítsük a nekünk adott kincset, a 
tiszta evangyéliomot, hogy hazánknak ilyen 
jellemeket nevelhessünk: ez a legfőbb szolgálat, 
amit e téren végezhetünk.

Istennek hála, egyházunk ma is nevel ily 
jellemeket. Erre a mai nap, mint ritka szép 
ünnepnap, fényes tanúbizonyság. Egyházkerü
letünk elnöksége a mai napon üli 50 éves jubi
leumát annak, hogy egyházunk szolgálatába 
lépett. Ötven esztendő! Hosszú id ő ! S egy
házunknak épen azon korszaka ez, amely a 
legnagyobb, a legmélyebbre ható változásokkal 
próbálta meg, de amely egyszersmind új és üdvös 
alkotások korszakává lett Püspökünknek, fel
ügyelőnknek mind a keltőből kiváló rész jutott. 
Mind a kettőben igazi evangyéliomi jellemek
nek bizonyultak ők. Velők együtt örvendünk 
e szép ünnepnek és kérjük a jóságos Istent, 
hogy tartsa meg őket egyházunk s hazánk 
javára sokáig. Ameddig ilyen férfiaink vannak, 
egyházunk kincsei mindig érvényesülnek a köz 
javára.

Gazdagíthatjuk korunkat továbbá a szeretet- 
tevékenység, az atyafiúi szeretet műveivel is. 
A valódi keresztyén szeretet az evangyéliomi 
hittől ered, az evangyéliomból fakad. A mi 
egyházunk, mert bírja a tiszta evangyéliom 
kincsét, a leggazdagabb lehet a keresztyén 
szeretetben és a szeretet műveiben. Alkalom 
gyakorlásukra kiváltképen a mi napjainkban 
akad elég. Sok és nagy munka vár reánk, csak 
érvényesítsük e téren is a nyomorúság külön
féle fajaival szemben Krisztus evangyéliomának 
erejét. Éreztessük a szívekkel ez úton is, hogy 
milyen gazdagok vagyunk.

Végre azt is fogjuk tapasztalni, hogy az 
evangyéliomból fakadó hit s a vele járó  keresz
tyén szeretet még a földi javakat is javunkra, 
áldásunkra fordítja. Erre Gyámintézetünk a 
legjobb példa és a legszebb bizonyság. Szegény
ségünk dacára, évenként ezreket gyűjt, ezreket 
oszt s így azokon segít, akik szegénységükben 
m ár-m ár elcsüggedtek. így tehát mégis gazdagok 
vagyunk.

*  *
*

Igenis, szeretteim az Urban, gazdagok vagyunk ! 
Krisztus a mi gazdagságunk. Ő benne örök 
mennyei kincsünk van, ő általa örök mennyei 
kincseket osztogathatunk másoknak is. Óh nem 
féltem én a mi drága egyházunkat! Amíg ősi 
alapján áll, amíg a tiszta evangyéliom egyháza 
marad, addig élni és maradni fog, addig gazdag 
is, mert Krisztus az ő gazdasága. Ámen.

Schmidt Károly Jenő 
lic. theot.

19. sz.

Wímmer munkássága.*
írta T)r. Magyar Győző.

(Folytatás.)

Ez a termékeny esztendő valósította meg azt a 
nagyszerű tervet, mely saját vallomása szerint két 
évtizeden át foglalkoztatta reformgondolatoktól he- 
vülő agyát, a felsőlövői tanítóképző intézetet. Egy 
nem is másfélezernyi lakosú helység életre hívja 
azt, mire addig az ország legnagyobb evangélikus 
gyülekezetei nem mertek vagy nem tudtak gondolni. 
Kivihetetlennek látszó merész terv, de Wimmer 
vasakarata kivitte.

1842 áprilisában kezdődött meg a földmunka az 
épület alapozásához s máj. 13-án, pünkösd harmad
napján lefektették az alapkövet. Az építés költsé
geinek előteremtésére fáradhatatlan tevékenységet 
fejtett ki. Híveit saját példájával buzdította áldo
zatkészségre s nem restéit kérni sehonnan, a hon
nan várhatott valamit. S szava nem volt kiáltó szó 
a pusztában. Még külföldről is támogatták a szép 
célt nemes emberbarátok. Óit állt az adományozók 
élén az áldott emlékű Mária Dorottya is 500 
forinttal.

1845 tavaszán készen állt az épület s fényes 
ünnepség keretében adta át azt Wimmer és Kühne 
Ferdinánd az új igazgató az egyház, a haza és a 
tudomány szolgálatának május 12-én.

De a munka java csak most következett. A 
számadások szerint az épület 33 ezer frt-ba került, 
holott a fedezet csak 6900 frt volt. Ezt előterem
teni nem lehetett kicsinység. Hát még az intézet 
felszerelése és fentartása! A kerületi gyűlésen meg 
is kérdezték, hogy tartja fenn iskoláját. Az erős 
lélek válasza ez volt: „Remélem, az Úr Jézus még 
nem mondott csődött".

Még abban az évben kiutazott Németországba 
s ott megnyitotta a Gusztáv Adolf-egyesület hatal
mas segélyforrását, mely azóta annyi hálára köte
lezte Lövőt és a magyar evang. egyházat. Befolyá
sos összeköttetései révén még IV. Frigyes Vilmos 
porosz királytól is 10,000 frt-nyi adományt eszkö
zölt ki. Itthon is sokat gyűjtött. A főhercegnő 
megint küldött 2000 frt-ot.

Szegény tanítók szemináriumának nevezte el 
intézetét, mely elsősorban Lövőt és környékét kí
vánta ellátni jó tanerőkkel s négy éven át képezte 
őket, holott a kir. katli., mondhatni, állami képzők 
is csak két évfolyamúak voltak.

A képző fenmaradásának biztosítására megal
kotta a „tan- és nevelőinté/.et“-et, azaz internátust. 
Ebben a középiskola alsóbb osztályainak megfelelő 
tanításban, egyúttal ellátásban részesültek az ország 
különböző részéből, sőt még Ausztriából is idekül- 
dött ifjak, kiknek tan- és ellátási díjából fenmaradó 
haszon a képző javára volt fordítható!

Az intézetek osztályai fokozatosan nyíltak meg. 
A képző első évfolyamába 12 jótehetségű lövői 
parasztfiút vett fel, kik a népiskola hat osztályát

* Mutató a Luther-Társaság kiadásában legközelebb 
megjelenő „Wimmer Gottlieb Ágost, Felső-Lövő nagy papja" 
c. munkából, amelyet a szerző eredeti forrás kutatás és 
tanulmányozás alapján írt.
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elvégezték. Tanár kezdetben három volt, Kühne 
igazgató, Láhne Frigyes, ki később Sopronban ala
pított lövői mintára internátusos tanintézetet és 
Somorjay Mihály, később a pozsonyi főreáliskola 
tanára, csupa kiváló tanerő, kiknek kiválasztása 
Wimrner éles szemét dicséri.

így ültette el e nagy ember a kicsiny mustár
magot, mely azóta terebélyes fává izmosult. Mert 
a tanítóképző ma is virágzik, a tan- és nevelőinté
zetből pedig később gimnázium és reáliskola fejlő-

nyeket letörölt, sebeket orvosolt, visszaéléseket meg
szüntetett s tömérdek áldást terjesztett. Maga em
líti, hogy „a halotti torokat, lakodalmakat, keresz
telőket, mulatozásokat szelídítette szigorú őrködése 
és pihenést nem ismerő fáradozása; némelyiküket, 
mint a halotti torokat egészen megszűntette. A csa
ládi élet javításán is buzgólkodott. A női nem elleni 
durvaságnak vasszigorral vetett véget". Bizony, ha 
valaki nagyon próbára tette türelmét, megkeserül- 
hette. Úgy tekintette ily hívét, mint az apa rossz

Wimmcr emlék-hárs Felsölövőn.

dött ki s bár az utóbbi már nem létezik, az előbbi 
nyolcosztályú teljes főgimnáziummá vált.

Ez főműve, mely őt a hallei árvaházból kifej
lődött iskolaváros alapítójának szellemi testvérévé, 
a magyar Franckévá avatja.

De még egyéb érdeme is volt s nemcsak egy.
Első sorban községe népének élt, annak volt 

apja és testvére, ura és szolgája, egyszóval min
dene. Ezért sóvárogtak úgy utána, mikor Modorba 
távozott. S hogy megint az lesz, ha visszatér, ezt 
ígéri, mikor így ír: „Hogy én, mint ezelőtt, himlő 
eílen oltani, segíteni fogok, ahol tudok, tanáccsal 
és tettel benneteket gyámolítani foglak, s az 
enyéimmel együtt barát és segítő leszek minden 
ínségben, azt úgy is tudjátok".

S amit Ígért, becsületesen megtartotta. Kony

áira tért gyermekét, kit büntet, hogy megjavítsa. 
Viszont a szegényekkel, szerencsétlenekkel és szen
vedőkkel szemben szelíd, résztvevő lelkiorvos volt.

De nemcsak a lelkibetegségek orvosa volt, ha
nem a testieké is. Házi patikájából gyógyítgatta a 
község betegeit s a szegények közt ingyen oszto
gatta az orvosságot. Ha kellett még fogat is húzott. 
De leginkább csodálatot érdemel, hogy valósággal 
korát megelőzve, még himlő ellen is beoltotta a 
gyermekeket s az oltás megtörténtét oltási igazol
vánnyal bizonyította. Saját állítása szerint valami 
15,000 gyermeket oltott be. Bauhofer, budai lelkész, 
írja naplójában, hogy egy vasárnap délután szeme 
láttára több betegnek orvosi rendelvényt írt s 140 
gyermeket oltott be.

Hagy érdeme volt, hogy népét kiszabadította
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abból a megalázó helyzetből, melyben addig poli
tikailag tartották. Mihelyt a törvény lehetővé tette, 
1840-ben, karöltve az akkori derék biróval, Polster 
János G-yörgygyel, megváltotta községét a földesúri 
szolgálatoktól, melyet a Batthyány-uradalom iránt 
tartozott teljesíteni. Az egész országban Felsőlövő 
lett a második „szabad község*.

Még az észszerű gazdálkodásban is tanítómes
tere volt e rendkívüli egyéniség népének. Különö
sen a gyümölcsfatenyésztést karolta fel. „Pompás 
gyümölcsfajokat honosítottam meg, — írja ő maga — 
megtanítottam a faiskola alapításának módját s ter
vem volt Felsőlövőt egy, nagy gyümölcstenyésztő 
társasággá egyesíteni*. Úgy tervezte, hogy a tár
saság minden tagja vagy húszféle nemes gyümölcsöt 
termeljen s a társaság vezetősége, mely felelőssé
get vállal a fák és gyümölcsök nemességéért, össze
köttetést biztosít számunkra nemcsak a belfölddel, 
de még a külfölddel is. Milliókat várt e terve 
kivitelétől, de abban sorsa szerencsétlen fordulata 
megakadályozta. De azért érzi Lövő e téren is 
áldásos hatását s a község ma is úgy fekszik a sok 
gyümölcsfa közt, mintha az egész egy kert volna.

(Vége.)

Egészség.
Az egészség a legfőbb jó a világon, földi létünk 

boldogságának alapföltétele. Csak egészséges test
ben lakhatik ép, erős lélek, amely nem üt pár
tot a létező világrend ellen, hanem egész oda
adással szenteli magát hivatásának, hogy a végzet 
által számára kijelölt munkakört egészen betöltse. 
Az egészséges ember vidám és kevéssel megelé
gedő, meglátja és tudja élvezni azt a sok jót, mit 
a természet és az élet a legszegényebb halandó
nak is olyan pazarul nyújt és mert igy az egész
ség a társadalmi rendnek olyan elvitázhatatlanul 
hatalmas támasza, semmi áldozatot se szabad nagy
nak tartanunk annak megőrzéséért, vagy — ha 
mégis elveszett — visszanyerése céljából.

Ezt az életelvvé emelt meggyőződést kell hogy 
beleoltsa gyermekei leikébe minden lelkiismeretes 
családanya s kétszeres gonddal szentelje magát e 
föladatnak leányával szemben, kinek jószívűségétől 
és céltudatos előrelátásától majdan egy újabb nem
zedék testi-lelki jólléte függ. A részvét nemes ér
zelme úgyis mélyen gyökeredzik az asszonyi szív
ben, — az irgalmasság eszméje mindenha jóságos 
arcú nő alakjában ihlette meg a művészetet; — 
nem a fényes bálteremben, nem is a közélet ön
erejéből kiküzdött bármely magas polcán, hanem 
betegágy mellett virrasztva, sebet kötözve gyöngéd 
ügyes kézzel, volt minden idők óta leginkább helyén, 
tiszteletünkre legjobban érdemes — az asszony. Sze
rencse, hogy e hivatás érzete szinte ösztönszerűen 
nyilatkozik meg minden női lélekben; a kicsi leányka 
már dédelgetve ápolja betegnek vélt babáját, meg- 
fujdogálja és bekötözi a kis öccsének vérző ujjacs- 
káját, éleszteni kell e szent tüzet, hogy melegség 
és jóllét áradjon általa mindenekre.

Saját testének észszerű ápolása által ébreszte
ném föl benne mindenekelőtt az egészség nagy 
horderejű fontosságának tudatát. Amely gyermek 
tisztában van az alapos fürdés nélkülözhetlen vol
tával, aki minden étkezés előtti mosdással és száj
öblögetéssel védekezik a lehetőség határán belül 
a fertőző betegségek ellen, aki tudja, milyen káros 
a szervezetre a minden átmenetnélküli gyors hő
változás, az nem fogja könnyelműen kockára tenni 
egészségét azzal, hogy fölhevülten a földre üljön, 
vagy beteges társa után ugyanazon pohárból igyék 
(annyi bajnak kútforrásai az iskolákban !) sőt figyel
meztetni fogja kis barátait is hasonló elővigyá- 
zatra.

Megismertetném őt idejekorán az egészségtan 
követelményeinek alapelveivel; tudja, hogy a tisz
taság életföltétel, míg a szenny és a romlott levegő 
tenyésztő melegágya minden halálos veszedelem
nek. Belevonnám őt még zsenge korában a ház
nál előforduló kisebb bajok kezelésébe; tudja mi 
okoz enyhülést, mint kell tennie és hogyan kell vé
dekeznie, hogyan kell uralkodnia idegein egy eszme 
szolgálatában. Meg nem engedném, hogy az irtózat 
úrrá legyen fölötte, amikor lélekjelenlétre és bátor 
segítségre van szükség; a finoman nevelt kisasszony, 
aki kecses pózban ájultan omlik össze a cseléd 
megégetett kezének láttára, elveszti majd fejét, ha 
saját gyermekét éri valamely váratlan baleset s 
talán örökké helyrehozhatatlan szerencsétlenség 
okozója lesz. Elfutni a bajok elől csak a gyávák 
menedéke, helyt állani és szembenézni a veszély- 
lyel, nemcsak a jó katonának, a jó anyának is kell. 
Ezt a törhetlen kötelességtudást önteném mindenek
előtt szívébe.

Értelméhez mért jó könyveket adnék a kezébe, 
hogy megismerkedjék teljes egészében az emberi 
szervezettel, mely a természetnek legbámulatra- 
méltóbb mesterműve. Minden kis alkatrész külön 
egy remek és együtt szolgálja a nagy célt, az éle
tet. Mint a legfinomabb óra szerkezete, úgy egybe
vágnak csodálatos alkatrészei, de csak egy por
szem is megáll, s azontúl már csak a baj szomorú 
idejét mutatja. Elvinném őt komoly felolvasásokra, 
hol nagytudományú férfiak szólnak hozzá e fontos 
kérdésekhez és szakavatottan tárgyalják a bajok 
keletkezését, rámutatván az okokra, amelyek azo
kat előidézik. Nem a tudás az, ami megmételyez, 
hanem a léha társaság és a könnyelmű olvasmá
nyok; ezeket válogatnám meg a legnagyobb körül
tekintéssel, ezek ellen küzdenék minden befolyá
sommal.

Részt engedném venni a jótékonyság áldott 
munkájában, amellyel menedéket nyújt az elhagyott
nak és szanatóriumokba viszi a tüdőbeteget, hogy 
idejekorán kiirtva belőle a halálos kór csiráját, 
visszaadja őt családjának, az életnek és munká
nak. Példáuyképül az irgalmas samaritánust állíta
nám elébe s a Biblia jámbor özvegyét, aki olajá
nak utolsó csöppjeivel fölgyúrja lisztecskéjét, amit 
a kosár fenekén talált, hogy megenyhítse az 
éhezőt, aki hozzá — a gyámoltalanhoz fordult 
segélyért.

Mindnyájan hallottunk ilyeneket emlegetni, sőt 
máig is élnek közöttünk tiszteletreméltó nemes
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keblű nagyasszonyok, kik környezetükben, sőt 
messze vidéknek bölcs tanácsadói. Falun, hol a 
kedvezőtlen helyi viszonyok miatt sokszor a legvál
ságosabb esetekben is késik az orvosi segély, csak 
a jó Isten a megmondhatója annak, milyen áldás 
egy ügyes kéz, egy okos tanács! Pedig őket még 
csak a jóakarat és a gondos megfigyelés által 
leszűrt tapasztalat vezette, a mai kor gyermekének 
már a tudomány szolgál világító fáklyával.

Akiknek ezt kezébe adják és fölvértezik, igaz 
emberszeretettel, nemes kötelességtudással, azbátran 
és öntudatosan fog haladni a cél felé, ismerve a 
jelszót: Az egészség révén az emberiségnek minél 
tökéletesebb boldogulása.

Farkas Mihályné.

VEGYES.
Kassa. Mire lapunk e száma megjelenik, Kassán 

éppen javában folyik a Luther-Társaság és Gyám
intézet együttes ülése. A jelek szerint a gyűlés a 
jelenlevők száma és súlya tekintetében egyaránt 
a fényesebbek közé fog tartozni. Mint értesülünk, 
a Luther-Társaság koszorút fog ez alkalommal 
helyezni II. Rákóczi Ferenc koporsójára.

A gyűlésről jövő számunk részletes tudósítást 
közöl.

Kerületi közgyűlések. Szept. hóban a bányai 
kerület Budapesten s a tiszamelléki Debrecenben 
tartotta évi közgyűlését. Az elsőnek kiemelkedő 
mozzanata volt Zsilinszky Mihály felügyelő meg
nyitó beszéde, amelyben a protestantizmus hanyat
lásának okait fejtegette. A hatalmas beszédet a 
lapok szószerint közölték s nem csoda, ha a köz
véleményben nagy hullámverés támadt nyomában. 
— A tiszamelléki gyűlésen Zelenka Pál püspököt 
lelkesen ünnepelték 70-ik születése napja alkalmá
ból. Szentiványi Árpád felügyelő üdvözölte és a 
kerület nevében díszes albumot nyújtott át. A püs
pök számtalan üdvözletét kapott ;iz ország minden 
részéből.

Halálozás. Böngérfi Jánost, lapunk egykori 
szerkesztőjét, ismét gyász érte: veje, Horváth Lajos, 
budapesti vallástanár, aki betegsége előtt tevé
keny munkatársunk volt, hosszas szenvedés után 
meghalt. A család a következő gyászjelentést 
adta ki:

Alulírottak úgy a maguk, mint az összes roko
nok nevében mély fájdalommal tudatják, hogy a 
szeretett férj, illetve fiú, testvér, vő és sógor, 
Horváth Lajos budapesti ág. hitv. ev. vallás
tanár, felszentelt lelkész, folyó évi szeptember 
hó 9-én, d. e. 7 órakor 37 éves korában, házas
ságának 7-ik évében hosszas szenvedés után

jobblétre szenderült. A drága halott földi marad
ványai f. évi szeptember hó 11-én, szombaton 
d. u. 3 órakor helyeztettek örök nyugalomra az 
angyalföldi elmegyógyintézet kápolnájából (VI., 
Hungária-körút 75.) az ág. hitv. ev. egyház szer
tartása szerint a központi új temetőben. Áldás 
és béke hamvaira.

Özv. Horváth Lajosné, sz. Böngérfi Ilona, 
neje. Horváth József, atyja. Horváth Hermina, 
testvére. Böngérfi János és neje Rössner Fran
ciska, após és anyós. Böngérfi Géza, dr. Böngérfi 
Kálmán, sógorai

A boldogult hamvai felett Majba Vilmos, a fő
iskolai hitoktatók igazgatója mondott megható beszé
det az egybegyűlt nagy részvevő gyülekezetnek. 
A gyászolók fájdalmát enyhítse a közrészvét. S 
egykori szerkesztőnk, aki maga is szolgált az Úr
nak, találjon vigaszt az ő szent igéjében. Az el- 
költözöttnek emléke legyen áldott.

JÓ KÖNYVEK.
A „Szeretet Hírnöke" című traktátus-sorozat 

most lép a IV. évfolyamba, mely mint az előző 
években, szintén 10 füzetből fog állani. E 10 közül 
5 füzet 8 oldalon, 5 pedig 4 oldalon fog meg
jelenni. — Előfizetési feltételek: 100 példány ára 
minden számból (összesen 1000 pld.) egy évre 12 
kor., 200 példány ára minden számból (összesen 
2000 pld.) egy évre 20 kor., 500 példány ára min
den számból (összesen 5000 pld.) egy évre 40 kor. 
Annak, aki 5000 példányra fizet elő, joga van a 
füzetekben 50 szónál többre nem terjedő helyi 
érdekű hirdetést közölni. E sorozat előfizetési ára 
sokkal kevesebb, mint az előállítási költség. A 
Traktátus Társulat örömmel tapasztalta, hogy a 
„Szeretet Hirnöke“ sok áldást terjesztett s ezért 
mindent megtesz, hogy ingyen kiosztásra alkalmas 
olcsó áron bocsáthassa az evangéliumi munkások 
rendelkezésére. E célból az új sorozat füzeteinek 
tartalmát is gondosan állítottuk össze. Reméljük, 
hogy előfizetőink száma is nagyobb lesz, mint az 
előző években.

Az új sorozat a következő tárgyakkal fog fog
lalkozni: A kérő megváltó — Jézus keresése. — 
Mi az, jönni Jézushoz ? — Hogyan jövünk Jézus
hoz ? — Hogyan váltatott meg egy atheista ? — 
Nincs Megváltó számodra! stb.

Megrendelések és a hirdetések pontos szövege 
október l-éig a Londoni Traktátus Társulathoz 
intézendők: Budapest, V., Hold-utca 3.



172 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 19. gz.

Legújabb!
A protestantizmus haladásának akadályai.

Egyháztársadalmi tanulmány. írta ifj. dr. Berzsenyi 
Jenő. Ára 00 fill., portómentesen küldve 65 fill.

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

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

A nő hivatása a magyar protestantizmus 
küzdelmében. írta Sztehlo Kornél. Ára fűzve 
10 fillér, portómentesen küldve 15 fillér.

--------  Kaphatók: --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
•— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

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

--------  Kapható: --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, Vili., Szentkirályi utca 51/a. —

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 fillér.
--------  Kaphatók: --------

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, V III, Szentkirályi-utca 51/a. —

Imakönyvek.
Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv. 9-ik 

bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 147, X9 cm nagy
ságban 1 kor. 50fill., fekete bőrbe kötve,aranyvágás
sal, tokbanOkor., 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 borjúbőrbe 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 7 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 147,X9 cm. nagyságban, 
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor. 
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.

--------  Kapha t ók:  --------

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

Új előfizetőink figyelmébe ajánljuk, hogy az 
Evangélikus Családi Lap 1907. és 1908-iki év
folyamaiból vannak még teljes példányaink,melyek

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
Budapesten egyenkint 1 k o r o n á é r t  kaphatók.

Hátralékos előfizetőinket
tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek 
a f. 1909. évre járó előfizetési össze
get, vagyis 2 koronát utalványozni, 
nehogy kénytelenek legyünk a lap 
fo ly ta tó lagos küldését beszüntetni.

Tisztelettel

a Luther-társaság
ev. könyvkereskedése.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 46072


