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A „Carmina sacerdotis“-ból.
I.

El nem tagadom,
Hogy kegyetlenül nehéz utamon,
Hol nem nyílik csak Golgotavirág, 
Megállított bár csak pillanatra,
Reám mosolygó jóságos .arca.,
De aztán mentem, siettem tovább...
El nem tagadom,
Hogy egy tavaszi halk esthajnalon,
Fény lopta magát diákszobámba.
De látva a néma, vad szürkeséget,
Elillant hamar a fény, az élet,
És én szomorún ballagok tovább . . .

II.
Közöttünk tenger. A szív csónakja, 
Megjárná könnyen s bizton az utat.
De az ész, ez a fekete hajó,
Fénylő szemével a szirtre mutat,
Mely áldozatát szüntelen várja . ..
Szívem parányi lélekvesztőjén,
Zúgó habokra én sokszor szálltam,
A könnyű jármű nem ért a szirthez ;
És hogy elmentem meg soh’se bántam, 
Utamon végig virágok nyíltak.

De most már az a fekete hajó 
Tudom ott veszne a szirtek között.
S őszülő hajtól csillogó fejjel,
Nem tudnék lenni bús hajótörött 
Kietlen, puszta, hideg szirtfokon. . .
Közöttünk tenger. S az ész hajója 
Csendes öbölben már horgonyt vetett. 
Csendes öbölben hosszúk az évek,
Nem rövidítik csalfa remények;
S maga ott boldog nem lenne soha! . . .

Lindtner Vilma.

Trnkóczy János felsőbakaí 
evangélikus lelkész és kora.

1746—I76í-íg.

Trnkóczynak is, mint még manapság is számos 
lelkésztársának, megvolt a maga egyházi keresztje 
tudniillik úgynevezett „papverőu tanítója, ki nyel- 
veskedett, szájaskodott s ócsárolta és gyalázta pap
ját, ahol csak szerét tehette. Emellett a rektor úr 
iszákoskodott is. Neve Farkas András vala. Hogy 
igazi farkas, vagyts másokat marni szerető termé
szete lehetett, ezt abból is sejthetjük, sőt nemcsak 
sejthetjük, de biztosra is következtethetjük, hogy 
esperességi deputátorok is jártak Felső-Bakán és 
Farkas rektor uramat a gyülekezet színe előtt a 
templomban megírott ünnepélyes térítvényre (rever- 
sálisra) fogták, melyben szentül fogadja, hogy meg 
fog javulni. De hát a farkas csak nem akart meg
szelídülni. Végezetül is az szegte nyakát mint tanító
nak, e házsártos embernek, hogy belekapott az 
egyház pátrónusaiba a báró Hellenbach családba, 
és azt is szapulgatta jobbra-balra. Ekkor aztán 
sonice kitették őt a hivatalból. Hogy azonban mégse 
maradjon teljesen kenyér nélkül kieszközöltek neki 
Héllenbachék ispáni hivatalt az Eszterházyak bir
tokán Alsó-Bakán. Történt pedig ez anno Domini 
1749-ben. Ez az esztendő azonban Trnkóczyra és 
paptársaira más szempontból is nevezetes lett. 1749 
január hó 17-én királyi rendelet (intimatum) jött, 
mely szerint az összes evangélikus prédikátoroknak 
el lett tiltva a szomszédos vármegyékbe való uta
zás megyei útlevél nélkül. Minthogy Alsó-Baka 
község határa határos Bars vármegye határával, sőt 
Alsó-Bakán a lévai uradalomnak birtokai is vol
tak, Alsó-Bakát tehát már úgy tekintette a buzgó 
katholikus hitvallású megyei hatóság, mint hogyha 
már félig meddig Bars vármegyének is jussa volna 
hozzá, így hát Trnkóczyra nézve ezen rendelet 
azzal szigoríttatott, hogy még csak Alsó-Bakára se 
volt szabad ezentúl mennie egyházi funktiót tar
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tani vagy híveit meglátogatni, mert hogyha csak 
egyszer meglátják őt ottan a világi hatóság emberei 
akkor gúzsba köttetik és a lévai vár börtönébe zár
ják. Történt pedig e tilalom főleg azért, hogy az 
Alsó-Baka községhez közel fekvő (barsvármegyei) 
garam-újfalusi apátplébános kénye-kedve szerint 
járhasson Alsó-Bakára s csábítgassa hittagadásra 
az alsó-bakaiakat. De azok hívek maradtak evan
gélikus hitükhöz. Halottjaikat pap s tanító nélkül, 
sőt gyakran énekszó nélkül is, mert volt idő, hogy 
az is el lett tiltva az evangélikusoknak az utcán, 
maguk hozták Felső-Bakára, ahol is a két község 
határán várta őket a pap és a tanító s a felső-bakaiak, 
onnan aztán a felső-bakai temetőbe mentek. Egész 
a mai napig sincs Alsó-Bakán külön temetőnk, de 
nem is kívánják ezt a hívek, dacára annak, hogy 
az anyagyülekezet lélekszámának kétharmadát te
szik az alsó-bakaiak, hanem hát év századok óta 
megszokták már a Felső-Bakára való temetkezést 

A szájaskodó és hivatalából elmozdított Farkas 
András tanító helyét egy igen derék ember töltötte 
be, Valentinyi Sámuel, ki azonban csak 1752 ig 
szolgált ezen egyházunkban, mint tanító. Ekkor 
Felső-Rakoncára hívták papnak s Modorban Mohi 
Illés superintendens tényleg pappá is szentelte őt. 
Utódja, mint tanító az egyházi iratainkban szintén 
deréknek ismert Bobor János lett, ki mint tanító 
1752—1775-ig működött gyülekezetünkben, élvén 
mindég békében és szerzetben hivatalheli főnöké
vel Trnkóczy János lelkiatyával. Ezt megelőzőleg 
azonban az 1751-ik év szintén nevezetes lett Bakára. 
Ez év június hó 3-ik napján ugyanis Felső-Bakán 
keresztül utazott Ferenc — királyi felség —- az 
akkoriban uralkodó Mária Theresia királynő férje. 
Selmecbányára vitte útja. Az esperességbeli pap
ság június hó 2-kára lett összehíva kongregációba 
vagyis nemcsak ők, de a világi urak is, rendes 
esperességi közgyűlésbe. E gyűlésen választották 
meg Trnkóczy Jánost esperességi főjegyzőnek és 
intézkedtek az iránt is, miképen üdvözöljék a Bakán 
átutazó királyi felséget. Trnkóczy ezt a fogadtatást 
csak röviden írja le. Megjelentek Bagonyáról a 
papok és az esperesség világi evang. urai Felső- 
Bakán másnap reggel jún. 3-kán. A már ekkor is 
repedezett falú ősrégi (még 1486 bán épült) bakai 
templom előtti utcai térségen várták ornátusokban 
a Léva és Alsó-Baka felől érkezőket, kik nem
sokára meg is érkeztek, kísérve számos csil
logó-villogó ruhájú és csákójú muskétástól. Elébb 
az akkori főesperes üdvözölte a magas vendéget, 
utána pedig a gyülekezet lelkésze Trnkóczy. Trn
kóczy összekulcsolt kézzel kérte őt, járna közbe, 
mint királyi férj Mária Theresia királynőnél, engedné 
meg a bakaiaknak, hogy templomukat alaposan 
megjavíthassák és ha csak lehetséges, ki is bővít
hessék. Ebbe a templomba jártak ugyanis messze 
vidékről, még kétnapi járóföldről is pl. az esz- 
tergommegyei Fámádról vagy a Bars vármegye 
szélén levő Fakóvezekényről is, a közelebbi vidék
ről meg Újbánya, Zsarnóca, Bars-Bercence, Baracka, 
sőt a közelünkben fekvő Bakabánya és Bát evan
gélikusai is. Nem csoda hát, ha az amúgy se nagy 
terjedelmű templom annyi látogató számára majd 
mindenkor szűknek bizonyult.

Ferenc királyi felség kegyesen intett fejével 
s mondá : Nos igen, megteszünk szívesen a ti ügye
tekben is mindent, amit csak tehetünk. Az Ígéret 
azonban csak Ígéretnek maradt. Még számos éve
kig kellett a bakaiaknak nemes lelkű patronus 
családjuk a báró Hellenbach család útján folya
modni, míg végre 1776-ban megjött a templom
javítási és bővítési engedély. A nép azonban most 
is áhítattal nézte a Bakabánya felé távozó császári 
kíséretet a papság és a világiak pedig egy ki sáldo- 
másra mentek vissza a bakai papiakba. De kapott 
áldomást a köznép is külön a fogadóban. Olcsó 
volt akkoriban a traktainentum. Fel van jegyezve 
számadási könyvünkben, hogy a papiakon tartott 
vendéglátás 12 pengő forintból kikerült, pedig, úgy 
mond, jó sokan voltak az esperességi deputátorok. 
De ezt a költséget se viselte mind a bakai egy
ház. Maga az esperességi pénztár is megemberelte 
magát, adván e summához 5 pengő forintokat.

Az 1752-ik esztendőre vonatkozólag Trnkóczy 
János egy történetileg igen érdekes és fontos be
jegyzést tett a bakai matrikákba. Sőt nem is egyet, 
hanem kettőt egymás után. Eredeti latin szövegü
ket lemásolva leküldöttem az egyetemes egyházi levél
tár számára számos más fontos történeti dokumen
tumainkkal együtt a nagy tiszteletű föesperesi hivatal 
útján; de sajnos az egyetemes egyházi levéltár ré
széről mai napig egy sornyi írást se kaptam, vájjon 
azok az iratok meg lettek■ e ott őrizve ? Ezen két be
jegyzés fordítása így hangzik :

„Ezen 1752-ik év reánk ág. hitvallású evangé
likusokra nézve nem vala nagyon kedvező (Jegy' 
zet: a latin eredetiben ezt Trnkóczy érdekes szó
játék alakjában fejezi ki, variálván különféle érte
lemben a „secundus“ szót midőn így szól: quinqua- 
gesimus iste secundus annus Ecclesiis nostris 
Augustam Evangelicis in Comitatu Socie Nagyhon- 
thensi minus erat secundus.) Ugyanis ami Korponán 
tartott esperességi congregációnkon felolvastattak 
azok a szomorú dolgok és határozatok, miket a királyi 
helytartótanács adott ki Pozsonyból. Az első hatá
rozat vonatkozott ami egyik esperességbeli gyüle
kezetünkre a kis-csalomiaira. Ebből a mandátumból 
megtudtuk azt, hogy ottani testvérünk az Úrban 
Mazor György kiüzetett egyházából és az Úr szent 
házára vétkeztek ezzel úgy a magasságbeli nagy 
isten ellen, mint emberi hitünk ellen is, de vétkez
tek az Úr szent igéje ellen és a szent sákrámen- 
tumok ellen is, tehát az ezen szent hajlék lerom
bolásra lett ítélve és arra, hogy kő kövön ne marad
jon belőle! Fájdalom ez meg is történt."

Mint egyéb történeti kutatásaim is bizonyítják, 
amit itt Trnkóczy János hivatalbeli elődöm bejegy
zett, az tényleg meg is történt. Mazor György, 
kiről már fentebb is beszéltünk, Mária Terézia 
királynő parancsára egyházából kiűzetett, a kis- 
csalomiai templom pedig földig leromboltatott.

Hová lett a gyülekezet tanítója, nem mondják 
az annalesek, de Mazor György lelkészről olvasom, 
hogy családjával együtt sorra járta a honti evan
gélikus paplakokat, mindenütt bizonyos ideig időz
vén és szíves ellátásban részesülvén, végezetül a 
nógrádmegyei Turicskára került papnak. De foly
tassuk Trnkóczy bejegyzéseit.
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„A másik mandátum írva vala Felső-Fegyvernek 
ellen, ahol is Dominus Spektabilis Alexander Szir- 
may de Karom et Szulyó mint az ág. hitv. evan
gélikus egyháznak hitbuzgó tagja négy teljes esz
tendőn át saját nemesi kastélyában időközönként 
egybegyűjtögette amaz evangélikusokat, kik a Gara- 
mon túl, meg az Ipoly folyón túl laktanak. Ide, 
Felső-Fegyvernekre azután el-eljárogatott a csanki 
tiszttársunk, hogy ott rendes Istentiszteleteket tart
son és űrvacsorát is kiszolgáltasson. Az efféle házi 
Istentisztelet, mely nemesi kúrián tartatott, ennek- 
előtte világemlékezet óta soha és sehol se lett aka
dályozva. így hát itt Se mindezideig. Ide jártak 
még a mi börzsönyi evangélikusaink is Istentisz
teletekre. De most a helytartótanács tudtára adta 
a mi csanki testvérünknek, Hajnóczy Sámuelnek, 
hogy azonnal elmozdítják hivatalától, ha még egy
szer merészel oda menni s ott házi Istentiszteletet 
tart. így hát nekünk csakugyan úgy kell most 
bánatos szívvel felfohászkodnunk az egek urához 
Polykarpus püspökkel. Oh Istenünk, mily kort adtál 
nekünk megélnünk! Serkenj fel édes Istenünk. 
Hiszen a te és nem a mi dicsőségünkről folyik ott 
a dolog. A mi tanácsunk és a mi segedelmünk 
mindenben oly késlekedő, te nálad van azonban 
minden erő! Oh őrizzed meg elhagyott nyájadat és 
ne engedd azt, hogy kialudjon a te szent evan
géliumod szövétneke.“

Mily gyönyörű szavak ezek édes testvérek! 
Vajha követnők és vallanók mi is mindenkoron, 
mindnyájan. És mily szép mondását idézi Trnkóczy 
?ppen annak a Polykarpus hitvalló püspöknek, kiről 
a történelem lapjai és tanúbizonysága szerint tud
juk, hogy midőn őt a pogány elüljárók máglyára 
akarták hurcolni azért, mert hitét nem tagadta 
meg, mosolyogva mondá hóhérainak : Ha meg tagad
nám hitemet, nem ez a tűz amelyet készítettetek 
számomra, hanem a pokolnak lángoló tüze nem 
kerülné el lelkemet. így hát beláthatjátok maga
tok is, hogy sokkal nagyobb okom van félni a 
poklok tüzétől, mint emettől, mert ez a máglya 
rövid időn belül teljesen végez gyarló emberi tes
temmel, de a poklok tüze örökön örökké égetné 
vétkes lelkemet!

— Az 1753-ik évnek újesztendői napja is fel
virradt. Trnkóczy János régi jó szokásához híven 
ennek az évnek is adott kegyes feliratot. Ezen év 
felirata így hangzik: Fundamentum I. Kor. III. 
Jesus! Alma pax templis vigeat scholisque, alma 
pax constet Főműi foroque. Ami magyarán körül
belül ennyit jelentene : Mindeneknek fundamentuma 
Jézus! I. Kor. III. rész. Minden jóval teljes békes
ség lakozzék úgy a templomban, mint az iskolában, 
úgy a házban, mint annak pitvaraiban. Hát kérem 
az iskolában békességgel tanítgathatta a tanítvá
nyokat Bobor rektor uram, a felső- és alsó-bakai 
szalmafedeles faházakban se zavarta meg semmi 
a kívánatos békét, de még csak a fából épült 
réges-régi papiakban sem, hanem a templomban 
igenis, meg lett az zavarva. Szentségtörő rabló
kezek jártak benne június hó 3-kán a pünkösd 
előtti vasárnap éjszakáján. A tettesek ismeretlenek 
maradtak. Elemeitek onnan mindent, ami általuk 
használható dolog lehetett. Szegény Trnkóczy vég

telen módon elkeseredett ezen dolog felett és elég 
bőven írta le a sajnálatos eseményt. Azonnal ma
gához hivatta úgy mond, amint a rablást észre
vette, Motesiczky János felső-bakai és Szkladan 
Jakab alsó-bakai községi bírákat meg Maritis Pál 
felső-bakai és Hicz András alsó-bakai egyházfi 
uraimékat, hogy helyrajzi szemlét tartsanak a felett, 
hogy és mint mehetett végbe a rablás. Megállapí
tották, hogy a templomnak oltár felőli hosszú szűk 
ablakán akkora rést ütöttek a rablók, hogy egy 
ember azon kényelmesen átférhetett. (Ugyan merre 
járhattak a haszontalan éjjeli őrök, hisz ez az ablak 
utca felé nézett. H. Zs.) Kirabolták azután a temp
lom sekrestyéjében őrzött templom-kasszát is és azt 
az utolsó dénárig mind kiürítették, nem maradt 
az egyháznak mindössze csak öt váltó (rhénus) 
forintja, ami szerencsére a felső-bakai egyházfinál 
vala deponálva még régebbi időkből. Trnkóczy e 
szavakat jegyezte be a protokollum végére: Eze
ket a tolvajokat pedig én Trnkóczy János lelki
atya követvén szent Pál apostolnak példáját, ki 
az első korinthusi levél 5 ik fejezete szerint elát
kozza azt, aki paráznaságot és vérfertőzést köve
tett el, szintén úgy tekintsem, mint hogyha ehhez 
a fertőzéshez és paráznasághoz hasonlatos nagy 
szentségtörő bűnt követtek volna el, amint hogy 
el is követték azt, épp ez okból én őket úr Jézus 
Krisztusom nevében ezennel úgy megátkozom, hogy 
soha se legyen nekik állandó egészségük, soha se 
legyen szerencséjük, soha se legyen isteni áldás 
felettük, azért, hogy az Úr szent templomát igy 
megszentségtelenítették és oly nagyfokú tisztelet
lenséget mutattak iránta".
(Folytatjuk.) Holéczy Zsigmond.

A rágalom.
Lapunk második pályázatán a harm adik díjat nyerte-

Andor és Tibor, a két unokatestvér, minden 
nyáron találkoztak a nagyapáéknál, ahol szün
idejüket töltötték. Minden nyár elején ugyanaz 
a jelenet játszódott le a régi udvarház vadszőlő
vel befutott tornácán. A két középső oszlop 
között, a lépcsősor tetején állt a jóságos mosolyú 
nagymama és a délceg tartású, de erősen őszbe- 
csavarodott nagyapa. Csillogó szemekkel tárták 
ki karjaikat az udvarra berobogó hintó elé. 
A két porlepett unoka az előreérzett örömök 
izgalmától áthatva fürge mozdulatokkal repült 
ki abból. Egyenesen a kitárt karok közé. melyek 
olyan boldogan fonták őket körül, mintha a 
világ legnagyobb kincseinek jutottak volna bir
tokába.

Tíz hónap múltán mindent a régiben talál
tak. A törpe lovacska most is ott várta minden 
reggel őket a lépcső alján. Előre nyújtotta karcsú 
nyakát. Piros nyelvével nyalogatva fogadta az 
elmaradhatatlan cukordarabkát kezükből.

Hogy tündökölt a tisztaságtól a jól kiszellő
zött kerti h á z ! A téli pihenőre eltett labdák, 
játékszerek előkerültek a dobozokból és a fehérre 
festett asztalon sorakoztak. Színes pohárban 
nagy csokor virág illatozott.
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— A virágot nagymamuci szedte le — 
nevetett boldogan Tibor.

— A labdákat nagyapa készítette ki — 
ujjongott Andor.

Remek napok derültek rá ju k !
Egyetlen egy pont volt, ami kevés árnyat 

vetett Andor derűjére. Yaljuk meg őszintén, 
hogy amíg Tibor nemcsak jó magaviseletű, de 
mindig kitűnő tanuló is volt, Andort jobban 
vonzották a szórakozások, a céltalanul átbaran
golt délutánok: a mathezisnél és fizikánál.
Persze, hogy a bizonyítványok ékesen beszéltek 
kinek kinek a szorgalmáról.

Nagyapa az ő gyöngéd jóságával nem akarta 
megrontani a szünidő örömeit és így korho- 
lásról szó sem volt Andor részére. Azonban 
mégis tudott olykor-olykor valami olyat mon
dani, ami a szégyenpírt Andor arcába kergette. 
Például ilyesmit:

— Tiborkám, a te földrajzi ismereteidre van 
szükségem. Hiszen te mindig jeles voltál belőle. 
Mondd meg csak, melyik megyében van N. falu?

Vagy máskor:
— Édes fiacskám, mi a botanikus neve ennek 

a növénynek? Hiszen külön dicséretet kaptál a 
növénytanból.

Andorhoz sohasem intézett ilyen kérdéseket.
Andor szerette az unokatestvérét, de ilyen

kor mégis valami sa játszerű érzés támadt benne, 
mint lusta tanulóknál gyakran előfordul. Nem 
azt tette fel magában, hogy szorgalmasabb lesz, 
hanem a Tibor érdemeit akarta elhomályosí
tani, hogy egyetlen egyszer legalább föléje 
kerekedhessék. A Tibor botlásában a saját 
hanyagságának mentségét találta volna. Csak 
alkalomra várt.

— Gyermekek — mondta nagyapa — a 
gyümölcsöskert a ti számotokra van terítve. 
Csak a kis körtefácskám első termését ne bánt
sátok.

— Pedig beh ízletesen kacsintgat felénk — 
tréfálkozott Tibor.

Alig egy hétre a kertész izzadt homlokkal 
és lihegő aggodalommal jelentette, hogy a kör
ték eltűntek.

Andor a nagyapa közelében labdázott, mikor 
a hír érkezett. A leszálló labdát esni hagyta és 
hirtelen mozdulattal Nagyapához fordult.

— Istenem ! mért éppen a körtéimet — 
panaszkodott nagyapa.

— Ki tehette? Ki tehette? — mormogta 
halkan Andor, de mégis elég hangosan arra, 
hogy nagyapa meghallja. Tibort nem gondol
nám, bár mindég kívánkozott utána. Tegnap 
este is említette, mikor fejfájás ürügye alatt 
egyedül ment a kertbe sétálni.

Nagyapa hosszan nézett unokájára.
— Vigyázz fiam, ne rágalm azz! Ismerheted 

Tibor becsületes jellemét. Jer, mondok neked 
egy mesét. Okulhatsz belőle.

. . . Valahol messze az örök tavasz honában, 
szép kristálytiszta tó fenekén lakott a tündér
király. Palotája fehéren csillogó kagylókból

épült. Két fia és számtalan szolgálattevő tündér 
vette körül. Az egyik tündérfiú jó volt, a másik
rossz, amint a mesékben szokott le n n i-----------
és néha az életben. Jósággal mindég legköze
lebb lehet férkőzni az emberek szívéhez, így a 
király Szellőt, a jó fiút, különösképen kegyelte. 
Vihar, a másik fiú, dúlt-fúlt mérgében. Meg
próbálta rossz útra tántorítani öccsét, hogy atyja 
szeretetéből száműzze. Mivel ez nem sikerült, 
a rágalomhoz fordult.

Az örökös napfényben fürdő országnak csak 
nagynéha volt borúja. Ilyenkor a víz alatti tün
dérpalotára szomorú homály borult. A tündé
rek csilingelő kacaja elnémult. Királyukat mélabú 
gyötörte. Komor haraggal vájkált korállal át
font ősz szakállábán.

Mindenáron napfény kellett nekik!
Egy reggelen soha nem tapasztalt szürke

ségre ébredt a tündérpalota népsége. Kísérteties 
tömeg lett a fehér kagylópalota. A király betege 
lett a mélabúnak. Ilyet még nem ért meg I Nem
csak az égen, de a tó felszínén is felhők úsz
káltak.

Alkonyaikor Vihar diadalmasan hurcolt a 
király elé egy nyaláb nagylevelű indás növényt. 
Fuldokolva a sietségtől lihegte:

— Királyi A tyám ! Szellő ellened tör. A tó 
felszínét beterítette ilyen sötétzöld növényzettel. 
Az okozta a szokatlan sötétséget. Ha észre nem 
veszem s szét nem tépem, királyi Atyám a bú 
martaléka lesz.

A király elgyötörve a sötét nap szenvedé
seitől ádáz haraggal vetteté Szellőt börtönbe. 
Fekete kagylóházba vitték, hol undok vízi ször
nyek érintették testét. Falai mellett vijjogó vízi 
m adarak zavarták börtöne csöndjét.

Másnap a halacskák kihallgatásra jelentkez
tek a királynál. Tudva lévő, hogy a tündérek 
értik az állatok nyelvét. A halacskák elmond
ták, hogy tovább nem nézhetik az ártatlan szen
vedését és felfedik, hogy Vihar volt a rossz tett 
elkövetője.

A király, kit bántott szeretett gyermeke síny- 
lődése, maga rohant börtönéhez.

A sötét kagylóbörtön fenekén ott feküdt
Szellő kuszáit arany hajával sá p ad ta n -----------
halva.

Sem kor, sem betegség, sem erőszak nem 
öli meg a tündéreket, csak az ártatlanul rágal
mazónak bánata.

A mese véget ért és a nagyapa lassú, meg- 
megremegő kézzel végig simított a fiú fején.

A csendet a kertész megjelenése zavarta meg. 
Az egyik szepegő béresgyereket húzta a fülénél 
fogva.

A körtetolvaj volt.
Mikor a bűnbánóan zokogó gyerekekkel 

végzett nagyapa, ismét az unokájához fordult. 
Lassú, nyomatékos hangon kérdezte tőle:

— Hát úgy-e jó volt, hogy a sötét kagyló
házba nem zártuk Tibort?

Pét ríj Gyuláné.
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Mese egy bús országról.
(Lapunk második pályázatán dicséretet nyert.)

Hol volt, hol nem volt, volt messze keleten, egyszer 
régen, régen egy hatalmas király. Kelettől nyugatig 
s északtól délig uralta a világot, mely világ reme
gett bosszúálló, de igazságos kezétől.

E hatalmas király országai között volt egy 
nagyon különös, elátkozott bús ország, mely felett 
örökös köd lebegett s melyben az emberek mindig 
nagyon szomorúak voltak s mindig sírtak, mert a 
szívüket valami gonosz varázsló kővé változtatta 
s így nem tudtak szeretni. Szeretet nélkül pedig 
az élet nagyon szomorú. A varázslatot már sokan 
akarták megtörni, de egy embernek sem volt annyi 
ereje, hogy a gonosz varázslóval meg tudott volna 
győzelemmel küzdeni. Egyszer aztán gondoltak 
egyet és követeket küldtek a nagy királyhoz, azzal 
a kéréssel, hogy a király küldjön valami bátor, 
önfeláldozó férfiút, aki képes lesz a gonosz va
rázsló munkáját, a kővé keményedéit sziveket újra 
érző és szerető szivekké változtatni és ezáltal az 
egész bús, szomorú országot boldoggá tenni. A 
király szívesen fogadta a követeket és megígérte 
nekik segítségét. Mikor a követek elmentek, a 
király összehívta embereit és tanácskozott velük. 
Majd megkérdezte tőlük, hogy ki volna hajlandó 
közülük a nagy munkára vállalkozni. De egyetlen
egy sem mert. Akkor előjött a nagy király fia és 
büszke, bátor, nyilt arccal szólt felséges atyjának, 
j^ögy ő elvégzi a munkát. A király figyelmeztette 
ot a nehézségekre, a szenvedésekre, amelyek úton- 
útfélen várják, de mikor a fiú nem akart elállni 
szándékától, megáldotta és eleresztette. A bús or
szágban senki sem tudta, hogy ki az az idegen, 
akinek ugyanolyan volt a palástja, a saruja, a 
hosszú hullámos haja, mint a többi férfiaké, csak 
szeme volt jóságosabb s a keze bársonyosabb, 
mikor hozzáérintette a beteg, lázas tagokhoz. Nem 
tudták róla, hogy a király fia, de érezték, mikor 
közéjük jött, hogy valami nem úgy van, mint addig 
volt Napsugár tört keresztül az ólomsúlyú felhő
kön, csillagok tarkították éjente az eget s virágok 
nyíltak, madarak daloltak mindenfelé. A bús or
szág éledni kezdett, pedig csak egy ember, a 
király fia, mesélt, mesélt csodálatos dolgokról, szí
vekig ható nyugodt csendes hangon. A gonosz va
rázsló azonban nem nézhette ezt tétlenül s meg
kezdte ő is kegyetlen munkáját a nagy király fia 
ellen. A munka ezután már sokkal nehezebb lett. 
A király fia szerető, mosolygó arcok helyett vad, 
gyűlöletes arcokat talált s a szívek, melyeket ő 
már viaszlágyságúvá puhított újra, kővé kezdtek 
válni. De ő csak haladt tovább. Eltűrte a gúnyt, 
az üldöztetést, a megaláztatást. Eltűrte azt, hogy 
akiket úgy szeretett, elárulták, érdemeden, durva 
kezek közé juttatták, akik kioltották áldásos életét. 
De a nagy hatalmas király, mikor látta, hogy egy
szülött fia milyen türelemmel, alázattal szenvedte 
végig a kegyetlen halált, a bús ország megmenté
séért, jutalmul feltámasztotta őt. A feltámadás után 
a gonosz varázsló hatalma megtört, mert a kővé 
keményedett * szíveket a nagy király fia, önként 
végigszenvedett kínteljes életével és halálával, fel

oldotta a varázslat alól, azokon többé uralkodni 
nem bírt. Azután a bús ország képe egészen meg
változott. Az emberek újra tudtak szeretni egész 
szívvel, egész lélekkel. Tudtak küzdeni a gonosz 
varázsló ellen, mert megtanulták azt a nagy király 
fiától. És boldogan éltek és él még ma is az ő 
nemzedékük, de országuk többé nem bús ország, 
hanem virágzó, mosolygó, napsugaras boldog or
szág, mely felett a nagy király fia, két, áldó keze 
nyugszik.

Tudjátok, ki volt a nagy király fia ? . .. Az Úr 
Jézus Krisztus.

Lindtner Vilma.

A félreismert jóltevő.
Németből fordította: Baldauf Gusztáv.

Mindamellett ma is szomorúan kell tapasztal
nunk, hogy az 5., 6. és 7. parancsolatok ellen el
követett bűnöknek több mint fele, úgyszintén 
minden verekedésnek és késelésnek több mint 
háromnegyedrésze éppen szombat éjjelre, vasár
napra és hétfőre esik. Nem csoda, ha az öngyil
kosságok eseteinek fele is hétfőn fordul elő; az 
elkövetett sok bűn felelt való bánkódás és el
keseredettség e nap adja sok életuntnak kezébe 
a gyilkos fegyvert. Már-már úgylátszik, mintha a 
sötétség hatalmasságai bontanák ki e nap szár
nyaikat és „e világ fejedelméé" lenne e nap. 
Szomorú tapasztalataink szerint valósággal átok 
napjává lesz ezreknek és ezreknek ez a nap, 
amelynek az áldások napjává kellene lennie. 
Honnan van ez? Ezsaiás próféta mondja már: 
(48, 18. v.) „Vajha figyelmeztél volna az én 
parancsolatimra, olyan volna a te békességed, mint 
a folyóvíz". A népek ezrei azonban, fájdalom, meg
feledkeztek az Úr parancsolatáról, meg arról, hogy 
„a szombatnapot megszenteljed". A kereskedő, 
iparos, hivatalnok, miniszter, gyáros és munkása, 
de még a földmíves sem enged meg magának egy 
egésznapi pihenőt. Hogy tolongnak az utcákon, 
hogy megtömnek minden vasutat! Mintha szinte 
megkétszerőződnék a forgalom. Nyitva posta, nyitva 
a boltok, nyitva a vendéglők — csak a szívek 
nincsenek nyitva Isten számára. A nép nagy részére 
megszűnt lenni vasárnap a vasárnap. 1649-ben a 
nagy választófejedelem egy rendeletet adott ki, 
melyben ezeket írja: „A nyugalom napjainak meg- 
szentségtelenítése oly nagy bűn, hogy emiatt az 
Úr méltó haragra gerjedve akkora tüzet bocsát az 
országra s a népre, hogy az házakat, egész orszá
gokat fog megemészteni és senki által meg nem 
oltathatik". Nem kell-e Isten bosszuló haragjától 
ma is tartanunk?

Oh, mily kevesekre nézve igazán a pihenés és 
felüdülés napja a vasárnap, amelyen kinek-kinek 
a munka fáradalmai után pihenni és új erőt kel
lene gyűjteni. Kevés emberre nézve örömnek, ha
nem annál többre nézve ürömnek napja a hetedik 
nap. Hat napon át fárad, izzad s a hetediken is 
folytatja a hétköznap munkáját vagy keres oly 
szórakozást, ahol megint csak fárad és megint
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izzad. Fájdalom, kevés embernek igazi ünnep a 
vasárnap, hanem inkább a vétkezések napja. 
Ahelyett, hogy magába szállna és jót cselekednék 
— gonoszságokat művel és a bűnös kívánságok
nak hódol. Reggel még töri, marja magát — este 
iszik, dorbézol és fetreng a sárban.

Egy ember magános ösvényen találkozik egy 
szegénnyel. Megkönyörül ra jta : kiveszi erszényét 
s ad neki hat márkát; a maga céljaira csak egyet 
tart meg. És mit tesz a szegény? Megragadja jól
tevőjét, leteperi a földre és elveszi tőle azt az 
egy márkát is. Isten hat napot ajándékozott nekünk 
a munkára, a hetediket fenntartotta magának „az 
Úrnak tisztességére” (II. Móz. 16, 23.) és az ő 
szolgálatára. Millió meg millió keresztyén pedig 
elrabolja tőle ezt a napot is, lábbal tiporja s meg
öli ezzel — a maga lelkét.

Egy kínai hajóslegény, aki angol hajón szol
gált, látva, amint a hajó legénysége vasárnap 
nyugodott és istentiszteletre készült, ekép elmél
kedett : a ti istentek mégis jobb és jóságosabb, 
mint a mi istenünk, mert hét nap közül ad egyet 
pihenésre és ünneplésre — nekünk a mi istenünk 
egész esztendőben csak egyet ad: az új év napját. 
A kínaiaknak nincsen vasárnapjuk, de az idege
neket nagyon megfigyelik, vájjon megtartják-e a 
vasárnapot vagy sem. És ha akad, aki boltját 
vasárnap is nyitva tartja, az olyant nem tekintik 
keresztyénnek és bizalmatlanok iránta. így Kíná
ban minden zárt bolt az evangéliumnak egy-egy 
néma hirdetője s a mi nyitott boltjaink: beszédes 
bizonyságai annak, mennyire eltértünk Istentől és 
parancsolataitól. Japánban is hódított már ez a 
nap. 1876 óta minden hivatalnoknak van vasár
napja.

A vasárnap megszenteléséről a régi németeknél 
nagyon szigorú törvények gondoskodtak. A pogány
ság megszűnte után, amikor keresztyénekké lettek, 
nagyon szigorú törvényeket hoztak, hogy a vasár
napot [mindenütt illőképen megszenteljék. Arra, 
aki a törvényeket megszegte, ily büntetések vár
tak: ha a törvényrontó szabad ember, elveszti a 
szabadságát, ha jobbágy s ha ismételten is dol
gozik vasárnap : vágattassék le jobb keze.

Az ily külső kényszerítő eszközök feleslegesek. 
Aki a vasárnapot meg nem tartja, megbüntette az 
már maga-magát: elveszti az ilyen a legkedvesebb 
napot, elveszíti az a legnagyobb áldást, mi több, 
megfosztja magát minden áldástól. Egy régi német 
közmondás azt tartja: Az a tallér, amit vasárnap 
keressz, szekrényedben tüzes üszők lesz. A másik 
ezt mondja: Szakadós a fonál, mit vasárnap fon
nak, vagy: amit kerestél vasárnap, elhagy téged 
másnap. Továbbá: „Amit Istentől szánsz, elviszi 
az ördög”. Végül: aki nem becsüli meg a vasár
napot, nem becsüli azt meg a hétköznap.

Amikor egy német ember Angliában egy gaz
dag gyáros előtt azt a megjegyzést tette, hogy 
mégis csak nagy kára lehet, ha vasárnap minden 
munkát beszüntet, a gyáros ezt felelte: Még eddig 
mindig azt tapasztaltam, amit vasárnap szereztem, 
hétköznap biztosan elveszítettem.

A vasárnapra szüksége van magának a testnek 
is, hát még a léleknek. Hamarosan belátták ezt a

kaliforniai aranyásók is. Legtöbbje természetszerű 
lég pénzéhes és nyereségvágyó ember volt; és 
mégis csakhamar belátták, hogy a vasárnapi szü
netre, pihenésre elengedhetlenül szükségük van, 
ha fennakarják tartani egészségüket és életüket.

Vasárnap nélkül öreggé, fáradttá lesz az ember 
idő előtt. Égy úri ember csodálkozik azon, hogy 
egy nagy csoport kőműves között nem lát öreg 
embert. Megkérdezi tőlük, mi ennek az oka ? Vá
laszul ezt nyeri: Mi 40 éves korunkban tönkre 
vagyunk téve — mert nem tartjuk meg a va
sárnapot.

Egy híres orvosnak, Dr. Mussaynak számítása 
szerint azoknak élete, akik rendesen megtartják a 
vasárnapi munkaszünetet, körülbelől egyhetedrész- 
szel hosszabb, mint azoké, akik nem tartják meg. 
Tény az is, hogy a zsidók annálfogva, hogy a 
szombatot szigorúan megtartják, általában sokkal 
tovább élnek, mint más népek. A hetedik napon 
való munkaszünet szükségét belátták már a régi 
egyiptomiak is: ünnepet ültek e napon és megszen
telték isteneik tiszteletére; ezekhez hasonlóan cse
lekedtek az asszírok is. A mohamedánoknál szin
tén megvan a hétnek nyugalomnapja: a péntek.

Még az állatoknak is szükségük van pihenő 
napra, főleg házi állatoknak. Egy londoni nagy 
bérkocsi-vállalat azt a kísérletet tette, hogy lovai
nak egy részével csak hat napot dolgoztatott, a 
többivel mind a hét napon. És azt tapasztalták, 
hogy a 6 napon át dolgozók is lefogytak ugyan, — 
de emezek, amelyeknek nem volt vasárnapjuk, 
mindenféle betegségre hajlottak és sokkal előbb 
kidőltek, mint amazok. Ézért a társulat a vasár
napi munkát teljesen beszüntette. — Egy világ
látott ember meg ezt beszéli e l: Egy ízben, amint 
Pennsylvániában utaztam, egy kőszénbánya előtt 
levő legelőn sok öszvért láttam. A fiútól, aki ve
zetőm volt, kérdésemre ezt a választ kaptam : ezek 
az állatok egész héten lenn a kőszénbányában 
dolgoznak, vasárnaponként azonban felhozzák őket, 
mert különben megvakulnak. — Azóta valahány
szor a vasárnap megszentségtelenítéséről hallok, 
mindig eszembe jutnak az öszvérek.

Egy hittérítő, aki Japánban működött, azt állítja, 
hogy ő megfigyelte, miszerint a selyemhernyó 
bábjában minden hetedik napon szünetel az átala
kulás folyamata. — Egy régi monda meg ezt 
mondja a méhekről. A teremtéskor szavazattöbbség
gel elhatározták a méhek, hogy ők a hetedik 
napon is dolgoznak. Ezért az Ur megvonta tőlük 
a legédesebb virágmézet. — De hiszen még a 
gépeknek is szükségük van időről-időre nyuga
lomra, hogy megtisztítsák őket és minden részüket 
rendbe hozzák.

A híres Niemeyer Pál orvos egyik munkájában 
ezt írja: „A vasárnapi munkaszünet megtartása a 
legszükségesebb óvszer a testben vándorló nyava
lyák és hirtelen összeroskadás ellen. A nyugalom 
napjának elrendelése természeti szükségesség és 
nem önkényes rendelkezés.” — Egy másik orvos 
dr. Warren pedig ekkép nyilatkozott: „Sok régi 
tapasztalatom után mondhatom, hogy azok az em
berek, akik vasárnapon minden gondtól és fáradt-
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Ságtól tartózkodni szoktak, a hét folyamán mindig 
a legderekabbnak bizonyultak." — Testünk már 
úgy van alkotva, hogy a hét nap közül egyen 
tartózkodjék minden szellemi és testi foglalkozás
tól, hogy e napon pihenjen és felfrissüljön. Egy, 
az angol országgyűléshez beterjesztett emlékirat
ban 641 orvos egyhangúlag kérte a vasárnapi 
munkaszünet elrendelését és pedig — közegész
ségi szempontból. — Bemutatom egy orvosnak 
rajzát, amellyel szintén szembetűnővé teszi a va
sárnapi munkaszünet szükséges voltát. Dr. Hagler 
baseli orvos az emberi erőknek folytonos hullám
zását, hanyatlását és emelkedését a vasárnapnak meg
vagy meg nem tartásáról a következőket mondja:

A nappali munkában felhasznált erőt az éjjeli 
nyugalom nem pótolja teljesen — a hét veszte
ségeit, deficitjét csak a vasárnapi munkaszünet 
tudja teljesen pótolni, fedezni.

Gróf Shaftesbury találóan nevezi el a vasár
napot: „az emberiség takarékpénztárának". Nagy 
tévedés azt gondolni, hogy az ember hét napi foly
tonos munkával többet szerez, mintha csak hat 
napon dolgozik. Egy párizsi kereskedő úgy nyi
latkozott, hogy amióta vasárnap üzletét zárva tartja, 
négyszer annyit ad el, mint azelőtt. — Egy dél
franciaországi borkereskedő meg elbeszéli, hogy 
amikor boltjára e szavakat Íratta: „vasárnap zárva", 
kinevették, de most kinevetheti viszont ő azokat, 
mert ma kilencszer több forgalmat csinál, mint 
amikor üzlete vasárnap nem volt zárva. — Egy 

—másik meg ezeket mondja: nagyobb üzleteket azóta, 
hogy vasárnapon zárva tart, nem csinál, mint előbb, 
de kisebbeket sem ; más dolgokban azonban Isten
nek oly gazdag áldásaiban volt része, hogy mindig 
csak áldani tudja Istent azon nemes elhatározásáért, 
mely szerint a hetedik napot megtartja. Bebizonyult 
ra jta : minden áldás onnét felülről száll alá az ál
dások atyjától.

Volt egyszer hét testvér; hatan közülök min
den reggel munkára mentek és megkeresték a napi 
kenyeret. A hetedik nem ment velők: otthon ma
radt és végezte a házi teendőket. A testvérek 
munkaközben egész nap örömmel számítottak az 
estére, mikor együtt lehettek mindnyájan az édes 
otthonban. Egyszer csak az egyik szóvá te tte : 
miért nem tart velük a hetedik is, aki csak otthon 
ül és nem hoz semmit a konyhára? Jöjjön el az 
is munkára, hadd keressen az is. Elvitték hát a 
hetediket is a gyárba. De hamarosan megbánták, 
mert amikor hazaértek porosán, fáradtan a mun
kából : hideg, rideg volt a hajlék és nem találták 
azt a kedves, meleg otthont, amely ezelőtt min
dig úgy vonzotta őket. Otthon hagyták azért ismét 
a hetediket és íme nemsokára minden újból oly 
kellemes és meghitté vált, mint régebben volt. E 
történetből mindenki levonhatja a tanulságot:

„Óh szent Isten! Vonj engemet 
E szent napon magadhoz,
És hajtsad az én szivemet 
Szent parancsolatidhoz;
Hogy azt te szent tetszésedre 
Tölthessem tisztességedre;
És igédet tanuljam."

(Folyt, köv.)

VEGYES.
Kitüntetés. Terray Gyulát, a gömöri egyház

megye főesperesét, rozsnyói lelkészt a király az 
egyház és iskola terén szerzett érdemei elismeré
séül a magy. kir. udvari tanácsossággal tüntette ki. 
Az Úr szőllejének egy minden időben hűséges, ér
demes munkását érte a királyi elismerő kegy, ami
hez a magunk részéről azon jó kívánságunkat fűz
zük, hogy e szép és megérdemelt kitüntetést még 
sokáig jó erőben, egészségben, vidám szívvel élvezze, 
mint működésének legszebb jutalmát: a hálás elis
merést.

Tízéves találkozó. A sopronyi líceum 1900— 
1910-ik évben érettségizett tanulói a napokban tíz
éves találkozóra gyűllek össze Sopronban. A talál
kozás megtörtént. A 26 megjelent volt bajtársak 
az időközben elhúnyt tanárok sírját tanítványi ke
gyelettel koszorúzták meg. délben pedig bankettre 
jöttek össze, az Erzsébet-kertben. A banketten 
Schrödl József lajtaújfalusi lelkész és Gecsányi 
Gusztáv igazgató kezdték meg szép beszédekkel 
a tósztok sorát, melyek a délutáni órákig vidáman 
folytak a régi barátok ajkairól.

Himenhír. Juhász Ernő a 13. cs. és kir. utász 
zászlóalj főhadnagya és Klimó Gabriella Pribócz- 
ról házasságot kötöttek Komáromban.

Czuppon Ilonka és Novák Elek jegyet váltottak 
Kővágóőrson. Fábry Tivadar malompataki ev. lel
kész eljegyezte Béler Vilmát. Az Úr áldása legyen 
a megkötött s a kötendő frigyeken.

Névmagyarosítás. Ifj. Weisz Gusztáv Bpest 
fasori ev. s. lelkész nevét belügymin. engedéllyel 
„Vályid-ra magyarosíttotta.

Adomány. „Hív" jelige alatt egy ismeretlen az 
építendő pestújhelyi templomalap javára 50 K t 
küldött, rendeltetési helyére juttatjuk s az ismeret
len kegyes adakozónak ez úton is köszönetét mon
dunk.

Az Országos Protestáns Árvaegylet választ
mánya a következő árvákat vette fel 1911 szept. 
elsejére, illetve pénzbeli segélyben részesíti: Schei- 
blauer László Újpest, Mühl Gusztáv Budapest, Pe- 
csinger Kálmán Szigetmonostor, Tompa Frigyes 
Sopron, Kuntz Ödön Budapest, Jappchen Jakab 
Budapest, Holles Dániel Fűrész, Posch Károly Új
pest, Kiszdorfer Ödön Szepesbéla, Takács Ede 
Budapest, Németh Anna Budapest, Nagy Irén Buda
pest, Hering Izabella Szend.

Segélyben részesülnek: Bottá László 200 K, 
Breiter Artúr 100 K, Breiter Frigyes 100 K, Kómer 
János 100 K, Szebik Zoltán 100 K, Gregorik Va
léria 100 K, Schellhorn Henrik 200 K, Damrély 
Pál 100 K, Faluba György 120 K, Krappán József 
100 K, Wallach Gyula 100 K, Petrovich Endre 
100 K, Kolpaszky Győző 100 K, Schodits Rezső 
100 K, Feistel László 100 K, Gálos István 100 K,
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Kiss Sándor 100 K, Marendeák Ödön 100 K, Mar
ton Jenő 100 K, Novák Aladár 100 K, Petzenka 
József 100 K, Sípos Pál 100 K, Stieber Ede 100 K, 
Topscher Sándor 100 K, Rekvényi Aranka 100 K, 
Spannagel Mari 100 K.

Másodlelkész-választás. A nyíregyházi evang. 
egyház június 18-án választó közgyűlést tartott dr. 
Meskó László esperességi felügyelő és Paulik János 
az esperest helyettesitő lelkész elnöklete alatt, 
amelyen a püspökké választott Geduly Henrik lel
kész helyettesítésére egyhangúlag Krieger Mihály 
nagyszabosi lelkészt, volt nyíregyházi káplánt vá
lasztotta meg másodlelkésznek. Áldás kísérje a 
fiatal Timótheusnak e nagy gyülekezetben való mű
ködését! Ev. Őrálló.

A bécsi tudományegyetem ev. theol. fakultása
a prot. pátens 50 éves jubileuma alkalmából hazai 
egyházunkból Szeberényi Lajos Zsigmond békés
csabai lelkészen kívül lic. dr. Daxer György po
zsonyi theol. akad. tanárt is kitüntette a theol. 
doktorsággal. A kitüntetés itt is kiválóan méltó 
férfiút ért, mivel Daxer György most mint licen- 
ciátus, a filozófia és theológia doktora s a hazai 
theológiai tanári képesítés birtokosa olyan tudo
mányos gradusokkal bír, hogy nemcsak hazai egy
házunkban nem vetekedhetik vele senki, hanem a 
külföldön is kevés hasonló minősítésű társa lesz. 
— Noblesse obiige! Az ő doktorátusa is teremje 
meg az ev. theol. ifjúság és ev. közegyházunk 
számára nemes gyümölcseit. Ev. Őrálló.

A soproni felső egyházmegye gyülekezetei egy
hangú bizalomnyilvánitással a következő hat évre 
ismét Brunner János esperest és dr. Démy Lajos 
esperességi felügyelőt választották meg az esperes- 
ség elnöki tisztébe.

Ajánlat. Keresek egy evangélikus árva jó fiút 
női szabótanoncnak, akinek jóakarója és gyámo- 
litója lennék. Ajánlatok Varga István női szabó, 
Székesfehérvár címre, vagy lapunk szerkesztőségébe 
küldendő.

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

befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító tagok kamatfizetése 1911-re: Budai ev. egy

ház, Molnár Viktor Budapest.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: Szabó Lajos 

Aszód, Lengyel Lajos Nyitra, Hrdlicska Lajos Tótkomlós, 
Jamrich Ede N.-Szalatna, Gráf József Bonyhád, Bezi-enesi 
ág. hitv. ev. egyház, Rozsnyói ev. főgimnázium, Zólyomi 
egyházmegye, Sass János Rákospalota, Hodza János Szu- 
csány, Szucsányi ág. hitv. ev. egyház, Jausz Vilmos Sopron,

Sehuster Károly Rákos-Szt-Mihály, Such Albert Békéscsaba, 
dr. Szelényi Ödön Pozsony (6 korona), Horváth Ödön, 
Kerepesi-úti ev. egyház, Benkő Gyula, Raima Pál, Szusz 
Lajos, Kobelrausch László, dr. Terray Pál, Budai ev. iskola, 
dr. Zolnay Jenő, dr. Margitay Antal, Tsheuke Hermann, 
Jurenák-nővérek, Csipkay Károly, özv. Liedemann Samuné, 
Dapsy Viktor, Bereczky Sándor, Sztrelko Gusztáv, dr. Fröh- 
lich Izidorné, Geduly Gyula, Odor Emília, Kaczián János, 
dr. Lőwe Károly, Harsányi Oszkár Budapest, Szontágh Géza 
Késmárk, Titeli ág. hitv. ev. egyház, Pozsonyi theol. Otthon, 
Székács József-kör Pozsony, Kovács Sándor Pozsony. 
1909—1911. évre: Soproni ev. ífj. olvasóegylet, 1910. évre: 
Pivarcsek Kálmán Nagyszalatna, 1919. évre: Györy Lóránd 
Budapest.

3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1910-re: 
Fábián Sándor Komárom.

4. Házbér, raktár után: 200 korona,
5. Ev. könyvkereskedés: Scholtz testvérek befizettek 

4000 koronát.
6. Luther müveiért: befolyt 1440 kor. az V-ik kötetre.
Összesen befolyt 6043 korona.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1911 május hó 31-én.

Bendl Henrik,
társ. pénztárnok.

HALTENBERGER,
Ruhafestés KASSA Vegyitisztítás

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

Lelkiismeretes, gyors munkai 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: H a lte n b e rg e r  Béla postafiókja, Kassa.

REMÉNY
finom  csontlevélpapir 

és bélelt borítéK ::

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

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

Homyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 51643


