
A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA,

Előfizetés d íja  egy évre 2 koronn.

—*8 Egyes szám  á r a  2 0  fillér. $*—

A  hirdetés d i ja : egy oldal 24 korona, 
fél oldal 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.

B érm en tetlen  lev e lek e t nem fogadunk el.

Szerkeszti :
B Ö N G É R F I  J Á N O S

IX., Knézits-utcza 17. szám.

A L u th e r- tá rsa sá g  ta g ja i e lapot 
ingyen kap ják .

Á z előfizetés és hirdetés díjai a Ijiither- 
társ. pénztárába (IV., Deák-tér 4. )  küldendők.

A  szerkesztőség írószobája: IX., Kné- 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni.

A re k la m á lá s o k a t  Hornyánszky V. könyvnyomdája 
(V I., Aradi-utcza 14) intézi el.

—Hí K é z ira to k a t nem adunk  vissza .

Nyolezadik évfolyam. Budapest, 1903. november 15. 17. szám.

Ünnep után.
Október 31-ike évről-évre meghozza az ünne

pélyes hangulatot; meghozza mindenütt, a hol hálá
san dobogó szívvel átérezni tudjuk az örökség 
nagyságát és értékét, melylyel meggazdagodtunk 
Isten jóvoltából e napon.

Isten jóvoltából! a ki úgy akarta, hogy Izsai 
fia: Dávid és a filiszteusok Góliátja közt lefolyt 
győzelmes mérkőzés nagy jelenete megismétlődjék 
a világ szemei előtt, milliók feszült érdeklődése 
között a XVI-ik században.

Ott az igénytelen barát, semmibe sem vett 
fegyverrel — parittyával — a kezében, a mint az 
akkori idők legfélelmesebb hatalmával — a pápa
sággal — veszi fel az egyenetlen harczot, Parity- 
tyájának az élet vizéből választott sima kövecskéi 
az Evangélium azon örök igazságai, melyek sebez- 
hetlenné teszik a hőst, a melyeknek nem állhat 
ellen semmiféle hatalom.

Ma még csak a wittembergi vártemplom ajtaja 
érzi a kalapácsütéseket a 95 tétel kifüggesztése 
alatt; holnap már ezerek szive dobban meg és 
nyiladoz befogadására a megértett igazságnak; 
csodálatosan rövid idő alatt már a pápai hatalom 
kongatja a vészharangot, a mint rémülve lá tja : 
mint vész lábai alól a föld s fenyegeti feldöntéssel 
székét az ár . . .

Kiben ne keltett volna ünnepélyes, lelkes han
gulatot a hálás visszaemlékezés, a ki át tudja 
érezni, hogy a középkori Izsaifi, az áldott emlékű

nagy reformátor: Luther Márton, világra szóló küz
delmének gyümölcse : a megújhodott keresztény ség, 
a régi jogaiba visszaállított Isteníge. a lelkiismeret 
szabadsága: a mi drága örökségünk!

Még tart az ünnepélyes hangulat, s így szabad 
talán nekem ez év márcz. 15-én e kedves Lapok 
szerkesztője által Szobrot Luthernek czim alatt be
vezetett és közreadott soraimra visszatérni.

Olyan szépen hangzott a bevezető szó: Hadd 
álljon tehát Luther szobra a magyar Alföldön, a 
végtelen síkságon, mely végtelenségével maga is az 
édes szabadság hangos hirdetője. Itt e szabad föl
dön korán megértette a nép, hogy a Úszta, hamisí
tatlan evangélium maga a szabadság, a haladás. 
Luther szobra csak felemelő hatással lehet a mai 
nemzedékre s az utódokra .. .

A serkentés nem is maradt kiáltó szó a pusz
tában. A békéscsabai szoborbizottság által eddig 
megjelent kétrendbeli közlemény mutatja, hogy 
sokan már megmozdultak. Az 50D0 koronához közel 
járó gyűjtött összeg maga is szép eredmény!

Ám a mozgalom, úgy a mint azt a t. szerkesztő 
értette: álljunk mindnyájan talpra ! a mint azt az 
eszme megvalósulása elengedhetlenül megkívánja: 
még nem történt meg.

Nem kételkedem, hogy megtörténik. Nem tudom 
elképzelni, hogy az eszme meg ne valósuljon. Annyi 
azonban bizonyos, hogy mindnyájunknak talpra kell 
államink: ez eszmét magunkévá tennünk. A kik 
olyan boldogok vagytok, hogy népes család vesz

Megjelenik július és augusztus kivételével mindén hó 15-én és 30-án.
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körül, minden egyes családtag nevét hadd hirdesse, 
örökitse meg néhány szívesen nyújtott fillér. Ott 
vannak elemi és középiskoláink: ne hagyja őket 
se érintetlen az eszme, a mozgalom; vonjuk be 
bizalommal, szeretettel. Egyházunknak azontúl nem
csak tagjai, de barátai is vannak, a kik nem fognak 
húzódozni: leróni elismerésük, kegyeletük adóját 
Lutherünk emlékének.

És itt van egy szerény szavam, kérésem a 
nógrádi Testvérekhez, a kik eltérőleg a megindított 
mozgalomtól, felvetették — úgy olvasom — az 
eszmét: szobrot Luthernek az ország szivében, Buda
pesten. Hát én kérem őket — szerénytelennek tűn
jék bár fel — egyfelől ne gördítsenek akadályt a 
már megindított mozgalomnak az útjába; másfelől 
ne vessünk fel eszmét, a melynek megvalósítása 
szinte legyőzhetlen akadályokba ütközik.

Nem szükséges bizonyítanom, hogy a nagyará
nyú szobrokban, országos gyűjtésekből százezrekbe 
került emlékekben ma már nem szegény főváros
ban emléket emelni Luthernek, hogy az helyét az 
érintettem szobrok, emlékek sorában megállja, hit- 
felekezetünknek, hogy úgy mondjam, becsületére 
és ne kisebbítésére szolgáljon: merész, szintemeg- 
valósíthatlan vállalkozás.

Ne forgácsoljuk fel erőnket! Ne szállítsuk le 
számunkat, a mikor úgy is kevesen vagyunk. Értsünk 
egyet a csabai Luther-szobor felállításának eszmé
jében.

Luther szobra elkészül — zárom soraim ked
ves Lapunk szerkesztője idézett czikkének szavai
val — az utat már egyengették, a zászlót már ki
bontották, kö vessü k .

(Szentes.) Petrovics Soma,
esperes.

** *
Kitűnő dolgozótársunk felfogásában teljesen 

osztozunk. Bűnt követ el, a ki a megindított moz
galmat más irányba akarja terelni. Visszavonás, 
egyenetlenség keletkeznék s erőink szétforgácsolá- 
sával határozott kudarczot vallanánk. A kimondott 
szóhoz ragaszkodjunk. Luther szobrát BékésCsabán 
kell felállítanunk s ettől el ne térjünk. Meggyőző
désünk, hogy Békés-Csabán előkelő hely jut majd 
Luther szobrának, míg az ország fővárosában, a 
hol úgy is szűkében vagyunk a köztereknek, a hely 
dolga is nagy gondot okozna. S a költség ? Békés
csabán kisebbméretű szobor is hatást keltene, de 
a székesfővárosban, a tündérpaloták s a díszesebb
nél díszesebb emlékművek sorozatába miként illenék 
az a szoborba melynek költségeihez egy évi gyűj
tés után mindössze 5000 kor. gyűlt egybe?

Fásultság, tompultság vett erőt a lelkeken. Hol 
van a régi protestáns áldozatkészség? Hát még 
Luther neve sem tudja lelkesíteni, lázba ejteni 
híveinket? Hajdan ilyen nemes czélra 24 óra alatt 
összegyűlt volna a költség, ma egy évi gyűjtés 
után még az előmunkálatokra sem telik. Legyen 
vége a hosszú zsibbadásnak, az álomkórságnak. 
Ébredjünk és munkálkodjunk egy lélekkel, egy 
akarattal, míg nappal vagyon! Égyetlen lelkész, 
egyetlen tanító se vonja ki magát a munka alól.

Minden templomban, minden iskolában kell gyűj
teni. Akkor meglesz Luther szobra. Addig nyugal
mat ne ismerjünk 1

A szerkesztő.

Jézus.
Mint mikor a méh megered:
Fut, lohol az ember-sereg 
Nagy hűhóval, léhvel-pléhvel;
S  így napol, hónapol, ével 
Cazdag, koldus, az útszélí —

Mind sietnek élni, élni;
S  kanyarogva bár, de vélik:
Előbb jutnak el a czélíg l

Te nem sietsz. —  Békén ballag 
Áldott lábad, meg se lankad;
Noha megállsz fűnek-fának,
Még se félsz, hogy elhagynának;
Egyenest mégysz, látva czélod,
Időd, erőd nem pazérlod;
Nincs is Neked napod, éved,
A Te időd: —  örök életl

En sem futok. —  Nincs mér' futnom: 
Előttem Te mégysz az úton;
Tép a tüske, húznak ágak,
Nem félek, hogy elém vágnak;
Időm, erőm nem pazérlom 
Semmi másra: —  Te vagy czélom !
Ha követlek, nyomon, Téged:
Nem késem el, nyugton mégyek!

P etrovics Pál.

Hulló levelek.
Szegény kedves Balázs is meghalt. Itt hagyta 

magukra a gyerekeket. Semmit, de úgyszólván 
semmit se hagyott rájuk!

Dehogy nem, édes szomszéd uram!
Ugyan mit?
Hitet. Megtanította őket bízni a jó Istenben!

Mit vegyek a keresztfiamnak, annak a rossz 
gyereknek a vásárból, édes szomszéd uram? Olcsó 
is legyen, sokat is érjen.

Akkor csak egyet ajánlhatok: vegyen neki 
bibliát. *

Uj papot kaptak kigyelmetek, szomszéd asz- 
szony?

Azt bizony, édes Csutoráné.
Hallom, hogy nagyon szép ember!
Bizony az, mert oly szép prédikácziókat tart, 

hogy a pálinkás azóta a legnagyobb ellensége lett.
*



155

Nos, édes fiam, ugy-e, messze volt ebben a 
rossz időben a szomszéd faluba menni a templomba?

Es még mily messzire ragadt magával a tisz
telendő úr kenetteljes szavaival! Istenem, de szép 
volt oly messzi járni a mindennapi föld porától!

A jó Isten kegyelme végtelen, édes fiam!
Mily boldog az, a ki nem fogy ki a hálál- 

kodásból.
Ne hidd, édes fiam, már az is boldog — a 

ki abban reménykedik, hogy kérését a jó Isten 
meghallgatja, vagy,, hogy tán megbocsát neki is a 
Mindenható.

*

Tudod, hol találkozik legtöbb ember lelke?
A könyörgésben, a jó 

Isten zsámolya előtt.
*

A legönzetlenebb mes
ter a hit.

ügy van: a szegényt 
éppen oly odaadással ok
tatja, mint a dúsgazdagot.

*

Boldog vagyok, mert 
jót tettek velem!

Én boldogabb vagyok, 
mint kigyelmed, mert én 
egyre azon gondolkodom, 
hogy kivel tehetnék még 
jót,

*

És mióta oly megelé
gedettek itt ezek az em
berek?

Mióta Istenben bíz
ni megtanította őket a 
papjuk.

Perényi Lajos.
A sátoraljaújhelyi templom.

s 1892-ben 13,000 koronáért imabázépítésre telket 
s papi lakásul házat vettek. Mindössze csak 4600 
koronájuk volt e czélra s azért 8400 koronát köl
csön vettek. A zsenge egyház kérő szózatát meg
hallották és meghallgatták az ország hitsorsosai s 
mindenfelől hullott a szeretetadomány. 1894-ben 
elkészült az imaház s Materny Imre lelkész erős 
kézzel szervezte az egyházat. Az egyház nagy vesz
teségére azonban Materny már 1896-ban eltávozott 
innét Nagyváradra. Utódja Boór Jenő nagy lelke
sedéssel fogott az egyházépítés munkájához, de 
csakhamar elcsüggedt s lemondott lelkészi állásá
ról. Milyen szomorú, ha a vezér eltántorodik!

1900. június 13-ik óta Korbély Géza tisza- 
kerületi ; missziói lelkész és püspöki titkár gondozza 
a hívek lelki életét. Benne hű pásztorra talált a

nyáj. Önfeláldozó gondo
zásával az azóta eltelt 
harmadfél esztendő alatt 
egész új életet teremtett 

egyházában. Nemcsak 
anyagilag, de szellemileg 
is gyarapodott az egyház- 
község.

A lelkész és szegény 
egyházközsége^ megér

demli testvéri rokonszen- 
viinket, gyámolító szerete- 

tünket. A kinek adott 
Isten, meg ne feledkezzék 
sátoraljaújhelyi küzködő 
testvéreinkről. Az Ur nem 
hagyja el övéit.

Az ördög bibliája.
— Elbeszélés. — 

írta : Paulik  János.
„Tudod mit? — szólt 

egy kis idő múlva Cseri, 
miután fáradt szellemü
ket egynéhány pohár szív

erősítővel megpatkolták, -— van egy eszmém! Nekem 
most nincs pénzem s a hitelem is bedugúlt; de tudok 
egy uzsorást, a kinél többször megfordultam s apádat 
is jól ismeri. Oda megyünk s te kérsz tőle vagy 
háromszáz forintot s aláírsz neki vagy ötszázat. 
Majd megadod a nyereségből; ha pedig nem nyer
nél, elvár egynéhány hétig s azalatt majd csak ki
eszelünk valamit. “

Az eszme tetszéssel fogadtatott s a két ifjú 
sürgősen látott megvalósításához. Vígan mentek le 
a lépcsőn, eltelve az este újra kínálkozó gyönyör 
előérzetével. De hogy jutott egyiknek is eszébe, 
hogy most az egyik az apját megy megcsalni, a 
másik pedig segít neki!

Hja, az a görgeteg, ha egyszer megindúl lefelé, 
sok mindenfélét elpusztít útjában! Itt talán egy kis 
házikót, melyben boldog béke lakozik, amott talán, 
egy fiatal fatörzset, a mely gazdag gyümölcsözést 
Ígért; másutt meg a szívben a jobb érzelmeket. Mert

A sátoraljaújhelyi missziói egyház.
Évszázadokkal ezelőtt virágzó evangélikus egy

házi élet volt Sátoraljaújhelyen, ma az egyház az 
Úr szegényei, a Lázárok közé tartozik. Nem a 
maga erejéből, a samaritánusi szeretet adományai
ból él. Híveinek száma mindössze 493. Majdnem 
egy évszázadon át szoros unióban voltak a refor
mátusokkal, de 1890-ben felbontották a testvéri 
viszonyt, a miből némi neheztelés is származott a 
református testvérek részéről. De a ború elmúlt s 
a református egyház végül is tudomásul vette az 
evang. egyház önállósítását.

Materny József, evang. presbyter, kimondta a 
jelszót:

— A saját templomunkban kell imádkoznunk 
s ha akármilyen szerény is az épület, csak a sajá
tunk legyen!

Az elhangzott szót megértették a lelkes hívek
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a kártyának nem csak az a veszedelme, hogy rajta 
pénzt lehet veszteni, hanem és különösen az, hogy 
letördeli a lélekről is azt a zománczot, a melylyel 
a Teremtő kezéből kikerült; s a szegény lélek azután 
elkezd lassanként korhadni.

V.
Az öreg Karácsonyi egy szép júniusi napon 

vígan pipálgatott kastélyának a folyosóján s épen 
számlálgatta a napokat, a mikor fia, — kinek sür
gető kérelmére a minap küldött néhány száz forintot 
a vizsgára — mint első vizsgáját kiállott jurátus 
kerül haza. Micsoda dicsőség lesz az! Micsoda le- 
főzése lesz az öreg Zalainak, a ki, valahányszor 
előtte fiának gavallér stichlijeit emlegette, mindig 
csak a fejét rázogatta!

Épen ott jártatták szeme előtt azokat a fiatal 
csikókat, a melyeken majd fiát haza hózza az állo
másról, a mikor egy küldöncz sietett be az udvarba 
s egy sürgönyt adott át neki.

A sürgönyben ez állott:
„Édes apám! Ha élve akarsz még látni,

küldj azonnal sürgönyileg ötezer forintot.
Magyarázat később. Sándor.11

Karácsonyit, a ki — mint tudjuk — fia iránt 
rajongó szeretettel viseltetett, a sürgöny nagyon 
megijesztette. Tízszer is elolvasta e vésztjósló soro
kat, de nem tudott belőlük kiokoskodni. Egy nagy 
pénzösszeg és a halál sötét réme meredt ki reá 
belőlük... „Mi az? Mi baja van annak a fiúnak? 
— találgatta magában izgatottan — Talán a vizs
gán bukott volna meg ? ...  Nosza, hamar, világos
ságot e kínzó homályba1/

„Fogjatok be!“ — adta ki a parancsot kocsi
sának s kéznél lévő pénzét tárczájába gyűrve egy 
negyed óra múlva lóhalálában vágtatott ki a vasút
hoz, hogy fiát Pesten meglátogassa.

Ama vésztjelző sürgöny pedig a következő 
dolgoknak volt a kifolyása. Sándor a sikerült első 
kölcsön után vigan játszott tovább. Egy ideig szeren
cse istenasszonya mosolygott feléje; több estén át 
nagy összegeket nyert, úgy hogy nem csak az 
adósságait fizete ki, hanem még hatalmas murikat 
is rendezett barátai tiszteletére. Egyideig valóság
gal irigyelt hőse volt a kártya-szobáknak. A nyerés 
után következett megint a vesztés. Nem baj, volt 
hitel! mert hiszen gavallér embernek ismerték, a 
ki teli marékkai szórja a pénzt. Fel és le forgott 
a szerencse kereke; hol be, hol ki vándorolt zsebé
ből a p én z .... Végre azonban a pech állandóan 
kezdte üldözni. Folyton vesztett s már több ezer 
forintig úszott. Hogy nagy veszteségeit behozza, 
annál nagyobb tételekkel kezdett játszani, míg végre 
oda jutott, hogy ezrekre rúgó adósságba keveredett. 
A pénzüket féltő hitelezők szorongatni kezdték s 
azzal fenyegetőztek, hogy ha nem fizet, feljelentik 
az egyetemen. Mi tévő legyen? — volt a kínos 
kérdés. — Vagy rendezi az adósságait, vagy pedig... 
De hogyan rendezze ? Tudta, hogy apjának van 
pénze, de eleinte restelte neki a dolgot inegvallani. 
Végre azonban választania kellett, vagy-vagy. S 
arra a rövid sürgönyre határozta el magát, a melyet 
fentebb olvastunk. (Folytatjuk.)

Péter bácsi meg János bácsi vitatkozása 
a hit dolgairól.
Irta • H orváth Lajos.

II. A hamis tanok.
Péter bácsi: Jó reggelt, szomszéd? All-e sza

vának? Ugyancsak várom ám a kérdésem mását.
János bácsi: Csak ne oly sebtiben, szomszéd, 

óhomra* megárt, lefekvőre meg nem használ. 
Hátha kendnek is elcsavarja a fejét!

Péter bácsi: Ember kell oda, talpas . . . nem 
afféle mint kend, ki maholnap „háromra" támasz
kodik.

János bácsi: Látom már, a szavaival is min
denáron el akarja árulni, hogy a kath. egyházhoz 
tartozik. Csak azt veszi észre, kinek milyen a 
ruhája, rongya ; de hogy a rongyban arany is lehet, 
azt nem akarja, vagy talán nem is tudja az öklé
vel felfogni? Éjnye, komám, mintha csak benne 
látnám X. Leó pápát, ki Luther erélyes fellépését 
az egyház ellen a domonkos, meg augusztinus ba
rátok czivakodásának nézte. A magvára csak akkor 
bukkant, mikor az igaz ügy terjedését sem szóval, 
sem tettel nem tudta megakasztani.

De hogy egyik szómat a másikba ne öltsem, 
ura leszek a múltkori Ígéretemnek. Elmondom, mit 
nem tarthatunk igaznak a kath. egyház tanításá
ból ; miért hívnak minket protestánsoknak.

Protestáltak őseink, protestálunk mi is, ellene 
mondunk mindazon hitbeli dolgoknak, melyeket a 
szentírásban meg nem találunk, melyeket csak 
emberek találtak ki a könnyen hívők szemének 
bekötésére. Egyedül a szentírásban hiszünk, de 
nem ismerjük el a hagyományt.

Péter bácsi: Ez már aztán öreg hiba. Felfog
hatná már azzal a deresedni kezdő fejével, hogy 
Krisztus meg az apostolok sokat tanítottak olyat, 
mit le nem írhattak. Ezt Péter apostol, ki első 
püspök volt Rómában, elmondta az utána követ
kezőnek ; úgy hagyta egyik püspök a másikra a 
hagyományt, a mint kend hagyná a jussát, ha 
volna, a fiára.

János bácsi: Tanítottak, elhiszem. De azt meg 
bizonyosan tudom, hogy a tanításuknak magvát, 
velejét mind leírták. A mit elhagytak, az már egyi
künket sem juttatja a mennybe.

Aztán meg, hogy valóban azt hagyták volna 
el, a mit a hagyomány hirdet, annak semmi bizo
nyítéka sincsen. De azt tapasztalhatta, szomszéd, 
hogy a Zsuzsi néni elveszett csibéjéből, mire a 
felvégre ért, ló lett. Szárnyas a szó, nagy hullámot 
ver. Azért támaszkodunk mi csak a bibliára.

Péter bácsi: A kathekizmusból tanultam még 
gyermekkoromban, hogy a szent Lélek őrködött 
annak megőrzésén. Az tehát igaz.

János bácsi: De. mikor a bibliában mindent 
megtalálunk, a mi üdvösségünkre szolgál, belát
hatja, a hagyománynak semmi haszna nincs. Ez 
csak olyan bő köpenyeg. Takarója a bibliával 
ellenkező tanításoknak. Látja, ezért tiltják meg szi
gorúan híveiknek a biblia olvasását a papok, mert 
maguk a hívek jönnének reá az igazságra; mi

* Éhes gyomorra, azaz reggel.
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aztán igen nagy bajba keverné a papokat tanítá
sukkal egybe. Egyszerre csak azon vennék észre 
magúkat, hogy egyedül maradtak. Míg így világ
talant könnyű falnak ugratni.

Azt a kathekizmust is ember írta, kit már 
félrevezettek.

Péter bácsi: Mintha Luther nem ember lett 
volna ?

János bácsi: Ember volt; a mit mondott, vagy 
írt, azt be is tudta bizonyítani a szentírásból. De 
hogyan bizonyítja kigyelmed azt, hogy Jézus hét 
szentséget rendelt?

Péter bácsi: Hogyan ? Hát úgy, hogy még 
gyermekkoromban tanultam az iskolában. Olyant 
csak nem tanítanak ott, a mi nem igaz. Százszor 
is hallottam a plébános úrtól. 0 pedig, elhiheti, 
otthon van a bibliában, benne lehet az is, a mit 
kérdezett.

János bácsi: Dehogy van, dehogy van. Éppen 
ez a baj. Hiszen még azok a régi egyházi férfiak 
sem voltak biztosak benne, kettő van-e, három, 
sőt egyik tizenkettőt számított össze.

Péter bácsi: Ejnye, beh megtanulta, ha nem 
látná az ember, azt hinné, olvassa.

János bácsi: Nem is resteltem az ilyent meg
kérdezni a tisztelendő urunktól. Még azt is meg
mondta, hogy Bamberg Ottó püspök számított elő
ször hetet. Meg is jegyeztem, itt van ni: 1124-ik 
esztendőbe, s háromszáz esztendővel később (1439) 
erősítette meg a pápa.

Péter bácsi: Ha . . .  ha . . .  ha . . . elszólta ma
gát, szomszéd! Hát a papjától lopja a bölcseségét, 
talán mindenre ez oktatja ki?

János bácsi: Nem az a fő, hogy kitől tanul 
az ember, csak igazat tanuljon.

Péter bácsi: Ezt elhiszi kigyelmed, pedig nincs 
a bibliában!

János bácsi: De megvan a történetben, azok 
között az írások között, melyek a tridenti zsinatról 
fenmaradtak.

Péter bácsi : Ugyan hány szentségben hisznek 
maguk ?

János bácsi: Kettőben. Ezt a kettőt rendelte 
világosan Jézus. (Máté XXYI, 26—29. XXVIII, 
18—19.) A keresztségben és az úrvacsorában. Nem 
hiszünk a bérmálásban, a penitencziatartásban 
(fiilbegyónás), a papszentelésben, az utolsó kenet
ben, sem a házasságban, mint szentségben.

Péter bácsi: Kész is a kárhozat a számotokra, 
fogadok.

János bácsi: Igen, ha ti lehetnétek biráinkká. 
De csak légy türelmes, még többet sem hiszünk 
el, a mit ti tanítóitok. Pl. nem hiszszük, hogy a jó 
cselekedetek üdvözítenek, nem hiszünk a papi bűn- 
bocsánatban a szentekben, a misében, a tisztító
tűzben.

Péter bácsi: No, szomszéd! Ilyenformán maguk 
semmit sem hisznek, éppen mint a pogányok. Meg
tudná-e aztán mondani, miért nem hiszik el az 
előbbiebet.?

János bácsi: Szívesen, szomszéd, de mára tán 
elég. Legközelebbi találkozásunkkor helyt állok.

Pétér bácsi: Elvárom.

Apró történetek.

A szentírás hatása  Egy elvetemült ember 
megtérését érdekesen írja le egy angol újság.

Egyszer egy öreg úrinő, a mint este lefeküdni 
készült, tolvajt vett észre az ágya alatt. Megijedt, 
de azért félt az ajtóhoz közeledni, nehogy az ide
gen észrevegye, hogy segítségért akar kiáltani s 
őt ezen szándékában meggátolja. Nyugodtan viselte 
hát magát s hogy időt nyerjen, a Bibliát kezdte 
lapozni. Az öreg nő szeme véletlenül a tékozló fiú 
példázatára esett. Hangosan felolvasta s utána 
áhítatosan fenszóval elkezdett imádkozni. Imádságá
ban segítségért könyörgött az Istenhez, az éj veszé
lyei között s az 0 oltalmába ajánlva magát. Imá
ját végül azzal rekeszté be, vajha a gonosztevők 
mielébb az erény útjára térnének s bűnbánatuk 
által kiengesztelnék jóságos mennyei atyjukat.

A nő ezen imája után levetkőzött s egész 
csendben lefeküdt. A tolvaj pedig csendesen kimá
szott az ágy alól s fejéhez állva, halkan azt súgta 
neki, hogy buzgó imájával annyira meghatotta, 
hogy ő átérezte saját elvetemültségét s hajlandó 
megtérni, ha zajt nem üt s őt távozni engedi:

A nő beleegyezett s az ember eltűnt nyomta
lanul.

Ez az esemény — mellesleg legyen mondva 
—Angolország déli részében történt.

A nő, a kiről itt szó van, évekkel később 
Angolország északi részén járt rokonainál s elkép
zelhetni meglepetését, mikor a templomban a szó
székről, az imádság jótékony hatásának bizonysága 
gyanánt, a lelkész által épen a saját történetét 
hallotta elbeszélni. A nő az istentisztelet végével 
a lelkész lakására ment, hogy megtudja tőle, ki 
beszélte el neki a történetet. S a lelkész elmondta, 
hogy ő ezt a történetet egyik becsületes s jámbor 
hívétől hallotta, a kivel ez magával történt meg 
s a ki azelőtt veszedelmes csavargó volt.

*

Ki vagyok én ? Egyszer Franklin Benjámin, 
az amerikai Egyesült-Államok híres elnöke, Angliá
ban járt valami nagyfontosságú politikai ügyben. 
Angliából Amerikába való visszatérése közben a 
hajó elején ült gondolataiba merülve. „Szivem el 
volt borúivá — beszéli ő maga — a nagy sikerektől 
s azokkal a hízelgő dicséretnyilatkozatokkal volt 
tele, a melyek Európában részemül jutottak s azon 
diadalokra gondoltam, a melyek hazaérkeztemkor 
hazámban reám várnak. Úgy tűntem fel magam 
előtt, mint egy hatalmas közvetítő az ó és új világ 
között; azon az úton voltam, hogy a háború tüzét 
kioltsam, a mint már az ég haragja villámainak 
tiizét is sikerült kioltanom. A végtelen, nagy térben, 
a mely körülöttem elterült, benső elragadtatásban 
úszva, mindenütt csak a magam képét láttam, a 
mint az folyton nő és nagyobbodik — s néhány 
pillanat múlva nem láttam, nem hallottam, nem 
imádtam egyebet, mint csak önmagamat!... Az 
éj e közben elborult ; sűrű felhők takarták el az
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eget; egyszerre csak megrázkódik a levegő s egy 
iszonyú villámcsapás leüt közel a hajónkhoz; a 
padot, a melyen ültem, egy láthatatlan erő felkapja, 
kirántja alólam s én elterülök a fedélzeten. A levegő-
rázkodás tepert l e __ mikor feltápászkodtam, az
első és egyetlen szó, mely ajkaimat elhagyta, ez 
volt: „Köszönöm néked, Istenem!" — S miért 
mondtam én köszönetét? Talán azért, hogy élete
met mentette meg? Erre csak később gondoltam. 
Azért mondtam köszönetét, hogy arra figyelmez
tetett: Ki ö és ki vagyok én! 0 ?  mindég ugyanaz, 
az Egyedülvaló, a Mindenható! S én J semmi sem 
egyéb, mint egy féreg!" , . .

S a nagy Franklin kicsiségének ezen aláza
tos érzetében megmaradt élete végéig.

Közli: Paulik János.

Aranykönyv.
Az erzsébetf. ev. templom és papilak alap javára ada

koztak : Lébei' Ignácz gyűjt. 6 K, (ehhez járult: Keifel és 
Hirsch 3 K, Kupkay 1 K, Wolfinger It. 2 K), Abrahám Vil
mos ev. lelk.-tan. (B.-Pivnicza) 2 K, Doktories Miklós erzsé- 
betfalvi ev. egyházgondnok újabb gyűjtése 206 k, 24 fillér 
(ehhez járult: Doktories M. 5 K, Parth T. 1 K, Patak jegyért 
24 fill. Erzsébetfalva nagyközség segélye 200 K). Összesen : 
214 K 24 fillér. Főösszeg : 5967 K. 18 fill. A szeretet Istene 
áldja meg a kegyes adakozókat!

Különfélék.
Rudolf-szobor Budapesten. Az Uránia Tudo

mányos Egyesületnek, Molnár Viktor elnöklete alatt 
f. hó 6-án tartott ülésén az elnök bejelentette, hogy 
Rudolf trónörökös szobrának létesítésére az alap
tőke együtt van és a művészi megbízást az elhunyt 
trónörökös érezszobrára az év végére kilehet adni. 
Országos gyűjtés indítására nem is volt szükség, 
az Uránia úgyszólván házilag hozta össze a szük
séges pénzt; az adakozások száma így is sok ezerre 
megy és a mi legmeghatóbb, vannak tíz- és öt
filléres adományok is, sőt egyfilléresek is. Ezt a 
szobrot valóban az egyszerű nép szeretete hozza 
létre. Terv szerint a szobor a Városligetben fog 
állani, közel ahhoz a helyhez, a hol a trónörökös 
az 1885-iki kiállítás megnyitásakor, mint fővédő, 
üdvözölte az uralkodót. A szobor talapzatán fél- 
dombormű a megnyitás históriai jelenetét fogja 
ábrázolni. A széles lépcsőzet legfelsőbb fokán áll 
az uralkodó, előtte a trónörökös, körülöttük széles 
félkörben a nagykövetek és a kormány tagjai, a 
lépcsőkön jobbról és balról főrendek és képviselők 
díszruhában. Maga a szobor méretre hasonló lesz a 
király által ajándékozott tíz szoborhoz; talapzatát 
Molnár Viktor kérésére a főváros fogja elkészít
tetni.

T isztujítás a pozsonyi evang. egyházban.
Vasárnap, november elsején választotta meg a 
pozsonyi evangélikus egyházközség hat esztendőre 
tisztviselőit és bizottságait. A választás évtizedek 
óta szokatlan nagy érdeklődéssel ment végbe, Ösz- 
szesen 466 szavazatot adtak be. holott a legutolsó

választásnál a beadott szavazatok száma csak 200 
volt. A szavazó-lapok számlálása még folyamatban 
van, a fontosabb adatokat azonban közölhetjük. 
Felügyelő lett Steltzer Endre városi tanácsos 265 
szavazattal, dr. Dobrovits Mátyás 192 szavazata 
ellenében; gazdasági választmányi elnök Stiegler 
Sándor 231 szavazattal, Schönhofer Tivadar 202 
szavazatta ellen; a liczeumi szenátus elnöke dr. 
Dobrovits Mátyás 428 szóval, a jogügyi bizottság 
elnöke dr. Samarjay Emil 440 szóval, iskolaszéki 
elnök Ébner Gusztáv 435 szóval (Schmidt K. I.-re 
2 szavazat esett); ügyész Heim Károly 302 szóval, 
dr. Kollarik József 138 szavazatával szemben; 
jegyzők: Mitterhauszer Károly (431), Hirschman 
Nándor (480), dr. Frühwirth Samu (426); levéltáros 
Körösek Zsigmond 452 szóval. Az uj tisztviselőket 
a nov. 8-iki közgyűlés iktatta hivatalukba.

A keresztény nők imahete. Folyó hó 8-ától 
14-éig a világ minden részében összegyűltek az 
evangéliumi egyházhoz tartozó keresztény nők, hogy 
törekvéseik előmozdításáért közösen imádkozzanak 
és mindenütt egy és ugyanazon tárgyról elmélked
jenek. E hitet erősítő összejövetelek Budapesten 
e hónap 8-án este 6 órakor, a Rózsa-utca 20. szám 
alatt levő imateremben kezdődtek, a hol az egy
házi beszédet ez alkalommal Sörös Béla református 
lelkész mondotta.

V allástanárok gyűlése. Az evang. vallás
tanárok f. hó 10-ikén Zsilinszky Mihály és Poszvék 
Sándor elnöklete alatt rendkívül látogatott ülést 
tartottak. Számos vallástanáron és lelkészen kívül 
ott voltak : dr. Baltik Frigyes, Gyurátz Ferencz 
püspökök, Terray Gyula, Stettner Béla, Belohorszky 
Gábor főesperesek, Petrovics Soma esperes, Szebe- 
rényi Zs., Mohács M., dr. Szlámk M., iíj. Draskóczy 
Lajos, Moravcsik Mihály, Paulik J , Handel Vilmos, 
Geduly H. stb., kiváló egyházi férfiak. Az ülést 
Algöver A. szép imája nyitotta meg, Zsilinszky a 
tőle megszokott ékesszólással rámutatott a vallás
tanítás fontosságára, mire Majba Vilmos vallástanár 
nagy tetszés között fejtegette az országos tanítás 
tervének szükségességét és döntő érvekkel mutatta 
ki a vallástanárok jelenlegi helyzetének tarthatat
lanságát. A gyűlés egyhangúlag hozzájárult javas
latához, hogy a felavatott lelkész, ha vallástanítás
sal foglalkozik, a középiskolai tanárokkal egyenlő 
díjazásban részesüljön. Adorján Ferencz vallástanár 
kiegészítő javaslatait Geduly II. lelkésznek adták 
ki tanulmányozás czéljából. A középiskolai egysé
ges vallástanítás kérdését szépen fejtegették Het- 
vényi L. és Frenyó L. tanárok. Munkálataikról a 
jövő évi értekezleten lesz bővebben szó. Imádság 
fejezte be a negyedfélórai szakszerű tanácskozást,

Segély. A mint örömmel értesülünk, a sopron- 
vármegyei törvényhatóság a soproni ág. hitv. ev. 
tanítóképzőintézetnek építkező segély czímén a 
jövő évtől kezdve öt éven át 500—500 koronát 
szavazott meg.

Új orgona. Az alsó-dörgicsei ágost. hitv. ev. 
gyülekezet templomába szép, kellemes hangú új 
orgonát állíttatott. Felszentelése a múlt hó 18-án 
volt úgy az anya-, mint a leányegyházbeli hívek 
nagy érdeklődése mellett, A felszentelést nt. Czup-
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pon Sándor kővágó-eörsi lelkész, a zalai ev. egy
házmegye esperese végezte, ki szép felavató beszé
dével folyton lekötve tartotta a hallgatók figyelmét. 
A felszentelés után megszólalt az orgona s felzen- 
dült a hívek éneke: „Dicséret, tisztesség legyen a 
nagy és jó Istennek", miközben a gyülekezet lel
késze Nyíró Károly lépett a szószékre s méltatta 
az orgonának magasztos hivatását. Felejthetetlenné 
tette e napot az ünneplő gyülekezet azzal a szép 
nemes tettével, hogy nyolcz éven át használt (400 
forintos), jó karban lévő' harmóniumát a felső- 
dörgicsei testvérgyülekezetnek ajándékozta.

A Tabitha-nőegylet 1903/4-ik évi működését 
már a múlt hó 14-én ismét megkezdte és rendes 
összejöveteleit minden szerdán d. u. 2-—6 óra kö
zött szokott helyiségében (IV., Deák-tér 4 , a fő- 
gymnasium üléstermében) tartja. Az elnökség ez 
úton is arra kéri egyházunk nőtagjait, hogy foko
zottabb érdeklődéssel viseltessenek az egyesület 
működése iránt. E helyen említjük meg, hogy az 
egyesület ez idei kimutatásába kellemetlen sajtóhiba 
csúszott. Góbi Imrénégyüjtöívén az adakozók korona 
helyett forintot írtak alá s a kimutatás az aláírt 
összeget tévesen koronáknak tünteti fel. Az ado
mányok tehát így javítandók ki: Ráthné 20 kor., 
Góbi Imréné 10 K, Benedikty Józsefné 6 K, Wein- 
berger Gusztávné 6 K, Horváth Miklósné 6 K, özv. 
Fáykiss Józsefné 4 K, Hittrich Ödönné 4 K.

Zsilinszky marad. Az új kormány Tisza 
István gróf elnöklete alatt megalakult; A miniszter- 
elnök kijelentette, hogy a felekezeti iskolákat is 
segélyezni fogja s az 1848. törvény XX. czikk 
végrehajtását is kilátásba helyezte. Protestáns szem
pontból ezt tehát örömmel tudomásul vehetjük. Még 
nagyobb az örömünk, hogy az új közoktatásügyi 
miniszter: dr. Berzeviezy Albert felkérte az eddigi 
politikai államtitkárt: Zsilinszky Mihályt, Társasá
gunk népszerű elnökét, hogy állását tartsa meg. 
Administrativ államtitkárrá Molnár Viktort lépte
tik elő.

Egyetlen politikai tanügyi lap, mely a 
10,500 korona politikai kauciót is letette, a Nemzeti 
Iskola. Szerkesztő: Földes Géza, főmunkatárs: Be
nedek Elek. Tíz év óta áll ez a lap a magyar ta
nárok, tanítók, tanítónők és kisdedóvók szolgálatá
ban s ez alatt közönségének szivével összeforrott 
egészen. Bátor szókimondás, erős fajszeretet, a füg
getlensége fel és lefelé s teljesen megbízható dis- 
kréciója kedveltette így meg ezt a lapot. S hogy 
ilyen is marad, erre elég biztosíték a szerkesztők 
múltja és egyéni jelleme. A „Nemzeti Iskola" 42 
oldal terjedelemmel megjelenik minden szombaton 
s az előfizetése: egész évre 12 K, félévre 6 K, 
negyedévre 3 K. Előfizetéseket elfogad a „Nemzeti 
Iskola" kiadóhivatala, Budapest, VII., Rottenbiller- 
utcza 5a.

Nyugalomba vonult püspök. A budapesti 
ref. egyháztanácsban nagy megilletődéssel olvasták 
fel a kiváló költő-pap, Szász Károly, dunamelléki 
fáradhatatlan püspöknek lemondó és nyugdíjazását 
kérő levelét. A lemondást mély fájdalommal vették 
tudomásul s úgy az egyháztanács, valamint az

egyházkerületi közgyűlés is 3—3000 korona nyug
díjat szavazott meg a nagy férfiúnak, hogy hátra
levő napjait gondtalanul tölthesse. Becsüljük meg 
nagyjainkat!

Isten házáért. Az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. 
templom-alap javára rendezett mulatság fényes er
kölcsi sikerrel járt. A r. kath. plébános, két segéd- 
lelkészszel, az izr. főrabbi a hitközségi elnökkel s 
a ref, lelkész gondnokával együtt, dr. Kanyurszky 
György egyetemi tanár, fővárosi tisztviselők és más 
előkelőségek zsúfolásig megtöltötték termeinket. 
Nagy és fényes diadalt aratott a lutheránusság, A 
nagyszámban összegyűlt másfelekezetfiek kitűnőén 
érezték magukat körünkben és szívvel-lélekkel fel
karolták ügyünket. — A rendező-bizottság még 
nem készült el a leszámolással. De lapunk szer
kesztőjénél a mai napig a következő feliilfizetések 
történtek: Molnár Viktor h.-államtitkár 10korona, 
Böngérfi János 10 K, B. Margit 1 K, Petry Béla 
3 K, Bögre Károly 2 K, Némethy Béla 2 K, Láng 
Lajos bpesti gépgyáros 2 K, Hauber Alajos 3 K, 
összesen: 33 K. Reméljük, hogy e névsort jövő 
számunkban jóval kiegészíthetjük. A szives adako
zóknak e helyütt is hálás köszönetét mond az 
egyházfelügyelőség

Könyvpiacz. A sátoraljaújhelyi áy. hitv. ev. 
missziói egyház első évkönyve az egyház keletkezé
sétől az 1903-ik évig terjedő időről. Összeállította 
Korhély Géza ág. h. ev. lelkész. Ára 1 kor. Az 
egyház a tiszta jövedelmet adósságtörlesztési alap
jának gyarapítására fordítja. Az ügyes tollal meg
írt érdekes évkönyvet a jótékony czélra való tekin
tettel is melegen ajánljuk.

Az országos központi hitelszövetkezet évkönyve 
és naptára az 1904. szökőévre. Szerkeszti dr. Hor
váth János. Ára 40 fill. Budapest, ifj. Nagel Ottó 
könyvkereskedése. A gondosan szerkesztett és csi
nosan kiállított naptár a rendes naptári rovatokon 
kívül élvezetes olvasmányokat nyújt a gazdaság, 
ipar és kereskedelem köréből. Sikerült költeményei, 
vonzó elbeszélései, találó rajzai emelik a könyv 
értékét.

A szövetkezetek hazánkban. írta Kemény Ignácz. 
Bpest, Lampel R. (Wodianer F. és fiai) kiadása. 
Ára 1 K 50 f. Gazdák, iparosok és kereskedők 
okulhatnak e hasznos könyvecskéből. A szerző az 
előszón kívül szól a szövetkezetek keletkezéséről 
és fejlődéséről, a hitelszövetkezetekről, a fogyasztó, 
az ipari és végül az értékesítő szövetkezetekről. A 
tanulságos kis füzet érdemes az elolvasásra.

A m. tud. Akadémia kiadványai jegyzéke. 1903. 
Kapható az Akadémia könyvkiadóhivatalában. 
Könyvkedvelőknek ingyen megküldik.

Kimutatás a Tabitha-nőegyesület 1902—3. évi 
működéséről. Magyar és német nyelven jelent meg. 
Kezdődik Jurenák Janka titkári jelentésével, melyet 
követ a folyamodók, az ajándékok és jótétemények 
kimutatása. Mikola Sándor pénztári jelentését az 
1902—3. évi zárszámadás követi s az alapító tagok 
névsorával végződik. Az évkönyv minden lapja az 
egyesület áldásos működéséről tanúskodik.

Egészségi, erkölcsi és illemszabályok. Irta: Rutt- 
kay Sándor ev. lelkész. XIII. kiadás. Ára 6 kr.
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Bpest, ifj. Nagcl Ottó kiadása. A két nyomatott 
ívre terjedő' füzetke ezímének megfelelő ügyes ver
sikéket tartalmaz, melyek a zsenge if júság beemlé- 
zésére igen alkalmasak. A könyvnek jóságát mi 
sem igazolja hangosabban, minthogy már 13 kiadást 
ért meg. Azonkívül a m. kir. közokt. minisztérium 
és a székesfőváros tanácsa is ajánlotta népiskolai 
használatra. Tanítóink rendeljék meg tömegesebben 
és terjesszék tanítványaik és a nép körében.

G yászrovat. Szomorodott szívvel vettük a 
gyászos hírt, hogy Schmidt 

Károly, a torzsai ág. hitv. ev. egyháznak hithű, 
buzgó és érdemekben gazdag egyházi felügyelője 
f. hó 2-án, esti 11 órakor, életének 80. évében el
hunyt. A megboldogult Társaságunk ez idei köz
gyűlésén még teljes jó egészségben vehetett részt, 
csodáltuk frissességét s ma már az anyaföld ölében 
pihen. Benne a lelkész hű munkatársat, az egyház- 
község ritka buzgalma világi vezért veszített. Ál
dott legyen haló poraiban is!

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert uéktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
ivember R eggel. Este.
16. Péter I„ 5, 10—11. Eféz. 6, 13—15.
17. Kolozs. 3, 12—13. Eféz. 4, 29-32 .
18. Ján. 3, 34—36. Zsid. 1. 1 - 3 .
19. Ján. 1, 15—18. Móz. V, 5, 23—33.
20. Tim. I., 6, 7—10. Máté 26, 14—16.
21. Luk. 21, 19—22. Dán. 9, 25 - 27.
22. Zsolt. 116, 7 19. Móz. III., 1, 1 -3 .
23! Róm. 8, 24 -27 . Zak. 12, 10—14.
24. Zsolt. 23, 1—6. Jer. 31, 1—7.
25. Kolozs. 1, 12—17. Péld. 8, 24-36 .
26. Ján. 10, 27 -30 . Róm. 8. 33 -39 .
27. Luk. 10 20—22. Zsid. 12, 22—25.
28. Zsolt. 18, 2 - 7 . Sám. I, 19, 9—11.
29. Eféz. 6, 10-12 . Móz. V., 10 ,17-22.
30. Luk. 11, 28—33. Ján. 3, 1 -1 0 .

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják Lukács 11, 28.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1903. október hó 1-től 

30-áig a következő összegek folytak b e :
1. Alapító tagok tőkebefizetései: Özv. Hunfalvy Pálné 

200 korona.
2. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával befolytak, 1903-ra :

Schuch Albert, Törökbecsei egyház, Lengyel Lajos, Wün- 
schendorfer Károly, Bősze János, Holbock J., Skita Sándor, 
dr. Baltik Frigyes, Kassai I. egyház, Nagygeresdi egyház, 
özv. Melczer Gyuláné, Kecskeméti egyház, Laukó Károly, 
Horváth Sámuel, Szontagh Géza, Dendély Samu, Zámbor 
Pál, Gölniczbányai egyház, Horváth Sándor, Petri Károly; 
1902 és 1903-ra : Pethő P á l; 1902-re : Magyary István,
1904-re : Bősze István, Klein Samu (2 K.).

3. Liókegylcti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1903-ra: 
Geschrey Elek, Geschrey Lajos, Rácz Mátyásné, id. Mester 
János, Bundschuch Anna, Kardos Jánosné, Molnár Sándor, 
Orsovai egyház, Wallandt Ernő, Franz Ede, Fidar Frigyes, 
dr. Mátéfty Pál, Lőcsei evang. olvasó-egylet, Dunaegyházai 
egyház, Margócsy Kálmán.

4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1903-ra: 
Einbeck József, Talabér István, ifj. Mester János, Benke 
Géza, Róth János, Einbeck Géza, Major Sándor, Daka István, 
Németh P. József, Németh Gergelyné, Hegedűs Mihály, Bár
dos József, Berke Béla, Tóth János, Takács Ferencz, Fehér 
József, Bernát István, Takács István, Körös József, Bokor 
János, Takács János, Tóth István, Farkas János, Perényi 
János. 1904-re: Polgárdy János, 1901-1902-ra: Taucher 
József, 1901-re: Balogh Samu.

5. A torzsai Luther-cstély offertoriuma: 116 K 28 f.
4. Kiadványokért befolyt: Hornyánszky Viktor czégtől: 

2106 K 56 f, Paulik János Nyíregyházán 41 K 86 f, Hor
váth Lajos Budapesten 13 K 92 f.

7. Kamatokból: Takarékpénztári kamat 53 K 40 f.
8. Evang. Családi Lapra : Előfizetőktől 122 K 50 f.
Összesen befolyt 2872 K  74 f.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1903. okt. 1-én.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

A szerkesztő üzenetei.
St. S. Ózd. Kártyáját intézkedés végett elküldtem a 

nyomdába. Legyen szíves tudomásul venni, hogy szívességet 
nem szoktak ,elvárni”, legfeljebb kérni lehet. — K. E. B.- 
pest. Kitartó buzgalmát köszönöm. Előzékenysége, rokon- 
szén ve nagyon lekötelez Mihelyt lehet, tiszteletemet fogom 
tenni. — R. S. Salgótarján. Örömmel veszem tudomásul, 
hogy a jövőben is támogatni fog. Lelkes költeményei nagy 
tetszést arattak olvasóközönségünk körében. —• F. G. B - 
p est. Szívesen. Olyan messze esik az én kis vityillóm a te 
hatalmas palotádtól, hogy még vasárnap délután sem rán- 
dulhatnál ki hozzám ? Hihetetlen 1 Bizony, meglátogathatnál! 
— T. K. H om okbödöge. Intézkedtem, hogy a kért szá
mokat megküldjék. Ügybuzgalmát Társaságunk nevében is 
köszönöm. Kívánatos volna, hogy kis lapunk a nép körében 
jobban elterjedjen. — T. dolgozótársaim at kérem, hogy 
a papirosnak csak az egyik felére írjanak. A kézirat kisze
dése különben nagy nehézségekkel jár s nekem gyakran 
kétszeres és felesleges munkát is Okoz.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
november 13.
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