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K ézira tokat nem  a d un k  v issza .
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I X . ,  K n é z i t s - u t c z a  17. s z á m .

A L u th e r -tá rs a s á g  tagjai e lapot 
in g y e n  kapják.

E lő fize té st é s  hirdetést e l f o g a d  
a z  „ E v .  C s . L a p u k ia d ó h iv a t a la  
( H o r n y á n s z k y  V . h i r la p k ia d ó -  
h iv a t a la ,  A k a d é m ia -u  4 .) ,  h o v a  
a r e k la m á lá s o k  is  k ü ld e n d ő k .  
A s ze rk e sztő sé g  író s z o b á ja : 
I X . ,  K n é z it s -u .  17. s z .,  h o v a  a  

k é z i r a t o k a t  k e ll  k ü ld e n i .

Kilenczedik évfolyam. Budapest, 1901. május 15. 9. szám.

(B.) Küszöbön a Szentlélek kitöltetésének magasztos emlékün
nepe: a dicső pünkösd. Képzeletben szálljunk vissza messze fényes 
múltba. A tanítványok szomorúan, szárnyaszegetten« elcsüggedve 
ülnek együtt. Péter, kinek hite, mint a szikla, szintén elcsügged; 
arcáról szinte lerí a lemondás. '

De íme, egyszerre zúgó szél támad, kettős tüzesnyelvek jelen
nek meg s az imént még bátortalan, félénk emberek hősökké 
válnak.

Péter elébb egy jgyenge szolgálótól való félelmében magát a 
Mestert is megtagadta, most ezrek előtt nyíltan hirdeti a megfeszí
tett Krisztust; elébb a Gethsemáné kertben türelmetlenül fegyvert 
ragadott, most nyugodtan eltűri a tömeg gúnyát; elébb maga sar
kalta a Mestert, hogy meneküljön a szenvedések elől: most fennen 
hirdeti, hogy nem aranyon avagy ezüstön váltattatok meg a ti 
hiábavaló éltetekből, melyet a ti atyáitoknak tanításokból vettetek 
volt, hanem drágalátos véren, t. i.a makula és a szeplő nélkül való 
báránynak, a Krisztusnak vérén. (Péter I., 1, 18— 19.)

A többi tanítvány is mind egy szálig ellenálhatatlan erővel, 
bűbájos nyelven hirdeti a Krisztus evangéliomát. A kik hallgatják 
őket, elcsodálkoznak s bár akadnak gúnyolódok, csúfondárosak, 
mintegy háromezren mégis megkeresztelkednek.

Honnan ez a változás? Ily nagy sikert, ily fényes eredményt 
hogyan érhettek el a tanítványok? Ezek az egyszerű emberek a 
kik vámosok és halászok, porból és hamuból alkotott gyarló, bűnös 
emberek voltak, miként végezhetek ily nagy munkát?
A Szentlélek, mely amaz első pünkösd ünnepén szélnek zúgásában 
és kettős tüzes nyelvek alakjában az egybegyűlt apostolokra szállt: 
Istennek lehelete volt, valóságos isteni teremtő erő, mely az imént 
még bátortalanok, csüggedők lelkét újjá teremtette.

A lelkesedés, az ihlettség meleg árama végig futott az após-

Pünkösd.
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tolokon s egész bensőjük megtelt avval a különös tűzzel, mely 
szeretetre fakasztja a szivet; megvilágosítja az értelmet; békét, meg
elégedést, megnyugvást teremt; balzsamot nyújt a bánatban s meg
vigasztal a halálban.

A szent lelkesedés nemes tüze az igazság rettenthetetlen védő
jévé, a jogos harc dicső bajnokaivá, apostolokká avatta az igény
telen tanítványokat. Most már nem ismernek félelmet, csüggedést; 
ügyök igazságáért elszántan lándzsát törnek s még ők bátorítják 
a kisliitűeket s lelkesítik a csüggedőket.

A Szentlélek Istennek különös ajándéka. A mint a Szentlei
ket vették az apostolok, nem riadtak meg semmiféle fenyegetéstől, 
üldözéstől: nem volt előttük akadály s még a haláltól sem retten
tek meg. Ez az erkölcsi bátorság biztosította részükre a győzelmet, 
a diadalt.

A Szentlélek kitöltetésének emlékünnepe dicső nap, de egy
szersmind örvendetes is, mert Isten a maga lelkét nem csak az 
apostolokkal közölte, mindnyájunknak Ígérte.

-— Ama vigasztaló Szentlélek, kit az Atya az én nevemben 
elbocsát, megtanít titeket mindenekre! (Ján. XIV. 26.)

Meg kell tisztítanunk szivünket a bűntől, hogy Isten élő temp
lomaivá lehessünk, melyben az ő Szentlelke lakozzék.

Pünkösdi zivatar, tisztító tűz! vonulj át keblünkön, hogy a 
pünkösdi L élek : az Úr nálunk is megszállhasson.

S zen tlélek  Isten.
í r ta : Szabolcska  M ihály.

S zen tlélek  Isten, szállj le  hozzánk, 
S zivü n k  sötét, fe h é r  az orcánk, 
K éte lk ed és  a k en y erü n k  . . .
Á llunk, alig „n é z v é n “ az égre, 
É lünk, alig tudván m i végre. 
S zen tlé lek  Isten ü n k I

S zen tlé lek  Isten, szá llj le  h o z z á n k ; 
Csodás erődből árjadozz’ ránk,
M ert jajj, m agunkra elveszünk. 
M eg eszi le lkü n ket az élet,
Mi hév, nagy ön zésü n k  eléget, 
S zen tlélek  Is ten ü n k 1

S zen tlé lek  Isten , szállj le  hozzánk, 
Új eva n gyéljom ot se  h ozz  ránk,
—  A  rég i is  új m in ek ü n k  1 —

Csak arra m unkálj a s z iv ü n k b e : 
H o g y  igazában ezt v eg y ü k  be. 
S zen tlélek  Isten ü n k  1

S zen tlélek  Isten , szállj le  h oz  zánk, 
E m eld  fö ljebb  csü ggeteg  orcánk, 
J elen tsd  m eg, h o g y  itt já rsz  v e lü n k 1 
H o g y  a szerete t é s  Igazság:
—  B ár a latrok sorsára adják, —

A z  a m i örök  —  é le tü n k . . . 
S zen tlélek  Isten ü n k  1
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Luther imája.
„Ne félj, mert én veled vagyok ; meg ne 

rettenj mert én vaggok a te Istened, ki téged 
megerősítlek, annak felette megsegítlek és az 
én igazságomnak jobbkarjával támogatlak 
t é g e d e t (Ésaiás 41. r. 10. v.)

A derült napok mellett a borúsak 
sem kerülték el Luther hajlékát. A

alatta, de ő rendületlenül bízott abban, 
ki vala és van, lenni fog mindörökké. 
Ez a rendületlen bizalom meleg gyer
meki szeretetté olvad imádságaiban. 
A sújtó isteni kézben az áldó meg
bocsátó kegyelmet látja csak, mert 
az Isten azt dorgálja meg, kit szeret.

L u t h e r  im á ja .

1527-ben súlyos betegségéből mi
helyt egy kissé magához tér, imára 
kulcsolja kezét s így fohászkodik:

A Z  „ E V .  G S A L Á D I L A P “ TÁ R G Z Á J A .

Árva Pista.
— Elbeszélés. — 

írta: Horváth Lajos.

I .

Se apja, se anyja 1 Ágról szakadt 
árva, nagyanyja napja is már lehunyó 
félben, ki eddig gondját viselte.

Úgy hívták régóta: Árva Pista; mi 
bizony sokszor összeszorítá kis szivét.

—  Nagyanyám, nem vagyok árva; 
olyan rosszúl esik, ha a gyermekek 
rám kiáltoznak, Árva Pista, Árva. 
Van nekem gondviselőm, a jó Isten, 
ki felveszi gondomat, aztán te, jó  
nagyanyám, nem hagysz el engem 
soha.

— Nem, gyermekem, nem hagylak 
el. Kérem a jó Istent, hogy minden 
veszedelemtől megoltalmazzon. Ha 
megtérek a temetőbe, lelkemet, a 
szivemet veled hagyom, hogy jó  úton 
vezessen mindig; azon az úton, 
melyen eddig én vezettelek. Ne fe
ledkezz el soha a jó  Istenről, becsüld 
meg az embereket, meglásd, azok is 
megbecsülnek.

Alig értette meg a 12 éves fiú e 
komoly szavak értelmét, de azért 
folyton elméjében forgatta.

Nagyanyja mintha sejtette, mintha 
érezte volna, hogy napjai meg van
nak számlálva, néhány száz megta
karított koronáját unokája számára 
tanítójához vitte, azzal a meghagyás
sal: vétesse fel a kis fiút valamely 
árvaházba halála után.

mint a színaranynak a tűz, úgy a 
hivő szívnek a fájdalom, a bánat az 
igazi próbaköve. A kishitű legörnyed
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„Uram, én édes Istenem! Mily szíve
sen ontottam volna véremet igédért, 
azt te tudod, de talán nem vagyok 
reá méltój legyen meg azért a te 
akaratod Életem, halálom szent neved 
dicséri. Ha lehetséges, örömmel élnék 
meg üdvözűlteidért, kiválasztottaidért. 
De ha elérkezett utolsó órám, legyen 
még akaratod életnek, halálnak ura. 
Én édes Istenem, te vezettél ügyünk
ben, te tudod, hogy az a te szavad, 
és a te szavad igazság. Ne emeld 
fel és ne örvendeztesd meg ellensé
geidet, de dicsőítsd meg szent neve
det elleneid bosszúságára, Uram, Jézus 
Krisztusom! Te kegyelmesen megis
mertettél szent neveddel. Te tudod, 
hogy hiszek benned az Atyában és 
a Szt. Lélekben, mint egységes és 
igaz Istenben. Vígasztalásom kőszik
lája : te vagy a mi közbenjárónk és 
megváltónk, ki drága véredet ontottad 
értünk, bűnösökért. Légy segítségül 
e komoly órában, vigasztalj meg szent 
Lelkeddel. Evangeliomodért sokan 
onták vérüket, a te szent nevedért 
semmi sem lett volna nekem nehéz. 
Tudod, Uram, hogy a sátán sokféle 
módon királyok, fejedelmek képében 
leselkedett rám, hogy megejtsen, de 
mind ez ideig csudálatos módon meg-

A jó öreg tanító készséggel meg
ígérte segítségét, hiszen Pistát úgy 
szerette, mint a saját édes magzat
ját s ha öregsége nem gátolja benne, 
bizonyára gyermekévé fogadta volna.

Erzsók néni sejtelme gyorsabban 
teljesedett be, mint azt maga a ta
nító is gondolhatta volna

Alig harmadnapra rá, hogy nála 
járt a jó  asszony: templomból jövet 
hirtelen összeesett és meghalt.

Szegény Árva Pista, mi lesz most 
te veled — gondolták a jó  emberek. 
Talán segítettek volna rajta, ha ma
guknak is olyan szűkén nem telnék 
ebben a nyomorúságos világban, így 
csak sajnálatot osztogattak bőviben 
segedelem helyett. Pedig: ..Kinek az 
ég alatt már senkije sincsen, Ne fél

tartottál. Hála, hála néked érte. Tarts 
meg továbbra is, hűséges Uram, ha 
ez a te akaratod. Ámen.

Ez a meleg hang, ez a megtör- 
hetlen bizalom vonul végig Melanch- 
ton betegágya melletti imájában is. 
Képünk ezt a jelenetet ábrázolja. A 
hagenaui egyezkedésre 1540-ben a 
szász választó fejedelem Melanchton 
Fülöpöt kiildé el maga helyett. De 
Melanchtont az egyezkedést megelőző 
év leforgása alatt oly sok csapás érte 
s a különben is gyengébb szervezetű 
férfiút annyira megtörte, hogy az 
egyezkedésre utaztában Weimarban 
hirtelen összeesett. Betegsége annyira 
rosszra fordult, hogy a választófeje
delem a lehető leggyorsabban küldte 
hozzá orvosát, Luthert és Jónást. Lut
her a félhalott Melanchtont meglátva 
térdre hull „ hitének, bizodalmának 
teljes erejével“ imádkozik. Majd a 
nagybeteghez fordul vigasztaló szó
val : „Bízzál az Istenben, ki a halot
takat feltámasztja, a sebesülteket be
kötözi. Reád még szüksége van az 
Úrnak. “

Aztán ételt ad neki. A beteg ká- 
bultságában mindent elfogad Majd 
pedig mintha mély, nyomasztó álomból 
ébredt volna fel — belső lelki örömmel

jen, felfogja ügyét a jó  Isten“ , fel
fogta Pistánkét is.

Az öreg tanító még a temetés 
napján magához vette Pistát. Szelíd 
szóval, jó bánásmódjával igyekezett 
feledtetni a gyermekkel öreg szülé
jét, mi bizony nagy munkába került, 
mert Pistának léptén-nyomon lepe
regtek a könyei.

Az idő, a jó  orvos azonban na
ponta egy egy csepp balzsamot hin
tett Pista fájdalmas sebére s így las
sanként hegedni kezdett.

Észrevette e változást maga a ta
nító, tudta, hogy most rajta van a 
sor, tennie kell valamit a gyermek 
érdekében.

A következő vasárnap beinti a 
gyülekezet néhány számottevő tagját 
egypár barátságos szóra az iskolába:
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ismeri meg hű barátja kezevonását 
az ágyával szemközti falon, hova a 
118-ik zsoltár eme sorait írta: „Nem 
halok meg, hanem élek s hirdetem 
az Úrnak dolgait." (17. v.) Mélánch- 
ton újra életre kelt. H. L.

A MI SIONUNK.

Fejlődő fiókegyház. Néha a szá
mok is hangosan beszélnek. A pös- 
tyéni ág. hitv. ev. fiókegyház 1903. 
évi számadásában örvendetes dolgok 
hirdetői a számok. A templomépítő
alap az utolsó évben 2497'45 koroná
val gyarapodott, jelenleg 14,608'82 k. 
4l/a°/o-kal kamatozik a pöstyéni ta
karékpénztárban. Az isteni tiszteletek 
ofifertoriumából befolyt 82'32 k., külön
féle czimeken 3409'45 korona az 
összes vagyon: 18,097‘59 k. Ha el
gondoljuk, hogy ez a fiókegyház 
háromnyelvű s mindössze 34 lélekből 
áll, be kell látnunk, hogy itt a pün
kösdi lélek működik.

A körmöczbányai ág. hitv. ev. 
egyház legutóbbi tisztújító és szám- 
vizsgáló közgyűlésén felügyelőül újra 
Hurtaij Lajos városi főszámvevőt vá
lasztotta meg, ki előbb jegyzői, 1898

óta felügyelői minőségben — már 27 
év óta lelkes odaadással szolgálja az 
egyházat. Másodfelügyelő Lende Ede 
városi erdőmester lett. Megújította az 
egyháztanácsot is. A beterjesztett 
1903- évi számadásból a közgyűlés 
az egyház iránti ragaszkodásnak szá
mos bizonyítékáról értesült. Az egy
házi pénztárba, a szegény- vagy to
rony-alapba hagyományoztak és ada
koztak : Soltész Károly 400 koronát, 
megemlékezve végrendeletében a lel
készről is 70 koronával; Schnabel 
György az egyháznak 50, a lelkész
nek 40, Kuzmányi Júlia 200, Chabada 
József örökösei 100, özv. Szvitek 
Hermin fia emlékére 160 (az elem. 
özv. árvaintézetnek 40). Teszák János 
neje emlékére 200 koronát. Ameriká
ból is érkezett szegény emberektől, 
volt egyháztagoktól 13 kor. Sokan 
kisebb adományokban járultak az 
egyház fentartásához. Az adományok 
összege 1270 kor., —  tekintve az 
ottani szegényes viszonyokat, minden 
bizonnyal elismerésre méltó összeg. 
Értékes oltárteritőket ajándékoztak: 
PalkovicsMari helyben, nehéz selyem
ből, a Maartin-család Kolozsvárról; 
bársonyból kisebb teritőcskéket az 
oltári könyvtámlára Galantha Hermin

— Kenyerem javát megettem, ma-, 
holnap nekem is megkondul a harang, 
mint Erzsók asszonynak nemrégiben. 
Azért intettem kegyelmeteknek, kik 
még ép erő-egészségnek örülhetnek, 
hogy osszák meg velem egyetemben 
ez árva gyermekkel jóakaratukat. 
Sorsa forog koczkán, Nagyanyja pár 
száz koronájával együtt gondjaimra 
bízta, de deresedő fejem eléggé int, 
hogy e jó  gyermekről, iskolám leg
első tanulójáról, még idejekorán gon
doskodjam. Sorsát tőlünk telhetőleg 
biztosítani szeretném A megholt aka
ratának, ki árvaházba szánta, telje
sednie kell. Azért hívtam kegyelme
teket, hogy e munkához jóakaratjukat 
kérjem, hogy e gyermek falunknak, 
hazánknak díszére válhasson s vett 
talentuma gyümölcsözővé lehessen.

Ifjú koromban, idegen országban 
jártamkor ismertem meg azt a helyet, 
hol az árva nem érzi, hogy apátián, 
anyátlan, az ág sem tépheti, tüske 
sem vérzi meg. Ide szeretném kül
deni. De pénzéhez nyúlni nem aka
rok, hadd gyümölcsözzön számára. 
Segítségül lesznek-e kegyelmetek ter
vem kivitelében? Ruhával az árvát 
ellátom egyedül, csak az utazását 
állják kegyelmetek.

—  Alijuk, álljuk, —  hangzott a ta
nító szavaira egyszerre.

II.
Szép idő telt el, már-már 15 esz

tendő, de Pistáról az első éveket 
kivéve, alig jött valami hír, pedig 
úgy várták, úgy lesték, vájjon mit 
hoz a szellő Árva Pistáról, idegen
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és Ivanovich-Rack Matild, 5 darabot 
a különböző használatnak és egyházi 
időnek megfelelőleg. Nagy lelkesedés
sel folyik a gyűjtés a békéscsabai 
Luther-emlékre; az egyház előfizet 
Luther műveire; a gyűlés gyűjtést 
engedélyezett a pozsonyi diakonissza
házra. Jóleső örömmel emeljük ki 
a hitbuzgó áldozatkészség ennyi bizo- 
nyitékait.

Alapítvány. A nemrég elhunyt 
Stieler Amália magánzónő végrendele
tében a lőcsei evang. egyháznak 4000 
koronát hagyott a perselypénz meg
váltására. Ezzel az elköltözött ne
mes lélek hideg márványnál mara
dandóbb emléket biztosított magának.

A soproni evang. konvent két 
héttel ezelőtt tartotta meg ez évi első 
ülését. A tárgysorozat megkezdése 
előtt Démy Lajos dr. meleg szavakban 
emlékezett meg az elhunyt Töpler 
Károly dr.-ról. Indítványára a konvent 
Töpler Károly dr. elhunytán jegyző
könyvileg fejezte ki fájdalmát és 
részvétét s az elhunyt érdemeinek 
elismerése és az iránta táplált hála 
jeléül arczképét megfesteti és a gyűlés
terembe helyezi. Néhai Rösch Jenő 
helyébe az építőbizottság elnökévé 
a konvent id. Steiner György praes-

bytert választotta meg közfelkiáltás
sal, míg az iskolai bizottság jegyző
jévé a visszalépett Schranz Mihály 
helyébe az eddigi helyettes-jegyzőt, 
Thirring Sámuelt választotta meg. 
Végül a soproni ev. tanítóképző-inté
zet fentartásához, 10 évre, évenként 
500 koronát engedélyezett.

A zólyomi egyház a múlt hó 15-én 
tartotta rendes tavaszi közgyűlését, 
melynek főtárgya a számadások felül
vizsgálásán kívül a lelkészi jelentés 
volt. Ebből kiemelhető, hogy az egy
házban azevangéliomi szellem munkás 
szeretetben nyilvánul. Schicker Zsófia 
2000 koronás adományán kívül 778 
korona kegy-ajándék folyt be a 
templomépítő alap növelésére. A hít- 
tani vizsgán 24 arany osztatott ki 
elemi iskolai tanulók között s a kon- 
firmácziónál több ima- és énekeskönyv. 
Született 206 gyermek, meghalt 121 
egyén, eskettetett 38 pár, hozzánk 
tért 2, nem tért ki senki; konfirmál- 
máltatott 85 gyermek, Urasztalához 
járult 3180. Tanköteles volt 827. Az 
evang. olvasókör működése is teljesen 
megfelel a várakozásnak.

Adakozás a lipcsei misszióra. 
A múlt 1903. év három első negyedé
ben hazánkból 1257'48 k folyt be a

országból. Tanítója várta legnehe
zebben, ki azóta fehér fürtü lett 
egészen.

—  Nem halok meg addig, nem ; 
mint az agg Simeon, míg meg nem 
látom. Piros Pünkösd napja volt, 
mikor útnak indult, a jó  embereket 
bizonyára a szent Lélek szállotta 
meg, hogy olyan jó  szívvel hozták 
el fillérüket Pista számára. Piros 
Pünkösd napja lesz holnap, eljön bi
zonyára az én idegenbe szakadt jó  
árva gyermekem.

Míg így tépelődött az öreg, kinyí
lik az ajtó, előtte áll a várva-várt 
vendég. Alig jutnak szóhoz, a vi
szontlátás öröme annyira megüli szi
vüket.

—  Engedje meg, hogy e napon, 
sorsom évfordulóján valamennyi jól-

tevőmet szívből üdvözölhessem A jó 
Istenen kívül mindenemet maguknak 
köszönhetem, kik annak a gyámolta
lan árvának felfogták sorsát. Egy 
kissé felvitte az Isten sorsomat, 
egy nagy gyár főmérnöke vagyok. 
Azért jótettüket úgy akarom meghá
lálni, hogy 50,000 koronás alapítványt 
teszek a falu árvái számára, hogy 
az árva gyermek szivébe ültetett jó  
magból ne veszhessen el egy sem, 
hanem szaporítsa, gyümölcsöztesse.

Fülének sem akart hinni az öreg, 
szárnyra kelt a híre Pista jótettének 
szerte a vidéken s az emberek min
denütt azt hitték: megszállotta a
Szentlélek.
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lipcsei misszió pénztárába, az utolsó 
negyedben pedig 1224.84 K. Mindössze 
tehát 248281 koronával segélyezte 
hazai egyházunk a lipcsei missziót. 
Érdekes volna megtudnunk, hogy hány 
hazai misszió-egyház kapott segélyt 
s hányat utasítottak el kérelmével. 
Tudunk esetet, hogy tekintélyes anya
egyház még a saját fiókegyházát sem 
tudja kellően támogatni. Első a ke
nyér, aztán a kalács.

A mészléni ág. hitv. evang. nő
egyesület a következő evang. egy
házi intézetek segélyezésére 10 koro
nát szavazott meg: a kőszegi felső 
evang. leányintézetre 2 kor., a sop
roni főiskolai tápintézetre 2 kor., a 
pozsonyi theologusok otthonára 2 kor. 
az evang. lelkészfiak segélyegyletére 
2 kor., a gyámintézetre 1 kor. és a 
vasi középegyházmegyei gyámoldára 
1 koronát.

Öt korona 37 fillér érkezett a 
napokban az erzsébetfalvi ág. hitv. 
ev. egyházfelügyelőség czímére. Nem 
nagy összeg, mégis nagy örömet kel
tett, mert beküldője: Zahorák Margit 
úrhölgy, hitsorsunk, az erzsébetfalvi 
ev. templom és papilak-alap javára 
szánta. Kegyes adományát a szép és

J  ézus.
( Tem p lom bám én  étkor.)

H arangoznak.  —  S eregein ek  
H ü híveid  a szen t h e ly n ek  
Tornáciba,
H övá  sok  napon keresztü l 
M ind  —  lelkestü l és  testestü l  —  

Ú gy áhital

Méla csönddel bent leü lnek . 
S zíveikben  m elegü ln ek  
H ő  zsolozsm án .
S ha begyü ltek  m ár m indnyájan, 
Áhítatban, tiszta vágyban  
Várnak osztán.

E g yü tt m eg yü n k  be h o zzá ju k : 
M egvid ítni bús orcájuk  
S szóln i k ezd ü n k :  —

Soha olyan boldogságot 
E z a világ m ég  nem  látott ,

M int m i köztü n k  I . . .
P etro v ics Pál.

nemes czélra jutalmazza meg a jó
Isten.______________

| G yászrovat. 1 A losonczi ág. 
-------------------------  hitv. ev. keresz

tyén egyház őszinte mély fájdalom
mal tudatja, hogy köszszeretetben 
álló tanítója: Biszkup Lajos, élete 
68., áldásos tanítói működésének 48 
évében f. hó 1-én az Úrban elhunyt. 
Áldott legyen emléke !

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom- és papi-

lak-alap javára adakozott: Erzsébeti, köz
ségi elöljáróság : 10 K, Zahorák Margit (Besz- 
terczebánya) 5 K 33 fillér. Isten áldása 
érte ! Főösszeg : 6472 korona.

A békéscsabai Lutlier-szoborra befo lyt: 
Szász-Tót-Pelsöcz 82 K. 52 f., Veszprém 
30 K. 90 f., Jaszenova 15 K. 68 f., Brassó 
4 K, Kis-Selmec 2 K, 12 f., Békés-Csaba. 
Urszinyi D. 30 K, Csarejs Gy. ivén : 30 K, 
33 f., Bjelik M. ivén : 2 70 f., Simkó K, ívén 
4 K, Wenich K ívén 21 K, 59 f., Greszka 
Gy. ívén : 6 K. 60 f., Kovács J. ívén : 10 
K, 50 f , Pataj M. ívén : 1 K. Uhrin Ii. ívén : 
8 K, Klinent K. ívén : 77 K. 50 f., Pová- 
zsay Zs. ívén: 2 K. Kliment Z. J. ívén: 36 
K. F.-lehotai egyházban : 52 K. 24 f., Lajos- 
falva30 K., Mezőhegyes Varga S. 1 K. Ratkó, 
Textoris M. 5 K. Igló 6 K. Szenic 123 K. 
40 f. Kapolcs 4 K. Berencsfalu 2 K.

APRÓ TÖRTÉNETEK.

A lelkiismeretes uralkodó. II. Lipót 
magyar király aranybetűkkel írta be 
nevét a magyarhoni evangélikus 
egyház történetébe. A mint tudjuk, 
ő alkotta meg az 1791. évi XXVI. 
törvényczikket, mely a protestánsok 
szabad vallásgyakorlatát biztosítja.

Az ő nemes szivének jellemezé- 
sére egy rövid eseményt mondok el.

Mikor Lipót még toszkánai herczeg 
volt, egy este, mikor éppen lefeküdni 
készült, azt jelentették neki, hogy 
egy bizonyos ember, a kit néhány 
nap előtt a börtönbe vettetett, ár
tatlannak bizonyult

„Holnap korán reggel tehát szabad
lábra kell helyezni! “ — adta ki Lipót 
herczeg a parancsot.

Ezzel lefeküdt. De nem bírt elaludni.
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Az a gondolat, hogy egy ártatlan 
ember még egy egész éjszakát tölt
sön kínzó bizonytalanságban, nem 
hagyta nyugodni. Daczára a késő 
éjszakának, felkelt tehát s megírta a 
parancsot, hogy a fogoly azonnal 
helyeztessék szabadlábra. —  Aztán 
lefeküdt s nyugodtan elaludt.

Milyen kár, hogy ez az ember csak 
két évig ült a trónon!

Lelked nyugalma érdekében, siess, 
óh kedves olvasó, te is hibádat jóvá 
tenni; siess a felebarátod szivébe 
eresztett fullánkot gyorsan kihúzni!
Az igaz, jó  tett a nyugalom párnája. *

A harmadik parancsolat teljesíté
sének áldása. Egy városban, nem 
messze egymástól, két iparos ember 
lakott. Az egyik, daczára annak, hogy 
nem volt családja, sehogy sem tudott 
zöld ágra vergődni; míg a másik, 
jóllehet nagyszámú családot tartott 
el, jólétnek örvendett és soha senki 
sem hallotta panaszkodni.

„Szomszéd, —  szólította meg egy 
szombati napon amaz első iparos ezt 
a másodikat, — mit csinál maga, hogy 
olyan nyugodtan éldegél, holott én, 
a ki még a vasárnapot is munkában 
töltöm, semmire sem tudok menni. “

„Ha tudni akarja, hogy én mit 
teszek, jöjjön el holnap reggel én 
hozzám s töltse a napot én nálam", 
— szólt a második szomszéd.

Másnap reggel, éppen vasárnap volt, 
be is állít tehát emberünk a szom
szédjához.

„Foglaljon helyet, kedves szom
széd, — fogadta a házigazda ven
dégét —  s vegye kezébe ezt az énekes
könyvet, a családommal és legényeim
mel éppen a reggeli ájtatossághoz 
készülünk."

S úgy történt, a mint mondotta.
Azután megreggeliztek s emberünk 

a vidám társaságban egészen jól ta
lálta magát. Mikor pedig odakint 
megkondultak a harangok, a háziúr 
igy szólott:

„Most mindnyájan menjünk a tem
plomba!“

Erre az egész társaság az apa veze
tése alatt szépen a templomba ment. 
Az istentisztelet után megint asztal
hoz ültek s a szomszéd is velük. 
Az ebéd utáni vidám beszélgetésbe 
azonban megint csak belecsendült a 
harang szava, mire a háziúr ismét 
felszólítja a családját:

„Harangoznak a délutáni istentisz
teletre, —  menjünk! “

„Ne vegye rósz néven, szomszéd,
—  szólt erre a vendég a házi gaz
dához — de én bizony nem tartok 
már magokkal. Nekem egy időre elég 
volt már a templomból; én ilyenkor 
a kávéházba szoktam eljárni, szóra
kozni, mielőtt azonban a templomba 
mennének, váltsa be az ígéretét és 
mondja meg hát nekem boldogulásá
nak a titkát."

„Hiszen egész nap azt mutogattam,
— szólt erre a házigazda — Maga, 
kedves szomszéd, bizony csak félig 
ismeri a boldogulás útját; a munka 
is hozzá tartozik, igen, — de az imád
kozás is ; a hétköznapi szorgalom 
mellett szükséges ahhoz a vasárnapi 
pihenés, a vasárnapi áhitatos ünnep
lés is.“

S úgy van az tényleg. Az ima 
nélkül való szorgalom hasonlatos az 
erős napfénynek kitett növényhez, a 
melyet soha meg nem locsolnak; s 
viszont a munkálkodás nélkül való 
ima az olyan orgonajátékhoz hason
lít, a hol a billentyűt nyomkodják 
ugyan, de nem fújtatnak.

Közli: Paulik János.

ORSZÁG-VILÁG.

Jókai Mór. Meghalt a költő- 
fejedelenij a ma

gyar nemzet prófétája, az egész világ 
egyik legnagyobb, legtermékenyebb 
regényírója, aki ragyogó tollával, cso
dálatos képzelőtehetségével, aranyos 
kedélyével dicsőséget, fényt és hírt 
szerzett a magyar nemzetnek Jókai 
kitartó, áldásos munkában töltötte 79
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évre terjedő hosszú életét: már ez 
is a jók tiszteletét és becsülését bizto
sította neki; de, hogy ő hitét akkor sem 
vesztette el, mikor az egész magyar 
nemzet elcsüggedt; mikor mindenki 
siratta a magyar nemzet halálát, ő 
akkor is a feltámadást hirdette; a 
búbánatos sziveket egészséges hu
morával földerítette, a csüggedőkbe 
lángoló lelkesedése új erőt öntött s 
igy a magyar nemzetet ébrentartotta 
s mintegy biztosította fenmaradását: 
ezért neve az újkori Magyarország 
megalapítói között fog mindenha fény
leni. Az a pünkösdi Lélek, mely haj
dan az apostolokat lelkesítette, Jókai
ban a magyar nemzet megváltására 
működött.

A nagy emberek nem halnak meg, 
Jókai szelleme velünk marad. Áldott 
legyen az Úr, hogy nehéz napjaink
ban vigasztalónkéi, megtartónkként 
elküldötte hozzánk!

Az országgyűlés III-dik ülésszakát 
f. hó 7-én megnyitották. A képviselő
ház első ülését egészen Jókai emlé
kének szentelte. Peresei Dezső elnök 
a Ház, Berzeviczy kultuszminiszter 
a kormány, s Thaly Kálmán az ellen
zék nevében méltatta a nagy férfiú 
korszakalkotó munkásságát. A Ház 
az elnök indítványára elhatározta, 
hogy díszes koszorút küld a ravatalra 
s résztvesz a végtisztességen; a kor
mány indítványára kimondta, hogy a 
nagy költőt a nemzet halottjaként 
gyászolja s a nemzethez méltóan te
meti el.

Jókai temetése. F. hó 9-én d. u. 
3 órakor a Nemzeti Múzeum oszlop- 
csarnokából vitték a nemzet halottját 
utolsó útjára: a kerepesi temetőbe. 
Az ország nagyjai állták körül a rava
talt, köztük a király képviselője : gr. 
Apponyi Lajos udvarnagy. A koporsó 
tetejét egyetlen koszorú födte : Stefá
nia herczegasszonyé. A többi koszo
rút 12 kocsira vitték. Baksay Sándor, 
az ősz református püspök, búcsúzta
tója után Berzeviczy Á. miniszter a 
kormány nevében jellemezte Jókai 
tüneményes pályafutását, Beöthy Zs.

pedig az irodalmi egyesületek nevé
ben méltatta az elhunyt írói érdemeit. 
Az operaházi zenekar gyászéneke után 
diadalmenetben a halhatatlanság út
jára kisérték Jókait. Az úton több száz
ezer ember állt sorfalat, mind könyezett, 
siratta a nagy férfiút. A Nemzeti Szín
háznál megállt a menet, hogy a színé
szek nevében Somló Sándor mond
hassa el utolsó búcsúszavát, künn a 
temetőben pedig Herczeg Ferencz, 
Tuba János és Melha Tibor szóno
koltak. Most már pihen Jókai is. 
Édes lehet az álma, ki a nemzet 
millióinak bőven osztogatta nagy szel
leme örök kincseit.

A király itthon. F. hó 2-án —  
hosszú távoliét után —  végre haza 
jöhetett szép budai várába a király. 
Budapest közönsége nagy lelkesedés
sel fogadta a jó  királyt, kinek atyai 
szive az igaz örömtől sugárzott, mi
kor látta, tapasztalhatta, mennyire 
szereti a magyar. A lovagias magyar 
nemzetnek lovagias királyát soká él
tesse az É g !

Rákóczy hamvainak hazaszál
lítása. Perczel Dezső, a képviselő
ház elnöke, Tisza István gróf miniszter- 
elnök kívánságára, e hó 7-én a kép
viselőház ülése után pártközi értekez
letet hívott össze, a melyre meghívta 
valamennyi parlamenti párt elnökeit. 
A tanácskozásban, a melyet az elnöki 
fogadóteremben tartottak meg, reszt
vettek a Ház elnökén kívül Tisza 
István gróf miniszterelnök, Podma- 
niczlcy Frigyes báró, a szabadelvű 
párt elnöke, Szentiványi Árpád, a 
nemzeti párt alelnöke, Thaly Kálmán, 
a Kossuth- párt tiszteleti elnöke, Szeder
kényi Nándor, az Ugron-frakczió el
nöke és Zichy Aladár gróf, a néppárt 
elnöke. A miniszterelnök előadta, hogy 
a királynak Rákóczi hamvait haza- 
szállításáról szóló kézirata dolgában 
óhajtott a pártelnökökkel tanácskozni 
és vélekedésüket meghallgatni arról 
az eljárásról, a melyet a hamvak 
hazaszállítása körül kövessenek. Kéri, 
hogy a tanácskozást bizalmasnak 
tekintsék. Ezután előadta az eddig
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tett intézkedéseket és a további tenni
valókról tett előterjesztést. A párt
elnökök hozzászólása után abban 
állapodtak meg, hogy az elnökök az 
eljárásról bizalmasan tanácskoznak 
párthíveikkel és a tanácskozás ered
ményéről a pártközi értekezleten 
majd beszámolnak.

—  Egy elkésett levél. Mikor el
terjedt Jókai Mór betegségének a híre, 
egyre-másra érkeztek a tudakozódá
sok és résztvevőirások a nagy íróhoz. 
F. hó 7-én is érkezett egy ilyen le
vél a cambridgei egyetem egyik lek
torától, melyet érdekesnek tarlunk 
közölni. Az angol levél magyarul így 
hangzik: „King’s College, Gambridge, 
1904 május. 4. Mélyen tisztelt Uram ! 
Király a regényírók között, kinek 
szavára a regény történelemmé és a 
történelem regénnyé változott, meg
hallottam, hogy betegség gyötri. Mély 
fájdalom nyilai át nemcsak egész 
Magyarországon, hanem az egész vi
lágon, melyet fenséges szelleme fel
emelt, megnemesített és gyönyörköd
tetett. Engem, ezen angol egyetem 
tisztelettel alulírt lectorját, úgy érint 
ez a hir, mintha személyes jóbarátom
ról szólna, mert én Önt számos remek 
írásából ismerem, a melyek telve van
nak emberismerettel, fényes tettel és 
dicsőséggel, hol a jellemek festését 
csak a természet rajza, a drámai erőt 
csak a képzelet gazdagsága múlja felül 
és a melyek célját, irányát és sikerét 
senki el nem érte. Ön mellett Scott 
fakó, és Dumas is háttérbe szorul. 
Az Ön műveiből merítem az érzéket 
Magyarország jelentősége iránt, azok
ból értettem meg hazájának szenve
délyes, tüzes szellemét, lelkesítő ere
jét, dicsőségteljes múltját, mely még 
dicsőségesebb jövőhöz fog vezetni. 
Önhöz, ki már az irodalom hallhatat- 
lanjai között van, egy szerény tudós 
küldi üdvözletét, szivében reménnyel, 
hogy betegségéből gyorsan felgyógyúl 
és tollával a világot tovább is fogja 
gyönyörködtetni. Nagy mester, fogadja 
hódoló tiszteletemet. Harald William 
Vazeille-Temperley.“

Hererók lázadása. A németek nem 
boldogulnak a fellázadt hererókkal. 
Ha egy-egy helyről, nagy véráldozattal 
elkergetik az ellenséget, újból össze
gyűl s a németek virágzó telepeiben 
nagy pusztítást visz véghez. Újabb 
és újabb német csapatok indulnak 
Dél-Afrikába, hogy a makacs vada
kat leigázzák.

Az angolok Tibetben több szeren
csével hatolnak előre. 700 tibeti egy 
tábornok vezetése alatt megtámadta 
e hó 5-én Giangcet. De a támadást 
fényesen visszaverték az angolok. A 
tibetieknek 250 halottjuk és sebesült
jük volt, míg az angoloknak csak kettő.

Az orosz-japán háború. Egyik 
csapás után a másik éri az oroszokat. 
Nemcsak a tengeren, de a száraz
földön is folyton a japánok győznek. 
Egy hétig tartó heves és véres harcz 
után a japánok átkeltek a Jalu folyón 
és iszonyú csapásokat mértek az oro
szokra. Egész orosz ezredeket meg
semmisítettek, sokakat foglyúl ejtet
tek, elfoglaltak 28 ágyút, temérdek 
hadiszer és fontos okmányok kerültek 
birtokukba. Feltűnően sok orosz tiszt 
esett el. Az első japán hadsereg fő
vezérének : Kuroki tábornoknak fé
nyes győzelme nagy örömet keltett 
Tokióban, a japán fővárosban. Az 
oroszok fejetlensége annyira ment, 
hogy egy kétezer főnyi orosz gyalog
csapat egy más kétszáz főnyi orosz 
csapatot japánnak tartott s lőni kez
dett rá. Kölcsönös mészárlás támadt, 
melyben száztíz embert megöltek és 
hetvenet megsebesítettek. Azalatt a 
tengeren Togo tengernagy újabb si
kert aratott, eltorlaszolta a portarturi 
kikötő bejáratát s így most az orosz 
hajók onnan ki sem mozdulhatnak. 
Kuroki serege szakadatlanul nyomul 
előre Mandzsuországban s már Föng- 
váncsöng városát is elvette az oro
szoktól. Nagy, döntő események ké
szülnek s ha a japánok tovább is ily 
sebesen haladnak előre, sokkal ha
marább ér véget a háború, mint a hogy 
az oroszok számították.
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KÖNYVESBOLT.
Vasárnapi, ünnepnapi és al

kalmi imádságok, templomi hasz
nálatra. Irta Szolnolcy Gerzson, ev. 
ref. lelkipásztor. Kiadja László A. 
és T., Debreczen. Ara 4 korona.

Szebbnél-szebb imádságok gyűjte
ménye. A szerző, műve megírásánál a 
régi nagy magyar írók közül főleg 
Mélius, Heltai, Szenczi Molnár, Med- 
gyesi, Pósaházi, Tatai, Kármán, Szik- 
szai, Milotai, Somorjai munkáit tanul
mányozta, de a külföldi irodalmat is 
ismeri. Nyelvezete általában erőteljes, 
bibliás, de itt-ott ellaposodik, sőt 
magyartalanná válik. Legsikerültebb 
az első rész, mely a vasárnapi imád
ságokat tartalmazza. Az ünnepi imád
ságok között már több gyenge akad. 
Feltűnő a sok sajtóhiba. Munkáját 
szívesen ajánljuk a lelkészek és ta
nítók pártoló figyelmébe.

A pápai ág. h. ev. egyh. év
könyve az 1903. évről. 28. évfoly. 
Szerkeszti: Gyurátz F. ev. lelkész. 
A jövedelem az ev. nőegyesület pénz
tárát gyarapítja. Nagy lelkiélvezettel 
olvastuk el a 80 lapra terjedő, vas
kos évkönyvet. Annyi szép, magasz
tos, felemelő dolgot tartalmaz, hogy 
ha nem tudtuk volna is, be kell lát
nunk, hogy mintagyülekezettel van 
dolgunk. Az egyházközség közel há
romezer lelket számlál. A rendes is
tentiszteleteken kívül minden hónap
ban egy-egy gyermek-istentisztelet s 
a téli hónapokban a vallásos esték 
ápolják a lelki életet. Ezenkívül a 
férfi- és leányegyesületi énekkarok 
is hozzájárulnak a vallásos élet fej
lesztéséhez. A gyülekezet virágzásá
ról tanúskodik az 56,000 K. forgalmi 
bevétel és kiadás. A gyülekezeti nő
egyesület, leányegyesület és gyámo- 
lító-intézet az áldozatkészségnek s a 
keresztyéni szeretetnek számos tanu- 
jelét adta. Egyesek is vetekedtek 
jótékonyczélú adományaikkal. Élükön 
halad a lelkész-püspök s így nem is 
lehet csodálkozni az elért eredmé
nyen, mert a jó  példa vonz. A nagy

pénteki egyházi beszéd s a II. Rá
kóczi Ferenczre vonatkozó emlékbe
széd e nemű legjobb irodalmi termé
keink közé tartozik. Szerkezet, kidol
gozás, stílus egyaránt kiváló. A fen
séges gondolatok megragadják a hall
gatót, a színes nyelv s a lelkesedés 
hangja elbűvölnek. E két beszédért 
is érdemes az évkönyvet megszerezni.

Külmisszió. Evang. hittérítési fo
lyóirat. Felelős szerk. és kiadó: Scholtz 
Ödön ágfalvi ev. lelkész. VIII. évf. 
1. sz. —  Az élénken szerkesztett s ne
gyedévenként megjelenő folyóirat ár,a 
egész évre 1 korona, egyes szám 30 
fillérbe kerül. Ajánljuk.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.

Hazánk selyemtenyésztése 1903- 
ban. A múlt évben 2884 községben 
1.707,702 szegény ember foglalkozott 
selyemtenyésztéssel. Összesen 1.707, 
205 kilogramm selyemgubót termeltek 
s ezért a selyemgyárakban majdnem 
öt millió koronát fizettek a termelők
nek. A hol a szederfa díszük, min
denütt tanácsos selyemhernyót tenyész
teni. Az országos selyemtenyésztési 
felügyelőség (Szekszárd) ingyen küld 
bárkinek szederfacsemetéket és egész
séges petéket.

Aránylag kevés fáradsággal szép 
keresethez juthat a szegény ember. 
Bács-Bodrog megyében 31,131 se
lyemtenyésztő majdnem egy millió 
koronát keresett, Torontálban 20,414 
selyemtenyésztő 556,938 K, Temes- 
ben 13,094 tenyésztő 383,750 K, Tol
nában 4737 tenyésztő 148,380 K, 
Krassó-Szörényben 5704 tenyésztő 
176.582K, Baranyában 2235tenyésztő 
75,774 K, Aradban 2797 tenyésztő 
84,582 K, Somogybán 1356 tenyésztő 
42,125 K, Pestmegyében 1516 tenyész
tő 39,644 K,Csanádban 1303 tenyésztő 
38,752 K, Sopronban 927 tenyésztő 
22,366 K, Fejér megyében 1075 
tenyésztő 26 508 K, Zalában 419 
tenyésztő 5,478 K, Veszprémben 466 
tenyésztő 10,961 K, Békésben 634
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tenyésztő 14,988 K, Győrben 329 
tenyésztő 8047 K, Csongrádban 338 
tenyésztő 7105 K, Esztergomban 154 
tenyésztő 6097 K, Komáromban 166 
tenyésztő 4008 K, Pozsonyban 82 
tenyésztő 2033 K. Nyitrában 208 
tenyésztő 5014 K, Biharban 341 
tenyésztő 4458 K, Jásznagykúnszol- 
nokban 163 tenyésztő 2570 K, Bars- 
ban 75 tenyésztő 2403 K, Szabolcs
ban 297 tenyésztő 5248 K, Szilágy
ban 165 tenyésztő 4496 K, Borsodban 
44 tenyésztő 575 K, végül Hajdú 
vármegyében 74 tenyésztő 1876 koro
nát keresett.

Békés vármegyében akadt tenyész
tő, a ki egymaga 216 koronát kapott 
gubóért. A selyemhernyó-tenyésztés
hez nem kell tőkebefektetés s 30—40 
napi fáradság búsásan meghozza a 
jutalmat.
<3?<3?«3S<3S?<3?i3?<3?<3?<3?<3?«3S«3*»3S

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1904. évi 

április 1-étől 31-éig befolyt összegek.
1. Alapító tagoktőkefizetése: Böngéríi János 

200 kor.
2. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával, 

1904-re: Torkos László, id. Prugner I. 
Hrebenda Ágost, Zybray Károly, Pozsonyi 
theol. Otthona, Somlyó vidéki lelkészi kör, 
Reich Sándor, Scholtz Róbert, Fejér Gyula, 
Aradi egyház, ifj. Dobivi János 4 K. Szügyi 
egyház, Lengyel Lajos, Magyari István.

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koro
nával, 1904-re: Albrecht Károly.

4. Kiadványokért: Weber Rudolf tanár 
úr Buchhalt 705 K. 62 f.

5. Evang. Családilapra: előfizetőktől 2 K. 
A lap kiadóhivatalánál, Hornyánszky Viktor 
czégnél előfizetőktől április 1-töl — április 
30-ig befolyt 91 k.

Összesen befolyt 1590 66 korona.
Budapest, 1904 április 1.

B endl Henrik, 
társ. pénzt.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert nék- 

tek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)

Május R eggel. Este.
16. Péld. 19, 16— 17. Péld. 19, 20—29.
17. Ján. 6, 9 -1 3 . Márk. 8, 1— 9.
18. Joel. 3, 1—3. Ezék 39, 2— 13.
19. Zsolt. 27, 8— 14. Ézsa. 50, 2—5.

20. Jakab 5, 13—16. Eféz. 5, 19—21.
21. Zsid. 4, 14—16. Máté 18, 19—20
22. Ján. 15, 26— 27. Ap. csel. 5, 30—32.
23. Ap. csel. 8,14— 24. Ján. 10, 39— 42.
24. Ap. csel. 1 13—14. Ap. csel. 2, 1—4.
25. Neh. 8, 5 - 9 .  Neh. 9, 6— 10.
26. Zsolt. 119, 9—16. Zsolt. 119, 17—26.
27. Zsolt. 119, 92— 96. Zsolt. 119, 97— 104.
28. Máté 13, 51— 52. Luk. 4, 2— 13.
29. Kor. II., 10, 4 - 5 .  Efez. 6, 13— 18.
30. Móz. V. 4, 6—8. Jób. 28, 23—28,
31. Eféz. 6, 1 7 -  Zsid. 4, 12— 13.

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek
beszédét és megtartják.” Lukács 11, 28

A szerkesztő üzenetei.
K. E. Kismarton. A  keltezés hiányzott. 

B. E. Léva. Ha lehet, legközelebb. K. E. 
Pöstyén  A velejét közlöm. Z. M. Besz
tercebánya. E helyütt is hálás köszönetét 
mondok. Még sem fáradtam egészen hiába: 
a mag, melyet elvetettem, itt-ott mégis ki
kelt s hiszem, még gyümölcsöt terem. Él 
az Úr s megsegíti az igaz ügyet.

A közeledő iskolai vizsgálatok al
kalm ából t. olvasóink szíves figyelm ébe 
ajánljuk lapunk szerkesztőjének sajtó 
alatt levő legújabb ifjúsági munkáját. 
10—15 éves gyerm ekek számára m eg
írta a magyar nem zet csodás pünkösd
jének : szabadságharczának történetét. 
A  munkát számos képpel, díszesen ki
állítja  a jóh irű  ATH ENAEUM  társulat 
(Bpest, VII., Kerepesi-út 54. sz.). Jó lélek
kel ajánljuk a szülőknek.

A  kiadóhivatal arra k éri la
punk t. előfizetőit,hogy lapun
kat ism erő seik  körében  ter
jeszten i sz ív esk ed jen ek .
«3? d f  »3g <3? t3? <3§ d ?  <3? <3? <3? <3?

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Május 14,
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