
A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA,

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
E lő f iz e té s  d í ja  e g y  é v r e  2  k o r o n a .

-* l Egyes szám ára 20 fillér.
A  h ir d e t é s  d í ja  : egy oldal 24 korona, 

fél oldal 12 kor., negyed old, 6 kor. stb.
Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

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

IX., Knézits-utcza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

A z  e lő f iz e t é s  és h ir d e t é s  díjai a Luther- 
társ. pénztárába (IV., Deák-tér 4.) küldendők.

A  s z e r k e s z tő s é g  í r ó s z o b á ja :  IX ., Kné- 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni.

A rek lam áláso k a t Hornyánszky V. könyvnyomdája 
(VI., Aradi-utcza 14) intézi el.

—»l Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1903. február 15. 3. szám.

Isten hosszútürő.
(B.j Mielőtt a bűnbe merült emberiséget 

özönvízzel pusztította volna el az Úr, száz
húsz esztendőt adott a megtérésre. Abrahám 
könyörgésére megígérte, hogy megkegyelmez 
Sodornának, ha legalább tíz igazattalál ott. Az 
egyiptomi rabszolgaságból csodálatosan meg
szabadított, zsidóságnak italt és ételt juttatott, 
bár ismételten zúgolódott ellene. S a bírák és 
királyok idejében is hányszor kegyelmezett 
meg az egy igaz Isten tiszteletéről elfelejt
kezett izraelitáknak ?

Méltán kiálthatott fel a nagy zsoltáríró: 
Irgalmas és kegyelmes az Úr, kése

delmes a haragra és igen kegyelmes. (Zsol
tár 103, 8.).

Micsoda az ember, hogy megemlékezel 
róla, vagy az embernek fia, hogy meglátoga
tod? (Zsoltár 8, 5.).

Napjainkban, ha az Úr szigorúan megvizs
gálná a lelkeket, vájjon találna-e minden köz
ségben tíz igazat? Nem zúgolódunk-e mi is, 
mint hajdan a Sinai félszigeten bolyongó 
zsidók, gyakran elenyésző kicsinységekért ?

Nem szégyenülünk-e meg, midőn a vélt boru- 
lat ködfátyolnak bizonyul, mely a biborpalást- 
ban felbukkanó Nap első sugarára nyomtalanul 
eltűnik ?

Isten, a mi szerető mennyei Atyánk, elnézi 
emberi gyarlóságainkat és vétkeinket, mert 
késedelmes a haragra és igen kegyelmes. De 
ne éljünk vissza jóságával. Hallgassunk a 
próféta szavára:

Térjetek a ti Istenetekhez, mert ő 
kegyelmes és irgalmas, késedelmes a haragra 
és nagy kegyelmességü, tartózkodik a bünte
téstől (Jóéi 2, 13.).

S elfelejthetjük-e Pál apostol intését:
Avagy az Isten kegyel inességének és 

békességes tűrésének és szenvedésének gaz
dagságát megutálod-e? Nem tudod-e, hogy 
az Istennek kegyelmessége téged megtérésre 
indít? (Rém. 2, 4.).

Isten hosszútűrését azonban legszebben tün
tetik fel Krisztus Urunk remek példázatai a 
terméketlen fügefáról s a búza közt termő 
konkolyról.

Három esztendeje nem hoz a fügefa gyümöl-
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csőt, a vinczellér még1 sem vágja k i; megkapálja, 
megtrágyázza s ha gyümölcsöt hoz, jó ; ha 
nem: aztán is ráér kivágni.

A szolgák készek volnának a búza közt 
termő konkolyt összeszedni, de az Úr rájuk 
szól:

Ne bántsátok, mert netalán összeszed
vén a konkolyt, azzal együtt a búzát is ki
szaggatjátok! (Máté 13, 29.). Aratás idején 
majd kévékbe kötik az aratók és megégetik.

Álljunk résen, nehogy kivágattassunk, mint 
a terméketlen fügefa; vagy meg ne égettes- 
siink, mint a kévébe kötött konkoly.

Istennek kegyelmessége, hosszútűrése in
dítson megtérésre minket.

Im a.
irta: Sántha Károly.

Tudom, hogy ott a csillagok felett,
Hisz én ‘Megváltom, élsz én is te n e m ! 
Hiszem, liogv látod' szenvedésemet,
>Sr liogv Te igaz s jó  ; Beismerem.
A  íegkiseBB fűszá l, m ely egy nap él:
Uram ! te nagy szerelmedről Beszél. 
Gondviselésed hogyne esiiggne rajtam. 
l( i  gyermekeddé lettem szen t FiadBan !

Hiszem, hogy itt, e fö ld i útamon  
Velem vagy, én szent, élő istenem  ! 
Pályámat így  öröm m el fu tlia tom ,
HaBár ezer vész törjön ellenem.
A z  élet esiiggeszfő, nehéz B a ja: 
í(önnyit leszen Hitemnek általa.
JS m in t a kegyes ifóB, állóan törhetetlen: 
M egisteniilök a kísértetekkeli.

H iszem , liogv az utolsó nagy napon  
Meg fogsz jelenni, én szen t Istenem  ! 
ítélőszékedhez állíttatom,
H ol panaszim at m in d  kiönthetem .
F  h it leend a harezBan pajzsom ul,
Hz, vigaszom, ha éltem alkony ú l : 
f í  h it  kisérjen en gémét Te Hozzád,
Hn Istenem s enyém lesz a m ennyország!

Kalászok.
IV.

Evangélikus egyházunk jövője attól függ, hogy 
hiveink szivében milyen mértékben él a hithűség, 
az egyházszeretet érzelme s általában a protestáns 
öntudat. Ezért kell megragadnunk minden eszközt, 
a mely alkalmasnak ígérkezik arra, hogy vele 
felébreszsziik és ébren tartsuk egyházunk tagjaiban 
ezen érzelmeket.

Ezt törekszik elérni az úgynevezett belmissziói 
munkásság, mely a mi evang. egyházunkban is 
megindult s a melynek nevével kedves olvasóink 
is már bizonyára többször találkoztak.

Mit is kell voltaképen értenünk ez elnevezés 
a la tt: belmisszió ? S miből is áll az a belmissziói 
munkásság'? Ezt akarom én most néhány szóval 
megismertetni az én kedves olvasóimmal.

Nálunk a misszió alatt a térítést, a rosszról a 
jóra való vezetést értjük. így a misszionáriusok térí
tőknek, hittérítőknek neveztetnek, mert ők is a 
rosszról a jóra, a bálványimádásról az egy Isten- 
imádásra térítik, vezetik a pogány népeket. Ezek 
is missziói munkásságot fejtenek ki, de ezt pogány, 
vagy külmissziónak nevezzük, mert az evang. egy
házon kívül álló, pogány népekben törekszik fel
ébreszteni a jónak a szeretetét s a keresztyén 
vallás iránti szeretet érzelmét.

Ez a külmisszió.
Mi most már a belmisszió ? Az olyan munkásság, 

tevékenység, a mely az evang. egyházon belül 
állók, tehát evang. egyháztagok, evang. hívek 
szivében törekszik felébreszteni a jónak szeretetét, 
törekszik őket a rosszról a jóra vezetni, őket egy
házuk szeretetében megerősíteni, szivükben a hit
hűség, az áldozatkészség érzelmét felébreszteni s 
általában a protestáns öntudatot ébrentartani. Ezt 
nevezzük belmissziónak, mert vele itt bent mi közöt
tünk törekszünk jót tenni, saját hitfeleink, hiveink 
szivében erősíteni a vallásosságot, az ő lelkűket 
kedélyüket nemesíteni, őket az ev. egyház szere
tetében erősíteni, hogy ettől sem igéret-csábítás, 
sem fenyegetés, sem élet, sem halál el ne tántorítsa.

Ezt törekszik elérni az úgynevezett belmissziói 
munkásság. S vájjon hogyan?

Számos eszköz, mód áll itt a mnnkáia kész, 
fáradságot nem kímélő s protestáns egyházát iga
zán szerető híveknek rendelkezésére. Mert ebben 
a szép, magasztos munkában részt vehet minden 
hű evang. egyháztag, nemcsak a lelkészek. S kell 
is, hogy ezen munkában egyesüljenek velünk a nd 
szeretett hiveink, gondnokaink, presbitereink, nők 
s férfiak egyaránt. Hogy meggyőzzem kedves olva
sóimat annak igazságáról, hogy szeretett egyházunk 
építésében, a belmissziói munkásságban részt vehet, 
sőt kell, hogy valóban részt is vegyen minden 
igaz evang. egyháztag, rámutatok itt a nőegyesüle
teknek, a gyámintézeteknek áldásos munkájára.

Ezen egyesületek akkor, midőn a szegényeket, árva 
gyermekeket felruházzák s nekik enni adnak, midőn 
a szegény egyházakat segélyezik, mind belmissziót 
teljesítenek s a mi szeretett protestáns egyházunkat 
építik. Pedig ezeknek az egyesületeknek tagja lehet



minden egyháztag: gyermek, leány, nő, ifjii s aggas
tyán egyaránt. így tehát e belmissziói munkában 
ezek mind részt vesznek. Az ő szeretetiik melege, 
mit a szegényekkel, árvákkal éreztetnek, új életre 
kelti ezen elhagyatottak szivében a hitet s fel
ébreszti a hálás szeretetet azon egyház iránt, a 
mely az ő jótékonyságával gondjukat viseli.

Belmissziói munkát végez tehát minden igazán 
szerető szív, amely részvétet tud érezni a szegény 
hitsorsosok iránt.

Ez a részvét, melegen érző nemes szivüség 
keltette életre az első keresztyének idejében támadt 
diakonissza intézményt is. Ezek hitbuzgó, nemesen 
érző, áldozatra kész ev. nők, leányok, kik protes
táns egyházszeretetiik s a s z ív  nemessége által 
indíttatva, az egyház szolgálatára határozzák el 
magukat. Betegeket ápolnak, a kis lánykákat tanít
ják, a felnőtt hajadonokat maguk köré gyűjtve 
felolvasásokkal, szép szóval hatnak ezekre, szivü
ket, lelkűket, erkölcseiket nemesítvén. íme, ezek 
igy végeznek belmissziói munkásságot, igy épitik 
Istennek országát, a protestáns egyházat. Ilyen 
diakonisszák vannak Pozsonyban, Sopronban, Lőcsén, 
Kőszegen, Pinkafőn, Locsmándon. Ezek nem alfélé 
apáczák, mert a leányok, nők tetszésük szerint 
kiléphetnek onnan és férjhez mehetnek. Ok pusz
tán csak az egyháznak, hitsorsosaiknak akarnak 
szolgálatot tenni, tehetségüket ezeknek ajánlják 
fel s azért őket, az őskeresztyénség idejében már 
használt „diakonissza11 névvel látták el.

Láthatjuk tehát, hogy a belmissziói munkásságnak 
sokféle módja, eszköze van s hogy abban csak
ugyan részt vehet mindenki.

Ilyen belmissziói munkásságra törekszünk mi ev. 
lelkészek az úgynevezett vallásos esték rendezésével 
is. Kedves olvasóim már bizonyára sokat hallottak 
ezekről, sőt bizton hiszem, hogy ismerik is ezeket. 
E vallásos estéken, igy a téli időszakban, egybe- 
gyiiliink az iskolában, hetenként egyszer szerdán, 
vagy csütörtökön este 5—6 óra körül s közös 
ének, ima után, a lelkész vagy tanító tart előadást, 
felolvasást egy-egy szép, érdekes és tanulságos 
tárgyról. Ezután az ifjak közül 1—2 szaval, az 
énekkar, vagy az iskolás, gyermekek szép éneket 
adnak elő s végül a lelkész imája s áldása után 
egyházi énekkel véget ér a vallásos összejövetel. 
Ezzel is belmissziói munkát végezünk, mert az 
ének, imádság s előadások, beszédek által hiveink 
szivét nemesítjük, hitbuzgóságát neveljük, egyház- 
szeretetüket szilárdítjuk s őket a protestáns öntu
datra ébresztjük. A hol eddig lelkésztársaink kísér
letet tettek ily vallásos esték tartására, ott eddig 
azt tapasztaljuk, hogy ezeket ev. népünk megszerette, 
ez estékre, összejövetelekre nagy" számban járnak. 
A tél, hosszú ^estéjével, hideg, nedves napjaival 
unalmas. Ezért a mi népünk, mely szeret olvasni, 
szereti értelmét, eszét, szivét nemesíteni, nevelni, 
nagyon szívesen eljár e vallásos estékre. Ezért 
lelkésztársainknak nem szabad kímélni a fáradságot, 
meg kell tenniük e vallásos esték meghonosítására, 
még a legkisebb 100—200 lélekből álló falukban, 
gyülekezetekben is. Ezzel közelebb hozzák maguk
hoz híveiket s ezek értelmét, szivét nemesítvén,

megóvják őket a világ kisértései, csábításai ellen. 
Pedig a tél, a maga hosszú, unalmas estéivel,igen 
sok embert visz a rosszra, csábít a bűnre. A hű 
lelkipásztornak kötelessége ezekről gondoskodni s 
őket megoltalmazni s a jóra vezetni. Ez éppen a 
belmissziói munkásság czélja és feladata.

*
íme, kedves olvasóm, ezekben ismertettem meg 

veled a belmissziói munkásságot. A nőegyesületeknek 
gyámintézeteknek, a diakonisszák intézetének, a 
vallásos estéknek, a prot. nőnevelő intézeteknek 
valamennyinek a czélja a prot, hithűség-, egyház
szeretet- s az áldozatkészségnek felélesztése, a pro
testáns öntudatnak ébren tartása.

Mert ezektől függ a mi evangélikus egyházunk
nak jövője, felvirágozása.

Gergelyi. Mohácsy Lajos,
ev. lelkész.

A ki mindenekre vigyáz.
Elbeszélés.

írta : P e t r y  G y u l á n é .

(Folytatás).

Mikor a kis Rózsi megérkezett az új otthonba, 
egy szobalány vette gondozása alá. Az úrnő meg
hagyta, hogy tisztán megmosdatva, az általa be
szerzett úri ruhába öltözve kell megjelennie az ő 
szobájában. Kováé-né asszony, egy tiszteletreméltó 
öreg nő, a ki sok-sok éve végzi a háznál a kulcsár
női teendőket, szeretettel czirógatta meg a gyermek 
aranyos haját, mikor készen volt öltözékével.

— Jer most már, gyermekem, az úrnőhöz, a ki 
olyan jó volt magához venni, szólt nyájasan a gyer
mekhez, a ki csodálkozva szemlélte a finom csip
kéket, melyek az ő barna karocskáira borultak.

Az úrnő ma rossz kedvében volt. Hogy is ne, 
mikor új öltözéke, mely ma érkezett Becsből, mind 
színre, mind szabásra oly elhibázott, hogy emiatt 
a legnagyobb életuntságnak és keserűségnek kell 
rá nehezednie.

Istenem, a hiú, üres kedély milyen csekélység 
miatt veszíti cl egyensúlyát!

Zalayné bársony pamlagán feküdt, világos pon
gyolájában, ujjai türelmetlenül doboltak egy ara
nyozott lábú asztalkán, melyen frissítők állottak. 
Szemei most kutatón futottak végig a belépő gyer
meken. A kicsike óvatosan lépdelt a tükörsima 
padlón, miközben zavartan babrált a szalagokkal, 
melyek dúsan omlottak le övéről. Mikor a terem 
közepére ért, felpillantott s mikor kék szemei az 
úrnő szigorú arczával találkoztak, ijedten fordította 
el, de akkor meg a sok tükör hozta zavarba, 
melyek az ő félénk kis alakját tükrözték vissza.

— Ugyan édes Kovácsné, szólt ingerülten az 
úrnő, szinte gyermek korom óta ismer, hát tudhatná 
már, hogy mennyire sért a mások bárdolatlansága. 
Betaníthatta volna ezt a kis erdei vadóczot, hogy 
köszönni tudjon.

A gyermek ajkszélei megremegtek a visszatar
tott sírástól. Hisz ő szivében oly hálával járult az 
úrnő elé s ez ridegen visszautasítja.



22

Kovácsné valami mcntegetődzést akart hebegni, 
de az úrnő egy kézmozdulattal elbocsátá őket.

Mikor a kulcsárnő szobájába tért vissza a kis 
Rózsi, két szobalány éppen az ő foltozott ruhácskáit 
szedte össze, hogy parancs szerint a padlásra vigyék.

— De sok szép, drága holmi, gúnyolódott az 
egyik, jól vigyázz te, nehogy kár essék benne!

Jesszus Mária! kiáltott tettetett ijedelemmel 
a másik, a mint a bagyut lóbálva kiejtette belőle 
az öreg bibliát. Nevetve emelte fel. — No ennek 
ugyan megörülne az asszonyom, ha látná. Nesze, 
dobd a többi közé!

Nem folytathatta a gúnyolódást, mert egyszerre 
két kis kéz kapta meg a karját és a kis Rózsi 
rémülten esdekelt:

— Adják vissza, csak azt az egyet ne bántsák. 
Az édes anyám adta. Imádkozni szoktunk belőle 
minden vasárnap.

Olyan szépen nézett s a kis szive dobogott, mint 
egy megriadt madárnak.

— Mi az ? mit csináltok ? kérdé a most belépő 
Kovácsné.

— Képzelje csak kulcsárné asszony, nyelvelt a 
cseléd, ez a kis herezegnő félti az ő drágaságát. 
Itt rimánkodik, hogy a könyvét ne bántsuk.

A kulcsárné belepillantott a régi bibliába.
— Hagyjátok meg neki, szólt és érdes hangján 

bizonyos ellágyulás volt érezhető.
A cselédek vállvonogatva dobták az asztalra a. 

könyvet s nevetgélve távoztak.
A gyermek meg az ő drágaságát magához szo

rítva, az ablakmélyedésbe vonult, a hol a párkányra 
hajtva fejét, csendes zokogással sírta ki, a mi 
fájó e néhány óra alatt kis szivében összegyűlt.

Kovácsné szobája ablaka nem a piaczra nyílt, 
mint az uraság lakosztályáé, hanem csak egy kes
keny sikátorra, melynek átelleui oldalán a papék 
kertje terült el. Édes virágillat szállt onnan a 
búsongó gyermekhez, orgonalombok integettek hivo- 
gatón és érni kezdő cseresznye bogyói mosolyogtak 
elő kívánatosán a sötétzöld levelek mögül, de a 
kis Rózsi nem ügyelt semmire, a mi odakiinn tör
ténik, csak a kis szive fájt és a könyei hullottak.

Egyszerre valaki felemelte a lehanyatlott fejecs
két és a gyermek könyes, kék szeme a kulcsárné 
ránczos, öreg arczával találkozott.

— Türelem gyermek. — szólt szelíden — légy 
jó és engedelmes s az Isten megsegít.

Az Isten!
. A gyermek rajongó szeretettel nézett fel az al

konyodé égre!
Igen, igen, amott a végtelenbe nyúló kék palást 

mögött lakik az ő oltalma. Jó akar lenni, hogy 
Isten legyen a jutalma.

Most könnyű zörrenés hallatszott a túl oldalról. 
A papék hátsó kertajtaja csapódott be egy magas 
fekete ruhás nő után. A nő kedves, szelíd arczát 
fekete kendő árnyalta be s karján kicsiny kosárka 
volt. Mélabús szemei egy pillanatra megpihentek 
a szemközti ablakon sa  kulcsárnőt meglátva, arczán 
egy futó mosoly villant át, mint mikor egy jó is
merőst pillantunk meg, de aztán kendőjét hirtelen 
beljebb húzva arczába, gyorsan elsietett.

A gyermek élénken felkiáltott:
— Ügy-e, ez a mi papnénk volt ? Néhányszor 

látta már a templomban.
A kulcsárné. a ki hosszan nézett a távozó után. 

felrezzent gondolataiból.
— 0 az gyermekem, szólt halkan, a szegények 

pártfogója, a betegek gyámolítója. Fogadok, hogy 
most is a szélütött Szabó Marosának visz meleg 
ételt, vagy a szegény mellbeteg Lázár Julcsának 
olvas fel a szentírásból. Hej, pedig ő is szenvedett 
sokat, beszélik a faluban. Öt szép gyermeke közül 
négyet eltemetett, de a maga baját úgy feledi, 
hogy a mások hulló könyét törülgeti. Mert lásd . . .

De nem folytatta, eszébe jutott hirtelen a sok 
tenni való, a mi még rá vár s azért sietve kitipegett.

Odafenn ezalatt egyenként gyultak ki az égi 
lámpások. Kedves ismerősök az idegenben. Ugyan
olyanok égnek estenden a nagy erdő felett is, 
mert hisz ugyanaz a kéz gyújtja, itt is, ott is. . . .

Ragyogjatok szépen kis csillagok a nagy erdő 
felett és keressetek fel egy halvány asszonyt köny- 
áztatott párnákon, súgjátok meg neki halkan, hogy 
a kis Rózsi az idegenből égi lámpa gyújtáskor 
mindég . . . .  rágondol az anyjára.

III.
T íz év múlt el azóta, hogy a kis Rózsit nyár- 

végén elvitték a faluból a városba. A gyermek 
jól tanult. Szorgalmas és tehetséges volt s az úrnő 
hiúsága itt is kielégítésre talált, mert a gyermek 
mind a zenében, mind más tárgyakban az elsők 
között volt. Azonkívül vakon engedelmeskedett úr
nője szavának. Egys/er volt közel ahhoz, hogy 
szembeszálljon úrnője akaratával, de akkor is győze
delmeskedett önmaga felett.

Ugyanis szokott nyíltságával közölte Zalavnéval 
azt a vágyát, hogy szeretne a szüleinek írni, de 
ekkor az úrnő oly éktelen haragra lobbant s oly 
szigorúan eltiltott minden összeköttetést a nagy 
erdőbeliekkel, hogy a gyermek elsápadt a rémü
lettől. Egy pillanatra eszébe jutott, hogy etilalom
nak ellene szegüljön, de ekkor anyja szavai jelentek 
meg emlékezetében. Légy szófogadó és jó azokhoz, 
kik felnevelnek.

Ekkor történt, hogy ^alay Ákost váratlanul 
szívszélhűdés érte s a gyermeknek fájó szivvel 
kellett megválni a jólelkű úrtól, a ki mindég 
szeretettel beszélt hozzá és a kinek halálával még 
jobban ki volt szolgáltatva Zalayné szeszélyeinek.

Nemsokára az úrnő betegsége is mind jobban 
előre haladt s az orvosok.fürdőket ajánlottak neki. 
így történt, hogy az évek múltak a nélkül, hogy 
a kis-Rózsi az ismerős vidéket viszont láthatta 
volna. A telet bent töltötték a fővárosban. „Nagyon 
vad a falu ilyenkor*, mondta az úrnő, a nyáron 
meg különböző fürdőket látogattak, a falusi birtok 
bérbe volt adva.

A hajdani, léha, élvhajhászó nő még mindég 
két kézzel kapaszkodott az élethez s mindent el
követett volna, hogy egészsége s egykori szép
sége romjait megtartogathassa továbbra is.

(Folytatjuk.)
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Kelj fel!
Jairus, ii zsinagógának fejedelme, lelkének, szivé

nek egész hevével csüngött egyetlen leányán. Milyen 
mérhetetlen fájdalmat érzett, mikor életének leg
nagyobb öröme, drága magzatja halálos ágyán 
feküdt! Emberek nem segíthettek rajta, kihez for
duljon, mihez fogjon ?

A hír Krisztusra irányítja ügyeimét. Jairus nem 
haboz, a kétségbeesett szülő nem adja fel remé
nyét. Mit nem tenne meg egyetlen leánya, szeme- 
fénve megmentéséért? Jézus lába elé borul s 
könyörög neki:

— Mester, szánj meg, egyetlen leányom halálán, 
jöjj és gyógyítsd még!

Alig mennek néhány lépésnyire, jön a hírnök:
— A leány meghalt, ne is fáraszsza magát a 

Mester!

Mivel ezt a mondását többször ismételte, egy
szer megkérdezték, hogy mit akar azzal tulajdon
képen mondani. S akkor a kertész a következő
ket mondotta:

„Egy alkalommal több szegény gyermeket hív
tam be a kertembe s megengedtem nekik, hogy 
a fákról leesett almákból annyit ehetnek, a mennyi 
nekik tetszik, de megtiltottam nekik, hogy a gyü
mölcsből zsebre rakjanak s elvigyenek. Egy gyer
mek azonban, ravaszabb s előrelátóbb a többinél, 
néhány szép almát kidob a kerítésen kívül, hogy 
felszedje, ha kimegy. A fiú, hasonlóan az evan- 
gyéliomi sáfárhoz, hűtlenül viselkedett s azért 
nem is engedtem többé a kertbe. De valamint 
a méhecske minden virágból képes mézet gyűj
teni, a gyermeknek ez eljárásából én is szívtam 
magamba valami jót. íme, — gondolám — e vilá-

De Jézus balzsamot önt a kétségbeesett apa 
szivbeli tátongó sebére.

-— Ne félj, remélj, higyj, leányod felépül.
Az apa hisz s mily nagy lett jutalma! Jézus egy 

szavára felépült drága magzatja.
— Kelj fe l! szólt Jézus s a leányzó meggyógyult.
Azóta beh gyakran várjuk az édes, biztató szót:
- Kelj fel!

Apró történetek
Az adakozó kertész. Barátságos és jótevő volt 

a szegényekhez egy szegény kertész, sok garast, 
melyen kopott ruhája helyett magának új ruhát 
vehetett volna, osztott szét a szegényeknek, a kik 
gyakran felkeresték. S mikor egyik-másik ember
társa csodálkozását fejezte ki bőkezűsége miatt 
ő előtte, rendesen azt mondotta: „Szükséges ám, 
hogy az ember néhány almát a kerítésen kívül is 
kidobjon".

gon a dolog úgy áll miveltink, emberekkel, mint 
azokkal a gyermekekkel ott a kertben. Mi is élvez
hetjük a világ javait, de semmit azokból e világ
ból ki nem vihetünk. A mit a szegényeknek igaz 
könyörületből adunk, azt hasonlóan ama gyer
mekhez — a kerítésen kívül dobjuk, hogy egy
koron túlnau, az örökkévalóságban megtaláljuk" .. .

*

A nagy hozomány. Egy fiatal ember, ki éppen 
akkor tartotta eljegyzését egy ifjú szép hajadon- 
nal, hírül viszi azt öreg atyai barátjának. Az öreg 
úr, tudós tanár ember, mint jó keresztyén volt 
ismeretes s a mellett nem szeretett sok szót vesz
tegetni.

„Kedves fiam, — szólt a fiatal emberhez — 
nagyon örülök ennek a dolognak, mivel reményiem, 
hogy menyasszonyod egyesíti magában mindazokat 
a tulajdonokat, a melyek jövendő boldogságtokhoz 
szükségesek".
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„Természetesen; nagyon előkelő családból való“, 
— szólt büszkén a tiatal ember.

Az öreg tanár szó nélkül felkel, odalép a szo
bája falán függő táblához s a bámuló vőlegény 
szemeláttára arra krétával egy nullát ír.

—  0 -

„És szép!“ — színezte tovább menyasszonyát 
a boldog vőlegény.

Az öreg úr az előbbenihez egy másik nullát ír.
—  00 —

„Gazdag 1“ — folytatja a vőlegény.
Az öreg úr csak írja a nullákat.

—  000 —

„Egyetlen örököse nagy vagyonnak".
0000 -

„Nagyon művelt".
-  00000 —

„Elbájoló !'1
- 000000 —

„De azt elfelejtettem bácsinak megemlíteni, hogy 
menyasszonyom igen jámbor, istenfélő leány".

„Miért nem mondtad ezt elébb" — szólt fel
derülve a szófukar öreg úr s az általa irt nullák 
elé látható örömmel egv eg-vest ír t :

— 100000Ö —
miközben a fiatal embernek ezt mondotta: „Vallásos
ság nélkül mindama tulajdonok, a melyeket felsorol 
tál, a te házas életed boldogságát kétségessé teszik, 
s a tekintetben csupa nullák; csak a legutóbb emlí
tett tulajdonság ad nekik értéket.

Közli: Paidik János.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom- és papilak-alap javára ada

koztak : Fekete János bpesti gyűjtésé könyv útján : 85 K 
84 till. (Ebből adott: Schreherné, G. L-né, fi. H. A., Balog- 
Mari, A. N., X. N., Vaszkó Endre, Zaleski, Schranzné, B, 
Fliider 1—1 koronát, Fest Lajos 2 K, Bér 10, K. Gy. 10, 
Farkas Giza 20, Tóth Sándor 30, L. B, 20, Tol cső v Jnliska 
10, Kaptán K. 10, Nagy Berta 10, M, M. 40, N. 40, Gold- 
mann Ferencz 40, Kosu A. 20, Tlosner Lajos 40, Brnnner 
N. 20, Kn. 20, N. N. 60, F. M. 20, 0. P. 20, Makray 40, 
N. ,\. 40, M. M. 40, Mosonyi Mihály 20, Valentik Andrásáé 
30, N. N. 60, L. I. 50, G. Áj 6, E. Mór 20, H. E. 10, K. fi. 
40, Király Böczögő János 30, N. N. 20. M. M. 20, Liele 20, 
N. N. 30. A. L. 20, B. Gy. 40, N. N. 50, M. L. 20, Farkas 
Katalin 30, Pászti Mariska 10, W. 20, M. 8 N. N. 20, In 
nomine Bei 20, M. M. 20, In nomine Domini 50, Vald Ká
roly 20, Sch. G. 40, Németh Franeziska 10, Pr. 20, Rubos 
Ilona 20, N. N. 20, M. N. 10, K. I. 40, Márkfi Károlyné 40. 
Olcsovovszky 20, L. Gy. 20, L. I. 10, N. N. 36, Szita István 
20, N. N. 26, Molnár Lajos 40, xy 10, H. L. 40, Láng 10, 
N. N,. 60, „Cs. J. 60, Szabinger K. 20, Hanzinger Margit 20, 
Valaki 40,* Sz'. 20, Musziket M. '20, Bliszöes 20, Három po
zsonyi úr 20, N. N. 40, F. N. 6Ó,: Seb,' M. 20; X / 40 , -fi -Z, 
40, X. N, 50, Ráez 40, Walerné 20, Pernszi Juliska 20, 
S, S. 40, J. F. 40, Szántó 10, Denyancszth 40, R. R. 10, 
Hernyó M. 20, özv. Tamási Andrásné 20, N. N. 60, N. M. 
20, Griinwaldné 20, Kovácsné 20, N. N. 80, Bachmann 40, 
N. N. 80, dr. M.-né 60, Solyomán Gynláné 60, N. N. 70, 
Ráth Endre 20, N. N. 40 fillért; összesen: 4246 kor. — 
% 6-32 K. =  35-84 K). Főösszeg: 4678 K. 63 fill. A ke
gyelem Istene áraszsza el legjobb áldásival a kegyes ada
kozókat !

Különféle.
Zászlónk. Immár nyolczadík éve leng zászlónk, 

lobogónk, melyet az evangélium szereteti, a pro
testáns öntudat és önérzet, az ősei vallásához ke
gyelettel ragaszkodó hűség bontott ki. Isten segít
ségével diadalmasan leng zászlónk, napról-napra 
nagyobb körben, hatalmasabb táborban hirdetvén 
a tiszta igét, a feltámadott Krisztust. A ki az 
evangéliumi igazságot szomjúhozza, a ki a vilá
gosság, a haládás barátja: jöjjön zászlónk alá, 
táborunkba; szívesen látjuk. Lapunk ára — évi 
2 korona — oly csekély, hogy a szegény ember 
is járathatja.

Lelkész-választás Váczott. Múlt évi november 
30-án a váczi ág. h. ev. egyház elaggott lelkésze, 
Tornyos Pál, 47 évi áldásos papi működése után 
állásáról végleg lemondott. Ekkor elhatározta a 
gyülekezet, hogy ezen állást a már 3 év óta itt 
működő helyettes lelkészszel, megliivás útján fogja 
betölteni. Ez év január hó 6-án Bachát Dániel, 
főesperes, bár gyöngélkedett, megjelent Váczott 
hívei között s a közgyűlésen együttesen megálla
pították a hiványt. Január hó 25-ére tűzték ki a 
választó közgyűlést, a melyen Bachát Dániel és 
Ursziny Arnold váczi egyházfelügyelő elnökölt. 
Fabiny Gyula, esperességi felügyelőt betegsége 
gátolta a megjelenésben. A hívek egyhangúlag, 
közfelkiáltással Szommer .7. Gyula, eddigi helyet
test választották meg az egyház rendes lelkészévé. 
A nagy nap örömére Kubriczlcy György, presbyter, 
gyári igazgató,, a templom fűtésére szolgáló fűtő 
anyagot ingyen felajánlotta. Ivánka Oszkár, fő
szolgabíró, egyh. másodfeliigyelő, 30 koronát adott 
a beszerzendő kályhára, mire a fellelkesült hívek 
maguk között gyűjtést rendeztek s csakhamar 
együtt volt a kívánt összeg. Gyűlés után az el
nöklő főesperes és az ixjonnan megválasztott lel
kész tiszteletére Ursziny Arnold egyházi felügyelő 
vendégszerető házánál lakoma volt, a melyen az 
egyházi elöljáróságon kívül Szeles ref. lelkész és 
más tekintélyes férfiak is részt vettek.

Villamos világítás a templomban. A buda
pesti kerepesi-xxti ág. hitv. ev. egyház buzgó pres- 
bytere : Misura Mihály úr azzal lepte meg egy
házgyülekezetét, hogy saját költségén villamos 
világítást vezetett be a templomba, A sylvesteri 
istentisztelelen már villamos fénytől ragyogott a 
templom. Mondanunk sem -kell, hogy Misura úr 
több, mint 700 korona költséggel előállított mun
kája általános és nagy örömet okozott a hivek se
regében. Az Úr áldja meg és tegye hasznossá ál
dozatát !

Új egyházi folyóirat. Geduly Henrik, nyíregy
házi ág. hitv. ev. lelkész szerkesztésében „Év. 
bomiletikai folyóirat" czímű új egyházi lap van 
keletkezőben. Havonkint egyszer jelenik meg. Min-



(len szám tartalmazni fog a következő hónap összes 
evang. ünnepi és vasárnapi istentiszteletei számára 
egy-egy evangéliumi vagy epistolai alapigén fel
épült beszédet, továbbá alkalmi beszédeket, — 
a külföld szónoklati remekeinek vagy szónoklati 
anyagul alkalmas egyéb müveinek fordítását, — 
„szószéki apróságok“ ezíme alatt érdekes törté
nelmi részleteket, költői hasonlatokat, példázatokat, 
a népélctből vett tanulságos esetek elbeszélését, 
végül fontosabb vagy érdekesebb homiletikai kér
dések tárgyalását. Az előfizetés ára a folyó 1903-ik 
év hátralévő 9 hónapjára 8 korona, a következő 
teljes évfolyamokra 10—10 korona, mely ár egy 
összegben, mindig'előre küldendő be.

Előléptetés. Halmos János, Budapest székes- 
főváros polgármestere, Haberern J. Pál egyetemi 
magántanárt, a budapesti ág. hitv. ev. egyház 
iskolafelügyelőjét, a Rókus-kórház sebész-főorvo
sává nevezte ki. Szívből üdvözöljük kiváló hit- 
sorsosunkat. Áldásos működését kisérje szerencse 
és siker!

Vallásos estély Orosházán. A múlt hó 25-én 
vasárnap tartatott meg Orosházán a harmadik val
lásos estély a Polgári Olvasó Kör nagytermében. 
Ez alkalommal is nagyszámú közönség jelent meg. 
Az estély műsora a következő volt: Uram. maradj 
velem. Ének. szövegét írta Gáspár Imre, zenéjét 
szerző Goll János. Élőadta az orosházi dalos egye
sület. 2. Luther és Eck vitája a wormsi birodalmi 
gyűlésen, ifj. Porkoláb Gyulától. Előadták: Fürst 
János és Brósz János tanítók. A párbeszéd alatt 
Luther diadalénekét: „Erős várunk nekünk az
I s t ennégy  hangra énekelte egy ez alkalomra ala
kult dalkar. A párbeszéd tartalma és nagyhatású 
előadása igen tetszett a közönségnek. 3. A bibliá
ról. Irta és felolvasta Kovács Ándor igazg. lel
kész. Hangsúlyozza, hogy a biblia minden protes
táns család házának főékessége legyen: továbbá, 
hogy a Protestáns Irodalmi Társaság és a Luther- 
Társaság kiadványait szerezzék meg a családfők 
házi olvasmányul a biblia mellé. 4. Özvegy-asszony, 
írta Balassa István. Szavalta Bakos Irénke kisasz- 
szony. 5. Isten dicsősége. Ének Beethoventől. Elő
adta az orosházi dalegyesület.

Egyházi közgyűlés Budán. A budai ág. hitv- 
evang. egyház a múlt hó 25-én tartotta meg év' 
rendes közgyűlését Scholtz Gusztáv lelkész és 
Sztehlo Kornél felügyelő elnöklete alatt. A lelkész 
tartalmas évi jelentése után a látogatott közgyűlés 
egyhangúlag választotta meg, illetve állásában vég
legesítette az eddig ideiglenes minőségben alkal
mazott Noszkó István vallástanárt. — Azután a 
múlt évi számadások átvizsgálására és az ez évi 
költségvetés megállapítására került a sor, ennek 
kapcsán az egyház két tanítójának eddigi 1440 
koronát kitevő törzsfizetését, egyenkint 1600 koro
nára emelte. Bár más egyházaknak is tehetségében 
lenne tettel is méltányolni hűségesen munkálkodó 
tanítóit.

Lelkészválasztások. Fischl Tóbiás, felavatott 
lelkészt, a varsádi ev. gyülekezet eddigi segédlel
készét, a z.-csanálosi gyülekezet rendes lelkészül

váiasztá meg. Rácz Gyula paksi káplán pedig 
mint helyettes lelkész Kis-Kérre távozott. Muhi 
Sándor kuezurai káplán szintén helyettes lelkészi 
minőségben működik Slur lelkész elhunyta óta, 
Hajász Lajos volt zágrábi segédlelkész hasonló minő
ségben Tolna-Hidegkuton foglalt el állást az agg 
Bauer esperes oldalán. A mucsfai evang. gyüle
kezet Czipott Áron rókusi lelkészt választotta meg 
lelkipásztorává.

Egyszer volt, hol nem volt. Fájdalom, aka
ratlanul is a meseíró hangján kell megemlékeznünk 
néhai Rudolf trónörökösünkről. Annyira szerette a 
magyart, hogy a nemzet, mely évszázadokon át 
uralkodóit csak néha napján láthatta az ország
ban, mesébe illőnek tartja a megboldogult királyfi
nak hozzánk való ragaszkodását. Az Uránia egye
sület, melynek elnöke Molnár Viktor, miniszteri 
tanácsos, most szobrot akar emelni néhai Rudolf 
trónörökösnek, a haló poraiban is áldott magyar 
királyfinak. Bizonyos, hogy a hálás magyar nemzet 
soha nem szűnő kegyelettel zarándokol majd a 
szoborhoz, a melynek költségeire biztató módon 
indult meg a gyűjtés. Semmi kétség, a szobor 
mielébb állni fog s ország-világnak hirdeti majd 
a hálás nemzet áldozatkészségét.

Egyházi sérelmeink. Még napjainkban is gyak
ran előfordul, hogy evangélikus testvéreinket a 
katholikus egyházi hatóság megadóztatja. A sok 
panaszt végre megsokalta a magyarországi ág. 
hitv. ev. keresztyén egyházegyetem és a bajok or
voslása végeit úgy a miniszterelnökhöz, valamint 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez kérvény
nyel járult. Reméljük, sikerrel.

A legrégibb biblia-kézirat. Szíriában nagyon 
becses fölfedezésre bukkantak. Ugyanis Mózes öt 
könyvének egy szamaritánus betűkkel irt héber 
nyelvű kéziratára akadtak, a mely alkalmasint a 
legrégibb minden eddig ismert biblia-kézirat között. 
A rajta lévő fölírás szerint a Hedsira után 116-ban, 
tehát a keresztyén időszámítás 735-ik esztendejében 
készült. A bibliának olyan régi hóbernyelvű kéz
iratát eddig nem ismerték. A kézirat teljes. A nagy- 
értékű lelet most Kairóban van, a hol Leidan, a 
Royal Asiatic Society tagja és megbízottja, kiváló 
arab történetíró, őrzi és tanulmányozza.

Villamos fa. Egy német folyóiratban érdekes 
fölfedezésről számol be egy természettudós. Azt 
írja, hogy Közép-Indiában olyan fát talált, a mely
nek az a csudálatos tulajdonsága, hogy tele van 
villamossággal. A levele keskeny, nagyon puha, 
bársonyos, de annyira villamos, hogy az ember, 
ha megérinti, ütést érez az ujján. A delejtű már 
húsz lépésnyi távolságban érzi a hatását, iránya 
megváltozik. A fának ez a tulajdonsága a napszaka 
szerint változik. Délben a legerősebb benne a 
villamos erő, éjféltájt a leggyöngébb, nedves idő
ben pedig teljesen szünetel. Madár sose telepszik 
erre a fára és semmiféle rovart se találni a köze
lében.

Mész a szemben. Gyakran megtörténik, hogy 
meszeléskor vagy építkezés alkalmával mész fröcs- 
csen az ember szemébe. Az égő fájdalmat rendesen
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azzal akarják enyhíteni, hogy a szemet vízzel ki
mossák Ez pedig csak fokozza bajt, sőt ha a mész 
nincs teljesen oltva, vakulás is lehet a következ
ménye. Orvosi tanács szerint ilyenkor a szemet 
tiszta faolajba vagy lenolajba mártott vászondarab
kával kell kitörülni, vagy pedig az olajat egyenesen 
a szembe kell csöppentem.

Kámory Sámuel, a pozsonyi 
ág. hitv. ev. lyceum ny. tanára, 

a híres orientálista és bibliafordító f. hó 3-án éle
tének 73. évében Pozsonyban elhunyt. Tudományos 
munkásságával a külföldön is babért aratott. A 
híres tudóst a pozsonyi ev. egyház a saját költ
ségén temettette el e hó 6-án. Áldás emlékére ! 
Gőbel Gerzson fegyverneki lelkész, több év óta 
egyházmegyei tanácsbiró, ötvenhét évig alsó-fegy- 
verneki lelkész, életének kilenezvenedik, boldog 
házasságának hatvankettedik évében, kétheti gyen
gélkedés után örök álomra szend érült. Temetése 
az egész vidék tömeges részvéte mellett a múlt 
hó 24-én ment végbe. Öt gyermeke, számos uno
kája, szeretett hívei és tisztelő lelkésztársainak 
gyásza kisérte egyháza temetőjébe. Béke lengjen 
porain!

T ájékozta tó . A Luther-Társaság elnöke: Z si
lin szk y  M ih á ly , államtitkár ; titkára : M ajba  
Vilm os, vallástanár (lakik: VII., Rottenbiller-u. 12.), 

jegyzője-. F a lv a y  A n ta l , igazgató (lakik: VI, 
Hunyady-tér 11.). A ki a Luther-Társaság tagjai 
sorába kíván lépni, jelentkezzék Falvay Antal jegyző 
úrnál. A rendes tag évi 8 korona tagsági díj fejében 
nemcsak a lapot, de a társaság egyéb kiadványait 
is díjmentesen kapja.

Gyászrovat.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1903. január 1-töl 31-éig 

befolyt:
1. Alapító tagok tőkefizetése: Gömöri egyházmegye 200 K,
2. Alapító tagok kamatfizetése: id. Szentiványi József 

10 K, Beniczky Árpád 10 K, Molnár Viktor 10 K.
3. Rendes tagsági dijak évi 8 koronával: 1903-ra: Holuby 

Adolf, Blazy Adolf, Trsztyánszky Ferenoz, Kramár Béla, 
Teszák Emil, Soproni lyceum, Csiskó János, Sárkány László, 
Rédei Károly, Sárkány Béla, Pozsonyi theol. akad. kvtár, 
Hörk József, Liptai András, Klein Samu, Doktorics Miklós, 
Poszvék Sándor, llaubner Rezső, Dregály Gyula, Töpler 
Károly, Bándy Endre, Moravcsik Mihály, Kemenesaljái egy
házmegye, Polner Aladár, Bajádi egyház, Lifl'a Sámuel, Fe- 
renczy Izabella, Veszprémi egyházmegye, Laurovics János 
dr., Mesterházy Sándor, Külsősomogyi ev. lelkészi kör, 
Rieesanszky Endre, gróf Degenfeld Lajosné, özv. Boza 
Pálné, Rakitovszky Mihály, llonétzy Pál, Miklóssy János, 
Varga Márton, Kunszt János, Varga Mihály, Gana Jenő, 
fehérkomáromi egyházmegye, Samler Gusztáv, Biszkup Béla, 
Petrovics Soma, Szentesi egyház, Török József, Selmeczi 
lyc. tanári kar. 1902-re: Iglói elemi és polgári iskola, ifj. 
Bakó János, Svehla János, Dunaszerdahelyi egyház, Marczy 
István, Petry Gyula, Paulinyi Samu, Schulpe Alfonz, Wladár 
Miksa, Ujágh Károly, Merényi egyház, Beier Fiilöp, Pálmay 
Lajos, Placsko István, dr. Ott Konrád, Klimens Lajos, Zsi
linszky Endre, Lukács Pál, Libetbányai egyház, Wenk Ká
roly, Gyóni egyház, Rákospalota egyház (félévre 4 K.)
1900— 1901-re: Csipkay Károly. 1898—1900-ra: Binden Jenő 
(részi. 20 K,)1901—1906-ra: Dobsinai egyház. 1891—1893-ra: 
Zeemann János ^részl. 20 K.) 1896—1900-ra: Holles Dániel.
1901- r e : Solcz András. 1898—1902-re : Kovács Mihály. 1901 
—1902-re : özv. Thierring Károlyné.

4. Fiákeyyleli tagoktól évi. 1 korinaival: 1901—1902-re: 
Kijanka János. 1902-re. Maierny Imre, Asterlmaun Ármin.

5. Pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1903-ra: Chorvátli 
Sámuel, Welits Dezső. 1904-re: Varga István. 1902-re: 
Simonides Pál, Benke Gézáné, Bélák Géza, Szalay Gyula, 
Horváth Sándor, Sípos Sándor. 1902—1903-ra : Bánik Lajos, 
Schöll Gusztáv, Démy Károly, özv. Schilling Zsuzsanna. 
1901—1902-re.- Fényes Lajos, Kőrös János, Nemes István. 
1901-re: Hollósi István.

6. Adományok: Barcsay Lajos 10 K, Molnár Sándor, 
Béres István, Doktorics Sándor, Remete Lajos, Szegedy 
József, Mesterházy Pál, Pfeiffer Samu, id. Fejér Samu 
1—1 K. Németh Jenő 80 fill. Kuczor Imre 2 K.

7. Luther estély: (1903. jan. 17-éröl) jövedelmének fele
része 128 K. 50 fill.

8. Evang. Családi Lapra befolyt előfizetőktől 378 kor. 
40 fill.

9. Egyetemes közalapból: 1000 kor.
Összesen befolyt 2555 K. 70 fill.
Budapest, 1903, február 15.

Bendl Henrik. 
társ. pénztáros.

A?

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek ágy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon 1“ (János ev. 5, 39.)
Február R eggel. Este.

16. I. János 3, 21—24. János 15, 4 — 8.
17. Jóéi 2, 10 - 13. Jerémiás 4, 1—3.
18. Siralm. 5, 15—22. Jerémiás 31.15—19.
19. Márk 8, 34—38. Máté 10, 32-39 .
20. Zsolt. 73, 22—27. Zsolt 92, 2 - 9 .
21. Gál. 1, 3 - 7 . Tit. 2, 11—14.
22. IV. Móz. 14, 26—31. Zsolt. 90, 13—17.
23! Ján. 11, 25-26 . 11. Tim. 1, 7 -1 0 .
24. Péld. 10, 11—14. I. Kor. 13, 4—10.
25. Eféz. 2, 4 - 8 . Ap. csel. 15, 8—11.
26. Eféz. 5, 1—5. Eféz. 4, 15 - 20.
27. Máté 10, 18—20. Róm. 10, 4—9.
28. Filip 4, 4—7. Kol. 3, 15 -17 .

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

A szerkesztő üzenetei.

G y. J .  N. D ö m ö lk . Sorát kerítem. — C s. J .  O ro s h á z a .
Felhasználom. — G . H . N y ír e g y h á z a . Végtelenül saj
nálom, hogy a felhívás kerülő áton és későn érkezett hoz
zám. A mai számban megemlítem. — T . I .  F o k tő .  Levél 
ment. —D r . L . F . N a g y la k  Utána járok.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
február 15.

G a b o n a f a j
Egy h ek to lite r 

sú ly a  k ilókban
Á ra 100 k g rn ak

legkis. á r legn. á r

B ánság i b úza  . . . . 74—81 15.40 16.30
T iszav id ék i búza . . 74—81 15 90 16 80
Pestv idék i „ . . 74-81 15.60 16.70
F ehérm egyei „ . . 74-81 15.60 16.40
B ácskai „ . . 74—81 15.50 16.20
B ozs, I. ren d ű  . . . 70—72 13.10 13.50

„ i i .  „ . . . — 12.40 13.90
Á rp a , ta k a rm á n y  . . 60—62 11.60 12.—

» égetn i való . . 62—64 11.20 14 20
„ serfözésre  . . 64—66 —.— — .--

Zab, ó ........................... 39—41 12.80 13 -
„ Ú j ........................... 39—41 12.40 12.60

Tengeri, bánság i, ó — 10.30 11.70
„ m ásnem ű , új . — 10.40 13.60

R epcze, k áp o sz ta  . . — 20.— 21.—
„ bán ság i . . . — —.— —.—

Köles, ó .......................... — 11.40 12.—

Nyomatod Hornyánszky Viktor c.s. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten
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