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880 kis bolygó 1916. jun.-ig.
l~ Jupiter, 107 millíó mértföldnyire a Naptól,

12 év alatt teszi meg utját a Nap körül,
II Szaturnusz, 194millió mértföldnyire a Naptól,

29 év és 116 nap alatt teszi meg körutját.
@ Uranusz, 3961/2 millió mértföldnyire a Naptól

84 év alatt teszi meg körutját. .
l:, Neptun, 621 millió mértföldnyire a Naptól,

164 év és 216 nap alatt teszi meg körutját,
MelIékbolygók vagyís holdak : Föld 1, Marsz 2.

Jupiter 9, Szaturnusz 10, Uranusz 4, Neptun,
1 holdja van.
'A hold fényvaltózasnak jegyei.

O Ujhold, o> Első negyed, ® Holdtölte, <c Utolsó
negyed.

'Az állatkör (zodiakus) jegyei.
filii kos ••• rák M mérleg .4 bak
'" bika ~ oroszlán '*' bököly fA vízöntő
M ikrek l-- szüz 1«. nyilas ~ halak

Nap- és holdfogyatkozások.
1915-ban 2 nap és holdfogyatkozás van. Nálunk egy

sem láthatö.
1. Teljes napfogyatkozás junius g-án. Kezdete : 8 ó. 29 p.

este. Vége: [un, 9-én 1 ó 46 p. reggel. Kelet Ázsiában veszi
kezdetét, Fülöp szigeten felól az aJtájon át Norvégja legésza-
kibb vége felé haladva, átmegy a sarkon és egész Eszakamerii
kában és az Atlanti Occán északi részében látható.

2. Részleges holdfogyatkozás jun 24-én. Kezdete: 7 Ó.
9 p. d. e., Közepe: 11 6. 28 P Vége: 12 6. 10 p. d. u. Kezdete
látbató: Délamerikában, a keleti rész kivéve, Északamerikában
északi rész kivévej , a Nagyoceánban és Ausztráliában. Vége
láthat6: délnyugati Eszak-amerlkában, a Nagyoceánon és Ausz-
tráliában.

3. Gyürüs napfogyatkozás dec. 3-án. Kezdete: 1 óra 21 p.
d. u Vége: 7 ö. 22 p. d. u. Látható: a Negyoceán keleti ré-
szében, Délamerikában az északi part kívételével, a déli Atlanti
Oceánon és Afdka délnyugati felében.

'A "Luther Naptár" postája.
Az 1917. évi.Luther Naptár"-nak a sebesiilt

és harcoló katonák között, valamint a szórvány-
helyeken való "terjesztésére több helyről kegyes
adományokat küldöttek be, amit e helyen kősző-
nettel nyugtazunk. A kegyes adományok a követ-
kezők : Horváth Olívér légrádi lelkész úr 4 K 50f.
Mátis Eszter, Beled 40 K. A 'kemenesaljai egy-
házmegye belmisszíói pénztára 10 K. A légrádi
gyülekezet adománya és offertóriuma 7 K 20 f.
Kovács Jánosné urasszony Répczelak 2 K 60 I.
UraiujfaJui Nőegylet 30 K- Benkő Géza úr 80 K-
A soproni evang. Gyámintézet 30 K. Boda László
V. o. t. 28 K 03 f. Összesen 232 K 33 f. Ezért
az összegért összesen 300 példány Luther Naptárt
küldöttünk szét, kiosztás céljából a kővetkező he-
lyekre: A soproni tartalékkérházak számára. A po-
zsonyi ev. diakonissza kórháznak, Adamis Gyula,
Törteli Lajos és Pöttschacher István tábori-lelkész
urak cimére s Varga Gyula esperes úr cimére a ke-
menesaljaí szórványhelyek számára. A tábori lelkész
urakat kérjük, hogy cimeiket a szerkesztőséggel kő-
zölni satveskedjenek; amennyiben ugyanis egyesek
és intézmények ismét lehetővé teszik, örömmel fo-
gunk köldeni cimeikre kiosztás céljából Luther
Naptárakat.A nemeslelkü adakozók pedig a nemes cél
erdekében fogadják ismételten hálás kőszőnetünket

Naptári tudnivalók az 1918•.ik közönséges évről.
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'Az idöszamítésrót.
Á kereszülly idűszúntitú.,wk folyó 1918-ik évét Krisztus

azűletéeétöl számítjuk. Ez közönséges év, mely 365 napb61,
vagy 52 hétb~1 és ~ I}&\lból.áll. .. . _ .

A görog egyhu. éveit a vrlág teremtésetol kezdve sz:--
mit ja. Ez a vüágteremtését a Krisztus sziletése elötti 5509:1k
év szeptcrnb er 1-ére teszi s igy az 1018-ik évnek o-naptár szermt
szept. 1-jével (szept. 14.) kezdi a 7426-ig évét. .

A zsidók éveiket a világ teremtésétől kezdve számítják.
5678-ik évüket 1917. szeprember 17-én kezdik, 1918. szeptember
i-e« keiidődik 567g-ik évük.

Kertani ismertető jellegek.
Áranyszám . ',' . .
Epakta, vagy holdkules
Na!ll<ör
nomai adószám
Vasárnapi betü

Változó ünnepek:
Nagypéntek . .
Husvét-vasárnap
. Idoz6 csütörtök
Pünkösd vasárnap
t)zentháromság vasárnap
Advent első vasárnapia

március
március
május
május
május
decernber

'A négy kéntetszerde.
Február íO, május ~2, szeptember 18, december 18.

Törvénykezési szünnap ok.
Sürgös eseteket kívéve, senki sem idéztetbetik megje-

lenésre vallásának ünnepein. Ilyen idézés elrendelése vagy el-
halasztása miatt azonban helye van a percrveslátnak.

A marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásnál is
lehetőleg figyelemben tartandok.

Határozatok Magyarország részére az 1883. XXXIII. tör-
vény cikk által: 1. §. A kir. bír6ságoknál évenkint [ul. h6 1. nap-
jától aug 31-ig szünídő tartandó. 2. §. A szünidő alatt nem érin-
tetnok : sem a tőrveny, sem a bir6i határozat által, sem pedig
a felek kölcsönös megegyezése által kitüzött határidők és ba-
támapók.

Az izraelitákat nem szabad törvénybe idézni :
Az összes szombatí napokon.
Purim (febr. 26., 27.)
Passzab-(Husvét)-ünnep március 28., 29. április 3., 4.
Sabuot-(Pünkösd-)ünnep május 17., 18.
Jeruzsalem pusztulása, július 18
Iljév szeptember 7. és 8.
Jom-Kippur, szept, 16.
Sátoros-ünnep, szept. 21., 22. Semini azeret (Gyül. ünn).
~mcbath tora (Törvényöröm) napján szept. 29.

Farsang tartama.
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyó keddig

(vagyis január 7-tói február 12-ig) bezár61ag tehát 37 napig.

Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete: március 21-én d. e. 11 6ra, tavaszi nap-

éjegyenlőség.
Nyár kezdete: junius 22·én, 7 oraker d, e., leghosszabb

ez idő tája nappal: nyári napfprdulás.
6sz kezdete: szeptember 23-ikán, 10 6rakor d. u., öszi

nap-éjegyeulőség.
Tél kezdete: dec. 22-én, 5 órakor, d, ú., leghosszabb az

éj; téli napfordulas.

'A nap. és rendszerének csoportja.
Központi test: a 0 Nap.
Főbolygók: ~ Merkur, 8 millió mérföldnyire a

Naptól', 88-napból áll az-éve.
o Vénusz, 15 millió mértföldnyire a Naptól,

225 napból áll az éve.o Föld, 20 millió mértföldnyire a Naptól.
ef Marsz, 32 millió mértföldnyire a Naptól, 687

napból áll az éve.



.A felséges uralkodóház.
Ő felség~ szüleí és testvére,

Atyja: Otto, szül, 186!), megh. 1906. Anyja
Mária Jozefa. szász hercegnő, szül 1867-ben:
Fivére: Miksa főherceg, szül. 1896.

József főherczeg és családja.
József (Ágost, Viktor. Kelemen, Mária) szül,

, 1872 augusztus 9én Alcsuton. Neje: Auguszta
Ö felségeik gyel·mekei. (Mária, Lujza), Lipót bajor királyi herceg Ieánya,

. szül. 1875 április 28-án Münchenben, férjhezment
Ferenc József Otto főherczeg, szül. 1912. 1890 november Iő-én. Gyermekei; József Ferenc,

Adelhaid íöhercegnő, szül. 1914. Lajos Robert I szűl. 1895 március 28·án. Zsófía, szül. f8f.l9
Károly főherceg, szül. 1915.Felix Frigyes Agoston március H-én, Lászlo, szül. 1901 január 0·án.
főherczeg, szül. 1916. Magdolna, szül. 1909 szeptember 6-án.

IV. Károly Ferenc József, Magyarország apos-
toli királya szül. 1887augusztus 17-én. trónralépett
1916november 22-én, magyar királylyá koronáz-
tatott 1916deczember 30-án. Nőűlvette Zita pármai
hercegnőt 1911 október 21. Zita királyné 1892
május 9-én született.

Bélveq-ílleték.
1. Fokozat. 14800 keronán túl' minden 1600koroná után 8korona

Váltók, ke.eskedöí utalványok, kőtjegyek, nyilvá- többlet rovandó le, ugy, hogy az 1600 K~nálkisebb
nos hitelintézetek 3 hónapnál nem hosszabb időre I összeg teljesnek veendő.

szóló adóslevelei.
100 K-ig -10 1200 K-tól 15OO-ig2-

100 K-án tul 150-ig-20 1500" 1800" 2 40
150" 300 ,,-40 1800" 2400" 3 20
300" 600 »--flO 2400 3000" 4-
600" 900" 120 3000 4500" 6-
900" 1200" 160 4500" 6000" 8-

6000 koronán tul minden 3000 után 4 K többlet
rovandó le, ugy hogy a 3000 K-nál kisebb összeg

. teljesnek veendő.
. Il. Fokozat.

Nyugták, biztosítási szerződések.
40 K-ig -20 600 K-tól 800-ig 4.-

40 K-án tul 80-ig -40 800" 1600" 8.-
80 120" -60 1600 2400 " 12.-

120" 200" 1.- 2400 3200 " 16.-
200" 400" 2.- 3200 4000 " 20.-
400" 600" 3.- 4000" 4800» 24.-

!II. f'okozat.
V étel-, csere-, szállítási-, szeigálati szerződések ,
nyugták, számsorsjáték nyerések, kötelezvények,

részvény társulatok szerződé-sei.

20 K-ig -.20 300 K-tól 400-ig 4.-
20 K-tól 40-ig -.40 400 800" 1(-
40" 60" -.60 800 " 1200 ,j 12.-
60" 100 " 1.- 1200 " 1600" 16.-
100 " 200 " 2.- 1600 2000 " 20.-
200 " 300 ,,- 3.- 2000 2400 " 24.-
2400K-án túl minden 800K után 8K többlet rovandó
le, ugy hogy a 800 K-nál kisebb összeg teljesnek

. veendő.

[!][!][!][!]OOOO[!]I[!][!][!][!][!]~[!][!J[!] I[!][!][!][!]OO[!]OO[!] [!][!][!]001 [!J[!J[!][!]

ISoproni Takarékpénztár!
l!l TEL E FON 23-476. 00
[!] SOF RON Eetétek takarékkőnyvecskékre és folyószámlára 00
~ Széchenyi-tér 19. Jelzálogkölcsönök ~
~ Alapíttatott 1842. Előleg értékpapirokra ~
L!J Felek részére nyitva dél- Vá.ltó leszár:nitolás [!]
[!] előtt 9-től 12-ig, délután Tőzsdei r:negbizások 00
[!] 3-tóI ö-íg, Sorsjegyek, külföldi pénznerrlek 00
[!] 000 li ~~: Z T ' 000 Az ÖSSZBS bankDgylBfBkbBn IBgBlönyösBbb kiszolgálás. t!I
[!] Ferenc József-tér. = MagánpBnzfárak bBPbBadása. = 00
[!][!] [!][!J[!][!J I(!] [!][!][iJ [!]l!J [!][!] 0000 0000 1(!l[!]OOOOOOOO[!]OOOOOOIOO[!][!][!]
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>-< A hó elején hideg, zúzmarás fagy szép ldl!.

I 1 175014 l7/d. e.jd.e. vel, 19·ike után enyhe, derült idő, 27-ike
5 7 49'4 21 12 1/11- után viharos hóesés.'410 7481427531 d.u3 --:::a:::::::a:::::::a:::::X:'!X::I::a:::::::a:::::x::~_ _ I ~g1; !~I!~~1'~15!1~.!: 7-én farsang kezdete.

N~ Protestans Rom. kath. C '25 7 374 47 d. u.l~ 23 t-éu a nap 8 Ó. 27 p. hOBSZU, a hő ve-
. 30 17 32 4 5518 4< 8 29 géig 59 perccel nő.------~--~--~--~~~~~~~~~~------------1. Hét. Ujévre Lk. 2, 21, Gal. 3, 23-29.

. . \ ,'~

31 nap.

J Kedd Ujév, Eman Ujév I~
2 Szerda Ben]. Abel Jézus sz. n. l-
3 Csütörtök Genovéva Genovéva M
4 Péntek Titusz, Bella Titus pk. t l-
51 Szombat ISimeon, Arp ITeleszfor vt. l-
2. Hét. Mt. 2, 1-12, Es. 60, 1-6.

(j Vasárnap P. Vízkeresz F. Három ldl' M
7 Hétfő Rajmond Rajmond hv. 'ilE
8 Kedd Szörény Szeverin ap. 'ilE
9 Szerda Marcel Julián vt. ~

10 Csütörtök Melánia Vilmos pk. ~
11 Péntek Ágota Higín p. vt. t It<
12 Szombat IErnő Taciána vt. -4

3. Hét. 1. vas. Vizk. ut. Luk. 2, 41-52.
Róm. 12, 1-5.

13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd
16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat

F. 1. Vidor F. 1 40 vt. -4
Bódog Hílár pk. A.
Lóránt Pál remete A.
Gusztáv Marcel pk. -:
Antal Antal rem. -:
Piroska Piroska t w
Sára IKanut, Sára l1fIi'

4. Hét. 2. vas. Vizk. után. Ján. 2, 1-11. .
Róm. 12, 6-16.

20 Vasárnap F.2. Fab és seb. F. 2. Fáb. és seb. ~
21 Hétfő Ágnes Ágnes sz. I..r
22 Kedd Vince, Artur Vince sz. vt. ti'
23 Szerda lzaiás, Zelma B. A. eljegyz. ti'
24 Csütörtök Tádé Timót pk. vt. ti'
25 Péntek Pál fordul. Pál fordul +116

26 Szombat Balambér Polikárp pk. +116

ti. Hét. Septuazesíma Máté 20.1-16. 1.
Kor. 9, 24-10, 5.

27 Vasárnap IF. LothárJán Hetven vas. ~
28 Hétfő Nagy Károly Apollonia sz' ~
29 Kedd Adél Szalézi sz. F.~I
30 Szerda Martonka Martonka sz l-
31 Csütörtök Vírgilía Nol. Pét. hv. l-

A hold fényvá,tozásai.

<c Utolsó negyed; 5-én 12 Ó. 50 p. d u.
O Újhold ; 12-én 11 óra 36 p. d, u.
J> Első negyed: 19-én 3 óra 38 p. d. u.
(9 Holdtölte: 27-én 4 óra 14 p. d. e.

C Földtávolban 3-án 12 óra délben.
C Földközelben Iő-én 6 óra délelőtt.
C Földtávolban 31-én 7 óra délelőtt.

'.,!::,', •.••.

Naplój egyzetek.

, .

.

J

I

Bolygók járása.
E hó kezdetén Venusz kél 10 óra d. e. - Marsz
kél 10 óra d. u. - Jupiter kél lóra d. u. -
Szaturnusz kél 7 óra d. u. - Nap a földközelben

l-én 6 óra d. u.

Gőrög-olosz naptár.
Jan 1. = dec. 19. 1917.

" 7. = " 25. Nagy Karáca,
" 8. = " 26. Iatenl2. Márla
" 9. =" ~i7. lstv. lödlák. 1
" 14. = Jan. 1. Ujév 1918.

Izraelita naptár.
Jan. 1. = 5678. Tebeth 17.

" 5. = Teb. :11. S. Sem.
" 12, = Teb. 28. S. Vaera
" 14. = Seb. r. R. ·Ch.

- " 19. = Seb. 6; Sabb. Bo.
" 26. = Seb. 13. S. Besal.
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1 r BT' 581105219 15
v:íltozó; li-18·ig szeles, hideg; 18-25·i

28 nap. 5 7 24 5 5 d. e. 10 54 kemény Iagy j a hó végén hó vagy eső.

xwee:x •• u == x: ##iMr: ••• : x _ xx.....-::xxww: 10 Y 17 5 13!6 22 d. u. --
Nap I Protestáns \ Róm. kath. IC 15 7 9r 2018 3!ÚIII t-án a nap 9 Ó. 28 P bosszu, 'a h20 7 O 5 28 d u- d e.

2516 525 365 3216 15
végéig I Ó. 26 perccel nö.

}Péntek I Ignác I Ignác vt. t J~
2jSzombat Karolin Gyertya sz. ~ Naplójegyzetek.
G. Hét. Sexagesima. Luk. 8, 4-15. o

II. Kor. U, 19-12, 9
~

;) Vasárnap Andor I Hatvanad v.

=1
4 Hétfő Veronika Kor, And. pk.
5 Kedd Ágota Agota sz. vt.
6 Szerda Dorottya Dor. sz. vt.
7 Csütörtök Ríkhárd 'I'ód. Romuald ap. !I .'
8 Péntek Salamon Math. Ján. t 4
9 Szombat Abigél Alex. Cir. e. J,

7. Hét. Quinquagesima. Luk.
18. 31-43. 1. Kor. 13, 1-10. ,

10 Vasárnap I Elvira Farsang v. ti
11 Hétfő Dezső Asz. szüz m. ti
12 Kedd Adolf A 7 sz.rend. a. --13 Szerda Ella Hamv. szerd.f --14 Csütörtök Bálint 1Bál. áld. v]; 1"-
15 Péntek Jovita Fauszt. Jov. «'
16 Szombat Julianna Jul. sz. vt. W

8. Hét. Bőjt 1. vas. Máté 4, 1-11. Il.Kor 6, 1-10

li \ asátnap ll. Donát 1. Invokavit ~
18 Hétfő Simeon Simeon pk. ".,.
19 Kedd Zsuzsánna Konrád hv. 11
20 Szerda Aladár Ellen Kánt. t 11 -21 Csütörtök Eleonora Szever p. v. ~
22 Péntek Didím IPéter székf.j O§E

23 Szombat Alfréd Dam. Pét. et. ~
-

/'

9. Hét. Bőjt 2. vas..Máté 15. 21-28. -
;.1. Thessz, 4, 1--7

24 Vasárnap 2. Mátyás 2. Reminis ~
25 Hétfő Géza Géza vt. ~ t

26 Kedd Sándor Sándor pk. t l-- --_.- I

27 Szerda Ákos Leánder l--
28 Csütörtök Elemér Román ap n

., -

••••••••• .........._ ..
1918. éVe F b •

Vt3-

<c Földközelben iB-án 12 Ó. délben.
CiFöldtávolban 27-én 4 Ó. d. u.

Görög-orosz naptár. I
Febr. 1. - Jan. 19. I

" 12. = ,,30. NagyVaz.
" 14. == Febr, 1-
" 15. = Fehr. 2. Kr. bem.

Idöjárás Herschel szerint.
A hó elején sok csapadék' 4.-ike után

g

ó

A hold fényváltozásai.

Bolygok járasa
E h6 kezdetén Vénusz d. e. 7 Ó. kél. - Marsz
d. u. 9 Ó. kél. - Jupiter d. e. 12 Ó. kél. - Sza-

turnusz d. e. 5 Ó. kél.
z « Utolsó negyed: 4-én 8 Ó. 52 p. d. e.

O Ujhold: Ll-éri II Ó. 5 p. d. e.
]) Első negyed: 18-áll 1 ·é. 57 p. d. e.
(9 Holdtölte: 25-én 10 Ó. 35 p. d. u.

- . .•••• ,"7'

Izraelita naptár.
Febr. 2. = Sebat 20. S. Jitbro.

" 9. = Sebat 27. S. MiBpat.
" 12. = Sebat 30. R. Obodea
" 13. = Adar 1. R. Ch
" 16. = Adar 4. S. I'tn-rum
't 23. ~ " 11. S. 'I'ezav
" 25. = 13. Eszter böj tt, 26. ==" I ..L Purim
" a7. == H 15. SUB. Purim
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19.8. év. ,~j-.-!ap I Hold Idiijárás Herschel sz~r.int .

M •• Á kel. I ny. [kel, I nz, A 1).6elején sok. csal'adé~ ; ("".' hlflc~:arclus -- re fordul; t2-t'I-Ig változó ; l~,cn a bo

3. nap 1 IG H,5 4119 4fil7 34 végéig- SZI'P kellemes idő,• 5 6 56 i) 48 d, c. ~ 33
v::::=:x::::OC::cc):X~:)o::::x:C<x:;;::x::::OC::cc):X:xx::)O::::x:0<II0 G 26'15 55 4 47 d. U • 10--:--;-7 - l 1"
"- 1 I ~g'I~1~'I~l~ll~~\lg.. 6 gé:~C~~. nt! p s: p. fOSSZU,a 10 V(',

Protestáns Róm. kath. (c 25 5566 17 d. u , 4 391 --- .
SO 5 436 241 9 46 6 26 21.én d, e 11 Ó. Tavaszkezdet.

Nap

IIPéntek IAlbin Albin pk. I~l'
2 Szombat Lujza Szimplicz, t ~ Naplójegyzetek.
10. Hél~ Bőjt 3.vas, Luk.11,14-28. Efez. 5,1-9"

3 Vasárnap I F 3 Kunig I F 3 Ocul' I~1
4 Hétfő Adorján Kázmér hv.] ~
5 Kedd Özséb Özséb vt. t If
6 Szerda Frid., Gottl. Perpetua t If
7 Csütörtök Tamás A. Tam. hk. t If
8 Péntek Alice Ist. Ján.hv. t 4
91Szombat Franciska R. Francísk.] ----,

4
II. Hél. 'Bőjt 4. vas. J án. 6, 1-15, Gal.4. 21-31'

o

10 Vasárnap F.4. Olimpic F. 4. Laetáre S.

11 Hétfő Aladár Konst, hv. t lA - -12 Kedd Gergely Gerg. p. ea. t --13 Szerda Krisztian Nicefor pk. t --14 Csütörtök Matild Matild kné t 'flt'
15 Péntek Long, Krist. Lotigin vt, t ffIIl'

161Szombat Henriett 'Heribert pk.] IR" -
12. Hél. Bőjt 5. vas. Ján. 8, 46-59. Zsid. -

- 9, 11-15.
17 Vasárnap F. 5~ Patrik I F. 5. Judica tW
18 Hétfő Sánd., Ede Sándor t M
19 Kedd József József eml+ M -
20 Szerda Hubert Joachim hv.] --IlE

21 Csütörtök Benedek Benedek t --IlE

22 Péntek Oktávlan Fájd. szüz. t --IlE

23 Szombat Eberhard Frumenc vt. t f'# -
13. Hél. Bőjt 6. vas. Máté 21, 1-9, Filipp.. .

2, 5-11. N.-Péntek Ján. 19, 16-30.
Ezs. 53, 5-10.

24 Vasárnap F.6. Gábor F.6. Palmarun ~
25 Hétfő Zoltán Gy.o. Gyüm.o, A.-B 1-
26 Kedd Manó ~ Manó vt. t 1-
27 Szerda Rupert Damaszk J.t }.o

28 Csütörtök Ged. N.-Csüt. N.-csütört. t ~29 Péntek Nagypéntek N.-péntek t ~ ,
30 Szombat Izidor N.-sz. N.-szombatt "IE

14. Hél. Husv. vas. Márk. 16, 1-8. 1. Kor. 5,
6-8. Husv. 2. n. Luk. 24, 13-35.

Ap. csel. 10, 34-'1.
~Vasárnap F.Husvét vasI F. Husvét I~ ..Bolygok jarasa.

E hó elején Venusz d. e. 5 Ó. kél, Marszd. u.7 ó.
kél, Jupiter d. e. 10 Ó. kél, Szaturnusz d.u. 3 Ó. kél.

Izraelita naptár. .
Március 2 = Adar 18. S.Ki-Th.

9. = " 25 S. Vajakh.
" 14. = Nisan 1. R. Ch.

16. = 3. S. Vajik.
28. = " 10. S. Zav
28. = " Pa.Bah 1. D.

" 29. = " Pa •• ah 2. D.

. A hold fényváltozásai.
C Utolsó negyed 6-án 1 ó. 44 p. d. e.
•• Ujhold 12-én 8 6. 52 p. d u.
o> Első negyed 19-én 2 Ó. 30 p. e. u.
~ Holdtölte 27-én 4 Ó. 33 p. d, u.

Görög-orosz naptár.
Márelul 1. = Febr. 16.

1'. = márc. 1.
24. = .,11. Nb.1.v.« Földközelben 13-án éjfél után.

<c Földtávolban 26-án 4, Ó. d. u.



L·Á·~~·~·~·~~~~·~·~·~·~·~.-~~~~~~~~~~~.~.~.~l~·~.!~·~.~!.~.~!~~~!~.~••~••~.~!-~.~!~~~., ~ I Nap I Hold

A -1- ."-,---f-:---:--:--IDr. IS ~Ikel·lny·l·keI.1 ny.

1 \5421627111491733
5 5 34 o SS\d. e. II ~1

x:::;O:::::;O:::::XX::X:>::::>9C:X:OCOC:CC:X;C:::oc::;o:::::xx:::::oc:x:pI10 5 24,6 39 4 S2 d u.
155HIG 47, 7 54 e, e.

C 20 15 5\6 5ol1d U'12 23·26 4 5617 1 6 S3 4 5
SO 4 48,7 8 II 28 7 12

1918. év.

30 nap.

Róm. kath.

Naplójegyzetek.

Nap Protestáns

eLtö
2 Kedd
3 Szerda
4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat

Husvét hétf' usvét hétf
Teodózía Paulai Fer.hv ~
Rikárd, Ker. Rikárd ~
Izidor Izidor pk. et. 4
Diodor Fer. Vin hv.] 4
Lívía Czelesztln p. t.\

15. Hét. 1. vas. husv. ut. János 20, 19-23.
1. Ján. 5, 4-10.

7 Vasárnap
8 Hétfő
9 Kedd

10 Szerda
11 Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat

F. 1, Lidia I F. l.Quasim.t.\
Dénes Dénes pk. ~
Dömötör Dömötör vt. ~
Ezekiel Ezechiel pr. rrti'
Leo Leo p. vt. filii'

Gyula Gyula p.hv.] lP'f'I
Hermenegild Hermeng. vt."

1&. Hét., 2. vas. husv. ut. János 10, 11-16.
1. Pét. 2, 21-25.

14 Vasárna p 1 F. 2 Tibor F:2.MiserícOJ;.M
1 Hétfő Atala Anaszt. vt. 1'1'
16 Kedd Lambert Lambert vt. 1'1'
17 Szerda Rezső Anicét p. vt. -!!IE I

]8 Csütörtök Hma Apollőn vt. -IE
19 Péntek Emma Timon szp. ~
20 Szombat Tivadar Tivadar hv: ~

17. Hét. 3. vas. husv. ut.: Ján. 16, 16-23.
r, Pét. 2, 11-20.

21 Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
271 Szombat

F. R. Anzelm F. 3. JUbílat11--
Szilárd Szot. és C.vt. 1--
Béla Béla pk. vt. 1--
György György vt. f:
Márk Márk ev.
Tihamér Klét. és Marc. 'tE
Zita Aríszt. _Zita sz. ~

18. Hét. 4. vas. husv. ·ut. Ján. 16, 5-15.
• Jak. 1, 16-21.

2~ Vasárnap IF. 4. Valéria- F. 4. Cantate 'IE
29 Hétfő Lenke Ker. Pál hv. /{<

30 Kedd \Katalin Zsófia Katal. ~

Idlljárás Herschel szerint.
,A h6 eleje enyhe, szép; 11-18. vibar;

18-26. esős; a h6 "élre változó.

i-én & nap hossza 12 Ó. 45 p., e bó
végeig 1 6. 35 p. nö,

ll-én Nemzeti ünnep.

A hold fényváltozásai.

tC Utolsó negyed 4-én 2 Ó. 33 p. d, u.
" Ujho!d Ll-éri 5 Ó. 34 p. d. e.
o.> Első negyed 18-án 5 Ó. 8 p. d. e.
@ Holdtölte 26-án 9 Ó. 5 p. d. e.

<c Földközelben 10-én 11 Ó. d. e.
C Földtávolban 22-én éjfélkor.

BolYII k Jar sa.
E hó elején Venusz d. e. 4 Ó. kél, Marsz d. u. 4 Ó.
kél, Jupiter d. e. 8 Ó. kél, Szaturnusz d. u. 1 Ó. kél.

.Görög-orosz naptár. I Izraelita naptár.
Április 1. = március 19. • Április 3._ Nizan 2,1.Seb.s,P.

" 7. = ••25. Gy.B. ,,_ 4. - •• 22. Achr.s.P.
" 14. = Apr. 1. " 6. = ,,24.. S. Semini
" 21. = .. 8. •• 12. = .. 30. R. Chod.
" 28. = ..15. •• 13. = lj ar 1. S. Tham:

" 20. = •. 8. S. Akharl
27 = ••15. S. Emor

" SO. = •.18. Lag Bo em
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1918. év" • • ji_Nap I Hold Időjárás Herschel szerint., MaIus o kel.lnY·lkel.lny. A hó eleje változói 3-10-ig szrp idl;'

'.. ..0· o 1 \4 4617lOld. e 181331 'n~p. o o 5 t 401714' 40d. ll,
lO-25-ig változó ; a hó vége szép.

''''''''''''===X-'='='''=4 io • ,"" ",'. os "
--

.' - •. _c •..• 0 1542,72885111159
l-en a nap 14 b. 24 p. hosszu, a hó véo

• • •••• • • o _ 20 4 I 7 34 d. u. d, e,
Nap \. Protestáns \ Rom. kath. C 251414\73~1'i8413341geig 1 Ó. 13p. nő.

o. • '. 30 4 107 45 Il 188 251Szerda IFüf:és Jakabi Fül. és Jalmb/4 "-

2 Csütörtök Zsigmond Atanáz pk. e. 4 Naplójegyzetek. li
31Péntek /Angyalka /Szt. ker. m.t/4
4 Szombat _Flórián Flórián vt. ti :
19. Hét. 5. vas. husv: ut. Ján. 16, 23-30. \Jak. 1, 22-27. AJdozócsütörtök Márk

16, 14-20. Ap. csel. 1, 1-11.
5 Vasárnap F.5 Gotthard F. 5. Rogate ti
6 Hétfő Ján. Frida O. f. Ján.}~" ~ ~7 Kedd Gizella ·~O •••.

Szar:. p~. ~~ -
B Szerda Arzén M. Iöa.mj. ,. ~ lf1i'

9 Csütörtök Áld Csütörtök Ald. Csö törtök 1'"10 Péntek Antonia József olt. t w
11 Szombat Arvéd Mamert pk. '"

20. Hét. 6. vas. husv. ut. Ján. 15, 26. 16,
4; I. Pét, 4, 7-11.,

12 Vasárnap F.6 Po.grác F. o. Exaudi M "
13 Hétfő Szervác Szervá : pk. M
14 Kedd Bonifác Bonifác vt. o+.e

I

15 Szerda Móz., Zsófia De la Sal J án. o+.e

16 Csütörtök Peregrin Nep. J án. vt. r#'
17 Péntek Bojta Paskál hv. t r#'

,
1SlSzombat IErik Venánc vt, t r#'

21, Hét. Pünk, vas. Ján. 14. 23-31. Ap. csel. 2,
1-13. Pünk. 2. n. János 3, 16-21,

Ap. csel. 10, 42-48.
Vasárnap

~19 Pünkösd vas. Pünkösd vas, ~
20 Hétfő Pünkösd hét. Pünkösd hét. }.o

21 Kedd Konst., Ilona Timót vt. n
22 Szerda Julianna - Jul.sz.vt.Kb.r n
23 Csütörtök Dezső Dezső pk. n24 Péntek Eszter Sz. Mária k. t 't€
25 Szombat Orbán Orbán p. vt.] 't€'

/

tU. Hét. SzentháTomságvas. János' 3.
1-15, Róm, 11, 33-36.

26 Vasárnap Szenth. vas. t.Szenth. vas. R<
27 Hétfő Lucián Béda et. ;,1 . k .
28 Kedd Em., Vilmos Emil vt.: ;, 4 -,

29 Szerda Róland, Márt. Elentér ~~Jl'6\ 4:
30 Csütörtök Nándor Úrnapja 4:
311Péntek Petronella Ang, Mer. sz. ft- Bolygók~járasa.

A hold fényváltozásai. E hó kezdetén Venusz d. e. 3 ö. kél. - Marsz d. u
~'~~'?i~ 2 ó. kél. - Jupiter d. e. 7 ö. kél. - Szaturnus<c Utolsó negyed: 3-án 11 ó. d. u, d, e. 11 ó. kél.

O Ujhold: 10-én 2 ó. 1 p. d. u. Görög-orosz nap.!!r. Izraelita naptár.O Első ~egyed: 17-én ? ó. 14 p. d. u. ,. - ..

é

z

o Holdtolte: 25-én 11 o. 32 p. d, u. Malu.~1..-_Apr!li. 18.
" ~3. = ill " t' 20.Nagyp.
" [5.':= ,,' 22.HUBVV.
" :6.f,= :'n'"';'!"23. "hétf.

." ~7.~=: ~" [.24.• , kedd
•• 14·I-itMáj.~1.

/

Május 4 _ !Jar 22. S. Behar
" 11. = " 29. Bamídbar

12. =' Sziván 1. R. Ch.
17. = "lj 6. Sabout Lu.
18. = "7.,, 2. n.

" 25. = .L t,: 14. S. Nosza

••.•• : ~::~ • o" - :;"::: ••• , :T:!T..

IC Földközelben 8-án 5 óra d. u,
C Földtávolban 20-án 3 ó. d. u.



,··········_·····················~·I'···1"-···'·'···········_··:--·'
1918. éVa ,,'. .~ ~ __ Hold _Időjárás Hérsebet szerinLJU n I U 5 ~ I n}~1 kol I ny. A hó eleje szeles, esös 8-16-lg szé~ idő,

30 • 1 14817 4.7Id. e·11054 16-2<1-1~ sok eső. A hó vége változ •.nap.· 545 751127d.ll. --
::Z::::::n&'."""'...x~...x::.::::~.::z:=:::::::~:::%: 1044 7 '4 5241 922 22-én délelőtt 7ó. Nyárkezdet.I \ 15143 7 57,10 5811~1 __ '_

Nap· I Protestáns Róm. kath. C ~~!!I~ ~:d8~7Id4~· 1-én a nap 15 ó. 89 p. hosszu, a hó
I 30 4" 8 O II S 111720-ig 18 p. uő, azután 3 p. fogy._

30 IVasárnap I F.5.Pál emJékl•••F._6_.P•••ál•••a_.e_m_I_.I.,;~~ ~~~~~ ,

Bolygók JirAia. . -
E hó elején Venusz d. e. 3 Ó. kél. Marsz d. u. 1, Ó.
kél. Jupiter d. B. 5 ó. kél. Szaturnusz d. e_9 ó. kél.
8-án teljes napfogyatkozás ~ilj.lunknem l!Ítható.

Görög-orosz naptár. Izraeli~a naptár.
• e , Jun. 1. = Szíváu 21. 8, Behal.

JUlllUS 1. = MaJus 19. " 8. = " 28. 8.' Selach
" 18. = ,,3l.Ur J. mb. " 10. = " SO. ROB_C~od.
" 14. = Jun. 1. . " It. = Tarnusz 1.
1.1 23. = ,,10 Pünk, v,: " 15. = " 5. S. "Korach
" 24. = ,,11 "hétio " 22. = " 12. S. Chukat

" lI~.= " 111.S. Pink ••

1r Szombat IJusztin IPamr áld. vq ti
23. Hét. Szenthár. u . 1. vas. Luk. 16, 19- 31 ;

1. János 4, 16· 21.
---,.--1

2 Vasárnap F. L Anna F. 2. Eraz. vt. -:
3 Hétfő Klotild Klotíld kné -:
4 Kedd Ulrik Kvirin pk. vt. "'"
5 Szerda Bonifác Bonifác pk. ~
6 Csütörtök Norbert Norbert pk. w
7 Péntek Róbert Jéz.sz. szíve+ w
8 Szombat Medárd Medárdpk.vt. M-
24. Hétv Szenthár, 'u 2, vas. Luk. 14, 16-24;

I. Ján. 3, 13-18. . .

SJ Vasárnap F.2. Felicián F. 3 Prim. Fel. M
10 Hétfő Margit Margit kír. -!iE
11 Kedd Barnabás Barnabás ap.-!iE
12 Szerda Antónina Ék. Ján. hv. -!iE
13 Csütörtök Tóbiás Pád. Ant. hv f!I4

14 Péntek Vazul N. Vaz. t ~
J 5 Szombat Vid Modeszt 1--

25. Hét. Szenthár u. 3. vas. Luk. 15, 1-10.
1. Pét. 5, 6-11.

1G Vasárnap F.3. Jusztina F. 4. R.Ferenc "i-
l7 Hétfő Hilda Rainer hv. "i-
18 Kedd Marcellan Márk é. M.vtk s4i

19 Szérda Gyárfás Gyártás, Prot. s4i

20 Csütörtök Rafael Szilvér p. vt. ~
21 Péntek Albin Gonz. Al. hv.] 'tE
22 Szombat Paulin Paulin pk. hv. ~

2&. Hét. Szenthár. u. 4_vas. Luk. 6, 36-42 ;
Róm. 8, 18-23.

23 Vasárnap IF.4. Zoltán F. 5. Ed.k. sz. ~
24 Hétfő Iván, K. Ján. Ker. Ján. sz. ~
25 Kedd Vilmos Vilmos hv, -4
26 Szerda Ján, és Pál Ján., Pál hv. -4
27 Csütörtök László Sz. László kir. ti
28 Péntek Ireneus Iren. pk. vtj Iíi
291 Szombat Péter és Pál Péter és Pál -:

27. Hét. Szenthár. ut. 5. vas. Luk. 5, 1-11;
. I. Pét. 3, 8-15.

A hold fényváltozásai.

<c Utolsó negyed; 2-án 5 ó_20 p. d. e.
O UjhoJd; 8-án 11 Ó. 3 p. d. u.
]) Első negyed; 16-án 2 Ó. 12 p. d. u.

(9 Holdtölte; 24-én 9 Ó. 38 p. d. e_

C Földközelben 5-én8 ó, d. e_ .« Földtávolban 17-én 10 Ó. d. e.

Naplójegyzetek.



'."._._._."_._._._._._._._._._._.0._._._._._._._._._._._._._._._.~,,)'i.:- t;-:------ - .. ; .. : ............ f/44N:p4 i~ Időjárás Herschel ;;e;int~4 4Juli USA kel. I ny. I kel. I ny. A hó eleje 16·ig változó; 16-23·ig sze-. -, [' T oui 'r" Ies••••• ".M' a hő végét , változó.31. nap. 5 4 9 7 58/d. e. 5 28 __
~XXX"'r 10 ·112 7 56 6 82 8 52.
A 15 4 177 5311 5510 37 Lén p.: nap 15 Ó. 53 p. bosszu, a hó

Nap Protéstáns Róm kath CC 20 ( 22

1

7 4i( u.( e. végeig 52 perccel fogy.
. • 25 4 28 7 43 8 18 6 26

30 4 34 7 87 10 57 d. u.- Jéz. SZ. vére «-11Hétfő Theobald
2 Kedd Ottokár Sarlós B.-A. ~I Naplójegyzetek.3 Szerda Kornél Jácint vt. "4 Csütörtök Ulrik Berta «'5 Péntek Vajk Zacc. A M.t «' .

6 Szombat Esaiás Domin sz. vt. tr
28. H6I. Szthároms. ut. 6. vas. Máté 5, 20-26.

Róm. 6, 3-11.
7 Vasárnap F.6.Cir.ésM.1 F.7.Cir.ésM tr ~
8 Hétfő Teréz IKilian OlE
9 Kedd Lukrécia Anatol. sz.vt. -Ile

10 Szerda Ámália Rufina sz. vt. ~
11 Csütörtök Lili Pius p. vt. ~
12 Péntek Henrik Gualb. J ap.] lo'
13 Szombat Jenő, Margit Anaklét p.vdlo'

29. Hét. Szthároms. ut. 7. vas. Márk. 8.
1-9; Róm. 6, 19-23. ,

~
14 Vasárnap F.7. KarolinI F.8.Bonaven ~15 Hétfő Apost. oszl. Apost. oszl, ~"\U
16 Kedd Rut., Val. Karm. B.-A. ~,..J

17 Szerda Elek Elek hv. "lIE
18 Csütörtök Frigyes Kamill hv. 'iE
191Péntek Ruf., Zorka Paul V. hv. t 'IE
20 Szombat Illés Marg. sz. vt. 1".

30. Hél. Szthároms. ut. 8, vas. Máté 7, -
15-23, Róm. 8, 12-17.

21 Vasárnap I F. 8. Dániel F.9.Praxed SlI/'
22 Hétfő Magdolna Mária Magd. 4
23 Kedd Lenke Apollinár pk. 4 ---
24 Szerda Krisztina Kriszt. sz. vt ~
25 Csütörtök Jakab Jakab ap. ~
26 Péntek Anna IAnna assz.r ,1: _.27 Szombat E>lga . Pantal. vt. :

31. Hél. Szthároms. ut. 9. vas. Luk. 16,
1-9. 1. Kor. 10, 6-13.

28 Vasárnap F. 9. Gyözö I F. io. Jnce r ,

29 Hétfő Márta Beatrix vr. K ,

30 Kedd Judit Judit vt. «-31 Szerda Oszkár ILoyolaí Ign. «' A -
Bolygók járása. -

A hold fényváltozásai. E hó kezdetén Venusz d, e. 2 Ó. kél, Marsz d. e.
() Utolsó negyed t-én 9 ó. 43 p. d. e. 12 Ó. kél. Jupiter d. e. 3 Ó. kél, Szaturnusz d. e. 7
() Ujhold 8-án 9 Ó. 22 p. d, e. . Ó. kél. - ő-én 9 Ó. d. e. a Nap a földtávolban.
i.J Első negyed 16-án 7 Ó. 25 p. d. e.

Görög-orosz naptár. I Izraelita naptár.ti' Holdtölte 23-án 9 Ó. 35 p. d. u. '1 Jul. 6. _ 'I'hamusz 26. S. MatotCCUtolsó negyed 30-án 2. Ó. 14 p. d. u.

I
Jnlius 1. = Junius 18. " 10.= Ab 1. R. Cbod.--- 14. = Julius 1. " 13. = ,,4. S. Debai-im
"<o Földközelben l-én 1 Ó. d. e. " 21.= " 8. ,. 18. = " 9. Jer. elp.

iC Földtávolban Iő-én 4, Ó. d. e. I " 28. = .. 15. " 20.= ,,11. S. Vaet

<o Főldközelben 27-én 3 ó. d. e. " 27. = ,,18. S. Eltev.

f
{

í
\
{
I
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8. év. A tus !'I~--~ Idöjárás Herschel szerint.ugusI US ~~kcl.1 ny. A hó eleje változó ; 6-22.li szép , kel-

nap 1 14 361734Id. C'13 301cmes; 22"-~8·ig esös, szeles; " bó véga
• • 5 4 42 7 29 S 9 6 27 yáltozó.

:ZY;Z::-::I:. T ::::z:IZ:::ZT
-: 10 ol 4817 2018 388 21 . __

I
15 4 54 7 12 d, u, 10 40

R 20 5 2 7 45 48 a, e I l·én a nap 14 Ó. 58 p. hOlSZU, a hóNap Protestáns óm. kath. CC 25/5 86 558 619 23 végeig 1 Ó. 31 perccel fogy.
30 5 15 6 45 11 57 d. u.

Naplójegyzetek.
Csütörtök Vas. Péter. Vas. sz. Pét.IR'1
Péntek Gusztáv Liguori p. t IMI
Szombat Hermma Istv: vt. t. m. M
I

~. Hét. Szthároms. ut. 10. vas. Luk. 19,
41-48, I. Kor; 12, 1-11.

yasárnap IF.tO Domon·1 F.l1.Dom.hvt-te
lIétfőOs~vald Havi R-A. ...••
Cedd Berta Urunk szinv. tl#

;zerda Ibolya Donát pk. vt.tl#
.lsütörtők László Cirj. szp. vt. r!#
>éntek Román Román vt, t}.-
tzombat Lőrinc Lőrinc szp.vt. }.-
l. Hét. Szthároms. ut. 11. vas. Luk. 18.

9-14. 1. Kor. 15, 1-10.
rasárnap F. 11. Zsuzsj F.l2.Zsuzs.sz""",,,
tétfő Klára Klára sz. ~"""
edd Ipoly Berch. János OA

zerda Özséb Atan. özv. t '«
sütörtök Gáspár Nagy. R-A:. '*
éntek Rókus Joakim hv. t ~
zombat Alfonz Anaszt. pk. I ~

,
. Hét. Szthároms. ut. 12. vas. Márk 7.
. 31-37. II. Kor. 3, 4-9.
asárnap IF. 12. Ilona F.13.11ona cs ~
étfő IHuba Tul. Lajos 4
edd Istv. kir. N. ü. Szt. Ist. kir. 4:
serda Sámuel Bernát ap. ti
sütörtök Menyhárd Timót vt. ~
éntek Farkas Ben. Fül. hv. ~
rombat Bertalan Bertalan ap. ~
Hét. Szthároms.ut. 13. vas. Luk. 10,

23-37, Gal. 3, 15-22.

rsárnap
~tfő
~dd
erda
ütörtök
ntek
ernbat

F. 13. Lajos F. 14. Laj. kir !pf'
Izsó Zefirin p. vt.!Pf'
Gebhárd Kalaz. József "'"
Ágoston Ágost. pk.ea. M*
János fejv Ker. J. fejv. M
Róza Lim. Róza sz. M
Erika Rajmund hV.-te

A 'hold fényvált~zásai.
\hóld 6-án 9 Ó. 30 p. d. u.
ISŐ negyed 15-én 12 ó. 16 p. d. e.
?ldtölte 22-én 6 Ó. 2 p. d. e.
\Olsó negyed 28·án 8 Ó. 27 p. d. u.

bdközelben 23-án 11 ó. d. u.
ndtávolban I l-én 10 Ó. d. u.

\

Bolygók Járasa.
E hó elején Venusz d. e. 2 Ó. kél, Marsz d. att

Ó. után kél, Jupiter d. e. 2 Ó. kél, Szaturnusz d. e.
ó-ó. kél.

Görög-orosz naptár. II Izraelita naptár.
Aug. 1. = Jul. 19. Aúg. 3. :..:. Ab 25. S Reéh

I

,,2. = " 20. lllé. pr. ,,9. = Elul 1. R. Chod.
., 14. = Aug. 1. " 10. = ,,2. S. Soltim
" 19. = " 6. Ur sz..vál " 17. = ,,9. S. Ki Thez.
" 20. = " 7. Sz.Ist. k, ,,20. = ,,12. lstv. k. o. ü•
•• 28. = •• 15. N.•B.-A •• ll!. = ,,16. S. Xl TIIov

ot 31. = ••JI. 8. NIulI.



·~."."'."."'.~~."'."-*,-,".<e:.!"".""."'."'.".";'."'.""."'~""."'.".f;., •• ~<O •••• "."."'."."'.".".

1918. év. SEI Nap I Hold Idöjárás Herschel szerint.

'30 na' p. zeDtember ~1~~lld':·11~cl;)14n~·OPO;,,~'~~~~~~:~t~~~p\dR-;-~~;~2~':~~)'\'~;~:
5 5 23 n as 5 2416 7 lo,,-ö; a- hó vége viharos esős.

: XX xx xx :x -U---:x-::r~ -yr'-y:-- -::- -:Y'"-:r-x:- ~~ 10 5 30 6 23 1039,8 -1 ---
-II I I 15 !í 366 13 d u. d. e. j -én a nap is ó, 23 p. hOS6ZU, a hó vú-

_
Nap Protestáns Róm kath. C 20 154:;16 315 37j5 ~31 géig 1 Ó. 38 nereeel fogy.ss 5 50,5 !í2 S 51

1
d. u --

30 5 57 5 42 1 7 ~ 28 2~-án 10 Ó. d. u. Ö".kezdet.

36: Hét. 14. vas. Szenthár. ut. Luk. 17.
11-19; Gal. 5, 16-24. Naplójegyzetek.

29\ Vasárnap F. 18. Míhál; F19,Mihaly {őang~~
30 Hétfő Jeromos Jer. áld. ea. I~~------~--------~~~~~----------~~~~----------Bolygók járása.

E hó elején Venusz d. e. 4 ó. kél, Marszd. e. 11Ó.
kél, Jupiter éjfélkor kél, Szaturnusz d. e 4 Ó. kél.

Görög-orosz naptár. S ept. "( I~~a~uta n~ptlr.• z 1 hlSII 1. 3679.
8. 2. Ujév 2, n,

14. 8. s. Haázin
)) 16. n 10. Jom Kippur
" 21. " 15. Szukkoth 1. n.
)t 22. ,,16. )J 2. n.
" 28- " 22. Sem. azereth-
" 29. " 23. SimcbM to,,.

1 Vasárn ap F. 14. Egyed F.15, Őraugy .-!iIE

2 Hétfő Rebeka Jusztusz ~
3 Kedd Hilda Mansz. pk-hv, ~
4 Szerda Rozália Rozálía sz. ~
5 Csütörtök Viktor Juszt. Lőrinc l-
6 Péntek Zakariás Zakariás pr.] l-
7 Szombat Regina Kassai vért. fl

37. Hét. 15. vas. Szerithát. ut. Máté 6.
24-34; Gal. 5, 25-6, 10.

H Vasárnap
9 Hétfő

10 Kedd
11 Szerda
12 Csütörtök
13 Péntek
14 Szombat

F. ] 5. Korbin F. io. ICisaszíó
Ádám Klav. Pét. hv. ~
Erik Tol. Mikl. hv. 'iE
Teodóra I Jácint vt. 'ilE

Guidó Máría neve ~
Amát Amát pk. t ~
Szerén Szt. ker. felm. ir

3&. Hét. 16. vas Szenthár. ut. Luk. 7.
11-17; Efez. 3, 13- 21.

H Vasárnap F.16.Nikoméc F. 17. Fajrl. szüz 4
16 Hétfő Edit Korn. ésC. vt. 4
17 Kedd Ludmilla Lambert pk. ti
18 Szerda Titusz KJÓzs.hv,Kánt ti
19 Csütörtök Vilhelmina Januar -vt. -:
20 Péntek Euszták Euszták vt. t -:
21 Szombat Máté Máté aps. lfIi'

39. Hét. 17 vas. Szenthároms. ut. Luk 14.
1-11; Efez. 4, 1-6.~~------~------~-

22 Vasárnap F. 17. Móric F.18.Móric vtlfli'
23 Hétfő Tekla Linus pk. vt. '"
24 Kedd Gellért Mere. Mária ~
25 Szerda Kleotás Gellért pk.vt. M
26 Csütörtök Jusztina Ciprián vt. M
27 Péntek Kozm., Döm., Koz.és D. vt.f OO4fE

28 Szombat Vencel Vencel kir. -!ilE

40. Hét. 18. vas. Szthároms. ut. Máté 22.
( 34-46 ;.1. Kor. 1, 4-9.

A hold fényváltozásai.

O Ujhold ő-én 11 Ó. 44 p. d.e.
:J) Első negyed lB-án 4 Ó. 23 li, d. u.
O Holdtölte 20-án 2 Ó. 1 ll. d. u,
<c Utolsó negyed 27-én.fj Ó. 39 p. d. B.

C Földtávolban 8-án 1 Ó. d. u.
<c Földközelben 21·1n 11 Ó. d. u.

i

Szepl. 1 = aug. 1~.
" H. = aug, 29.K. J.fv.
" 14. = szept. 1.
" 21.= ,,8. Kl. RA.
" 27. = ,,14. Ker.felm.



j \
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1918. éVe ~ ~l~ Idöjárás Hersch~1 szerint. -Okt6ber 6 kel.lny·lhLlny. .. •

_- _ _. _ A ho eleje szeles csóvel ; 3-19-il( ned.

31 nap. 1 I~S91~ 401~ 1813 02 ves, borus idöjárásj 19-26-ig szép hüvös- - '
5 6 4 o 321 ti 2615 16 idő : a hó vége változó.

:: :x: x:j I m :ti T :::~ ~~I~:~~i~~1 ~~ t .i: --
_ _ 20 G 255 315 77 81 J-én a nap II ó. 41 p. hosszu, a hó

Nap Protestans Rom. kath, CC 25 G 334 54 9 SO/d. u. végeig 1 ó. 3V p. fogy ..
30 IG 414 46.d. e. 2 39

ljKedd I Malvin I Remig pk.hv. ~I \
2 Szerda Leod., Tetra Leodegár}tl Naplójegyzetek.
3 Csütörtök Helga Kandid vt. }t
4 Péntek Ferenc Ass. FerenCtj'i-'
51Szombat Aurél, Jolán Placid vt. ~
41. Hét. 19. vas. Szthároms. ut. Máté IX.

1-8; Efez. 4, 22- 28.
(' Vasámnp F. 1n. Bruno F. 20 RÚZRflf ~

7 Hétfő Amália Márk vt. '-IE
8 Kedd Etelka Magy. N.-A. '-IE
9 Szerda Dénes Ar. Dénes vV~

10 Csütörtök Gedeon B. Fer. hv. I~
11 Péntek Ibolyka Placidia sz. tl~
12 Szombat Miksa Miksa vt. -4

42. Hét. 20. vas. Szthároms. ut. Máté XXII-
1-14; Efez. 5, 15-21.

13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd
16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
191 Szombat

43_ Hét.

20 Vasárnap F. 21. Iréne F22.Ján. hv~
21 Hétfő Orsolya Orsolya sz.vt. tW
22 Kedd Előd. Ilma Kordulasz.vtlee
23 Szerda Gyöngyíke Ignác patr. 11
24 Csütörtök Salamon IRaf. főangy. 11
25 Péntek Margit Kriszpin vt, loo!I(€

261 Szombat DÖIpötör Dömötör vt. OO!I(€ -

44. Hét 22_vas. Szthároms. ut. Máté XVIlJ
23-35; Filip 1, 3-11.

2'7fVasárnap I F.22. szabin~ F. 23.Szab.vtj~
281Hétfő Sim. és Juda Sim. és Juda/~
29 Kedd Jenő Narcisz pk. }t

30 Szerda Kolos IRodr. AU.hv. }t
~ Csütörtök Raf. emlékü. Farkas hv. "f-

I
I

A hold fényváltozásai.

O Ujhold: 5-én 4 Ó. 5 p. d e..
() Első negyed: 13-án 6 Ó. ~ e.
(9 Holdtölte: 19-én 10 Ó. 35 p. d. u.
C Utolsó negyed: 26-án ó, 35 p. d. u.

« Földközelben 19-én J.) Ó. d. u.
<c Földtávolban ő-én 7 ó. d. u.

,

Bolygók járása.
E hó kezdetén Venusz d. e. 5 ó. kél, Marsz d. e.
11 ó. után kél, Jupiter d. u. 11 Ó. előtt kéi, Sza-

turn d. u. 2 Ó. előtt kél.
Görög-orosz naptár. I Izraelita naptár.

Okt. 1. = sxept. 18. Okt. 5. = 'I'hiarí 29. S. Beresíth
" H. = okt. 1. " fL =" 30. R. Chod.
,t 19. == " 6. 1" 7. === Mal'chesvan 1. .
" 27. == "lJ. I ".lj. = " 6. S.Noach
" Si. === ,,18. " 19. == " 13. S. L.Leh

" 26. = " :lU. S. Vaj.



~
1918. 6v. ~ Nep I Hold

Idöjarás Herschel szerintNovember ...
AjkeI. I ny.] ket.] ny.

30 nap. 1 6 4T 42
1
4 17

1
8

20
A hó első napjai változók; 8-ll-ig h

5 6 50 4 ::ö 8 27 5 20 és eső ; 1l--18-ig szép , kellemes idő

ro "" 'T "1" ts
18-25-ig változó ; a hó vége hideg, szeles

15 7 54 24 2 27 d. e - ---

Nap Protestáns Róm. kath. ~ 20 7 12 4 18 6 23 9 SO l-én a nap hossza 9 ő 5U 1'., a hó vé
'ió 25 7 19;4 11 d. e. d. u.1 geig 1 ó. 14 p. fogy.30 7 26,( 11 4 142 13 .1Péntek IElemér Mindsz. ün. ~::J2 Szombat Vikt., Achill. Halottak n. Naplójegyzetek.

45. Hét. Szthároms. ut. 23. vas. Máté 22,
15-22; Filipp 3, 17-21. .

3 Vasárnap F. 23. Győző F. 2i. PiroDH '*"4 Hétfő Károly Borr. Kár.pk. 'ilE
5 Kedd Imre Imre herceg '-iE

6 Szerda Lénárd Lénárd hv. ~
7 Csütörtök Rezső Engel pk. hv. k
8 Péntek Kolos .Gottfr. pk. -~
9 Szombat Tivadar Tívadar vt. -~

46. Hét. Szthároms. ut. 24 vas. Máté 9,
18-2(?; Kol. 1, 9-14.

10 Vasárnap F. 24.Luth. sz F,25,Andr,hi~4
11Hétfő Márton Márton p. hv. ti
12 Kedd Jónás Márton p. vt. i! .
13 Szerda Szan. Arkád K. Szan. hv. ~
14 Csütörtök Albert Jozaf. pk. vt. --15 Péntek Lipót Lipót hv. «'16 Szombat -Odön Othmár ap. fPi'

,
,

47. Hét. Szthároms. ut. 25. vas. Máté 24.
ló-28; L Thessz. 4, 13-18.

17 Vasárnap P'25.Horten'1 F, 26, Cs,Gerok ~
18 Hétfő Ottó Odo ap. «'19 Kedd Erzsébet Erzsébet 11
20 Szerda Emilia, Jol. Val. Bód. hv. 11
2\ Csütörtök Olivér B.-A. bemut. -tIE
22 Péntek Cecilia Cec. sz. vt. -tIE
23 Szombat Kelemen Kelern p. vt. fili#' - -- -

48. Hét.- Szthároms. ut. 26. vas. Máté 25, - --31-46 j II. Thessz, 1,3-10. -- -

24 Vasárnap F.26. Emma F. 27. Ker. Ján. hv -~~
25 Hétfő Katalin Katal. sz. vt. fili#'

26 Kedd Milos Konrád --"i-
27 Szerda Virgil Virgil pk. l--
28 Csütörtök Flóra Szoszthém v-t~

#29 Péntek Noé, Szigf. Szat. pk. vt. ~-

30 Szombat András András ap. ~ -
A hold fényváltozásai. Bolygók járása.

E hó elején Venusz d. e. 6 Ó. kél. Marsz d. e. 11 óUjhold 3-án 10 Ó. 2 p. d. u. kél, Jupiter d. u. 9 ó. kél, Szaturnusz éjfélkor kél'~ Első negyed ll-én Ó. 46 p. d, u.
G Holdt?lte 8-án 8 ó',33 p. ,d. e. ,.... . Izraelita na táro-

ó

<c Földtávolban 1-é Ó. d. U.

() Földközelben 17-én fl Ó. d. e.
C Földtávolban 29-én 8 ó. d. e.

Gorog orosz naptar. I
Nov. 1. = Okt 19.

" 14. = Nov. 1. ., I
21. = " 8. sz.M.foa'l
24. = " 11.

P
-Nov. 2. -Marcb. 27. S. Chaje S.

" 5. = Kíszlev 1. R. Chod.
" Ut === 5. S. 'roIdotb.
" 16. = 12. S. Vajece
" 23. = 19. S. Vajiol
,,29. = "SI!. Chan. kezd.
II BO === JJ 26. S. Vajesev.

C Utols O negyed 25 en 11 o. 25 p. d. e.



1 w.••••••••I~.!.!.!.!.~.!.!.!
'9'8. éVe ,~ I Nap I Hold IdöJáráa Herschel szerint.December s kel·lny, Ike1.lny. A hóelejehide~,vihar?;B-l1.lg.~éf"

117"71' 1015~12 49 k~llelll.e.; ll-t7-1g hóvlharok; lY-25-g31 nap. 5 17 31 4 88 585 51 változó. __
lU '

17
371

1

4 7,11 37'111 41 '. ,15 7 424 8
'
rJ. u. d. e. l-én a na~ ho.••z~ 8 6. 43. p., 21-lg 21

20 7 464 917 30 9 29 p, fogy, a ho vegélg' 4 p. no.
Nap Protestáns Róm. kath. 6 25 7 48 4 11 d. e. 11 28 --

30 7 50 4 15 5 6 d. u. 22.én 5 ó. d. u. 'I'élkezdet,

49. Hét. Advent, Urjövet i. vas. Máté 21,.
1-9; Róm. 13, 11--14.

, f 11 Vasárnap F. 1. Elza F.1.El.pk.hv. 'IE
2 Hétfő Aranka Bibiana sz. 'ilE

3 Kedd Olivia Xav. Ferenc ~
4 Szerda Borbála Borb, sz. vt.] /{
5~Csütörtök Vilma Szabbasz ap. ~
6 Péntek Miklós \Mikl.pk. hV.t/.a
7 Szombat Ambrus Ambr. pk. ea. -4
50. Hét. Urjövet 2. vas Luk. 21, 25-36;

Róm.. ló, 4-13.
81 Vasárnap F. 2,_Mária F.2.Már.sz.fo~·1il
9 Hétfő Natálla Leok. sz. vt.11il

101Kedd . Judit Melkiades p.'-:;
11 Szerda Árpád Damaz p.hv.t-:;
12

1

Csütörtök Gabriel Szinesz vt. lfIIiI

J 3 Péntek Luca Luca sz. vt.] lfIi'

14 Szombat SzUárdka Nikáz pk. ,w
-st Héi. Urjövet 3, vas. Máté 11, 2-10.

1 Kor. 4, 1-5.

151 Vasárnap F. 3. JOhann1 F.3.val.pk.k·lw
16 Hétfő Albina Özséb pk. vt. '"'
171 Kedd Lázár . Lázár pk. M
18 Szerda Auguszta Grác.pk.Kán+ M
19\Csütörtök Viola Nemezius vt.

1

o!II6

20 Péntek ITeofil Am. és T.vt.f OliiE

21 Szombat Tamás Tamás ap ~
52. Hét, Urjövet 4, vas. Ján. 1, 19-28; Filip. 4,

4 7. Kar. 1. n. Luk. 2, 1-14; Tit. 2,11-15.
Kar. 2. n. Luk. 2, 15-20. Tit. 3, 4-8.

22 Vasárnap F. 4. Zeno F. 4. Zenó vt ~
23 Hétfő Viktória Viktor. sz. vt. 1-
24 Kedd Ádám és Éva Ád. és Éva t 1-
25 Szerda Karácsony Karácsony ","J."

26 Csütörtök Istvan vt. István 1 vt. ","'~
27 Péntek \János János ap. ev."''''"''
28 Szombat Apr. sz. Karn. Apró szentek '*

53. Hét. Kar. ut. vas. Luk. 2, 33-40, Gal. 4,1-7.
201Vasárnap 1 F. Dávid I F. Dávid kirj'l€
30 Hétfő~ Zoárd' jAnizia vt. 'I'-t€!!1Kedd I Szilveszter Szilv. p hv. ~

A hold fényváltozásai.
• Ujhold 3-án 4 ö. 19 p, d. u.
() Első negyed Ll-én 3 Ó. 31 p. d. e.
ti· Holdtölte 17-én 8 Ő. 17 p. ,dou.
C Utolsó negyed 25:én 7 Ó. 31 p. d, e.

C Földközelben 15-én 9 Ó. d. e.
([ Földtávolban 27-én 3 Ó. d. e.

Naplój egyzetek.,

/

.

Bolygok Járasa.
E hó kezdetén Venusz d. e, 8 Ó. kéi, Marsz d, e. 10
ó. kél, Jupiter d. e. 7 Ó. kél, Szaturnusz d. u. 10 6.

.kéL 3-án gyürüs napfogyatk., nálunk nem látható.
GÖrög.orosz naptár. \ . Izra.el,ita naptár.

Dec. 4. = 'lebet 1. R. Ch.
Decemb. 1. = Nov. 18. •• 6. = " 3. Chan. vége

4. = ..21.B,-A. f. 7. = " 4. S. Mike<lll.
14. = Dec. 1. " H. = " ll. S. Ve,jigas
19, = ,,6.Mlk.a es. ,,21. = " 18. S. Vajecbi

29. = " 25, S. Semot.



(Érvénybe lépett 1916. október hó l-jén.)

Kivonat a postai es távirdai dijszebályzatból:

1. Levél és zártlevelezlllap.
Helyi forgalom: 20 gram ig 19 f; minden további 20 gram-

ért 5 f. Belföldi forgalom s AUSlI r ia, Bosznia, Heresepoinna és
Németorszúg: 20 gr.-ig 15 f., minden további 20 gr.-ért 5 f.. A'gljib
külföld: Az első 20 gre-ért 25 f, minden tovaobi 20 gr -ért 15 f.
A levél sulya kerlátlan.

2. Levelezőlap.
. A helyi, bel/öld", ausztriai, blJszJda-herczegovinai ds nemet-

országi forgalomban il posta által frankojegy benyomással kiadott
levelezölap dija 8 f, mínden más levelezőlap 10 f. Hyy,b kút-
földi forgalomban 10 f.

3. Nyomtatvány.
A helyi és belföldi forgalomban egyszerü, vagy összehaj-

tott kártya alaku nyomtatvány boriték nélkül a küldeményre irt
cimmel-lO gr.-ig.2 f. Minden más nyomtatvány Itelyi és belföldi
forgalomban, valamint Ausztriába, Bosznia- Hercseqooindba es
Némelországba 50 grként 3 f. Egyeb kiilföldt forgalomban, 50 gr -ként
5 f. A nyomtatvány súlya lepfeljebb 2010 gr. lehet: Az onnal
továbbitandó, illetve a levelekkel együtt kezelendő nyomtatvá-
nyokra 2 filléres "sürgös" feliratu frankójegy ragasztandő.

4. Üzleti papir.
Ez a küldeményfaj kézzel irott közleményeket (perira-

tokat, rajzokat.. régi leveleket, hangjegymásolatokat stb.) tar-
talmazhat, de személyes levelezés jellege nélkül. Díja mínden
forgalomban 50 gr.-ként 5 f, de legalább 25 f. Súlymaximum
2000 gr.

5. Árúminta.
A helyi is btlföldi torgalomban 50 gr.-kint -5 f. Kiilföld,.e

50 gr.-kint 5 f, de legalább 10 f. Súlymaximum 350 gr.

6. Egybecsomagolt nyomtatvány, üzletpapir és áru- vül 10
minta.

Dija 50 gr.-kint 5 f. Ha üzleti papirt is tartalmaz, a leg-
kisebb dij 25 f, egyébként belföldön 5 f, a többi forgalomban
10 f. Súlymaximum 2000 gr., az áruminta benne 350 gr -nál több
nem lehet.

7. Ajánlási dij.
Minden forgalomban 25 f.

8- Értéklevél.
Csak zárt alakban adhatö fel s a dijat a feladás alkal-

mával le keli róni. A helyi es btlföldi jo.'galomban, 'va/ami"t
Ausztriába, Bosz'lIia-HerczegOtJt"tlába és Némdmszágba: az ugyan-
olyan súlyú ajánlott levél dijához hozzáadandó a nyilvánitott
érték mínden 300 koronája, vagy ennek töredéke után 10 I.,
értékdíj. A legkisebb dlj azonban 60 f. A hol a posta az érték-
levelet a házhoz kézbesítl, az oda címzett értéklevélért 1000
ker-ként 10--10 f kézbesitési dij fizetendő a feladó által. A leg-
kisebb kézbesítés i di] 10 f. Más belföldi helyekre szölö érték-
levélnél a feladásnál 5 f értesitési dij fizetendő. Külföldi for-
galomban kézbesitési és értesíté si -díjat fizetni nem kell. Kgyeb
kiil/öldi fo,galomban: az ugyanolyau súlyú és rendeltetésü aján-
lott levél dijá,hoz hozzáadandó a nyilvánitott érték minden 300
frankja, vagy ennek töredéke és a szárazfőldl szállitásban részt-
vevő minden ország után 5 f (5 centime), minden tengeri szá-
llltásért pedlg 10 f (10 centime).

9. Csomag.~
Súlyhatár 20 kgr. A szállítási dijak a feladáskor ro van-

dók le a b~!J.öI4i, ausztriai, bosznia-herczcgovinai és németor-
szági forgalomban,' az egyéb külíöldl forgalomban is 5 kgr.
súlyig. 1. Érléknytlvá"Uás nélkilli csomagok dljszabása a) a helyi
is btlföldi fo.galomban: 5 kg-ig: 70 f, '10 kg-Ig 150 f, 151<g·ig:
250 f, 20 kg-ig.: 850 f. Azon csomagok után, melyek olyan
helyre szölnak, ahol a postahivatal a csomagokat a házhoz kéz-
besuí, már a fe1adás alkalmával kézbesítést dij fizetendő, még
pedig Bpestre szóló csomagnat 25 f, másházhoz kézbesítő posta-
hivatalhoz címzett csomagnál20 f. Minden egyéb belföldi helyre
szóló csomag után ugyancsak afeladás alkalmával csomagonként

5 ! értesítést dij fizetendő. A portómentes hivatalok és a legény-
ség állományába tartozó katonák számára küldött értéklevelek
és csomagok után kézbesitési és értesítést dij nem fizetendő.
(A csomagokat a házhoz kézbesitő postahivatalok a következők:
Arad, Baja, Balassagyarmat Beszterczebánya, Brassó, Bród
Sz. m., Budapest, Debreczen, Eger, Erzsébetfalva, Fíume, Gyön-
gyös, Györ, Kaposvár, Kassa, Kecskemét, Kolozsvár, Komá-
rom.Kö bánya, (Budapest X. ker. , Losoncz, Lugos, Marosvasár-
hely, Máramarossziget, Miskolcz, Nagybánya, Nagybecskerek,
Nagykanizsa, Nagykikinda, Nagyszeben, Nagyvárad, Nyiregyháza,
Osijek, Par.csova, Pápa, Pécs, Pozsony, Pöstyén, Re siczabánya,
Sopron, Szabadka, Szatmárnömetí , Szeged, Székesfehérvár, Szom-
bathely, Temesvár. Ujpest, Ujvidék, Varasdin, Versecz, Zágráb,
Zemuo, Zombor.) b) Ausztrlabt..t Bosznia ee Herczepcoinába : 5 kg-ig
80 f, 5 kg- on felül 10 kg-ig: 200 f, 10 kg-on felül 15 kg-ig:
300 f 15 kg-on felül 20 kg-ig: 4.00 f. c) Ném<lországba: 5 kg-ig
bárhová 100 f. 5 kg-on felül az 1. távolsági övbe [Porosz Szilézia,
Porosz-Szászország, Szászkirályság, a thüringiai államok, An-
halthercegség. Baden nagyherceg ség, Hohenzollerni országok
(Siegmeringen kormanykerület), Bajor kírályság "(a Rheinpfalz
kivételével) és Würtenberg] 5 kg-on felül 10 kg-ig 300 f, 10
kg-on felül 15 kg-ig 500 r, 15 kg-on felül 20 kg-ig 700 f. A cím-
iratban a tartomány neve kiirandó , külö nben magasabb díjazás
alá esik. Németország egyéb helveire: 5 kg-on felül 10 kg-ig'
340 f, 10 kg-on felül 15 kg-ig 620 f, 15 kg-on felül 20 kg-ig:
900 I, Külföldre szöló csomagoknál értesítést és kézbesítési dijak
nem szedetnek ll. &,·Iéktly.lvánttássul feladott csomagok. Az ér-
téknyilvánitás után külön dij jár, még pedig a belföldön, vala-
mint Ausztriába, Bosznia-Herczegovinába és Németországba a
nyilvánított érték mindn 300 koronája, vagy ennek töredéke
után 10 fillér Ezen csomagoknál az 1UOO kor-t meghaladó érték
mellett kézbesi tési díj minden további 1000 kor, után a ren-
desnél 10 í-rel több. '

10. Utánvételes küldemény.
Az utánvételes küldeményekért az emlitett

1. előmutatasi dij jár.
dijakon ki-

11. Postautalváuy.
A h.l~i és belföldi forgalomban: 10 kor-ig 15 f, azonfölül

a 15 f alapdijhoz az utalvány ősszegének minden 50 kor-ja után
5 f értékdíj jön. Az utalvány összegeket házhoz kézbesítő posta-
hivatalok székhelyére szölö belföldi utalványokért kifizetési dij
fejében 10 ker-Ig 5 f, ezentúl pedig 10 f jár már a feladásnál.
Portómentes és a legénységi állományba tartozó katonáknak
szóló postautalványok után kifizetési dij nem jár. - Ausztridba,
Bosmia-Herez<govinába: 15 f alapdíj és az utalvány összeg minden
50 ker-ja, vagy ennek töredéke után járó 5 f értékdij. Kifizetési
dijat nem kell fizetni. Neme/országba: 50 kor-kint 25 f. Kifizetési
dijat nem kell fizetni. Az egyéb küifőldre szóló utalvánvok díja
általában 50 kor-ként 25 f, a kivételekről a postai tarifa ad
felvilágositást

12. Express küldemény _
A helyi, belföldi, valamint az ausztriai, bosznia-herzce-

govinai és németországi forgalomban a levélpostai küldemények,
postautalványok és pénzeslevelek express díja 60 t, csornag oké
1 kor. A belföldi rendeltetési' bely küIterületére szólő express
küldemények kézbesitésl dija, valamint a küldönccel kézbesi-
tendő táviratok küldöncdija 150 f.

13. Távirat.
A helyi, szomseé dos, belfíildi, aueetrca«, bosenia-herczeqo-

vifla; forgalomban egy szö dija 8 f, de a legkisebb dij tavtra-
tonkint 1 kor, A Nimetországgal való forgalomban egy szó dija
10 f, de a legkisebb díj 1 ker. - Hétköznapokon délután 4
órától este 9 óráig a feladásra kerülö nem sürgös magántáví-
ratok után 1 korona pótdij fizetendő a rendes távirati dijon
felül, este 9 órától pedig reggel 7 óráig terjedő időben; vala-
mint a vasár- és ünnepnapokon a napnak bármely órájában csak
,;sürgős" magántáviratot lehet feladni, melyek után háromszoros
távíratí dij jár. Sürgös táviratokért a feriti 1 kor pótdij nem jár.

14. A csekkbefizetési lapokra- irt közlemények posta-
dija 10 f, mely bélyegben a befizetölap hátoldalára ragasztandó.
Nem esik dijazás alá egy. betü, vagy legfeljebb hat számjegy.
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Jézus és a jövő nemzedék.

Mire int a reformáció négyszázados .
emlékünnepe?

Luk. 18, 15-16.

Arra törekedtünk, hogy a jelen Naptárunk I gába, hogya nagy évforduló egy nagy
már 1917 október 31-ikén hiveink kezében ébredésnek, valóságos egyházi ujjászüle-
legyen, ezért a maga egészében ennek is tésnek az esztendeje legyen. Válasszuk.
jubileumi jelleget adtunk; mert ezzel is tehát jubileumi jelmondatul Jézus intését:
szolgálni kivánjuk azt, hogya nagy és "Engedjétek, hogy a gyermekek én hozzám
nevezetes ünnep minél nagyobb hatást jőjjenek 1"
gyakoroljon hiveinkre és gazdag áldást Ugy a reformáció négyszázados évfor-
hozzon egyházunkra. dulója, mint pedig a nagy háboru, különö-

Az előző évfolyamban magának a nagy sen pedig az ezek után következő idők
reformátornak állítottunk jubileumi emlé- tagadhatlanul első sorban is a gyerme-
ket, II mcstaníban főleg a -magyar refor- kekre s főleg ezeknek Jézushoz való ví-
máció történetéből mutatunk be képeket szonyára irányítják tekintetünket Igy na-
s ezzel elevenítjük fel a nagy idők emlé- gyon is időszerü, hogy a megfelelő szent-
kezetét. De pusztán a megemlékezés, a irás beli hely alapján ezzel a fontos kér-
mult idők felelevenítése, egyes alkotások déssel foglalkozzunk.
létesít.ése nem elég. A reformáció nagy Jézus életének legválságosabb idejében
emlékünnepe arra int, hogya reformáció keresték fel őt az anyák kis gyermekeik-
szellemét kell az evangelizálás utján bevinni kel. A Mester feje fölött már összetornyo-
a gyakorlati. életbe, az egyháztagok lel-I sultak a sötét viharfelhők ; a véres kereszt-
kébe,. mindene~ el,őtt.. és f?lött pedig a .j~- I nek képe I?ár el?re odavetődött az I~teJ?--
vendő nemzedek erzulet es g6ndolatvIla-. ember lelkebe. Jezus tudta, hogy mi var
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reá? De mi vár tanítására, mi lesz a sorsa kotás, ha a családban, az iskolában, a tár-
a földön az általa megalapított Isten or- sadalomban mindenütt tervszerü, céltuda-
szágának ? ... , Ekkor hozzák ~az anyák tos nevelő munka indul meg, melynek célja
gyermekeiket Jézushoz, hogy megáldja az, hogy Jézus Krisztusnak evangéliuma
őket. A tanitványok nem akarják őket a a gyermekseregnek mintegy a vérébe men-
a Mester elé bocsátani, mert azt hiszik, jen áto A szülök drágább 'örökséget nem
hogy nagy gondjaiban zavarják őt. Jézus hagyhatnak gyermekeikre, .míntha a jézusi
ellenben rossz néven veszi a tanítványok- vallásosságban, a jó erkölcsökben nevelik
nak ezen eljárásukat, hisz semmi sem őket. Evangélikus egyházunknak uj életre-
okozhatott volna neki nagyobb örömet kelését, megerősödését is csak akkor vár-
különösen abban a válságos időben, mint hatjuk, ha a jó mag már a gyermek lel-
az, hogy az anyák a kis gyermekekben a kében alkalmas talajra talál.
jövendőt viszik a Megváltó lábai elé. Jö- A mai vérzivataros idők is fokozott mér-
hetnek már a farizeusokés papi. fejedel- tékben irányítják figyelmünket a gyerme-
mek, faragtathatják a keresztet, akiket kékre. Sok ifju, értékes élet elpusztul, sok
egyszer Jézus gyermekkorukban már az testben-lélekben ép egyén nyomorékká
ölébe vett, akikre egyszer áldólag már lesz. Ha tehát valamikor, ugy most kell
rátette kezét, azok nem feledkezhetnek meg különös gondot fordítani a gyermekneve-
többé a nagy szeretetről, mely felkarolta lésre, hogya réginek helyét a háboru
őket. utáni idők követelményeit teljesen megértő,

Jézusnak eme szaval: "Engedjétek, hogy nagy és nehéz feladatát hüségesen betöltő
a kis gyermekek én hozzám jöjjenek", nemzedék foglalhassa el. Jelszavunk ez
napjainkban époly jelentőségűek, mint a legyen: "Több gondot a gyermekekre /((
Megváltó idejében voltak. A reformáció Ezt a szép [elszót pedig akkor követjük
négyszázados évfordulójának első sorban a legbölcsebben, a legtökéletesebben, ha
is a gyermekeknek Jézushoz vezetése által Jézusnak hívó szavára hallgatunk: "Enged-
kellene a maga nagy hatását éreztetníe. jétek, hogy akis gyermekek én hozzám
Az lesz csak az igazi nagy jubileumi al- jőjjenek 1((

H. L.

A reformáció nagy ünnepére.

Tüzet hoztál le, Megváltónk, az égbül,
Te szent szivedben meggerjedt e tűz ;
Lelkünk e tűzben megtisztulva épül,
Heve bűnt éget, fénye éjt elüz.
Te, ó-világ hatalmát megemésztt5,
Pogány bálványokat szétperzselő,
Te, a szivet szep-, jó- s igazra késztő
A mult ködébőz' tündökölj elő!

Lukács 12, 49.

I Vildg Világossága, (1.. sötétség
Nem fogadott be, fényed elborult.
Ismét ijesztett bűn, babona, kétség.
Emlékben is csak alig élt a mult.
De ujra fénylett a sziuekben Isten,
Hogy elküldötte választottait;
Áttört a felhőn a nap, hogy hevítsen.
A nap: az Ige és a tiszta hit.

Luther lelkében Isten szóla régen.
Halld meg világ, e szó áldást lehel:

, Krisztusban az üdv s Krisztus az Igében,
Megáll az Ige, mert állnia kell!
Megáll es győz, mert Istennek hatalma,
Megáll es győz, mert lélek s élet az -
Tied vagyok, szent vallás, élve-halva,
S enyém az. üdv, a béke es vigasz.

Oh égi tűz, Krisztusnak tudománya,
Csodás erő te, hol láng od lobog:
A hűek - elmét ülvén éj homálya ~
Fényednél jártak, mint tűzoszlopok.
Apostolokban égett a te lángod,
Pünkösdi Lélek őket megtelé -
Oh szep idő, midőn egész világot
E lüek és e tüz keresztelé!
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Isten, ki úgy szeretted evilágot,
Hogy megtartassék hitben általad:
Te szent Igédért légy örökre áldott,
S védd, terjeszd anyaszentegyházadat !

Jer, tév,elygök serege az Igéhez,
Nem, erzed-e, hogy a bűn terhe nyom?
Csak egy van, a mi áldá, tiszta, édes:
Az élö hit s az Evangyéliom.

Sántha /(ároly_

I1.Ferenc József emlékezete. I

.,

Jó királyunk, 1. Ferenc József békében \boldogult királyunk mint ember a trónon
akarta tölteni életének utolsó éveit, béké- nehéz helyzetében, megtévesztő érdekhar-
ben kivánta örök nyugalomra hajtani fejét, coknak a nyomása alatt is megtalálta a
de szivének ez az óhaja nem teljesü)hetett. saját szivét ésez által megtalálta az utat
Életének vége felé kitört a történelemben a nemzetnek lelkéhez. Ennek a jó szivnek
színte pár a tl an ul a megtalál ása és
nagy és rettenetes uralomra juttatása
világháboru. Míkor : általánosságban
pedig már agg királyi megszüntette a szá-
fejére és míndnyá- zados nagy félreér-
,junkra zúdult a vé- téseket, tévedéseket
res zivatar, azt óhaj- s azoknak gyászos
totta; hogy minél következményeit és
előbb megérhesse a valósággal uj kor-
kegyetlen vérontás-szakot nyitott meg·
nak befejezését. Szi- Magyarország törté-
vének ez a vágya netében. Lehetnek
sem teljesülhetett. Ő és vannak is még
rnagaeljutottaz örök jogos nemzeti vá-
~éke honába, mielőtt gyaink, azt azonban
országaínak békés- mint történeti tényt
-ségét megláthatta a tárgyilagos igaz-
volna. 1. Ferenc Jó- ság alapján el kell
zseí' 1916 november ismernünk, hogy 1.
2Hkén este 9 órakor Ferenc Józsefnek
a schönbrunni kas- Magyarország kirá-
télyban meghalt. lyává történt meg-

Méltánalkalmaz-' . koronáztatása óta
batjuk elköltözött ki- nemzetünk a viha-
rályunk életére, Dá- ros századoknak mu-
vidnak a nagy ki- lasztásait békés fej-
rálynak szózatát: lődésben pótolhatta.
",Aki igazságosan Ennek a békés fej-

airalkodík az embe- 1. FerencJózsef lődésnek egyik leg-
a-ekfelett, aki Isten lényegesebb biztosí-
félelmével uralkodik, olyan az, mint a reg-\ tékát abban látjuk, hogy 1. Ferenc József
gelí világosság, mikor a nap feljő, mint a királyunk mint alkotmányos uralkodó a
1elhőtelen reggel, napsugártól, esőtől sar- vallásszabadságot blztosító alaptörvényeket
jadzik a fü a földbőL" Aldásos uralkodásá- tiszteletben tartotta. Uralkodása alatt több
.nak titka abban rejlett, hogy Istenbe-i meg- olyan törvény jött létre, amelyek evangé-

2*



likus egyházunk helyzetében a vallási I V. Ferdinánd szentesítette az 1848-iki
egyenlőjoguság és viszonosság tényleges országgyülés által hozott törvényeket, ki-
megvalósulását legalább egy-egy lépéssei nevezte az első független magyar minisz-
előbbre vitték. tériumot, de az udvarban akamarilla győ-

1. Ferenc József 1830 aug. 18-ikán szü- zött, V. Ferdinánd unokaöccse javára le-
letett Schönbrunnban. ozülőí : Ferenc Ká- mondott, akire az összbirodalom eszméjé-

nek megvalósitását bízták.
Tudjuk, hogy mi történt az-
után. A világosi fegyverleté-
tellel Haynau lett urrá Ma-
.gyarországon s egyelőre a
rossz tanácsadók korszaka kö-
vetkezett. Az ifju uralkodó
jóakaratáról és nemeslelküsé
géről ugyan már az ötvenes
években is több izben bi-
zonyságot tett, de a "rövidlátó
tanácsosok elrejtették előtte
a dolgok valódi állását."
1854-ben nőül vette Erzsébet
bajor hercegnőt, akinek társa-
ságában 1857-ben beutazta
Magyarországot. A hatvanas
évek politikai eseményei, az
áldott lelkü Erzsébet kírályné
hatása az önkényuralmi s
összbirodalmi rendszer képvi-
selőit egyre jobban háttérbe
szorították s Deák Ferenc
bölcs politikája egyre jobban
érvényesülhetett s így elér-
kezettiaz a pillanat, mely I.
Ferenc Józsefet a . magyar
történelemben legnagyobb ki-
rályaink sorába emelte. Ez It
pillanat az volt, amidőn Ma-
gyarországnak önálló államí-
ságát elismerte, magát Ma-
gyarország kírályává megko-
ronáztatta s a magyar alkot-
mányra megesküdött 1867
június 8 án.

Ettől az időtől fogva nagy
gondot fordított arra, hogy
az ország törvényeit megtertsa
és -mások által megtartassa
s igy királyi esküjét lelki-

ismeretének ügyévé tette.
A régi ellentéteknek egyes hullámcsa-

pásai ugyan 'kísebb mértékben még néha-
néha felcsapódtak, de azok főleg a nem-
zet szellemi és anyagi haladását előmoz-
dító királyi elhatározásoknak hatása alatt
lesimultak. Uralkodói feladatát keruolyan
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Az elhunyt király legérdekesebb családi képe.

(1. 1. Ferenc József. 2. neje: Erzsébet. '3. anyja: Zsófia. 4. atyja: Ferenc
Károly. 5. sógornője: Mária Sarolta. 6_ testvére: Míksa, volt mexikói csa-
szar. 7. testvére: Károly Lajos. 8. sógornője: 'Mária Terézia. ~. testvére:

Lajos Viktor. 10. fia: Rudolf. ll. leánya: Izabella.

'roly főherceg és Zsófia bajor hercegnő
voltak. Már gyermekkorában kiváló szel-
lemi tulajdonságairól tett bizonyságot. Ugy
szólván mint gyermek-ifj ut ragadta ki if-
[uságából az események vihara s válságos,
vérzivataros időkben rnillióknak sorsa ne-
llezedett a 18 éves ifju vállaira.
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vette, a kötelességteljesítésben, a munká-
ban is, valósággal az első volt. A kora
reggel már iróasztalánál találta.

Hosszu élete és uralkodása alatt a szen-
vedésekből, megrázkódtatásokból bősége-

tatása, a világháborunak kitörése különös
megpróbáltatásokat mért reá. Agg királyunk
míndezeket a csapásokat Isten elötti alá-
zatossággál. keresztyéní lelkülettel fogadta.

Eseményekben gazdag, hatásában' áldá-

./

I. Ferenc József a halálos ágyon.

sen ki kellett vennie részét. Egyetlen fiá- sos élet zárult be 1.Ferenc József királyunk
nak, "Rudolf trónörökösnek tragikus halála, elköltözésevel Nemzeze igaz gyásszal kí-
nejének Erzsébet kírálynénak rnegdöbbentö sérte utolsó utjára Emlékét kegyeletünk,
elvesztése, Ferenc Ferdínánd nfeggyilkol- hálánk, tiszteletünk őrzi. H. L.

dmeae csui may-y-a'Lsziv.~i a."o.lfo.jlr.ai,@Iy- t.idelen ;'ö.tt, ;{o.9Y nem v.áda ser.i-t,
CllTo.si Ifúlan ét."1ei v.ő.tfty-ei és t.ejly-ei. &":1.ent iő.iütü':li az ö-'Lejliúály-.
dszemeilfen Ifús iö-nny-csep.vei1.aJ'Y-o.;-'r..c.i,I CI{ tö-nr..y-,a ;-y-ászmúid ezt a t.úl jelenti,
&o.ll6./eieie zás:!6i tn7er.ei. CJl{;1y- sziv.lfő.!..sz:'v.lfemessze, messze 5zát(



CIllityet~ =s» élei száld as-i'lt.a v.éle.l cltldQ.tt !eff'-yencsö.ndes tal'ó. po.'lát.an:..
&-r.eilen tittel do.!jo.zó.,. iemén-y. Cj'én-yes élei /á-r.adi v.áncio.'la.
Vo.d pétdaiép nemes, mu::iás eté:1Je, CIlTii édüni át, miv.é leuüni iMát.an,
~= Jiu;. o. pádo.i v.e'lsen-yén. &Iejieniini azt nem szat.ad so.ta.
Cl'lTo.ff'assáff'át.an'lenff'eíeff'tatálma . XenJi folö.Uiini, sCilaitó.1tisztud ldei~
2Zem n-yetsó.nién-yv.o.lt,me~'lo.mt.o.~aih, Vidd 'I.dado.n=. nemzetet to.v.át.t.. . <,

5J)e nap v.o./t,1nety azéd száll Fl maff'as~a,I CflJiff' itt lent iiizdv.e /e;/ii az ui élet~
élZo.ff'-Ylent /aiadi;;.n áldó.. er.-yte ,::-yá.t.. cl{ldd meff' {etü&ö.1a manat- to.nát!

I
CIlliio.-r. meff'indult (én-yes, t.iiszie u~,.
Vitat- téote o. t-r.ó.ntee nemzetet.

C!'ll6.'l a~t tiitéi t.ánatt.a elt.o.tulv.a,
élZo,nnir.cs to.v.ó.t.t.,to.ff'-Ymi(Z.denelv.eszett~
CRo.mo.i Plö.tt tetemteti uj v.iláff'o.t,
CJZZ;ty szet.t., naff'-yo.tt.lett, mint ame~

ledö.d.
CJ}.ó.féta:zemmel a ;'ö.v.6..t.eláto.tt -t:: ment 1.J.ezé-r.ülmillió.i el'ó.tt.

~2
~ .
l.9teff' io.tánai iés6... csendes es1fén
cll muniás élet v.éff''lemeff'szaiadt,
CI{ pusztulás et-6..tv.ett jJenff'e testén,
c5me~te más nem;0., :neff'v.it-tadta nap.
Uezé-r.üni v.o./t e 1.J.uétlelenmatadtuni,
d.tyáni v.o.d 6.. és nincs tö.t.t.éyelüni,
cIlz 6.. v.etésén t.o.ldo.ff'anataUuni
c5" tatco.i te'/,J.ét.en6.. 1.J.o.d/eff'-yueulni.

Hamves Jozset;

IV. Károly királyunk és Zita királynénk
megkoronáztatása .

.Nagy történeti időket élünk Az egymás- ország-világ előtt nyilvánvalóvá teszi a:.
után következő napok olyan eseményeket Szent István koronája alá tartozó orszá-
hoznak, melyeknek emléke örök időkig goknak elszakíthatlan összetartozan dósá-
megmarad a történelemben. Ezen napok gát, egységét és minden más országtól
között is kiemelkedik 1916 december 30-ika,. való függetlenségét.
amelyen a magyar nemzet IV Károly Ö Mindezeknek átérzése teszi a koronázást
felségét kírályává koronázta s amelyen Magyarországon különös nagy jelentőségü
királynéja is lett ujból a magyar nemzet- nemzeti ümieppé, amely alkalommal az:
nek Zita felséges asszony személyében. ünnepnek igazi gyöngye, ékessége - de,

A koronázás hazánkban 'nemcsak szép I több - lelke az-az öröm, amit a megko-
országos ünnepély, fényes szertartás, ra ronázott király személyisége által ébresz-
gyogó pompa, hanem nagyjelentőségü köz- tett remény és bizalom támaszt a szivekben ..
jogi esemény, a nemzet polgárainak és a Igaz őszinteségből fakad az a kijelen-
nemzet királyának szerződése, szövetség- tésünk, hogy az 1916 december 30-iki ko-
kötése. A koronázás ténye fejezi ld azt a ronázás ilyen igazi ünnepe volt a magyar
történeti igazságot; hogy & megkoronázott nemzetnek. Amit ugyanis eddig uj királyunk-
magyar király teljesen önálló közjogi sze- ról, IV. Károlyról tudunk, az mind olyan
mélyiség akkor is, ha egyuttal más ország rokonszenves, biztató dolog, ami a legszebb:
koronáját is viseli. A magyar koronázás- reményekre jogosít fel bennünket. Közvet-.
nak teljes önállósága és függetlensége lensége, nemes emberies érzése lépten-
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nyomon megnyilatkozik. Nejében, Zita ki- Ferenc József király a háboru elején ez-
rályné asszonyban pedig Erzsébet királyné redesi rangban a főhadiszállásra osztotta
méltó utódját várja a magyar nép. be, de elment a frontra is, felkereste a le-

IV. Károly királyunk 1887 augusztus génységet, résztvett a grodeki csatában. A
17-én született Persenbeugben, Alsó-Ausz- katonák nagy elismeréssel .szólnak őszinte,
triában. Atyja a tragikus halált halt Ferenc közvetlen modoráról, [ó bánásmódjáról,
Ferdínánd volt trónörökös öccse, az 1906- nemeslelküségéről. Később' a hadvezetés-
ban szintén elhalt Ottó főherceg volt; édes ben is résztvett. Az olasz offenziva az Ö
anyja Mária Jozefa főhercegasszony. Ne- nevéhez füződik s Erdély felszabadításában
veltetésére nagy gondot fordítottak. Gyer-

I
szintén mint hadseregparancsnok szerepelt.

mekkorában két évet Sopronban. töltött, IV. Károly mint uralkodó mindjárt első
Itt magyar nyelvre Tormássy tanító oktatta, I tetteivel, elhatározásaival megnyerte a
majd ennek fia Tormássy Arthur róm. kath. magyar nemzet rokonszenvét. szeretetét.
káplán lett az ifju főherceg magyar neve- A népeihez intézett manifesztuma jó hatást

A királyi pár a kis trónörökéssel a koronázás után.

lője. Katonai nevelőül grőt Wallis Györgyöt tett, különösen az a kijelentése okozott
nevezték ki melléje. Tizenhét éves korában országszerte nagy örömöt, hogy magát
letette az érettségi vizsgálatot s ugyan- Magyarország kírályává minél előbb meg-
akkor ,lett hadnagy is. Prágában két éven koronáztatni kivánja. Ezzel alkotmányos
át jogi tanulmányokat végzett. 1910-ben érzékéről tett tanubizonyságot.
lett százados s 1911-ben vette el Róbert A királyi párnak az alattvalókkal való
pármai Bourbon herceg és Mária Antonia érintkezése, sorsuk iránt tanusított rész-

. pármai hercegasszony leányát, Zita her- véte már eddig is igen jó hatást gyako-
eegnőt. rolt Hogy csak egy példát említsünk, mí-

A szarajevoi tragédia után mint trón- dön Gyöngyös városát a tűzvész elpusz-
örökös nejével együtt hivatalos látogatást II tította, a királyi pár azonnal utra kelt, hogy
tett Budapesten, mely alkalommal a magyar vigasztalást nyujtson szenvedő, alatt-
'nemzet már nagy zeretettel fogadta. 1. valóinak.
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Már az előzmények után isFuj kírályun-/ alatt a Szentháromság-téren, akardvágás
.kat ,sz:r.et.~t,bizalom, re,mény f~~adták a k?- a ,k?ronázási ~o~~on:a Sz~ntgyörgy-téren,
ronazasi unnepen felseges nejevel s a kIS I vegul a koronázásí díszebéd.

-Ottó trónörökösset egyetemben. A koroná- Akik az uj király esküj ének letételét
Zi. ragyogó ünnepének főjelenetei voltak: I hallották, elragadtatással szólnak róla s
.a zent István koronájának a király fejére azt mondják, hogy aki ugy tudja elmon-

A királyi pár Gyöngyösön a szenvedők között.

helyezése a budavári Mátyás-templomban dani az esküt, mint ahogyan azt..királyunk
Tisza István nádorhelyettes és Csernoch elmondotta, az azzal a komoly és szent
János esztergomi hercegprímás által, a ki- elhatározással kezdi meg nagy hivatását,
rályné vállán ak érintése a koronával, az hogy az esküt meg is fogja tartani. Isten
aranysarkantyus vitézek felavatása, a ki-I áldása le gyen az uj királyi pár uralkodásán!
rály esküj ének letétele Isten szabad eg~ . .

ll. L.

/(oronázás.
Elmulásnak nehéz gyászát/'
Ui időknek fénye támadt.
Az alkonyat hainallá lett \
És öröm,re vált a bánat.

Ami elmult, meggyászoltuk,
Gyászos, ami semmivé lett.
Fölserdülve, uj erővel
Tettrekél az erős élet.



Mert, ha hull is lombja ásreel,
Tovább él a nemzet fája
És friss zölddel bokrosodik
Tavasszal a koronája.
Ui korona, ui reménység,
Ifju bimbaiái kibontja.
Termő évnek kezdel-e az,
Ha kizöldül üde lombja.

Nehéz uton iöttünk eddig,
Szenvedések Golgatháfán.
Ziuatarok, fagyok dúltak
Nemzetünknek ősi fáján.
De megálltunk vészben, bajban,
Nem tört meg a hosszu próba.
Jobb időTe, verőfényTe
Most már végre üt az ora.
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Ez a remény kél most bennűnk
Ennek villan a suaára.
Amikor az ifju kiTály
Föllép régi tronusára.
Ui, fiatal, üde lombja
Ezeréues, erős fának.
Fiatal lesz a jövendő,
Erős lesz, mi ebből támad.

Ami elmult, vissza nem jő,
Multba veszett a nagy bánat.
Büszke, nemes bizalombál
Dicsőséges munka támad.
Egybeköt'l.'e trán és nemzet.
Szembenéz a zivatarnak.
EJ'ős népet, boldog kiTályt
Ad az Isten a maquurnak.

Hamvas József.

Nagy reformáto-
runk a nép gyer-
meke volt. Ez a

származása egész
egyéniségére, müvé-
re lényeges jellem-
vonásként rányomta
a maga bélyegét.
Az általa megindí-
tott reformáció első
sorban is népsza -
badítás volt; felsza-
badítása a milliók-
nak azon iga alól,
amit reájuk Róma
hatalma és zsarnok-
sága lelki és anyagi
tekintetben vetett.

Az evangélikus egy-
ház, rrínt a hivek
közössége a kívált-
ságosak hatalmi in-
tézménye helyett va-
lósággal népegyház-
zá lett melyben a
kormányzás magá-
nak a közösségnek
a kezében van. Egy-
házalkotmányunk is
ezért viseli magán a

Luther Mértan és a nép.

Dr. Luther Márton
(Cranach Lukács leghitelesebbnek és legbübbnek tartott

Luther-képe )

demokratikus jelle-
get.

Luther önérzettel,
bűszkeséggel vallot-
ta, -hogy szüleí, ősei
parasztok voltak. Az
egyéniségében meg-
nyilatkozó őserő, ter-
mészetesség, egye-
nesség, őszinteség
benne első sorban
is. azon környezet
hatása alatt fejlett
ki, amely az elpuhu-
lást, akendőzést, a
fortélyt, a képmuta-
tást, a mesterkélt-
séget nem ismerte.
Ugy jellemezhetnők
Luthert is, mint Jé-
zus Keresztelő Já-
no st jellemezte : "Mit
látni mentetek ki a
pusztába? hogy

ingadozó nádat lás-
satok-e, melyet a
szél hajtogat? De
mit látni mentetek
volt ki? hogy gyen-
ge ruhába öltözött



-ernbert lássatok-é? - Ime akik gyenge ru- módon irja le benne, hogy a nyaJ az éj-
hákat viselnek, a királyok palotáiban vagy- szaka idején a hold csalóka fénye mellett
nak." - A természetnek a közelsé- miként tévedt el s lett az oroszlán, farkas,
géből származott Luther "is; igaz, erős, kigyó martalékává. De elmult az éjjel; a
kemény, tántoríthatlan is volt, mint maga fülemile dala jelzi a hajnal ébredését. Az
a természet. Hamis, álnok, hazug szó az oroszlánnal együtt ugyan sokféle vad,
ajkát el nem hagyta soha. Rejtett -gondo- -rnacska, vadkan, kos, vadszamár, vipera
iata sem volt; ami lelkében élt, az mind feni fogát, csikorgat és sziszeg a fülem ile
az ajkára jött és minden változtatás és ellen, a békák is brekegnek, a vadludak
ferdítés nélkül jutott kifejezésre- is gágognak rá, de a fülemile tulzengi ezt

Luther mint a nép gyermeke tudta csak a lármát:
kifejezni azt, ami milliók szivét nyomta,
amire a milliók vágyódtak; orvosoini a
bajokat is csak ugy tudta, mert mint a
nép gyermeke tudta, érezte, hogy .hol fáj I

A következőkben azután megmagyarázza
s a reformációra alkalmazza ezt a mesét,
jellemző en .rajzolja a visszaéléseket s né-
piesen ismerteti Luther tanítását s a Krisz-
tushoz való visszatérésre hívja fel a. ke-
resztyéneket.

Szaksz János müve nagyon elterjedt
Németországban és hozzájárult a reformá-
ció népszerűsítéséhez. Ismertetesünkket
kapcsolatban a jeles népköltőnek arcképét
is bemutat juk. - Szaksz János Nürnberg-
ben született 1494-ben. A csizmadia mes-
terségre lépett s midőn nagy kőltői képes-
ségei nyilvánvalók lettek s írni kezdett,
akkor sem hagyta abba mesterségét. Az
irótoll és a kaptafa igen szépen megfértek
egymás mellett az ő kezében. Nagyon ter-
mékeny és tartalmas iró volt; a néplélek-
nek hangja szólalt meg az ö lantján. A

1

" wittenbergí fülemilé . -jének megirására is
bizonyára annak a megérzése indította,
hogy Luther a népnek igaz jóltevője, mert

és mi fáj? Ez a magyarázata annak, hogy a reformáció szelleme az embert nem külső
Luther fellépése, tanítása a néplélekben állapota, helyzete, anyagi viszonyai szerínt,
teljes visszhangra talált. Valamint a ke- hanem belső élete, erkölcsisége, egyéni
resztyénység áldásait első sorban is a kis- becse alapján értékeli. A reformáció így
-emberek érezték meg, épen ugy a refor- teljesen felszabadította az utat a legalsóbb-
máció jótékony hatásának, felszabadító néposztályokban is az erkö.esl, szellemii
jelentőségének tudata legelőször is ebben értékek, az Istennek tetsző tehetségek előtt.
a körben ébredt fel. A nép részéről a méltó Ki ne látná azt, hogy ami jó magyar
válasz Luther fellépésére nem is maradt népünk is mily sokat köszönhet Luther-
el. Szaksz János (Hans Saehs) a [eles. nagy szabadító munkájának. Azemberjogok
népköltő a legközvetlenebb hangon üdvö- tiszteletének az a tiszta terrása. amíböh
zölte Luthert és a refdrmációt "A witten- p. o a jobbágyok felszabadítás-a fakadt,.
bergi fűlemile" c. költeményében. Népies az evangeliumban rejlik. Az erkőlesi, szel-
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Szaksz János (Hans Sachs.)
népköltö a reformáció korában.

..
c:?

"De hjába e gyilkos lárma,
Felsüt már a nap világa;
S ahogy most a csalogány szól,
Kevés marad ott a nyájból,
Vissza vágyik, ki elpártolt,
Keresi a régi pásztort."

(Payr. S. Iord.)



lemi haladás leghathatósabb munkálója a I gyümölcseit a jólétben és még a vagyon'
nép körében szintén a reformáció szelleme dolgában való emelkedésben is.
volt. Vajj?1! nem látjuk-é, ho~y ott, ahol I . ~~eket a t~nye~e.~~~m szabad fig~elmen"
az evangélikusok nemcsak nevleg azok, kívül hagyni, kulonosen most, mídön a.
hanem valósággal is egyházuk szellemében reformáció .négyszázados évfordulójának:
élnek, ott már szellemi, erkölcsi, művelt- örömünnepét üljük. Szivleljük meg nagyon.
ségí tekintetben is a népéletnek magasabb jól, hogy népünk is igazi boldogulását..
fokával találkozunk, ott a babona helyét szebb jövőjét, valódi haladását csak egy
világos ítélőképesség, józan gondolkodás uton keresheti; azon, amit Jézus mutatott:
váltja 'fel, az erkölcsi felfogás szigo ru, a nekünk. Legyünk és maradjunk hívek tehát.
nép szorgalmas és becsületes. Ez a józan, az evangeliumhoz, amit a népnek igaz,
derült, erkölcsös és szorgalmas élet azután nagy barátja nyitott meg előttünk.
anyagi tekintetben is meghozza a maga

ci{ sze-zzetes is hií da.-záija.
- Egy elfeledettnémet kőltő verse.

Elhagyottan áll, kihalt már
Ágostonnak ős zárdája,
Csak Bertalan; a vén pater
Él még benne egymagába '.

Gyász es bánat nyomja lelkét,
Ámde kinek panaszolja.,
Némák ott lenn a halottak,
Mély csend borul a sirboltra.

Csak egy régi hü barátja, -
Ez az egy, ki még megmaradt,
Ennél keres vigasztalást,
Ehhez búsan ellátogat.

Rendesen úgy éjféltájban
Indul, midőn imádságra
Hivja őt a zárdaharang
És a szerzet rendszabálya..

Jézust zengő énekszó ez,
Hit, szeretet szent himnusa;
Menyegzői s harci dal, mit.
Hithősöknek zeng korusa.

Olaszföldre német lovag ~
Hozta az uj, szent éneket,
Mély sebbel jött s a szerzetes
Hű karjában kiszenvedett .

Páncélinge alatt hordott
Egy kis könyvet, mely véres volt,
Rá még bucsucsokot lehelt
És nyugodtan aztán megholt ..

Szotlan leül, a sipokbol
Hangokat csal műuesz Jcezzel,
Shű barátja szent összhangban
Zengedez a szerzetessel.

Ámde ez.más melódia,
Mint ami a zárdákban zúg,
Máriq s a szentek dalát

. E zenében már nem halljuk

Hosszu csendes folyosókon
Egymagában ballag oda,
S a templomban ott várja őt
Hű barátja: - az orgona.

Keze a hangszeren pihent,
Szemét égre szegezt fel,
Igy zenqte: " Uram, szoiqádat
Most bocsásd el békességgel".
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H. L.

\ .

Ének volt a könyvben, melue:'
Márton testvér lelkesedten.
Zengett egykor fent a várban,
Kóburgban és Wittenbergben.

Halld, mint zúg most az orgona,.
A mély sipok mennydörögnek r
"Erős vár a mi Istenünk", --
Mintegy lába kél a földnek .

Megzörrennek az- ablakok. ,
Es megrendül a boltozat,
Az ős falak megriadtan
Verik vissza e hangokat.

Új ének s újszellern.világ
Rezeg át apáter sziuen,
Szeme kigyúl nagy érzéstől
S lelkében megifjul a vén: ..

Ám 'egyszer, hogy barátjával
Igy társalgott éjféltájba,
Teste megtört, s dalok'szarnuan-:
Lelke felszállt mennyországba ...

Szállt a hang az oltár felé
Lágyan, halkan, elhalóan,
Mikérü szelid estharangszó -
És most csend van a templomban.

C===O·c==>

Ford. Payr Sándor.
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Képek a magyarországi reformáció történetéböl.

Mult esztendei Naptárutikat míntjublleumi [rából. Itt sem lehetett tovább türni azokat
kiadványt első sorban ís a nagy reformá-I a visszaéléseket, zsarolásokat, amelyek
tor, Dr. Luther Márton emlékezetének szen- különösen a főpapság részéről napirenden
teltük. Ez a mostani évfolyam szintén a voltak.
reformáció négyszázados nagy emlékünne- A reformáció kora előtti egyházi állapo-
pének II jegyében jelenik meg Nem sza- tokat semmi sem jellemzi jobban, mint az,
bad ugyanis ezt a nevezetes évfordulót hogy 1487-ben a hat éves Estei Hippolit
fejünk fölött elrepülni engedni anélkül, került az esztergomi érseki székbe. Családi
hogy maradandó nyomot ne hagyjon egy- összeköttetések, anyagi és hatalmi érdekek
házunkban, hiveink lelkében. háttérbe szorították, magát a jól feifogott

Drága örökséget őrzött meg számunkra egyházi és vallásos szempontot. Bakács
apáinknak hűsége, önfeláldozása, szeretete .. Tamás már 25 papi állás javadalmait él-
Megbecsüljük-e ezt a mi nagy kincsünket, vezte s való-
az evangéliumot? Tudjuk-e, hogy mi is ságos uzsorás
van tulajdonképen a birtokunkban? Oh ha mesterséget
felébredne bennünk az evangélikus egyház folytatott. A
lelki gazdagságának a tudata, egyszerre jobbágyokkal
uj élet támadna a mi berkeinkben és gyü- sem a főpa-
Iekezeteínk mintegy a magasságból kiáradó pok, sern a ne-
szellemnek érintésére egy csapásra felvi- mes urak nem
rágoznának ! törődtek, a nép

Ezt a célt kivánják szolgálni a követ- a hatalmasok-
kező sorok. A multba vezetjük 'vissza 01- nak csak a
vasóinkat, hogy onnét hitet, reményt, sze- .vasmarkát
retetet, vigaszt, kötelességtudást, egyhá- érezte. Igaz
ziasságót hozzunk magunkkal napjaink pásztor nélkül
számára. Ezek is csak olyan tükördarabok maradt a nyáj. AZ istentisztelet csak külsö-
leszrrek, mint a mult évi "Luther Naptár"- ségekből, fényes, szemkápráztató szertartá-
ban közölt jelenetek a nagy reformátor sokból állott. A lélek, a megelevenítő és
életéből. Teljességre, redszerességre nem nemesítő erő hiányzott a vallásos életből.
törekszünk, pusztán csak néhány adatot Mintha csak fojtogató, tikkasztó, súlyos
akarunk kiemelni a magyarországi rétor- légnyomás nehezedett volna a lelkekre és
máció történetéből s egyházunk viszontag- nehézzé tette volna a lélekzetvételt is De I

ságaíból (;l megfelelő képek bemutatásával, egyszerre csak friss szellő szállott onnan
hogy ezzel is szolgáljuk az evangéliumi Wittenberg felől erre kelet felé is és
világosság szent ügyét, ébresszük az evan- szabaddá tette itt, is a levegőt.
gélikus öntudatot és rámutassunk arra, hogy A reformáció első nyomai hazánkban.
mit köszön édes hazánk a reformációnak. A Magyarország és Németország között

, folyó élénk kereskedelmi és politikai érint-
I. A. reformáció tavasza hazánkban: kezés következtében Lllther iratai, a refor-

, máció elvei hamarosan eljutottak hazánkba
Egyházi állapotok hazánkban a refor- is. Míndenesetre érdekes jelenség, hogy

máció előtt. A wittenbergi kalapács ütése- első sorban is II. Lajos magyar király ud-
ket egész Európa meghallotta, a wormsi várában találtak pártolókra, hivekre a re-
hitvallásnak az Isten igéjén alapuló lelki- formáció tanai. Brandenburgi György, aki
ismereti szabadságról szoló hatalmas szó- Corvin János özvegyét vette nőül és ezuton
zata visszhangra talált a szellemi és anyagi a Hunyadi-házurodalmait, várait örökölte
tekintetben zsarnokság alatt' álló népek s mint II Lajos gyámja és főudvarmestere
szivében . A magyar nép sem maradhatott a királyi udvarban tartózkodott, a refor-
el a lelki szabadságra érett nemzetek so- mációnak kezdettől fogva lelkes hive volt ;



levelezett a nagy reformátorral, Lutherrell Hiába hozták a budai és rákosi ország-
s az 1529-iki speyeri birodalmi gyülésnek gy üléseken (1523-ban és 1525·ben) a szí-
a reformációt betiltó határozata ellen írt goru határozatokat Luther követői elleny

"protestáció"·t aláirta. Magának IL Lajos-I hiába végeztek ki egy néhányat a reíor-
nak neje Mária magyar királyné, a refor- máéíó hivei közül ; az evangélium szelle-
mációt támadó V. Károlynak és Ferdínánd- mének terjedését épugy nem lehetett meg-
nak nőtestvére, a reformáció eszméivel akadályozni, valamint nem lehet semmit
rokonszenvezett, az uj testámentumot 01- sem tenni az ellen, hogy ne rügyezzen ek
vasta s annak szélére jegyzeteket írt. Ud- a fák, ha itt akikelet. Kikelet volt ez is,
vari papja, Hénkel János, az 1530-ik esz- az örök Igén alapuló lelki szabadságnak
tendőben tartott augsburgi birodalmi gyü- tiszta, szent tavasza. '
lés idején, midőn Augsburgban evangélikus A magvetők. A köz épkor végének fa-
istentiszteletet nem tarthattak, Má-
ria kírálynö udvarában szabadon pré-
dikálhatott az evangélium szellemé-
ben.

Midőn Ferdinánd a királynénak
egyik udvari papját elűzte, maga Má-
riaírt egy szép egyházi éneket, mély-
nek első versszaka magyar 'fordítás-
ban a következő:

"Bár hitemért szenvednem kell
S gyülölettel
Illetnek az emberek,
De tudom, és ez nyujt vigaszt,
Hogy mi aggaszt,
Az ugy tetszik Istennek.
Egy kevésíg
Talán késik
Az itélet,
De rossz véget
Ernek, kik bántják lelkem."

(L. a dunántuli ev. egyházkerület
f által kiadott "Keresztyén énekes-

könyv" 364 .sz. énekét.)
Luther örömmel vett arról tudo-

mást, hogya magyar királynő a
WY reformációt pártolja Il. Lajosnak a

mohácsi csatában történt gyászos el-
hunyta után a reformátor ajánló le-
vél kíséretében négy zsoltárforditást
(37, 62, 94, 109. zsolt.) és- egy éne-
ket küldött Máriának, hogy ezekkel Brandenburgi György.
vigasztalja nagy bánatában.

,Budán kÍ\:ül N~gyszebenben, a Szepes-I gyos, dermesztő tele után eljött a tavasz,.
segben, a banyavarosokban és Sopronban megjelentek tehát a magvetők is. Már a.
talá,lkozunk ~ reformáció~ak. első sZámot-j16-ik század huszas éveinek elejétől kezdve-
tevő nyomaival. Ez utóbbi helyen egy a magyar ifjak nagy számmal keresik fel.
Kristóf nevü ferencrendi szerzetes nyilvá- a külföldi egyetemeket n=vezetesen Witten-
nosan a templomi szószéken kelt ki néhány berget s onnét egy ~j világot uj életet
egyházi visszaélés és szokás ellen, a vá- hoztak haza a nehéz viszonyok'között élő -
rosi polgárok pedig a vendéglőkben nyil- hazába.
vánosan olvastak fel Luther irataiból. A mohácsi vésszei Budának elvesztésé--
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'vel összedőlt a régi Magyarország, de már tudás jellemeztÉ k, mint a nagy reformá-
.a fegyvercsörgés között is épült az uj hon tort. Ö is szerzetes volt; Tomory István
a romok fölött. Bátran elinondhatjuk, hogy udvarában, Boldogkő várában teljesített
.az uj Magyarország megteremtése első I papi szolgálatot. Az igazságnak szeretete
sorban is a reformáció műve volt. Váro- azonban erősebb volt nála, mint a kényel-
.sok és főurak versenyeztek egymással az mes élet. Oda vágyott lelke, ahol az evan-
iskola építésben. Jellemző Melanchthonnak géliumi világosságnak napja felsütött. EI-
Nádasdy Tamás nádorhoz a Sárvár mel- ment Wittenbergbe, a nagy reformátorok
letti ujszigeti iskola felállítójához intézett lábaihoz ült, tanitásaikat lelkébe fogadta.
levele: "Bebizonyítottad. hogy nem kétke- Luther -- kinek házában tartózkodott-
-del hazád sorsának javulásán, mert aki az nagyra becsülte, Melanchthon barátságot
ország szétdaraboltságát és rabságát örökké I kötött vele s egyik munkáját, a Kolossae-
tartónak hiszi, az nem gondol iskola- beliekhez írott levél magyarázatát egy
építésre." nDévai Mátyáshoz" c. szép költemény ki-

Kegyelettel gondolunk a nagy jubileum séreteben neki ajánlotta
alkalmával mindazokra a lelkes férfiakra, Erdekes, hogy Luther asztali beszélge-

téseiben a Dévairól és a szerzetesről szóló
és a reformátor erős hitét jellemző elbe-
szélést, mint történeti tényt mondja el. E
szerint Zápolya János a Dévai és a szer-
zetes közöttí vítát istenitéletre bizta.

Mindegyiknek egy-egy puskaporos hor-
dóra kellett volna felállni, melynek gyujtó
zsinórja már égett. Dévai felugrott a hor-
dóra, a barát pedig elsompolygott.

Budán kezdte meg reformátori mükö-
dését, itt adta ki első iratait. Majd Kas-
sára került lelkésznek. Itt Szalaházy Tamás
egri püspök mint nveszedelmes ujítót" ka-
tonasággal elfogatta, Likava várába záratta,
majd pedig Ferdinánd kírály rendelete
alapján Bécsbe vitette, hol az ismert nevü
vitatkozó, Faber János püspök volt az
inquizitora, aki bilincsekbe verette. Több-
ször maga elé vitette börtönéből, hogy
ijesztés és rábeszélés által megtántorítsa,
de a "magyar Luther" nem rendült meg.
Egyszer ezekkel a sza vakkal bocsátotta
vissza börtönébe: .Megáldanálak, ha ke-
resztyén volnál." Dévai azonban igy fe-
lelt: ..Nincs szükségem áldásodra; van Is-
ten, aki megáldjon."

Valószinüleg a kassalak közbenjárására
szabadult ki Dévai bécsi fogságából. Ekkor
ismét Budára ment; itt azonban a másik
királynak, Záp olya Jánosnak a fogságába
került, aki szintén ellensége volt a refor-
mációnak. A budai fogságból való kisza-
badulását egy régi hagyományos elbeszé-
lés a "Dévai és a kovács "-ról szóló jel-
lemző történettel magyarázza meg Ezt a je-
lenetet ábrázolja hasonló feliratu képünk.
Ezen 'elbeszélés szerint a király kovácsát
is ugyanabba a börtönbe zárták, ahol Dé-
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Mária királyné.

akik nemcsak .nélkülözések, hanem egye-
nesen üldözések között hirdették, terjesz-
tették hazánkban az evangélíumot.

Terünk nem engedi azt sem, hogy leg-
alább a legnevezetesebbekről is teljes
számban emlékezzünk meg. A következök-
ben csak néhány rendelkezésünkre álló,
illetve egyenesen a "Luther Naptár" szá-
mára készült kép kapcsán ez. alkalommal
csak egy-két magyar reformátort mutatunk
be néhány vonással kedves olvasóinknak.

Dévai Biró Mátyás. "Magyar Lutherl(-
nak szekták nevezni. Meg is érdemli ezt,
mert ugyanaz az erős hit, tántoríthatlan
meggyőződés, állhatatosság, bátorság, az
-életveszedelemmel nem törődő kötelesség-



Dévaj és a kováes a börtönben. Rajzolta: Réthy Lajos.



vaí volt A reformátor istenes beszédeivel. része Dunántúlra, Alsó-Baranyába esik. Sa-
. I

az evangélium igazságainak hirdetésével I ját levele szerint hét év alatt 120evan-
a kovácsra oly hatást gyakorolt, hogy I gélikus gyülekezetet ala ított. Mint laskoi'
amidőn ki akarták bocsátani a börtönből, lelkészről maradt reánk egy érdekes és,
nem akart onnét távozni, mig Dévai fogva jellemző adat, mely arról szól, hogya zsol-
marad, sőt bejelentette azt is, hogyha Dé- tárok nyomán énekeket írt s azokat szé-
vait halálra itélik, ő is kész vele a vesztő- pen csengő hangján, lelket megragadó mó-
helyre menni, mert ő is hive az evangé- don elénekelte a nép előtt. A reformáció-
liumnak. nak egyik leghatalmasabb eszközét hasz-

A budai fogságból való kiszabadulása nálta fel így Sztáraí az evangéliom terjesz-
után a reformátor Nádasdy Tamásban, az tésére. Az ének szárnyán vitte bele a re-
ország nádórában talált védelmezőre. En- formátor az élet igéit a hallgatók szivébe.
nek pártfogása alatt müködött egyideig Az eredeti forrásnak, Pathai Sámuel egy-
Sárvárott ; majd még két izben is megfor-
dult a külföldön. Utoljára Debrecenben
müködött, ott is halt meg 15!5-ben. Luther-
nél bevádolták amiatt, hogy az urvacsora
tanában inkább már a svájciakhoz hajlik,
de a nagy reformátor kijelentette, hogy
"nem gyanakodik reá, Fülöpre sem gya-
nakszik, mert a Sátán nyilvánosan muk-
kanni sem mer." - Egy 16-ik századbeli
históriás ének dicsőitette Dévai tetteit. Ez
az ének elveszett, de tudjuk, hogy így kez-
dődött: .Magyar nyelven Mátyás vala az
prédikátor. "

Sztáraí Mlhály, a zsoltáros reformátor.
(L. a megfelelő műrnellékletünket.) A leg-
nagyobb valószinüség szerínt . reform áto-
runk a somogymegyei Sztára község után
nyerte nevét. Születési helyéül ugyanis
ezt a községet kell elfogadnunk, nem pe-
dig a zemplénmegvei Sztárát, mert az előbbi
hely Perényi Péter birtoka volt s ezen a
réven juthatott a reförmációt pártoló főur
oldala "mellé, Ferencrendi szerzetes volt a
sárospataki kolostorban. A hagyomány
hol Sztárait, hol pedig Kopácsi Istvánt
teszi meg utolsó sárospatak.i gvárdiánnak.
Egy régi elbeszélés szerínt Pálóczi Antal Szegedi Kis István.
udvari papja is volt, akit elkísért Mohács
mezejére is és "ott nemcsak buzgó imával, kori laskói rektor levelének ide vonatkozó
hanem személyes vitézségével is lelkesí- részét szószerint közöljük: "Énekeivel
tette a harcosokat. • Tudományszomja és l annyira felbuzdította a népet, mely azelőtt
a zene iránt tanusított' nagy hajlama a ilyest soha nem hallott, hogy a közel kör-
páduai egyetemre vitte. Skaricának elbe- nyékből minden felől s oly nagy számmal
szélése szerínt .Luther iratai olvasgatása tódult hozzá, hogy alig lehetett hozzáférni.
és mások kegyes buzgalma folytán itt a Minthogy pedig magas csengő hanggal
pápaság közelében mondott le örökre hit- volt megáldva s a zenéhez is értett, oly
beli tévelygéseról és lett hivévé a hit- szépen és megnyerőleg énekelt, hogy kel-
ujitásnak." Innét Sárospatakra ment, ahollemes zengezedésével egészen megigézte
a Perényi által a klastrom helyén Ielállí- I az embereket,"
tott ískolában tanított Kopácsíval együtt. I Ez a megkapó és felemelő adat indított

Sztárai müködésének legjelentékenyebb! bennünket arra, hogy felkérjük az ismert
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nev, jeles protestáns rajzoló és festő-I ben. Brassót ő reformálta, hol felsőbb is-
müvészt, Réthy Lajos urat, hogy a refor- r kolát is alapított. A tudományok minden
máció történetének ezt a nevezetes jele- ágában otthonos volt; a hit és a tudomány
netét a "Luther Naptár" számára megraj- a legszebb összhangban volt egymással
zolni sziveskedjék. Művészünk nagy kedv- nemes lelkében. Az evangéliom hirdetése
vel fogott e feladat megoldásához s azt a mellett legnagyobb gondját az ismeretek"
pillanatot örökítette meg, amidőn a tem- terjesztésére fordította. Könyveit az általa
plom ajtajában álló Sztárai énekére a me- alapított sajtóján maga nyomtatta ki.
zöröl hazatérő nép a reformátorhoz gyü- Eklézsia-követés. A magyar reformáció
lekezik, hogy áhítattal hallgassa, majd pe· korát jellemző képeink sorozatában itt
dig vele együtt zengje az Istennek kedves közlünk egy szemléltető rajzot, mely a re-
énekeket .Iormácló komoly erkölcsi tartalmát és ha-

Müvei közül énekein kívül különösen
nevezetesek az .Jgaz papság tüköre" és a
"Papok házassága" c szinmüvei. Később
Pápán működött. A Luther tanaihoz mind-
végig hü reformátor 1574-ben halt meg.

Szegedi Kis István. A sokat szerivedett
reformátor azon kevesek közé tartozik,
akiknek arcképe ebből a korból reánk ma-
radt. Igy abban a helyzetben vagyunk,
hogy Szegedi Kis István arcképét közöl-
hetjük s bemutathatjuk olvasóinknak.

Sokat küzdöttek, szenvedtek általában
reformátoraink, de talán egy sem annyit,
mint Szegedi Kis István. Csanádon kezdte
meg reformátori munkáját. Innét Martinuzzi
György nagyváradi püspök elüzette. Meg-- .
fordult és müködött Gyulán, Czegléden,
Temesvárott, ahonnét Losonczi István vár-
parancsnok üzte el. Mezőturon és Békésen
is tanított, ahol kóbor katonák törtek a
házába és kirabolták. Majd Tolnára, Las-
kóra, innét pedig Kálmáncsára (Somogy m.i
került. Itt török fogságba jutott, ahonnét
nagynehezen a ráckeveiek szabadították
ki. Háborgatott életének végét Ráckevén
töltötte, hol már előbb viselt püspöki hi-
vatalát is megtartotta. Sok szenvedése
mellett is nevezetes irodalmi munkásságot
fejtett ki. A külföldön is ismerték és nagyra Honterus János.
becsülték. Egyik lelkésztársa "apostoli szá-
zadba méltó férfiunak", Béza Tivadar pedig talmát tárja elénk. Az evangélikus es re-
"örök emlékezetre méltó atlétá"-nak ne- formátus egyház egyaránt szigoruan őrkö-
vezte. dött a hivek erkölcsi élete fölött s egyes

Honterus János. Reformátoraink közül esetekben fegyelmi hatalmat is gyakorolt.
ez alkalommal még csak egynek az arc- Az urvacsorától való eltiltás p. o. az egy-
képét van módunkban bemutatnunk, t. i. házi fegyelem eszköze s az Ur által ren-
Honterus Jánosét. Luther' azt mondotta delt szentség méltóságának a kifejezője
róla: "Honterus valósággal apostol, akit volt a hivek előtt. Az egyesek és az egész
az Ur Magyarország számára támasztott." Igyülekezet nevelésének ilyen eszköze volt
Méltán nyerte ezért az "Erdély evangelis- az eklezsia-kűuetes elrendelése. Erről a
tája" nevet. Tudós, könyvnyomdász, tanító, Inevezetes egyházi rendelkezésről Benedek
lelkész, egyházszervező volt egy személy- Elek "A magyar nép multja és [elene" co
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művében a következőket írja: "Lopást, sének alapját vetette meg nálunk is. Ha-
orgazdaságot, fajtalanságot, káromkodást talmának, erejének ellenállni senki, semmi
s más efféle bünö.ft't, vétségeket az egy- nem tudott: az evangéliom szelleme telje-
ház is büntet s az Alföldön, hol a refor- sen meghódította a szíveket. A sajtó nagy-
mácíó hatalmas hódítást tett épen a török jelentőségü ügye, a nemzeti-irodal~m meg-
világ idején, a pap eklézsiát követtet a alapítása, felvirágoztatása, az; alsóbb és
bűnösökkel. Ez időben az eklézsia követés felsőbb oktatás, a népművelés és a tudo-
ugy történt, hogy a bünöst a templom kö- mányok fejlesztése teljesen a protestantíz-
zepén fekete székre ültették s fekete posz- mus kezében van A reformáció eszméivel
tóval betakarták. Isteni tisztelet után al rOkonsze.nvező Miksa király idejében M.a-
pap felolvasta a bünös előtt a vétkeit, rá gyarország lényegében, szellemében pro-
a bünbánatot, melyet a bűnösnek utána testánsnak tekinthető .

Eklézsia követés a reformáció korában.

A J 7-ik század elején azonban már nagy
fordulat áll be. Róma hatalmának érdeké-
ben Európaszerte egységes nagy szervez-
kedés folyik s megindul rettenetes erővel
az ellenreformáció. A sajtót é~ a fegyvert,
az észnek fortélyát és a nyilt <erőszakot
egyaránt felhasználják a protestánsok el-
len. Lángba borul egész Európa, kitör a

Az ellenreformáció. A 16-ik század va- harminc éves áboru és folyik atollharc.
lósággal alkotó, teremtő korszak volt. A Hazánk élete a vallásszabadságért, a 1e1-
politikai zavarok, a török dúlás mellett is kiismeret jogaiért s a nemzeti alkotmányért
egy uj tevékeny szellemi élet kezdődött: I folyó küzdelmével szintén bekapcsolódik
a reformáció az ujkor nemzeti rnűvelődé-. az egyetemes világtörténeti események

kellett mondania. Aki nem követett eklé-
zsiát, azt kirekesztették az egyházból, ami
egyértelmü volt a helységből való szám-
kivetéssel."

Il. A harcok .idejéböl.



összességébe. Ebből a korszak ból is ki-
emelünk egy nehány jellemző adatot és
be atunk néhány képet.

Magyari István, a nagy erkölcs biró.
(L. a mümeUékletet.) A nagy sárvári (Vas
m.) evang. lelkész és esperes müködése a
16-ik század végére és a következőnek
első esztendeire esik. Nádasdy Ferencnek
a hitbuzgó evang. főurnak és hadvezérnek
udvari lelkésze volt. Előbb mint tábori
lelkész járt urával, majd pedig rendes sár-
vári lelkésszé lett. Urával együtt az ágos-
tai hitvallásnak lelkes, buzgó híve és tán-
toríthatlan védelmezője volt. Legnevezete-
sebb munkája az "Országokban való sok
romlásoknak okairól és azokból való meg-
szabadulásnak jó módjáról", melyben azt
fejtegeti, hogya tiszta evangéliomi val-
lásosságtól való elfordulás miatt sujtja ha-
ragjával az Úr az országokat, így Magyar-
országot is. Pázmány Péter .ez ellen a
munka ellen adta ki első vitairatát.

Magyari István egyéniségére, jellemére
munkáinál is élénkebb világot vet· az úr-
nőjével, Báthory Erzsébettel szemben ta-
nusított magatartása. "Csejtevár asszonya"
ugyanis Nádasdy Ferencnek volt a fele-
sége. Kísebb mértékben már férje életében
megnyilatkozott szerencsétlen természeté-
nek beteges hajlama.' Az a hagyomány,
hogy megölt leányok vérében fürdött, a
rege világába tartozik ugya _, az azonban
már történeti adatokkal bebizonyított tény,
hogy amerre csak megfordult, egyes áldo-
zatra kiszernelt leányokat kínoztatott, akik
közül többen meghaltak. Sárvárott egy
Darvolya Anna nevű kuruzsló asszony volt
a segítőtársa.

Abban az időben az orvostudorné "lymég
nem fejlődött ki annyira, hogy az ilyen
szerencsétleneket a megfelelő gyógyinté-
zetbe helyezéssei ártalmatlanokká tudta telendő urunk, néhai való Nádasdy Ferenc
volna tenni; a lelkészre hárult a feladat, úr ő nagyságának házi papja. ki nyolc év
hogy a lelkiismeretre való hatással jó utra előtt halt meg, Báthory Erzsébet bűneit,
igyekezzék téríteni a megtévelyedettet. [gyilkolásalt. nyilvánosan egy beszédben
Magyari István sárvári evangélikus lelkész. - miről az udvari népség, aki még él,
ennek a nehéz feladatának tántoríthatlan II tehet bizonyságot - a szószékről szemére
bátorsággal és kötelességtudással megfe- vetette". (L.Payr Sándornak "Magyari Ist-
lelt. Előbb Darvolya Annát, kiről megtudta, IVán és Báthory Erzsébet" c. munkáját.)
hogy a husvét ünnepek alkalmával az ur- Ezt a jelenetet oly jellemzőnek és ne-
vacsorához akar járulni, az oltári szent- I vezetesnek tartjuk, hogy felkértük a már
ségtöl eltiltotta, majd pedig Báthory Erzsé-I fentebb említett Réthy Lajos rajzoló mü-
betet a sárvári templomban a hivek előtt vészünket annak képben való megörökíte-
nyilvánosan megdorgálta. Tóth Béla így ír sére. A sikerült alkotást mümelléklet gya-
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az esetről: Magyari István lutheránus lelki-
pásztor Báthory Erzsébetnek "szemére
hányta, 'hogy már két leány halt meg ke-
gyetlensége miatt ;.,csak ássák fel a sírból
a tetemeket és meg fognak rajtok látszani
a kínzások nyomai. Báthory Erzsébet in-
dulatosanfelelt a predikátornak, fenyege-
tődzött, hogy megirja urának, milyen gya-
lázatot költenek róla és hogyan pellengé-
rezík '. Ponikenusz János csejtei esperes-
lelkésznek Lányi Illés püspökhöz 1611 jan.
1-énírt levele a leghitelesebb bizonysága
ennek a nevezetes ténynek. Ponikenusz
ezt irja: "Boldogult Magyari István tisz-

Bocskay István.
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nánt közöljük. Reméljük, űIVaSÓkÖ:?íÖnSé-\ország -minden rendü és rangu lakosai szá-
günk méltányolni fogja azon igyekezetűn- mára bíztositja a szabad vallásgyakorlatot
.ket, hogy ilyen nagyobb művészi értékü és az egyházi szervezkedést. Ez a mi val-
eredeti alkotásokkal gazdagít juk Naptá- -ldsszabadsdqunknak; egyházunk .onkor-
runk at mányzatának sarkalatos alaptörvénye.

Hitvalló és az evangéliomért küzdö Bocskay nagyságát, tiszta, szilárd jelle-
fejedelmek. A magyarhoni reformáció tör- mét az a tény tükrözi vissza legjobban,
ténetéből vett képek sorozatában ez alka-j hogy diadalainak ,éS dicsőségének szédítő
lommal még csak a vallásszabadságért pillanataiban nem tántorodott meg. Midőn ~

. folytatott küzdelmekről s azoknak hőseiről a török szultán kírályí koronát küldött
emlékezünk meg. neki, azt nem tekintette az ő kiralyságá-

Bocskay István. A hatalom részéről a nak jelvénye gyanánt, hanem kijelentette,
protestánsok szervezett és rendszeres ül- hogy csak az lehet Magyarország királya, ,
dözése Rudolf király (1576-1608) idejében Iakit a nemzet a", aratából a magyar szem
kezdődött meg hazánkban, A király maga .
visszavonult prágai várába s ott óracsiná-
lással, alchemiával, az aranycsinálás' rnes-
terkedésével, csillagjóslással foglalkozott;
az ország kormányzása pedig teljesen a
jezsuiták akarata szerint történt Magyar-
országot Belgíojoso, Erdélyt pedig Básta
pusztította A' népet az egész országban
súlyos adókkal zsarolták, a békés polgá-
rokat földönfutókká tették, kik hol a tö- :
rök, hűl anémet. csapataiba álltak be, vagy ,
pedig saját kapitányaik vezérlete alatt
honfitársaikat . fosztogatták. Ezek voltak a
szabad hajduk. A legvérlázítóbb dolog azon-
ban mindezek fölött az volt, hogy Rudol1
király az 1604-iki országgyülés által hoz tt
21. törvénycikkhez önhatalmulag egy
íket' csatolt, melyben- "elődeinek a római
katholikus hit érdekében kiadott törvényeit
és határozatait megerősíti ". Szóval az volt

.a jelszó; veszni kell az eretneknek és
pusztulni a magyarok gőgjének.

Bocskay István, ki mint· Rudolfnak ta-
nácsadója, arra törekedett, hogy az ország
jogai épségben maradjanak, kénytelen volt
visszavonulni, majd pedig vallásának, ha- ,.-;"-~,
zájának és saját magának vedelmé. e fegy-\ Bethlen ua bor.
vert fogni (1604). Bocskay egymásután ~
aratta a hozzápártolt hajdukkal a diadalo-. . . .
kat. A diadalmas vezért előbb Erdély, majd koronával me~koron~ztak; ~Z pedig Jele~-
az 1605-iki szerenesi országgyűlésen Ma- leg Rudolf s.? nem IS a kíralyságért es
gyárország fejedelmévé választottak, mely I saJat ?atal?1aert, h~nem a n~~zet alkot-
alkalommal a vallásegyenlőség nagy elvét manyaert es a vallasszabadsagert harcolt.
is kimondották. , _\ Bethlen Gabor. Az evangélikusok szabad

Bocskay hazaszeretetének és hithüségé- vallásgyakorlatát ugyan biztosította már a
nek gyümölcse lett az 1606-iki bécsi beke, törvény; csakhogy ez a papiroson maradt.
mely a protestánsok számára a vallássza- Különösen II Ferdínánd tüzte ki élete cél-
badságot biztosította. A bécsi békét azl jául azt, hogy a protestánsokat országaiból
1608-.iki pozsonyi, országgyűlés iktatta a' egy szálig kiirtja Ugyanekkor kezdte meg
törvénykönyvbe. Az 1608-iki törvény az hazánkban Pázmány Péter - saját szavai.
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szerint - az "eretnekek kigyomlálását". I délyből jött a segítség. I. Rákóczy György,
E nehéz időkben sok tekintetben főleg az a hitbuzgó erdélyi fejedelem szövetkezett
tartotta meg hazánkban az evangéliom a harmincéves háboruban harcoló svéd és
ügyét, hogy az isteni gondviselés ismét francia vezérekkel s diadalai után kiesz-
adott néki védelmezőt Bethlen Gábor er- közölte a linzi békekötést 1645-ben,' amely-
délyi fejedelem személyében. ! nek értelmében mindenki szabadon gya-

Hadi útjában Bethlent is mindenütt dia-I ~orolhatj~ vallásá~· a ~emplom~.k,harangok
dal kísérte, ugy hogy I . Ferdinánd a béke- i es te~et?k haszl2alataval ,egyutt. ,.
alkudozások céljából kénytelen volt Beth-I' 1. Rákóczy Gyorgy vallasos buzgosaga
lennel fegyverszünetet kötní, amely idő
alatt 1620-ban Besztercebányán országgyü-
lést tartottak. Itt Ferdinándot trónvesztett-
nek nyilvánitották. királlyá pedig Bethlen

~Gábort íj álasztották meg; de ő sem koro-
náztatta meg magát. Szintén kijelentette,
hogy csak a szabadságért és egyenlő égért
fogott fegyvert. Hamarosan ujból megin-
dult a háboru. II. Ferdinánd ugyanis, miután
a cseheket a fehérhegyi csatában leverte,
a magyarokkal akart végezni. Ebben az
időben (1621.) tőrtént, hogy Nádasdy Pál-
nak Bethlenhez pártolása miatt a dunán-
túli evangélikusok egyik fő helyét, Csepreg
városát elpusztították, mely alkalommal
1223 evangélikussal együtt a jeles Zvona-
ries Imre lelkész is életét vesztette. A küz-
delemben azonban Bethlen győzött s a
nikolsburqi béke (1622) a protestánsok val-
lásszabadságát újból biztosította, de a val-
lás szabad gyakorlata ismét csak papíro-
son maradt. Ez arra inditotta Bethlent,
bogyezután még kétszer fegyvert fogjon
a vallásszabadságért.

Bethlen Gábor államférfiui és hadvezéri
nagy gondjai mellett tigyelmét mindenre
kiterjesztette,amiről csak tudta, hogya
magyart előbbre viheti. A tudományoknak
nagy barátja volt ; tudósokat hivott udva-
rába. Sok iskolát segélyezett, ezek között
legtöbb et köszön neki a gyulafehérvári,
amit később Nagyenyedre helyeztek át s
ma is "Bethlen kollégíum'í-nak neveznek.
Mély vallásosságu férfiu volt; a bibliát a
háboruban is mindig magával vitte és hu- 1. Rákóczy György.
szonhatszor átol vasta Utolsó szavai ezek
voltak: "Ha Isten velünk. kicsoda ellenünk? . '. .
Senki sincsen bizonyára nincsen." 19~mnagy volt. ~pen ~lgy ml.nt. ,Bethle,n

, . Imindenhova magaval vitte a Bibllát s pre-
1. Rákóczy György és Lúrántffy Z· U-/ dikátorok mindenütt voltak a környezeté-

zsánna. Ill. Ferdinand (1637--:-1657)ugyan ben. Templomokat építtetett, iskolákat fej-
már nem VOlt annyira türelmetlen, mint [Iesztett, a tanügy szervezésével foglalko-
elődje, de azért a lelkészek és tanítók ül- zott, tanulókat saját költségén külf'öldre
dözése, a templomok elfoglalása szabadon küldött s irodalmi müvek megjelenését
folyt tovább E nehéz időkben ismét Er- segítette elő.
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Hüséges segítőtársa volt a hivő fejede-I maga, a várak felügyeletéről, a foglyok
lemnek hitvese Lorántffy Zsuzsdnna, a ellátásáról, a katonák fizetéséről is gon-
protestáns nőnek valódi eszményképe. Mű- doskodott S amellett házát mint jó gazda-
veltség és háziasság, a tudományok sze- asszony rendben tartotta s mint anya is
retete és mindenekre kiterjedő gondosko- híven és szeretettel töltötte be hivatását.
dás, anyai szeretet és az idegenekre ki- Ő hívta Sárospatakra az ujkornak egyik
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terjedő irgalmasság a legszebb összhang- legnagyobb nevelő mesterét, Comenius
ban egyesültek egyéniségében. Mindennek Ámos Jánost, ki itt négy esztendeig mű-
forrása istenfélelmében, mély vallásossá- ködött. Templomok építésére nagy össze-
gában rejlett: A bibliai Mária és Mártha geket adott, iskolákat, tanulókat segélye-
volt ö egy személyben. Tudósok ültek asz- zett, vallásos könyvek kiadását elősegí-
talánál, vitázott velük, könyvet is írt ő Itette s azokat maga terjesztette. Mindezen
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sok jótékonysága mellett is sok bántalom hogy nem maradhat el ébresztő, hitet erő-
érte, de ő ezt szintén keresztyén nőhöz sitő, az egyháziasságot nevelő hatása
illő módon viselte. annak, ha hiveink látják, hogy nehéz idők-

* ben szegények és gazdagok, egyszerű hivek,
Képsorozatunkat a folyó évi Naptárunk-\ tanítók, Llkípásztorok és hatalmas feje-

ban befejezzük, a jövő évben ezt Isten delmek számára mílyen drága kincs volt
segitségével folytatni szándékozunk. Ab- \ az evangéliom. Drága kincs az ma is. Csak
ban a meggyőződésben vagyunk ugyanis, I meg kell ismerni

?lO

H. L.

Magyar nyelven Mátyás vala az predikátor, *)
Hite erős, szava gyujt6, a szive bátor;
Erdélyország bérceitől Fertő taváig,
6 predikált Karpdtoktot Als6-Dunáig.

Magyar Luther volt a neve, megérdemelte;
Semmi vésztől meg nem ijedt az ő nagy lelke.
Küzdött, iáradt, megszenvedett Krisztus ügyéért,
A megismert igaz utrol soha le nem tért.

Buda vára tömlöcében láncot csörgetett,
János király parancsára oda vettftett.
Hova lett, nagy Mátyás király, te igazságod,
Hogy így türöd dühösködni hamis papságod ?

Hej, mig éltél, palotádban volt becsülete
A tudosnak, ha magyar volt s helyén állt szive.
De az6ta öröködbe betört a pogány,
A sötétség fiainak nem kell tudomány.

Romanak bősz papjaival Bécs kezet fogott,
J6 Dévai már korábban ott raboskodott.
Fogoly magyar német helyen bilincseket hord,
Ferdinand is elesukatta a prédikátort.

Faber püspök a börtönben hjába faggatta,
Déoai az igazságot meg nem tagadta.
J6 az Isten, gondoskodott hü szolqaiarol,
Nagy csudásan kiszabadult mind két fogságb6l.

Aztán nemes magyar urak várkastélyában
Talála j6 menedeket oufdoktaeaoan.
Sárvárott ád helyet néki a j6 Nádasdi,
Ut6bb Nemetujuároit is derék Batthyáni.

Biztos helyen így vehetett tollat kezébe,
Hogy igazát világ előtt bátran megvédje.
Egyik könyvet másik utánirta sietve,
Megnyilt a nép szeme, volt már olvasni kedve.

Hogy könyveit kinyomtassa, kijárt kül!öldre;
Honán kívül mint bujdos6 több évet tölte.
Háromszor is megfordula Wittenbergába',
Hol Lutherhez. Melanchthonhoz járt iskolába.

Hazatért, de sehol itthon nincs maradása,
Nyomon üzi az ellenség bősz támadása.
J6 Perényi, Serédi és Drágfi valának,
Kik ezután Dévainknak szállást adának.

Utoljára Debrecenbe papnak hivatta .
Török Bálint bús hitvese, Pemflinqer Kata.
E nagy város hü népe is hallá beszédét,
6 hirdette nékik tisztán Isten igéjét.

Igy Tiszántul es Dunántul Mátyást ismerik,
A Balaton tájékán is őt emlegetik.
J6 Dévainlc volt igazán az ország papja,
Nevét a nép hálás szivvel ajakán hordja.

J6 Dévai Biro Mátyás, hü predikdtor,
Te légy ma is magyar Luther, légy reformator ;
E lágymeleg, álmos népnek kiálts fülébe,
Hogy serkentő szozatodra keljen fel végre.

") Ilyen kezdó sorral már a XVI. században is volt históriás
ének Dévair6I.

Payer Andor.
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Magyari István és Báthory Erzsébet.

A "Luther Naptár" számára rajzolta; Réthy Lajos.

A "Luther Naptár" 1918. évi műmelléklete.
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Erős vár a mi Istenünk.
- Elbeszélés. -

Egy bányahivatalnok a következőkben
maga mondja el megpróbáltatásain ak a
történetet.

Az én édes atyám .is szegény bányász
volt. Egyszerű, természetes észjárása. józan
komolysága, bölcs tanácsai soha el nem
muló szellemi emlékek gyanánt élnek lel-
kemben. Nem sokat beszélt; de ha egyszer
szólott, nem könnyen felejtette el a~ em-
'ber azt, amit mondott. Szóval olyan vólt,
.amilyenné csak a föld mélye nevelheti az
embert Midőn pedig édesanyám képe je-

anyám ímádkozó lelke az én gyermek-
kedélyemre is korán rányomta a maga
bélyegét.' Nem vetettem meg ugyan a lab-
dát, csigát és más gyermekjáték okat sem
teljesen, de azért már iskolás leorom előtt
is jobban hajlottam a rajzolgatáshoz. Mikor
pedig már tudtam olvasni, legkedvesebb
barátaim a könyvek lettek. Különösen a
képes bibliai történeteket és a kalendáriu-
mokat szerettem; az összes nevezetes fér-
fiakat és jeleneteket belőlük lerajzolgat-
tam. Ekkor. még az volt a vágyam, hogy
én is valami hires rajzoló, festö lehessek.

/ Csak akkor
változott meg
a vágyakozá-
som, amidőn
az iskolában
Lutherről ta-
nultam. Szinte
most is érzem
még, hogy

mílyen csodá-
latosan óriási
hatást gyako-
rolt lelkemre

.uz uj kornak
eme valóságos
nagyprófétája.
Talán az von-
zott először is
hozzá, hogy ő
is bányász fia
volt, ő is sze-
génységben

élt. Különben
magam sem

tudom magam-
nak teljesen

megmagyaráz-
lenik meg lelki szemeim előtt, mindíg arra ni, hogy mi kötötte lelkemet annyira ah-
gondolok, hogy a bányász hitvestársa nem hoz a bányászfiuból reformátorrá lett fér-
is lehet más, mint vallásos Mig édesatyárn fiuhoz. Annyi tény. hog-y csodálatos tisz-
a bányában dolgozott, otthon édesanyám telettel viseltettem iránta; azt tartottam
lelkéből - napi foglalkozása közben is igaznak, amit ő mondott, azt tekintettem
- gyakran szállott fel egy-egy fohász a helyesnek, amit ő tett. Mindenben utánoz-
magasságba : "Isten segits! Isten óvj meg I tam, buzgalommal olvasgattam a Szentirást
bennünket!" és elég korán megérlelődött lelkemben az

Az engem körülvevö bánya életének ret- a komoly elhatározás, hogy én is pap le-
tenetes komolysága, atyám hallgatagsága. :szek. Mindenek fölött különös módon azon-
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ban azt kell kiemelnem, hogy főleg az II szivem körül pedig nagy melegség tá-
ének, a zene volt az, ami lelkemet az égiek madt.
felé emelte. Jó tanítóm észrevette a zene I - Ma' már ugyan nem olyan világ van
Iránti képességemet s minden fizetés nél- fiam, - de azért csak vannak jó emberekr
-kül megtanított harmóniumon játszani; I meg jó az Isten, majd csak megsegít ben-
szép csengő hangom is volt s az énekben t nünket. Igy szólt apám s ezzel eldöntötte,
külön is gyakoroltam magamat. Meg volt hogy a legközelebbi szeptemberben felad
a benső ihletségem. hozzá a megfelelő az aszódi iskolába.
éneklő képességem, áhítatom s mindezek-j Boldogabb lény nem volt a világon mint
hez a nagy reformátor hatalmas énekének én. Abba az iskolába járhatok, melybe
hitet, erőt sugárzó tartalma és
dallama, ebből elképzelhető, hogy
valóságos istentisztelet volt' a
házunkban, midőn gyermeki áhí-
tattal, buzgósággal, lelki öröm-
mel és boldogsággal énekeltem
a reformáció himnuszát: "Erős
vár a mi Istenünk."

- Kedves Pali fiam, mondd
meg nekem, mi szeretnél te
lenni? - Igy szólt egyszer ti-
zenkét éves koromban hozzám
édesatyám. amint az esti felvál-
tás alkalmával hazajött a bányá-
ból s engem az asztalnál raj-
zolgatva talált. Egy szép kép
után épen azt a jelenetet rajzol-
tam, amint a kis Luther Kottáné
háza előtt énekel.

Most is emlékszem rá, hogy
erre a kérdésre megdobbant a
szivem. Örültem is, hogy végre
nyiltan kimondhatom eltitkolt
vágyakozásornat ; féltem is, mert
úgy éreztem, hogy lehetetIent
kivánok Még is kijelentettem
azt, amit a szivem diktált.

- Pap szeretnék lenni, édes
atyám, - mondtam félénk re-
megő hangon.,

- Erre már gondoltam ma-
gam is. mert látom, mennyire
szereted .a Bibliát. Igaz, , hogy
szegények vagyunk, nagy >,_ ,-

részség nekünk ilyesmire gondolni; de I Petőfi járt tanulhatok legfőbb vágyamat
~átorr: milxen. na~y kedved, voln~ felsőbb II' elérhetem.' Ettől az idő'től kezdve még szor-
Iskolaba jarm, vegre pappa lenni. En sem gálmasaoban olvasgattam a Biblíát. még
tudom, míképen valósulhatna ez meg, de ' nagyobb kedvvel rajzolgattam a Luther
azért bizony magam is szeretném. I életéből vett jeleneteket. még áhitatosab-

- Majd a házak előtt énekelek' édes Iban szállt ei ajkamról az ének. Ham aro-
apám, mint Luther gyermekkorában Eíse- san egesz énekkarom támadt, Kís testvé-
nachban, - röppent ki ajkamról a szó, reírnet megtanítottam több énekre ; nem-
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sokára pedig több bányászfíu pajtásunk két. Alig történt ez meg ötször hatszor, az
/ is csatlakozott hozzánk. Midőn éjjeli mun- akna nyilásán keresztül egyre csak erős.

kára ment le édesatyám a bányába, ren- férfihangok végső hullámai vegyülnek be
desen elkísértük. Az akna szájánál csoportba I a mi énekünkbe. A bányába lebocsátkozó
állottunk, s amint a drótkötélen függő munkások már velünk együtt énekelték:
kosárba a bányászok beléptek, vejük együtt "Erős vár a mi Istenünk'.
énekeltük a "Jó szerencsér kezdetü bá-] *'
nyász dalt. .Majd me&"c~.endül~ a bány~- ~ Életemnek "legfényesebb, legragyogóbb,
harang. megindult az óriáskerék. amely, ol, de egyúttal a legfeketébb és leggyászosabb

'!"il""1 »« I napjaképen 1886. jun. 15-}ke maradt meg. ;;,~.il'~, I az emlékezetemben. Virág, ünnepi ruha,\e
t

1, /G1,~ii=--j!~il~ f~nJ, ragyogás, elisn:eré~, dics~re~, ..~~rát-
\,~,' '" "1 f1,n=~-7f, =~I~I'~,~' sagos tekintetek, szep es nagy JO\ onek

;m" c~':~:~~ r--!I~~I~RI!tj~l' ~á~.et~é~~l:tt z: ~:p S~:~e~Ol~kd~~;!,Ir ,!Iil '=\'~ ;_001,'=,=11 :--,I==--= hangba olvadó sikoltása, nagy összeomlás,
I:!~ .' .1:111 p.:=!I'=II~111!=!I~jli sötét .reménvtelenség : ez lett nekem ez a
L!, ." -!'--I '--"-111-1- nap avegen.e;:::::--7, /-1'11 ;-'1' II [-Ii-I! \' Utolsó elemi iskolai vizsgálatom volt.
1(!I~y~l~,;=..J: f!~I~11 ~i=1 !0lrfJ Az exámen végeztével felállott R. tiszte-
~_=_J~ i...JLli I__IJ I-.L,~ lendő ur és záróbeszédének keretében.
,::!-=- Ir' engem különös kitüntetésben részesített ..

Buzgó vallásosságorn, szorgalmam, jó ma-
gavíseletem elísrneréséül egyemlékköny-
vet adott áto A körryv "Luther élete" volt.
Valósággal elbucsuztatott a társaímtól, az;
iskolától; kifejezte reményét, hogy a jö,
vőben mint lelkész egyházunknak bizo-
nyára nagy javára szolgálhatok, ha meg-
marad bennem az a lelkület, mely gyer-
meki szivemet betölti. Intett, buzdított, ta-
nácsokat adott s megigérte, hogy pártfo-
gásával) támogatásával, ajánlatával mindent
elkövet, hogy célomat elérhessem.

Alelki-izgalomtól, meghatottságtól, öröm-
től kípírult arccal hallgattam ezeket a szép-
szavakat Tisztelendő urunknak kezet akar-
tam csókolni, de nem engedte, megsimo-
gatott és kezet fogott velem. Amint a tisz,
telendő úr elől a helyemre mentem, az:.
ünnepi közönség körében ülő édes szü-

.1 leimre vetődött a tekintetem. Szemeikről'
törölgették az örömkönnyeket.

A tételek ajtaja. Hazamentünk, megvacsoráztunk. ünnepi
hangulat töltötte be házunkat. Édesanyám

szinte végte en hosszunak látszó rémes megtakarított kis pénzecskéjét számolta
kígyó gyanánt csavarodott le a majdnem össze, vajjon elég lesz-e már arra, hogy
karvastagságu drótkötél. mely a kosarat rajta' nekem fehérnemüt és egy öltözet
s abban a bányász családok kenyerét, ruhát szerezzen ?
örömét, boldogságát, reményét tartotta, A - Majd holnap 'elmegyek a tisztelendő
bányászdal elhangzása után az akna nyi- urhoz és megkérem, legyen olyan jó s ir-
lása mellett álló kís gyermektársaság ve- lion segitséget kérő s ajánló sorokat az
zetésemmel gyakran elénekelte Luther e11e-1igazgatósághoz, - mondotta édesatyám.
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Elköve1lkezettaz éjjeli szolgálat ideje. Mint I Mire a bányátelepreértünk, már foly-
máskor, ~gy, most i.s elkísért,ük édes~tyán-I ta~ a menté.si ,mun,kálatok. Gyors egymás-
kat a banyaba. Mintha meg buzgobban utanban szállítottak fel a sebesülteket,
szá~lott volna el ajkamról az ének, míntha halottakat. Minden perc egy örökkévaló-
metszőbben hangzott volna most a bánya- ság volt a mí számuakra. Hogyan jut fel
harang jelzése, míntha kísértetiesebben édesatyánk élve, vagy halva? Édesanyám
verődött volna szemembe a megindított már majdnem magánkívül volt; én egész
kosárból az egyik bányászlámpa fénye. testemben reszkettam. Végre hozták édes-

·Visszatérve lakásunkba még egy jó ideig atyánkat is. Még élt, de teljesen eszmélet-
elbeszélgettünk a nagy nap eseményein. len állapotban volt. Már csak a lángokon
Mikor lefeküdtem, az álom csak nehezen keresztül menekülhetett il kijárat felé s
jött a szernemre ; míkor azután mégis erőt így a dereka táján teljesen összeégett. A
vett rajtam, első felében olyan gyönyörű- mentők hordágyon hazavitték s megkez-
séges képeket rajzolt a szemem elé; ami- dődött otthon a gondos ápolás.
nőket eddig legszebb álmaimban sem lát- Remény és aggodalom között teltek
tam, a végén pedig olyan borzalmas ala- el napjaink. Eleinte még biztató volt az
kot mutatott, hogy most is remeg tőle a állapota, de egy hét mulva már a bekö-
szivem Egy tündérkertben voltam sok vetkező nagy csapás jelei mutatkoztak,
gyermekpajtásommal együtt. Angyalok Állandóan édesatyám ágya mellett
hordták nekünk. a sok szép ajándékot, ültem, lestem minden lélekzetvételét, ví-
trombitát, dobot, labdát, süteményt; csupa gyáztam, hogy kisebb testvéreim lármája
.arany, csupa ragyogás volt minden. Nekem szunnyadásában ne zavarja.
könyvet adtak. Oh mint dobogott a szivem, Míkor egy alkalommal némi szen-
.amint kezembe vettem, lapozgattam s gyö- dergés után kinyitotta szemét, gyengéden,
nyörködtem a szép képekben. Álmom azon- ~eretettel megsimogatott s úgy nézett
iban hirtelen rémessé változott. Nagy zaj, rám, mintha már a túlvilágról hozott volna
,sikoltozás ütötte meg fülemet. A könyvern- nékem üzenetet s már a gyengeségtől el-
'ből Ieltekíntek, látom, amint egy vörös- haló, el-elcsukló hangon így szólt hozzám:
ruhás, csörgősapkás, fekete arcu, rémes te- - Édes fiam, úgy érzem, hogy akár-
kíntetü, ördögi alak, kezében tüzes kigyó- hogy, -- - akár mint -- -~ te belőled
val ugrik a körben játszó gyermekek közé, I mégis csak pap lesz. - Igy vigasztalt, így
-ezek rikoltozva szétszaladnak ; erre a rém erősített engem haldokló atyám. Most gon-
felém törtet, el akarja venni a könyvemet ; dolok még csak arra, hogy a sír szélén s
-én görcsösen ragaszkodom hozzá, a rém az öröklét mesgyé~én álló atyámnak ezen
zetteneteset vkíált s a tüzes kigyót rám sejtelemszerü szavaiban ez az igazság rej-
-dobja. Én rémülten Ielugrom, kiáltani aka- [lett: az ember azzá lesz, amivé lelkileg
rok, de nem tudok es azon veszem észre, születík. •
magamat, hogy reszketve ülök ágyamban. Eljött az utolsó nap; nagy részét
Felébredve eszmélni sincs időm. Hisz ez eszméletlen állapotban tötötte, kezével
még sem álom, valóságos zaj ez, valósá- hajtotta azokat az alakokat, melyek hallu-
.gos emberi hang kiáltja az utcán reme- cinációjában megjelentek. A halál bekö-
sen, torkaszakadtából : lIa bánya ég, a bá- vetkezese előtt azonban Ieleszmélt. Sut-
nya eg !" A lár~ba, zajba, sikoltozásba togva mondotta:
velőt métszön SI Tított, jajgatott bele a - Ne sírjatok, Majd látszott rajta,
bánya vészkürt jének félelmetes üvöltése. hogy ő is vár tőlünk valamit, ami viszönt

Édesanyám ugyanabban a pillanatban néki szolgál megnyugtatására, erősítésére.
ugrott ki az ágyból, amelyben én Egy Fejét egy kissé még fel is emelte, keze-
.nagy kendőt kapott magára és rémülten met görcsösen megfogta s kérő hangon
szaladtunk a bányátelepre. Az odavezető suttogta:
út már tele volt szaladó. jajgató, siránkozó - Azt az "neket, - - - ait az
asszonyokkal, férfiakkal, öregekkel, gye- éneket!
-rekekkel. Édesanyám, - ki amugy is Sokszor elénekeltem én ezt már; az
-gyenge volt - futás közben többször erősítést, a lelkesítést, a küzdelemre fel-
-összeroskadt. Én támogattam. hivást már .máskor is kiéreztem belőle, de



az égi vigaszt, csodás megnyugtatást. az betegedett, munkára nem járhatott. Még
Isten felemelő, megtartó kezének érinté- arra gondoltunk, hogy talán majd Mihály
sét igazán csak most éreztem, amidőn bátyám, édesanyám testvére, kínek volt
édesatyám halálos ágya mellett elárvulá-

I
egy kis földje, segít bennünket. Remé-

som s szép tervern rombadőlése pillanatá- nyünklien azonban csalatkoztunk.
ban atyám nyugodt halálát szemlélve I - Persze, urat akartatok a fiatokból
könnyek közt halk hangon énekeltem: nevelni. Bizony szép is lenne, Pali dolog-
"Erős vár a mi Istenünk!" I talanságban, kényelemben, jólétben uras-

* kodjék, mi pedig a földet túrjuk, - mon-
, dotta anyámnak, amidőn egy-
szer nála voltunk és édes-
anyám célzást tett arra, meny-
nyire szeretné, ha még mos-
tani állapotunkban is taníttat-
hatna ; csak biztos és állandó
segítségre volna szükség.

Már majdnem magam szó-
laltam meg, hogy bizony á-
papnak is kell dolgozni, ta-
},ulní ; de Mihály bátyám ha-
ragos tekintete, káromkodása
s a szájából felém áradó pá-
linka gőze torkomra forrasz-
totta a szót.

Nem maradt más hátra"
minthogy én is bányász le-
gyek. Hisz beteges, bánatos,
lesújtott, összetört édesanyám
eltartásáról volt szó. Bele is
nyugodtamteljesen sorsomba,
Úgy éreztem, hogy a többi
mind csak ábránd volt, ez.
a valóság, amit a gond 'által
már szinte férfiuvá nevelt

, gyermeknek is komolyan kell
venni. A többi mind csak az.
én akaratom volt, -ez pedig
az Isten akarata. Akkor még
tizenhárom éves koromban
csak úgy sejtelemszerüen érez-
tem, hogy jól van így, aho-
gyan van, nem is lehet ez;
másképen; most azonban már
tudom, hogy tulajdonképen
papi hivatást végeztem én
akkor, amidőn édesanyám
szeméről lassan-lassan letö-
röltem a könnyeket s igaz.
papi pályára léptem akkor

Luther sirja. is, amidőn elszántam magamat

I arra, hogy leszállok a föld
Édesatyám halála után szó sem 1e- gyomrába, az ezer veszélynek, a folyton

hetett arról, hogy íel söbb .ískolába me-/leSkelődő halálnak birodalmába, hogy mint
hessek. Édesanyám a nagy bánatba bele- mosolv nélküli, beesett, sápadt, szomoru
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Melanchthon sírja,



arcu ember fejtsem a kőszenet, s hogy' lítő zugas üti meg fülemet. Hátra tekin-
.amellett a vidám arcu emberek meleged- tek s látom, hogyaion a helyen, hol a
hessenek, eszközölje táplálkozásnkat s az bánya állandóan csepegett, a víz egy mé-
emberi tudás által átalakított formájában ternyi átrnéröjü szélességben s útjából
világítson nekik. minden ingóságot elsöpörve vad haraggal
<' Eleinte fent dolgoztam, válogattam a ömlik. A hánya ezen részén dolgozó mun-
kőszén közül a kődarabo kat Oh mily nagy I kások rémült kiabálással már menekültek
örömben voltam akkor, amidőn első ke is. A veszély nagyságát látva, az első pil-
resményemet hazavihettem édesanyámnak.llanatban szinte a természetes ösztön által
Fokozódott megelégedettségem. amidőn indíttatva szaladni kezdtem én is a kijárat
.észrevettern, hogy édesanyám már ritkáb- felé: a követkczö pillanatban azonban a
ban sír' és nyugodtabb. hátsó részen dolgozó társaimra gondoltam,

Majd eljött az idő, amidőn már leke- akik a veszélyról még mit sem sejtenek.
'rültem a bányába. Tízenötéves voltam ak- I Visszaszaladtam hozzájuk s e közben a
.kor. Eleinte a bánya mélyén vágányokon! veszély helyén a bánya bedőlt, felénk

A wittenbergt- városi templom szárnyas oltárkép ének alsó részlete.

(Az oltárkép Cranach Lukács alkotása Luthert ábrázolja a szószéken, amint a közte és a ~yülekezet között álló
megfeszített Jézusra mutat. A gyülekezetben a férfiak élén maga Oranach Lukács áll, a nők között az első sor-

. ban Luther Ielesége a kis Jánoskájával, balra Melanchthon és Cranach feleség~.)

'Szenet szállító kocsíkhoz rendeltek s a vak l' ugyan emiatt nagy mértékben nem ömölt
lovakat hajtottam; majd a rendes bányá-. a víz, do az előbbre levő útszakaszt tel-
szok mellé- állítottak segítő szelgálatra. jesen elöntötte. Mi egy meredeken emel-
Alighogy megkezdtem e mínöségemben al kedö sikloba szorultunk. Menekülésröl már
.szolgálatot, egy néhány nap mulva követ- I szó sem lehetett. Rettentő helyzet. A két-
kezett be az a megfelelő jelzővel nem is [ségbeejtö reménytelenség az első percek-

'jellemezhető esemény, a!;g,i kitörölhetlen ben az ajkakra fagyasztotta a szót: Való-
.rnemento" gyanánt él emfskezetemben. I sággal megdermedt mindegyikünk. Siri

Az a munkáscsoport, melyhez beosztot- csend. A bányászlámpa píslogó fénye sö-
tak, a bánva legbelső részében dolgozott. tét tekintetü, rémült arcokra vetődik. Fé-
Már ott voltunk a helyünkön, midőn ész- lelmünk még fokozódott, amidőn a távol-
revették, hogy néhány darab szerszám még ság fojtott hangján a vizömlés zúgása
hiányzik. Engem elküldtek a szerszámok- ütötte meg fülünket. .
-ért. Amint visszafelé megy ek, megfélem] Egy nem régiben hozzánk került fiata-
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labb bányász szitkozódása törte meg a Ihivőkké lettek. Szemmel láthatólag jó ha-
csendet Megátkozta azt a pillanatot is, tással volt rájuk a vallásnak vigasztalása
amelyben bányásszá lett. A többiek is és erősítése. Többen .Iogadalmat tettek,
zúgni, morogní kezdtek. Ezek a kífakadá- hogy megtérnek, buzgó templombajárók
sok még csak fokozták a csüggedést, a lesznek, csak most szabadulhassanak meg.
kétségbeesést. Egy öreg bányász, a jó Itt érezték tán először életükben igazán a
Péter bácsi csitította, biztatta a haragos vallásnak megnyugtató, erősítő hatását.
száju és szívü embereket. Kértek is, hogy csak énekeljek, mert ez

- Még nem vesztünk el. A mentés tartja bennük a lelket. .
munkáját mindenesetre megkezdik, keresni Az "Erős vár a mi Istenünk" csendült
fognak bennünket és majd csak ránk ta- meg épen ajkamon, amidőn csákánycsapá-
Iálnak. sok ütötték meg fülünket. Majd emberi

Rettenetes helyzetünkben minden óra szót is hallottunk.
egy nappá, minden nap legalább is egy - Erre vannak, innen ének hangzott _..
hétte lett képzeletünkben .. A táskákban mondották a felénk közeledők.
velünk levő kís.élelem, kenyér, szalonna is, - Jönnek a mentök, jönnek a mentök,
- bár Péter bácsi mint tapasztalt bányász kiáltottuk örömrivalgással.
minden élelmet lefoglalt és azt apró rész- A megszabadulás gondolata csodálatos
letekben osztotta ki a halál torkában levő erőt adott elgyengült tagjainknak. Mint
tizenöt embernek, - a' harmadik napon tigrisek száguldottunk megmentőink felé.
már elfogyott. A találkozás pillanatában pedig valóságos

A munkások általában elerőtlenedtek; hitvallásképen hangzott el míndegyikünk
engem azonban egy másik táplálék erősí- ajkáról a kiáltás: .Erös vár a mi Iste-
tett. Szinte titokban elosontam társaim nünk l Erős vár a mi Istenünk!'
mellöl a mi elzárt bányaszigetünknek leg- " .
belső szakaszába; ott térdre omoltam és
imádkoztam oly bensőséggel, oly odaadás- Legalább egy hétig tartott, rníre ujból
sal, mint eddig még sohasem. erőhöz jutottam. Az orvos rendelése sze-

Nagysokára eljött már a negyedik nap rint csak fokozatosan vehettem táplálékot
is. A már emlitett káromkodó fiatal mun- magamhoz. Édesanyám féltő gonddal vi-
kás lecsatolta nadrágszíjat s a .nyakára gyázott reám s a második héten már fenn
illesztette, hogy a szenvedésektöl megsza- dolgoztam, a harmadikon pedig ismét le-
baduljon és megfojtsa magát. A még égő kerültem a bányába. Egy negyed év mulva
egyetlen bányászlámpa fénye ekkor reám pedig nem ugyan olyan rémes, 'de hatá-
vetődött s a nyöszörgő társaságban Péter sában még súlyosabb szerencsétlenség tör-
bácsi vékony hangja volt hallható: tént velem. Egy banya-gerenda zuhant a

- Nézzétek a gyerek Imádkozik. lábamra és eltörte azt.
Károlyt, a 'fiatal bányászt e szó elhatá- Valósággal a szenvedö Jóbhoz hasonlí-

rozásában megzavarta. Ö is figyelmessé tottam már magamat. Tudtam ugyan, hogy
lett. nem vagyok tökéletes, de a jóra töreked-

- Jőjj ide Pali fiam, folytatta Péter tem; vallásosságom s_emvolt, képmutatás.
bácsi. Imádkozzál itt közöttünk, énekelj Miért- méri tehát reám az Ur ezt a sok
nekünk, mint odafenn szoktáL csapást? Másoknak olyan könnyü szerrel

Vissza vánszorogtam társaímhoz, elmon- sikerül minden. Én bármihez kezdek, azt
dottam a bányász, imádságot: .Őrízz meg a sors keresztül húzza. Abba már belenyu-
a föld mélyében, Örizz meg a veszélyek- godtam, hogy pap nem lehet belőlem. Úgy
ben, A sötétben gyujts világot, Lelkemnek éreztem, hogy a bánya lesz már az éIÍ
~dj bátor ágot, Én mennyei jó Atyám, világom. Veszélyeit láttam, tapasztaltam ;
En mennye. jó Atyám." Majd elénekeltem .de mégis nagyobb volt az az erő, ami
a "Légy csendes szívvel, légy békével" hozzá vonzott, m.nt ami eltaszított tőle.
kezdetü szép énekünket. Talán az okozta ezt, hogy nyugodtabb ak

Ilyen áhítatos gyülekezetet még sohasem voltak a bányában az emberek, ha én is
láttam. Voltak itt e társaságban istentaga- velük voltam. Szerettek is, elneveztek kís
dók, templomkerülők, de' most áhítatos papjuknak.
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Most azonban már mindennek vége! vagy ujabb nagyobb próbára akarsz tenni
Mi lesz velem, mi lesz majd belőlem? Ki mi erős várunk és mi Istenünk?
tartja el édesanyámat? Az első pillanatban l' , *
u.?,~anis, már, világos let! előttem, ~ogy •Már. a gipszkötésből lábamat kívették,
torott lábu, santa ember banyamestersegre fel is kelhettem, de járkálnom még nem
nem alkalmas. volt szabad, midőn valóságos csuda történt

Csüggedésemet, elkeseredésemet fájdal- a házunknál. Mihály bátyám meglátogatott.
maim is fokozták. Ugy éreztem, mintha bennünket. Gyengéd lelkü embernek épen
az Isten elhagyott volna. Jövőm teljes sö- nem lehetett mondani, de mintha most
tétségben állott előttem. Már-már a kétel- mégis valami belülről támadó a lélek ti-
kedes kigyói mardosták lelkemet, Eddig tokzatós mélyén gyökerező köteÍességérzet
mintha Isten választottjának éreztem volna támadt volna fel benne. Vagy talán az,
magamat; időnként meg is csendült lel- önérzet is indította, hogy ő rá ugyan ne
kemben édes atyámnak jóslatszerüen hangzó mondhassa senki sem, mintha miatta let-

A Iégi Luther-ház Wíttenbergben,

szava: "Akárhogy; akármint,' tebelőled
mégis csak majd pap lesz." Hijába minden,
sántaságom míatt rr.~t már nem csak va-
lóságos pap, még bányász sem lehetek.
Megindult lélekkel hallgattam az engem
meglátogató Péte}' bácsi szelid szavait:

-- Most már ki lesz a mi kis papunk?
Úgy éreztem magamat, míi'tha lelkem ke-
resett volna valakit, valamit. Mintha azt

.kérdezte volna': kihez annyiszor imádkoz-
tam, kiről annyiszor énekeltem, kinek ne-
vével másokat is, magamat is megnyug-
tattam, elrejtőztél előlem, elhagytál engem,

tem volna szerencsétlenné ; mert ő segít-
hetett volna, még taníttathatott volna is
annak idején, de nem tette, hanem bele
kergetett a bánya veszedelmeibe.

,- Pali, te most eljösz én hozzám.
Majd, a gazdaság körül forgolódhatsz, ott
mégis csak könnyebb lesz neked. A kő-
szénfejtés kemény munkája most. már nem
neked való. Megkapod tőlem a rendes nap-
számot, azon kívül teljes ellátást; így még
édesanyádon is segíthetsz tovább.

Igy nemsokára csakugyan Mihály bátyám
házához kerültem. Napközben segítettem
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a gazdaság körül, este pedig olvasgattam. bánat, kellemetlen érzés gyanánt rágódott
Keresményemből ugyanis mindennap félre- mindnyájunk szivén. Egy üres szék volt
tettem 10 fillért, hogy az így megtakari- ez. Mihály bátyám ilyenkor mindíg a
tott összegen a .Luther- Társaság" -tól köny - korcsmában volt.
veket, füzeteket hozathassak ; a többit - Édes Palim, - szólt hozzám Zsuzsi
édesanyámnak adtam. Az uj állapotomat néném - már egyszer .megtéríthetnéd a
is megszoktam és megszetettem. Ennek te .Míhály bátyádat is.
is volt valami szépsége, vonzó ereje. Nap- . A kellő választ akkor még nem tudtam
pal odakünn Istennek nagy fenséges tem- megadni, de ma már tudom, hogy hiába
plomában, az ö szabad ege alatt hallgatni van az ember szava, ha maga a minden-
a madárdalt, figyelni a rügynek, bimbónak ható Isten nem szól bele az ö fül által
feslését, hallgatni a pataknak csörgését nem hallható, de annál csodálatosabban
oly gyönyörüség volt az én lelkemnek. ható beszédével.

\

Esténként pedig körülültük anagy asztalt:
Zsuzsi néni ki Mihály bátyám felesége
volt, kisebb lh'okatestvéreim' és én. Ked-
ves, csendes órák voltak ezek. Én felol-
vastam a Bibliából, könyveimből, áhít a-
tossági írataímból, Luther életéből. Azután
énekeltünk, Imádkeztunk. Szegény Zsuzsi
nénémnek, ki Mihály bátyám miatt oly
sokat szenvedett, szintén oly kedvesek,
kellemesek voltak ezek az esték. Meg-
könnyebbülésének jele gyanánt gyakran
hullott egy-egy könnycsepp a kötésére.

De azért egy} dolog volt, ami titkolt

meg szó nélkül.
- Mihály bátyám,' most majd] mégis

csak elmegy a templomba, hogy f hálákat
adjon a [ó Istennek ezér-t a mostani túl-
ságosan 'bőséges terméséért.

- Imádkozzon az, akinek nincsen"; a
templom csak az anyókáknak való, - vá-
laszolt fogheggyel, büszkén az én Mihály
bátyám.

Rosszul esett nekem, hogy ilyen isten-
telen választ kaptam. Szólni is alig mer-
tem, de válasz nélkül n~ tudtam hagyni"

Pedig sok s~épet, tanulságosat lehet
4

Nemsokára
eljött az a pil-
lanat is, mí-
dön maga az
Ur szólott az

I én Mihály bá-
tyámnak, Jú--
nius közepén,
tikkasztóan
forró nyári

délután volt.
Gyüjtenimen-
tünk ki a rétre
Mihály bá-
tyámmal.

Amint asaját
tagrészünk -

höz értünk s
jól eső érzés-
sel "gyönyör-
. ködtünk a
már-már Jka-
sza alá' érő
dús buza tábla
hullámzatos .
ringásában, ~

nem állhattam
A jelenlegi Luther-ház Wittenbergben.



hallani, tanulni a templomban. Milyen szép I egy fába. Egy kocsi jött utánunk, arra fel-
az, amit Jézus az ég madarairól, a mező- tettek bennünket s a rettenetes itéletidő-
nek Iíliornairól, a magvetőről mondott.· I ben hazavittek. Otthon eszméletre ébred-
'l'!- Látszik, hogy pap akartál lenni; de I tünk, de csakhamar ujból elaludtunk. Csak
nekem ugyan ne papolj fiam. Megszeave- I másnap tudtuk meg, hogy azzal az örökké
dek azért, amit keserves munkám mal meg- emlékezetes villámcsapással egyidőben
szerzek magamnak s azért még én hálákat olyan jégeső eredt meg, mely a határnak
is adjak?! . azt a részét, melyen Mihály bátyám földje

Nem mertem vitatkozni Mihály bátyám- volt, teljesen elverte.
mal, csak féltem, hogy ilyen istenkáromló Az egész délelőtt folyamán Mihály bá-
beszéd nem maradhat büntetés nélkül. tyám szótalan volt, leült a pitvarban a

Hozzá fogtunk a szénagyüjtés.munkájá- lócára és maga elé nézett. Ami nagyon is

Luther-szoba Wittenbergben.

hoz. Hamarosan azonban magukban vészt I feltünt, ezen a napon még nem káromko-
rejtő komor fellegek kezdtek gyülekezni dott.
s nagy cseppekben megeredt az eső. Mi I Délután már megszólalt.
sietve elindultunk haza felé, a vihar azon- - Most már akárhogy is van a dolog,
ban egyre rettenetesebben tombolt. Pilla- a fő mégis csak az, hogy életben marad-
natról-pillanatra cikáztak a villámok, íélel- tunk. Elgondolkodtam - Pali fiam - azon,
metes csattogás hasította egyre a fülünket ami velünk történt, de csak úgy látom,
s egyszerre csak rettenetes, fojtogató lég- hogy életben maradásornat neked köszön-
nyomás hatása alatt mindketten a földön hetem. Elismerem, hogy rossz ember vol-
hevertünk. Az éles reccsenést, ropogást tam, a csapást rnegé: meltem; a jó Isten
még hallottam, de abban a pillanatban csak azért mentett meg, mert te vallásos
mindketten ájult állapotba jutottunk. A lélek, velem voltál.
villám közvetlen mellettünk csapott le Beállt az este. Mihály bátyám nem ment
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el a korcsmába. Mi leültünk az asztal Egy év mulva kineveztek rendesbánya-
köré. Most az üres széknek is akadt gaz- tisztviselőnek s azután nemsokára megtart-
dája. Mihály bátyám is közénk ült. A bíb- hattuk az esküvőt is. Isten segitségével
liai útmutató szerint erre a napra épen ez így célhoz jutottam.
a szentírásbell hely .esett: ,,~ik az Istent \ Lel~iismeretese~ elvégeztem az iro~ai
i zeretik, azoknak mmdenek Javukra van- teendőket, de a hivatalnak pontos betol-
nak. " Miháilybátyám mélyen elgondolko-: tése mellett csakhamar kidomborodott az
dott. Maijd megcsendült ajkunkon Luther én különleges hivatásom is. A munkások-
hatalmas éneke. Mihály bátyám a szemeit kal való személyi ügyeket p. o. nem rideg
törölgette. Mikor befejeztük: .Kíncsünk, gépiességgel végeztem el, hanem - amint
életünk, nőnk és gyermekünk, Mind elve- azt mások is jellemezték - minden híva-
hetik, Mit ér ez ő nekik, Mennyországunk talos teendőmben volt lélek, megértés,
megmarad" - meg is szólalt: szeretet. A munkások szerettek is, biza-

- Édes gyermekeim, énekeljétek el még lommal fordultak hozzárri tanácsért, követ-
egyszer, én is veletek éneklem. Es éne- tek is, hajlottak szavamra, nem vették
kelte énekelte: "Erős vár a mí Istenünk." rossz néven azt sem, ha hibáikra figyel-

, 'II meztettem őket; igyekeztek is tanításomat
Mihály bátyám ettől az időtől kezdve megfogadni. Nem is csoda, mert megvolt

nem káromkodott, a korcsmába sem ment, a lelki kapcsolat közöttünk; én is keresz-
'hanem szorgalmasan eljárt a templomba. tül mentem az ö sorsukon s így teljesen
Valósággal megtért. Nekem pedig valósá- megértettem őket; eltaláltam azt a han-
:gos édesatyámmá lett. . . • got, amelyen a hányásszal beszélni kell.

- Édes Palim; - szólt egyszer hozzám Ebben a szellemben tovább nevelt, egyre
- látom, hogy neked mégis csak más jóbban és öntudatosabbim megerősített
lenne a hivatásod. Te tanulni szerettél engem az én gyermek és ifjukorom nagy
volna. Azért még egészen nem késtél el. nevelő mesterének,: Luthernek müveivel
Magánuton elvégezheted a középiskolát. való foglalkozásom. Különösen lekötötte
Ha pap már nem is, de hivatalnok azért figyelmemet nA német nemzet keresztyén
még mindig lehet belőled. Az összes költ- nemességéhez a keresztyénség állapotának
ségeket viselem, samellett édesanyádat megjavítás a ügyében" c. művének az egye-
is segélyezem. Boldogabb émber nem volt a temes papság eszméjéről szóló része. Mily
világon, mint amilyenné akkor én lettem. jellemzően mondja is ott: "Egy csizmadiá-
Most már nem csak ugy lopva, hanem rend- nak, egy kovácsnak, egy parasztnak, szó-
.szeresen tanulhatok. Ami sok szerencse- val kinek-kinek megvan a maga mester-
-sebb viszonyok között élő gyermeknek és ségévei járó hivatala és foglalkozása és
ifjúnak teher és gyülöletes dolog, az ne- mégis mind egyformán felszentelt papok
kem gyönyörüség volt. Úgy éreztem, hogy] és püspökök és mindegyiknek kötelessége,
akiről már-egyszer azt hittem, mintha elha- hogy a maga hivatalával vagy foglalko-
gyott volna, közelebb jött hozzám, erő- zásával másoknak használjon, szolgáljon,
sebben és még nagyobb szerétettel- meg szóval, hogy a sokféle foglalkozás mind
fogta volna az én karomat és vitt volna az egy közösségre irányuljon, a test és a
engem az én utamon az én mennyei atyám; lélek javát munkálja, épen ugy, mint ahogy
az én erős váram és én Istenem. a testnek tagjai mind egymásnak szolgál-

Szorgalmasan készültem egymásután a nak" Egyre jobban megértettem Péter
vízsgáímra és szép sikerrel le is tettem apostol szavát: "Ti pedig választott nem-
azokat. A negyedik esztendőben a magán- zetség, kírályi papság, szent nép vagytok
vizsgálatra való készülésem mellett már a és oly nép, melyet Isten sajátjának tart,
bányahivatalban alkalmazást is kaptam. hogy annak hatalmas dolgait hirdessétek,
Már ekkor 21 éves voltam. aki titeket a setétségből az ő csudálatos

Mit kerülgessem sokat a dolgot. Megta- világosságára hivott."
láltam azt, akit az Úr 'számomra teremtett. Az Isten orszáeát szolgáló hivatásom
Az'V-ik és a VI-ik gimnáziumi osztályról még teljesebb kifejlésre jutott, mídőn S-t.- .
még letettem a magánvizsgálatot s azután ról Erdélybe, a határszélen fekvő L bánya-

megkértem az én Mariskám kezét. telepre kerültem. Itt még világosabban állt
4*



előttem, hogy mennyire igaza volt édes-I marosan megtudtam, hogy mi történt:
atyámnak a halálos ágyán: "akárhogy, Románia hadat üzent. Mintha a végitélet
akármint - te belőled édes fiam mégis napja érkezett volna. el, úgy hatott a
csak pap lesz.' Az evangélikus hivek itt hadüzenet a lelkekre. Én is. remegtem
valóban pásztor nélkül voltak. Időnként egész valómban. Megrendültem annak ide-
ugyan jött ki egy segédlelkész istentlsz- [én, midőn az elemeknek, a tűznek, víz-
telet tartásra, de a hivek lelkipásztori gon- nek, a villámnak, az elmulásnak retten-
dozásáról szó sem lehetett. Amidőn ide téseível-állottam szemben, az a gondolat
kerültem, mindjárt éreztem, hogy itt kü- azonban, hogy megvadított vérszomjas
lönleges hivatás vár reám. Munkámat az- emberek jönnek, szuronnyal, gyílokkal;
zal kezdtem, hogyahiveket meglátogat- hogy azt a mi eleven testünkbe szúrják,
tam, vallásos iratokat vittem magam- .
mal. Majdegy-egy magánháznál vallá- 1F""-...",;-~=-=""'7'~~~----:------'

sos összejövetelt tartottunk énekkel,
imával, felolvasással. Nemsokára pe-
dig a hívöktöl megbízást, az illetékes
lelkész úrtól pedig felhatalmazást
kaptam arra, hogy istentiszteleteket
is tarthassak. Mínthogy a zenéhez
is értek, kántornak is megválasztot-
tak. Igy lett a I-Í bányatisztviselő
minden képosítés és felavatás nélkül
az evangélikus hivek lelkipásztora és
ergonistája. . .

Először az iskolateremben tartot-
tuk az .Istentíszteleteket, . 1914-ben
pedig már ujonnan épített '. templo-
munkban dicsérhettük az Urat. Az
'ünnepélyes felavatás után épen a há-
boru kitörésekor mondottam kis tem-
plomunkban az első egyházi beszé-
det. Alapigém volt: "Ha az Isten
velünk, kicsoda ellenünk?" .(Róm. 8,
31.) Az apostol szava mellett pedig
mi adhatott volna ebben az izgalmas
pillanatban lelkünknek nagyobb meg-
nyugvást, erőt, vigasztalást és re-
ménységet, mint a hatalmas ének:
"Erős vár a mi Istenünk!"

*
/ Sok veszedelmen, küzdelmen, elemi

csapáson mentem már keresztül,de Melanchthon-ház Wittenbergben.
tán egyik sem volt oly rémítően iz-
galmas, mint amit 1916. augusztus
27-ikének éjjelén éltünk át a mi .határ- felkoncolják gyermekeinket, szeretteinket,
széli községünkben a román betörés alkal- irtózatosan félelmetes volt. A kiáltás: "jön-
mával. Még bizva, reménykedve hajtottuk nek az oláhok, jönnek az oláhok", még
fejün.ket ..nyugalomra; .mé!y' csend ~orult Ijo~ban megfagyasztotta a vért ereiIl!bent
a Zsíl volgyere ; de mar eJJel 11 orakor mínt hajdan a vészjelzés : "ég a banya}
a nagy csendet megzavarta a vésztjelző éga bánya!"
bányaduda üvöltése. Hatszor szólalt meg Azt a zavart, azt a fejetlenséget, azt a
egymásután. Először azt hittük, hogy rémületet, ami az első pillanatokban be-
t(iz van. A zúgó tömeg felé sietve ha- állott, leírni nem lehet. Amit lehetett, azért
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megtettük. Az első dolog volt a bánya- lálnak, csodálatos nyugalom vett rajtam
munkások elszállítás a, nehogy túszokul erőt. Nem kapkodtam a fejemet, nem buj-
elvigyék őket. Már hallottuk az ágyudör- káltam, hanem rendíthetlenül álltarn helye-
gést, sőt a puskaropogást is, midőn az men, mert éreztem, hogy az Ur az én 1:5-
embereknek a nyitott vasúti kocsikban szálam és erősségem. Két bibliai hely [u-
való elhelyezése megkezdődött. Én rám 1500 tott az eszembe, az. egyik Pál apostol
munkásnak az elszállítását bízták. Az első szava: "Ha élünk, az Urnak élünk, ha meg-
volt most a hivatalos kötelesség. Emiatt halunk, az Úrnak halunk meg; akár éljünk
családorntól, íeleségemtöl, a nálunk lévő azért, akár meghaljunk, az Uréi vagyunk."
édesanyámtól, gyermekeimtől elszakadtam. A másik pedig a 97-ik zsoltár 10. verse:
Amint L. állomást elhagytuk, az ellenség "Megőrzi az Úr az ő kegyeltjeinek lelkét;
már sortűzzel fogadta vonatunkat. Sűrű a gonoszok kezéből megszabadítja őket."
jégzápor módjára verdesték a gyilkos Vonatunk végre a gyilkos tűzből mégis

, '(

Bugenhagenház Wittenbergben.
(Ebben a házban a refqrmáci6 korában sok magyar lelkészt is ordtnáltak.)

golyók a nyitott kocsik oldalait A rémü-j csak kikerült,azonban 13 halottunk és 36
let, mely elfogta az embereket, leírhátat- sebesültünk volt. Kiszenvedett testvéreink
lan. Aki csak helyet kapott, lefeküdt a holttesteit Petrozsényben kitették eltemetés
padlózatra, vagy pedig a tömeg mögött végett s hozzáfogtunk a sebesültek bekö-
keresett védelmet. Aki azelőtt sohasem tözéséhez.
imádkozott, most azt rebegte: Isten segits, Amily csodálatosan nyugodt' voltam a
lsten segits! Midőna vészhirt meghallottam, legrettenetesebb veszedelemben, olyan
megrémültem, de most mikor a golyók gyötrődés tépte, mardosta szivemet, mikor
fütyültek körülöttem s nem egy lépés, a baj elmult. Az aggódás, a rettegés csa-
- hanem lehet mondani. - csak egy haj- ládomért iszonyatos_ súllyal nehezedett a
szál köze volt az én életemnek és a ha- lelkemre. Hetven éves édesanyám, felesé-
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gem, gyermekeim rémült tekintete volt kültek s utban vannak B-ra. Azonnal vissza-
mindíg előttem. Elmenekülhettek-é, Vagy utaztam s már rokonainknál találtam az
ott maradtak a szegények? Volt olyan én szeretteímet. Nem irom le', de elkép-
pillanatom, amidőn már halva, tátongó se- zelhetö, hogy milyen volt ez a viszontlátás.
bekkel vérben fekve láttam őket. Fel-fel November havában irom e sorokat. Isten
sóhajtottam: Istenem, én erősségem, még segítségével megszabadult édes hazánk az
csak most segíts meg, most erősíts meg álnok ellenségtől. Innen-onnan már majd
engemet s tartsd meg családornat ! Töpren- lehet gondolni a visszatelepülésre is. Úgy
géseimben még az a gondolatom is tá- I érzem, hogy ,életem megpróbáltatásalnak
madt, hogy talán még' sem tettem jól, ta- a tetőfokára jutottam, úgy érzem, hogy min-
lán nem a feljebbvalóim parancsának kel- den eddigilelki látásomnál még jobban lá-
lett volna engedelmeskednl, hanem egye- tom, tapasztalom az Ur nagyságát, hatalmát,
dül csak családom megmentésévei kellett kegyelmét; azért megtelik a szám örven-
volna törődnöm. Majd ismét csak az első dezéssel,nyelvem vigadozással s ujjongva
érzésem vett rajtam erőt, midőn a haza kiáltom a Sion megszabadult ' foglyaival :
van veszélyben, az első mégis csak a hi- Ha.talmasan cselekedett velünk az Úr, azért
vatalos kötelesség. Igy ujból bizalommal örvendezünk! Most érzem igazán, most
az Urra hagytam az én ügyemet. ,1 értem teljesen az írás szavának igazságát:

Midőn' embereimet a kapott utasításom- ,Az Or nem hagy feljebb kísértetni annál,
hoz képest. elhelyeztem,: elmentem roko- mintsem elszenvedhetjük, hanem alkalmas,
naimhoz B.-ra. Odavártam családornat is. időben utat nyit a szabadulásra. A közel
A lapok útján is 'kerestem enyéimet, de jövő képe már előre gyönyörüséggel tölti
sem értesítés .nem érkezett, sem pedig ők .be lelkemet. Arra gondolok, ha majd ősz-
nem jöttek. A nyugtalanság útra indított. szegyüjthetem ismét az én szétkergetett
Elutaztam azokra a helyekre, amelyekről kis nyájamat. Előre érzem 'már, mi lesz.
hallottam" hogy oda l.-iek menekültek majd, mi lesz majd, minő hatalmas érzések:
Hosszabb bolyongás után végre U-án (Arad- fognak hullámzani lelkünkben, ha majd.
megyében) találkoztam a szomszédasszo- visszatérve a mi szabad földünkre s egybe-
nyunkkal, aki tudott a családomról és kö- seregelve kis templomunkban örömkönnyek
zölte velem, hogy édesanyám, feleségem, között, diadalérzettel hálákat adva hatal-
gyermekeim, midőn csapataink aszurdoki mas hitvallásképen ujból : énekelhetjük :
szorost s vele együtt Lupényt először "Erős vár a mi Istenünk!"
visszafoglalták az ellenségtől,' megmene- . H. L.

Mária Dorottya Nádorasszony.
(Emlékezés a nagy Nádorasszonyra nehéz időben. Ajánlva ci budai evang. Mária Dorottya Nőegy-

letnek.)

Mária Dorottya, kegyes -Nadorasszonu,
Ezt az irást én már tovább nem halasztom ;
Irom elevelet Budavár tövében,
Hivlak !Ha lehetnél pár percig is ébren!

Hallgatsz Te ma is még papjaid szavára
Sim, megnyilik a Vár sirboltjának zara. '
Itt vagy! s e viharban nem vagyunk mi árván,
Ha jössz, elül a-vész s kél béke szivárvány.
Acimed fönséges, a szíved fölséges,
Jöveteled hozzánk oh most de szükséges!

Nézz végig a tájon, á szerette Váron,
Rajta lebeg most is a te lelked áldón, '
Papjaid a sÍ!ból mind sorba kikelnek:

Itt szelleme a bölcs, szelid Bauhofernek,
Kemény Török itt áll, vas az akaratja.
Karján a nagy Székács jön, az "Ország papia"
Itt a szerény Kirchner") somorjai káplán,
Hinti rád az áldást, kezeit kitdrutin :
Beteg volt ez ifju, Te meggyógyítottad,
Hires Stáhly orvost melléje hiuatttui.
Itt van, aki etetrajzodat megírta,
S a poetat e vers írására birta:
Hisztorikus Payr, tanár, tudós, költő,
Egyházunk nagyjait uj életrekeltő.

0) Boldogult apósom, Kirchner János, a jeles mucstas
lelkész sokszor' émle'gette a nagy nádorasszonyt hálás szívvet.
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Papnő a papok~közt, kcrödlJe mi készül?
Szent munka, jövőnek intő magvetésiil.
Nézd, Vá1'ban a templom, templomban
Oltár közelében .emlékköved ott áll,
Ott él· a szioekbeti s nevedet olvassák,
Fejedelmi díszed: jóság, irgalmasság.
Szereteiben munkas hit meleqe mellett
Virul a Mária Dorottya Nőegylet;
Virul s a szivekben a te szived dobbun,
Virul s a sztnekben a te tüzed lobban.
- Jaj, ez itéletben mennui a seb, mennyi,
Hova kell fordulni, jaj hova kell lenni!
Istene a jóknak angyalidat kűldd le,
E siralomuolqpre, e triharos földre!

Itt vannak ők; a nők, kik a vigaszt osztják,
Kik veled, Mdria, a [oobreszt választják.
Qh te a szeretet remeke, Nagyasszony,
Sirodon a jóknak emléke inrasezon! .
Nagy {jolt a te szíved, fenkölt a te lelked.
Az egész világot kebledre ölelted.
"Drága hazddert" és hitedert hevültél,
De idegent és más '"hitet is becsültél;
Méltó, hogy ezt zengjem. Egyszerü az ének,
De rád vall e kedves, e bájos történet.*)

Ezemyolcszáznegyvenhármat hogy irának,
Kedve kerekedett egy hű muzulmannaic,
Szedi sátorfáját, elindul utára,
Meg sem áll, miq 'nem jut a csendes Budára;

, Ott, hol a Rózsadomb illata száll égbe,
S mosolya tetszeleg a Duna tükrébe,

az oltári Megy a szentéletű Gűl-Baba sírjához,
S ott ct maga [ambor hite szerint áldoz.

Hallja ezt örömmel Mária Dorottya,
És az arab. deruist magához hivat ja,
Kérdéseit hozzá nyájasan intézz,

_ S számos ajándékkal szavait tetézi.
Jámbor arab lelke megindulva meluen,

S könnyekre fakadva hazafelé mégyen.
Hányja-veti lelke a szelid, bölcs'-szókat,
S gyönyörködve nézi a vett földi jókat.
El-elgondolkodik: hát ő mit tehetne,
A Hercegasszonynak miuel fizethetne?
Nagy hirtelen támad egy jó gondolatja:
Szép üvegecskéit veszi, rakosgatja,
S tölti világhirü rózsa olajával, .
Ezt küldi Budára a hála szavával.

Jámbor arab igy tőn, a tette királyi,
Ennel nemesebbet lehet-e kiiiánni ?
Királyi palotát megtölti az illat,
Jó nádorasszonynak a szivéig elhat.

Az áldott emlekű Főhercegasszonynak
Messze keleten is íme így adóznak.

Vegyül arabeual a mi hálánk könnye,
Becsesebb,az, mini a korondnak gyöngye,
- Az igazak, mint a csillagok az égen,
Fénylenek a jóknak emléke:etében.

Kap! Béla.
rA dunántúli egyházkerület uj püspöke.

Mikor Gyurátz Ferenc, a dunántúli egy- i a püspöki székbe s reá bízta Gyurátz Fe-
házkerület nagyérdemü, ősz püspöke,. al renc nagy örökségének folytatását és to-
mély értelmü bölcsész, nagy történettudós, vábbépítését.
buzgó, imádkozó lélek s aranyszáju és Kapi Bélát fiatalon, életének még csak
aranytollú főpásztor, akin ugy csüngött 38-ik évében (született 1879. augusztus
az egész egyházkerület, mint a gyermek l-én Sopronban) emelte a közbizalom Isten
csüng szeretö, gondviselő szülőjén, 22 évi akaratából ezen. díszes és felelősségteljes
terhes főpásztori müködés után nyugdíjba egyházi állásra, de alapos theológiai kép-
lépett, természetszerűleg felmerü It a kér- zettsége, melyet soproni akadémiánkon,
dés, hogy ki legyen a püspöki székben valam-nt Németországban a rostocki és
utódja s a tőle átvett szent örökség méltó hallei egyetemeken szerzett meg magának,
birtokosaés megbizható továbbfejlesztője ? továbbá bőséges gyakorlati el6készültsége,

A szavazás megtörtént s a gyülekeze- mire mint segédlelkész Celldömölkön, majd
tek nagy többsége Kapi Bélát, a körrnendi három évig mint püspöki titkár Gyurátz
gyülekezet életerötöl duzzadó, az Urért s Ferenc oldalán s aztán mint lelkész 12
szentegyházáért lelkesülő s önfeláldozó éven át Körrnenden tett szert, végül ered-
hüséggeldolgozó tudós lelkészét hívta meg ményes tudományo és irodalmi műké-:

,
. *) Lásd: Payr Sándor: Mária Dorottya Nádoraszzuny.

Egykoru napló és eredeti levelek tükrében. Budapest 1908.
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dése, mit főképen a "Harangszó" megin- \Krisztus által alapított, szimbolikus köny-
dításával és szerkesztésével tett egyhá- veinkben lényegileg meghatározott s a
zunkra gazdag áldás forrásává, biztosite- történelem alakulásában egyéni jelleget
kot nyujtanak arra nézve, hogy bir mínd- nyert anyaszentegyházunk szolgálatára
azon tulajdonságokkal és kellékekkel, nyertem elhivást. Ebben keresem és talá-
amelyek egy evangélikus püspöknél nél- lom programmornat s az ágostai hitvallás
külözhetetlenek 7. cikkévei val-
s ~'amelyeket a lást teszek a
fiatalabb évek közönséges ke-
erejének és agi- resztyén anya-
lításának teljé- szentegyházról,
ben az egyház a Krisztusban
javára ért ékesít- hivők közössé-
het és gyümöl- géről, .rnelyhen
csöztethet. az evangéliom
Igy' az egyház- tisztán és iga-

kerület a legna- zán hirdettetik
gyobb bizalom- s a szentségek
mal és legszebb az evangéliom
reményekkel te- rendelésének
kinthet uj püs- megfelelően ki-
pökének műkö- szolgáltatnak."

désére, akit A hit alapul
1916. december vétele reámutat
14-én Szombat- a hit tárgyá-
helyen - amely ra: a Krisztusra
városnak evan- s a hitbeli kö-
gélikus gyüle- zösség az em-
keze te időköz- beri élet ama
ben Ielkípászto- benső kialaku-
rává meghívta Jására, mely ér-
- az egész egy- zést, gondola-
házkerület és tot, akaratot,
számtalan ha- ..egyéni és kö-
tóság kép vise- zösségi életet,
lőinek jelenlété- az élő Krisztus
ben iktatott be megváltói sze-
Scholtz Gusztáv mélyének kö-
bányakerületi zéppontja körül

püspök szent hi- csoportosít.
vatalába. Nem valamí ídö-

Az uj püspök szerü, vallásos
-székfoglaló be- szinezetü vallá-
szédéből mely sos társulás áll
a résztvevőkre Kapi Béla, tehát előttünk,
mély hatástgyá- a dunántúli evang. egyházkerület új püspöke. hanem az Isten
korolt, ide iktat- . lelkében élő
juk a következő részletet, melybenIiatá- egyház, melynek örökkévalóságát a Meg-
rózottan rámutat azon alapra, amelyen áll s váltó Krisztus örökkévalósága biztosítja.
azon legfőbb' elvekre, amelyek szerint Egyház nincsen Krisztus nélkül. Krisztus
müködni kiván. I teszi az egyházat az "igazság oszlopává",

"Jövendő munkálkodásom programm- I a szentlélek munkaterévé,melyben ő minden
jának alapvonásai adva vannak elhivatá-I igéretét megvalósítja. Krisztus személye
som ama meghatározottságában, mellyel foglalja nekünk össze mindazt, ami a meny-



nyekben és a földön van; benne nyerjük el Ennek az egyháznak szolgálatára hivat-
a mi örökségünket, az Isten megismerésére tam el s programmomat abban kell, hogy
vezérlő kijelentés lelkét, üdvösségünk evan- találjam: minden erővel mindent elkövetni,
géliomát (Efezusi lev. 1.) Krisztus örökké- hogy az igazi egyház a maga boldogító
valós ágán alapul az egyház örökkévaló- valóságában minél teljesebben megvaló-
sága s az egyház idő parancsolta változása I suljon. ~. .
csakis akkor jelent fejlődést _ és emelke- Isten áldja meg az uj püspö köt s adjon

l' dést, ha egyetlen fundamentomához ragasz- neki erőt, hogy nemes szándékát, egyhá-
kodik s megőrzi a mindörökké ugyanazon zunk javára s a Jézus Krisztus dicsőségere
Krisztussal való kapcsolatot- megvalósíthassa. -

S. Ö.

A. magyarhoni egyetemes evangyélmi egyházi
- gyámintézetről.
Irt : Bognár Endre, az egyet. gyámintézet elnöke.

A némethoni evangélikusok, hogy Gusz- kezetes örök~dőkre szóló batalmas fel-
táv Adolfnak, a hős svéd kírályriak, ki az írással: "Egymás terhét hordoezdtok és
elnyomott német protestánsok védelmére úgy töltsétek be a Krisztus törvényét."
kardot rántott, vitéz seregével Németor- (Gal. VI 2.) Azóta jár, megy városról-vá-
szágban megjelent. értük a haremezón rosra, faluról-falura és mindenütt szent
163t-ben november 6-án elvérzett, mara-Llelkesedéssel hirdeti: nA jótéteményben
dandó emléket állítsanak, 1832-ben meg- meg ne restüljünk, mert a maga idejében
alkották a német Gusztáv Adolf-egyletet, aratunk, ha meg nem restülünk ; Azért mig
a legnagyobb evang. vílágszövetséget. En- időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk,
nek a míntájára alakult nálunk a Magyar- kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédi-
honi egyetemes evangyélmi egyházi gyám- vel." (Gal. VI. 9-10.) _
intézet, melynek történetét 1860. október .Az Isten a szeretet, aki a szeretetben
23-dikától kezdjük számitaní, amikor Be- marad- az Istenben marad és az Isten ab-
nedek táborszernagy mint katonai kor- ban." (I. Jim. IV. 16.) "Akinek pedig va-
mányzó Székáts József, pesti evang. ma- gyon e világi gazdagsága és látandja az
gyar lelkésznek a bányai egyházkerület ő atyafiát valamí nélkül szükölködni és
főjegyzőjének, a magyar tudós akadémia bézárandja az ő szívét az előtt, mi módon
tagjának felterjesztésére Budán megadta marad meg az Istennek szerelme " abban."

T az engedélyt egy a szegény eautuizakat "Fiacskáim! ne szeressük egymást csak
és iskolákat- segélyező magyarhoni egye- beszéddel és nyelvvel, hanem cselekedet-
temes gyámintézet alapítására. Ezzel a tel és valósággal." (1. Ján. 3, 17-18.)
gyámintézet célja és rendeltetése adva Hogy célját annál inkább elérje, az evang.
van: "Örülni az örülőkkel, sírni a sírókkal. " egyház legjobb erőit, püspökeit, felügyelőit,
(Róm. 12, 15.) .Ha egy tag szenved, mín- választotta elnökeiül, nagyhirnevü stasus-
den tagok egyetemben bánkódjanak." (1. férfiakat uezereiűl. És amely városba be-
Kor. 12, 26.) .,Ha fájdalma van egy tag- tette lábát, mindenütt kedves emléket,
nak, Fájjon az kícsínynek, nagynak." (Ha- élénk nyomokat hagyott maga után. Ván-
genbach Károly éneke); vagy amiképen adorutján 35 városban ütötte fel sátorfáját,
nagy Székáts a gyámintézet halhatatlan nem egy belyen több izben is megfordult:
megalkotója, az "Ország papja" magát ki- Sopronban, Győrött, Mískolczon.. Pozsony-
fejezte : .seqiteni szegénységünkön, fej- ban, Budapesten, Kassári és Besztercze-
leszteni a közszellemet. " Ezzel a célzattal bányán. .
indult a magyarhoni egyetemes evangyélmi 1881-ben Nagyszombatban érte az a ritka
egyházi gyámintézet ezelőtt 57 esztendő- nagy szerencse, hogy Iiuinka Imre a gyám-
vel vándorút jára, zászlaján azzal az ernlé- intézet akkori világi elnöke azü az örven-
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detes .lE;:lentést tehette a közgyülésnek, l' hogy anémet Gusztáv Adolf-egylet nálunk
hogy "O csdszdri es apostoli kirdlyí Fel- ekkor képviseltette magát hivatalosan
seqe 1. Ferenc József szinte bedllt a gydm- I legelőször dr. Criegern, a Gusztáv Adolf-
intezet jóltevői kőze 1000 forint ajdndék-I egylet jegyzője által, míg nem 1891-ben
kal, mi rem tekintendő ueqleqes adomanu- Lőcsén a Gusztáv Adolf-egylet képvisele-
nak, mert a gydmintezet ezentúl is tében ott láttuk köztünk a Gusztáv Adolf-
seárnithat a kirdly piirtfoqdsdra." Amint egylet tudós elnökét dr. Friekét családos-
hogy fejedelmi ajándékával későbben is tói, dr. Pank superintendens kíséretében.
felkereste gyárnintézetünket, úgy hogy a A magyarhoni e. e. e. gyámintézet célja,
gydmintézet Evkőnyveiben 1. Ferenc JÓ-j munkássága csakhamar megragadta a lel-
zsef nevét viselő gydmintézeti alapítvdny keket, annyira, hogy az egyház nagyjai

..

Az ágostai hitvallás f~lolvasása az ]530·iki augsburgi birodalmi gyülésen ..
megkőzelíti a 10000 kororuit és mig azt lés kicsinyei évről- évre a gyámintézet
el nem éri, az alapitvdnyi kamatok a munkamezején adtak találkozót egymásnak
tőkéhez csatoltatnak. Ugyanakkor, ugyan- a gyülekezetek lelkészeík, a tanuló ifjuság
ott Reischl Károlynak a gyámintézet· jól- bölcs tanáraik, tanítóik vezetése alatt s
tevőjének sírját testületileg megkoszoruz- mindannyiszor lerakták ajándékaikat az.
ták. apostolok lábaihoz, akárcsak a régi epos-

1877-ben a dobsinai gyámintézeti köz- toli AOT a maga áhítatra keltő buzgóságá-
gyülés a Leopolduinum létesítésével uj val bontakozik ki, a Tég letünt dicső idők
jövedelmi forrást nyitott a gyámintézetnek homályaíból, megkoszoruzvén legszebb ál-

Az 1878-ik évi első beszterczebányai maink megvalósulását, a gyámmtézetet. .
gyámintézeti közgyülés arról nevezetes, Itt jöttek össze a Prónayak, a Szeritivá-



nyíak, a Zsigmondyak, Ostffyak, Rupp- nayak történelmi nevezetességre szert tett
rechtok, a Berzsenyiek, a Beníczkyek. Zsi- bálványutcai palotáját Budapesten a ma-
linszkyek, Csipkaiak, Radvánszkyak, Soly- gyarhoni e' e. e. gyámintézet.hőkezü mae-.
mo siak, Kubinyiak, Kélerek, Káldyak, Ra- cenásai lakják.
dók, Meskók, Wagnerok, Szelényiek, Föld- Az úttörőkkel nemes versenyre' keltek
váryak, Osztroluczkiak, Ivánkák, Fischerek, I Báró Láng Lajos, Gosztonyi János.i'I'rattner
Lehotzkyak, Mágocsyak stb. Ujjong a mi Károlyi (Tranoscius), Királyföldi Péter. Báró
lelkünk örömében valahányszor e meg- Nyáry Béláné, Báró Radvánszky Béla, Palló
ragadó tónyes látomány meg-megujul, fel- Sándor, Meyer Rezső. Hermann Gusztáv,
felfrissül előttünk A legelső nagy jóltevője Andrae Ernő, 9zulovinyi Teréz, Böhm. Já-

Az 1530-iki augsburgi birodalmi gyülés terme.

a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek, meg- nos, Munker Anna. Pécs Krisztina, Kacziány
dicsőült Báró Prónay Gábor a magyaror- Gusztáv és Gráf Amália, Borbély József;
szági ágo hitv. evang. egyház' egyetemes Breuer József, Haubner Rezső,' Ihász La-
egyházi és iskolai felügyelője volt, ki még [osné, kik nagyobb meg' nagyobb alapít-
1861-ben megválasztatása alkalmával 8000 ványokat raktak le a szerétet oltárára, a
korona alapítványt tett a gyámi'ntézetre., gyámintézetre ajándékul a központban. Igy
Öt követték a' halhatatlan főúr gyermekei: I.érte el a gyámintézet vagyonmérlege ötvelll
Prónay Dezső, Gábor és Róza, ugy hogy I esztendő után a telrml ho koronát
büszkén elmondhatjuk, miszerint ff Pró-] Es ha azt az összeget nézzük mit a:
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-- .:gyámintézet 50 esztendőn át segélyekre ITehát segélyekre 1916-ban
.Iorditott, Isten megsegítő kegyelmét, magát a központban összesen 51064 K 09 fillért
.az Istent látjuk munkálkodásunk körében, I fordított.
.kí minden mindenekben, mikor olvassuk.] Az 1891-94-ik évi országos zsinat a
.hogv gyámintézeti segélyekre 7860-tóI a mai' gyámintézetet törvénybe iktatta. Még előbb
.napig több mint három millió koronát for- 1886 -87-ben a Gusztáv Adolf-egylettel
-dttottunk. A, segélyból bőven kivették ré- frigyet kötöttünk E törvény alapján ké-
.szüket, ugy a tüz- és viz károsultak, mint szültek használatban levő alapszabályaink,
.az építkező egyházak. mely szerint a gyámintézet tagozatai: helyi,

Nincsen egyetlen-egy evang. gyülekezet egyházmegyei, egyházkerületi, egyetemes
sem Magyarországon, amely ha új építke- gyámintézet, női és ifjusági gyámintézeti
zésbe fogott, ne vallhatná büszkén a maga egyletek.
munkatársául a magyarhoni e e. e. gyám- Amint láttuk a gyámintézet az az angyal,
intézetet. Templomok és iskolák, lelkész- kiről egy keleti hitrege azt állítja, hagyott
-és tanítólakok ujraépítésénél a gyámintézet jár a halandókat ostromló szenvedés nyo-
-ha többet nem tehetett, mindenütt Ö rakta mában, tömlőbe szedi a kesergők könnyüit,
le Isten nevében az uj épület fundamen- s vigaszt, uj reményt hoz le az égből a
'tomát . Legutóbb csak magában a köz- nyomoruság völgyében lakók számára.

,pontban a háború által sújtott egyházak, Ne legyen egyházunknak csak egyetlen-
közt . . . . . . . . . 24000.- koronát egy tagja sem, ki ennek tudásával ne

osztott ki, azonfelül birna. Mindenki tartsa szerencséjének, ha
. 'nagy szeretetadományra 6604'09 fillért a gyámintézetre, a szegény kisebb, a gaz-

utalványozott. ' dag nagyobb ajándékot adhat, Ne felejtsük:
:Négy kisebb szeretet- "Kölcsön ád az Urnak, ki irgalmasan ád

adományra . . . . . 3200.- korona a szegénynek. A [ókedvü adakozót szereti
Kísebb segélyekre 7350.-" az Isten."
Leopoldiánumból . . . 6160.- .
Alapítványok kamataiból 3750.- "

Feljegyzések ,a brassómeqyei csángó magyar
evangélikusok szomoru napjaiból.

A háború harmadik esztendejében a I Ők elfutottak, mi visszatértünk s amikor
brassómegyei csángó magyar evangéliku- a szép májusi napokban látom, mint siet
sokís fenékig kiüritették a keserüség po- i szorgalmas népünk a mezőre a hátralévő
.harát, Az alattomos szomszéd, amely a I munkának elvégzésére - azt gondolom,
háború eleje óta folyton fegyverben állva' hogy az egész csupán egy gonosz álom
'leste az alkalmat az orvtámadásra, most volt, amely hosszu ideig tartott, de mégis
elérkezettnek látta az időt régi tervének elmult. Pedig valóság. volt. Körültem a
megvalósítására. A kincses Erdélyre vá- sok pusztulás, a lelkemben még az első
gy ott. Istennek boszuló keze lesujtott a rémület, amikor az álomból felköltöttek,
rablógyilkosokra. Amilyen sorsot ők ne- hogy azonnal menekülní kelL
künk szántak, azt adta nekik az igazsá- 1916. augusztus 28-ika volt, hétfő. Az
gos Isten:' tél viz idején futva menekültek, előző este még semmit sem tudtunk, sem-
elvesztették vagyonukat, nyugalmukat; ott- mit sem sejtettünk. Pedig a fegyveres
honukat s azonfelül becsülétüket is. Vajjon rablók már a határunkban állottak. Gond
lemossa-e róluk valaha az idő az áruló nélkül, Istenbe vetett bizodalommal Ieíe-
nevet, melyet a történelem sütött föl hom-o küdtünk, pedig a gyilkosok alattomban, /
lokukra és .Iesz-e nép, mely barátságukra Iorvul' már megindultak ellenünk. Mire haj- .
v.ágyik s igéretökben bizakodni mer? nalban Iölébredtünk, már csak 8-10 kru-



nyire voltak tőlünk. Hamar, hamar azon- azt kímondaní, leírni, sőt elgondolni- L
nal menekülni, futni, itt hagyni mindent, alig lehet. Az ellenség napokig a sarktik-
nem vinni semmit, csak egy könnyü háti- ban volt (sokakat utólért és visszatérésre
zsákot, Gó lesz koldustarísznyának) meg I kényszerített). Sokan elvesztették hozzá-
egy vándorbotot! Hamar, hamar itt az e~- tartozóikat. Sokan kidőltek az uton és ott.
lenség ! maradtak. Az élők tovább menekültek. "A

Senki se akarta hinni. Csak amikor az I halottak temessék el az ő halottaíkat '.
első sebesülteket hozták, csak amikor gyors Ilyenformán került az ellenség kezébe-
katonaszekerek vágtattak municióért, csak lJónás András barcaujfalusi ev. lelkésznek
amikor az ágyuk megszólaltak s egy pár a családja és Horváth Lász/ó nyug. barca-
ház kigyult és összeomlott a becsa-
pódó lövedékektől. S aztán megin-
dult a nagy népvándorlás. Férfiak,
nők; öregek, ifjak; gyerekek, vének
- gyalog, szekéren, kapaszkodva,
futva, állatokat üzve maguk előtt,
ahogy lehetett. Az első napon fél
míllíó ember lett hontalanná! ...

Az ellenség a tömösi és ósánczi
szorosokon közeledett felénk. A két
szoros torkolata között, a hegyek al-
ján, a báreasági sikság szélén négy
virágzó csángó magyar község (az u.
n. Négyfalu) fekszik, öt különálló
evangélikus egyházközséggel, Bács-
falu, Türkös, Csernátíalu, Hosszufalu-
Alszeg és Fürészmező. Valamivel
odább északra, a Bodzai-szoros irány-
ában Háromfalu, 3 evang. egyház-
zal: u. m. Tatrang, Zajzon, Pürkerecz.
Az oláh támadás ezt a hét községet
(nHétfalu"-t) találta útjában legelő-
ször. A három túlsó csángó falura
(Barczaujfalu, Krizba, Apácza) csak
3--4 nap mulva került a sor. De
nekünk úgy kellett bucsutvenni -
bucsuzkodás nélkül.s ugy kellett el-
indulni - jóformán utravaló nélkül.

Hosszú, kínos utazás következett
azután, tele szenvedésekkel, bizony-
talanságokkal. Zsufolt vonatokon,
ember-ember hátán, összepréselve
mint a heringek, forró nappal, hideg
éjszakán, ·félő asszonyokkal, síró gyer-I ujfalusi lelkész. Előbbieknek az örökös-
mekekkel s. mindnyájunknak lelkén egyaggodalmon kívül, Istennek hála, más bajuk
nagy ólomsúllyal : mi lesz velünk, mi lesz nem esett, utóbbit azonban az ellenség-
szép otthonunkkal, szegény, orvúl meg- magával hurcolta és sorsáról eddig nincsen
támadott hazánkkal ? Hanem ez csak semmi hír. A menekülés sokaknak a sír-
4-5 napig tartott. De akik gyalogszerrel, [át is megásta. A fáradalmak és izgalmak.
vagy szekerekkel menekültek?! 2-3,4-5 mindjárt az első napokban sirbafektették
sőt 6 hétig mindig tovább, míndíg előre, a községivé, majd államivá lett hosszu-
Kolozsvár, Nagyvárad, Békéscsabán át To- falusi evang. elemi iskolának utolsó fele-
rontál megyébe ! Hogy mit kellett elszen- kezeti tanítóját Kelemen György 48-as.

edniök, kibírniok szegény menekülteknek, vitéz honvédet is. És hányat még őrajta

Kelemen György,
a hosszufalusi utols6 evang. tanító, aki li menekülés·

izgalmai között halt meg.
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lkivül - az öregek és gyerekek közül l És' resünkkel együtt felkerestem a Torontál
'hányan szívták magukba a halálnak mag-I megyébe letelepített hivei nk et, nem volt
·vát. Hányan szereztek halálig tartó beteg- senki, aki ne azt kérdezte volna legelő-
séget. Feyér Gyula ny. pürkereczi lelkészt I ször: "Mikor megyünk haza ?" S ha a
a kiállott szenvedések következtében szél- házadat feldúlták, párnádat elvitték, ágya-
hűdés érte. Es azok közül, akik ott járták dat feltüzelték, éléskamrádat kifosztották?
.a Kálváriát; hányan felejtették el a gond- r Ugyis jó lesz. Ugy is jobb lesz otthon,
-talan, vidám kacagást - mindörökre. mint akárhol az egész világon ,.U

A menekültek szenvedéseit mindenki I Vágytak haza, az itthon maradtak közül
.látta, nem beszélek róla. Szomorú ábráza-! pedig sokan megbánták, hogy miért nem

•

Csángó leányok csoportja a visszatérés után tartott örömünnepen.

tukat végig hordozták a Kárpátoktói egész I menekültek. Idehaza is sokat kellett szen-
az Adriáig. A. szerencsétleneket mindenütt vedniök. Az ellenség nagyon éreztette a

:szánalom és részvét fogadta. A könyörülő néppel, hogy most már ő az úro A magyar
. szeretet igyekezett nyelvi, társadalmi és szót betiltották A menekültek ingóságait
felekezeti különbség nélkül elviselhetővé közprédára bocsátották, az itthonmaradtak-
tenni nekik a számkivetés idejét. De azért nál házkutatásokat tartottak, nem rejteget":
mégis nagyon nehéz volt A lelkek mélyén nek-e fegyvert, vagy katonát, közben ter-
ott égett a vágy: csak vissza, vissza, szép mészetesen loptak és raboltak, ami sze-
hazánkba vissza" müknek-szájuknak tetszett. A helybeli oláh

Sohasem felej tem el; amikor püspöki, lakosság valósággal kiszolgáltatta a ma-
. megbizatásból Bohus Pál kir. ·tan. főespe- gyárokat a megszálló ellenséges csapatok-
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nak. Az intelligencia: az oláh papok és ta-j A váratlanul ránk rontó rabló-horda csú-
nítók maguk jártak elM jó példával. AnY-·1Iosan, egymás hátán takarodott ki Erdély
nyíra kompromittálták magukat magyar- bitorolt területeiről. Amit nekünk -szántak,
gyülöletükkel, hogy a futó ellenséggel I a hazátJan hontalanságot: az lett az ő
tanácsosabbnak látták elmenekülni a fel- I osztályrészük épen.
szabadító szövetséges csapatok elől. I A menekültek lassanként visszaszállin-

. Az erőszakoskodást természetesen türni gőztak. Előbb, akik csak Segesvárig. Er-
kellett. Aki ellenkezett, fél holtra vették, zsébetvárosig menekültek, később amikor
bebörtönözték, egynehányat közülők meg lehetővé vált, a többiek is. A lelkészek -
is öltek. Avisszavonuló oláh hadsereg külön míniszterí engedély alapján, az elsők

Erdélyi menekültek visszatérése.

148 csángó férfit magával hurcolt, mínt között tértek vissza szétszórt gyülekeze-
túszokat vagy fuvarosokat. Jó részük .most i tükbe. Advent első vasárnapján csaknem
is oda van. S ki tudja, hányan nem is I valamennyi magyar evangélikus templom-
jönnek haza sohasem. Isten olta1mazza I ban felhangzott az evangélium Istennek ki-
őket, 'amint bennünket is megoltalmazott fogyhatatlan irgalmasságáról. Karácsony-
s nyissa meg .előttük is a szabadúlás út-I kor pedig a nyáj együtt örvendett a pász-
ját, amint előttünk megnyitotta. torokkal, hogy szabadító küldetett nekünk!

1916. évi október 7-ike volt. A menekül-! örömünk annál nagyobb volt, mert mi
tek Brassó visszafoglalásának hirét akkor I nagyobb pusztulásra.. voltunk elkészülve.
olvasták, az itthonmaradottak a vissza- De hál' Istennek az épületekben nem sok
özönlő ellenséget akkor látták utoljára. I kár esett. 8 - 10 ház égett le mindössze

agy kő esett le a szívekröl itt is, ott is. I (jórészt Hosszufaluban). Egyházi épületeink



állanak. A templomokat az ellenség nem is jórészt prédája lett a betörő ellenségnek
bántotta. A krizbai evangélikus templomot s a felszabadító szövetséges katonaság.
pl. annyira megszerették, hogy lefoglalták nak. Az állatállomány is meggyérült és
maguknak és fel is szentelték gör. kel. meghítványodott, De a nehezén már sze-
templomnak. Csak az orgonákat rongálták rencsésen túlesett. Az igás állatok kítelel-
meg, azokat is jobbára a hazai oláh gyer- tek és megszaporodtak. A szántóföldek
kőcök. Barczaujfalun és Hosszúfalu- Fü- megmunkálva és bevetve. A vetés szépen
részmezőn egészen használhatatlanná tet- indul és sokat igér. A kaszálók búján zöl-
ték; Hosszufalu-Alszegen és Tatrangon delnek. Adjon az Isten egy .ló esztendőt s
kisebb mértékü.: de mégis a jelenlegi kö- hozza vissza a régi békességet: s nem
rülmények közt elég érzékeny kárt okoz- fogja hallani a világ a csángó nép pana-
tak az orgona megrongálás ával is. szos szavát. ..

A lelkészi lakások ingatlan részei is már Mert ez a nép bámulatosan szívós. Szor-
sokkal többet szenvedtek. Ajtók, ablakok, galmas és igénytelen a legnagyobb mér-
zárak és vasalások, pádimentomok és falak tékben. Balsorsban növekedett fel, de meg-
roppant szánalmas állapotban találtattak. edződött és keménnyé lett. Nincs semmije,
Az egyházközségek anyagi károsodása igy csak egy- maroknyi földje. De ezen a ma-
is átlag 5 -6000 korona. A hosszufalu- roknyi földön nemcsak megél, hanem bő-
alszegi egyházé 10.000 korona, a fürész- ségben él s más vidékeknek is juttat táp-
mezeié közel 30.000 korona, amint az egy- lálékot. A menekülés esztendejében tyúk-
házak kimutatták. tojásnagyságu jég elverte az egész határt,
. Összehasonlíthatatlanul többet szenved- az átvonuló ellenség és- Ielszabaditókato-
tek a gyülekezetek lelkipásztorai, akik naság mindent feletetett s mégis az ősz
közül többeknek teljes lakásberendezésük, és tél folyamán legalább 200 vaggon pi-
ruha és ágynemüik, gazdasági eszközeik tyókát vittek el innen alföldi városok:sia
és készleteik, baromfi udvaruk az utolsó katonaság élelmezésére.
csirkéig, élelmiszereik az utolsó falat ke-L Igen. Ez a nép abból a fajból való,
nyérig a rablók prédái lettek. Hogy milyen amelyik a jég hátán is megél. Későn fe-
áldozatot hoztak a lelkészek és milyenküdni, korán felkelni, télen és nyáron min-

.szenvedéseket vállaltak magukra, amikor dig dolgozni, ami- van, azzal szerényen
- mintha összebeszéltek volna - síetve beérni: életrevalóságának ez a nagy titka.
siettek vissza nyájaik közé, a menekülés- A menekülés földre sújtotta, de a föld
kor kézbe vett vándorbottal, a semmire, erőt ád neki: feláll, sőt már fel is állott.
azt nem tudja megérteni senki. . Magyarország délkeleti részén, a 'szászok

A 12 lelkész károsodása 200.000 korona és oláhok közé odavetve, nekik kiszolgál-
körül van. S ez a különben nem túlságosan tatva, egyedül Istenre és önmagára hagyva
nagy szám (miaz egy hadseregszállítónak !) - így él a csángó nép évszázadok óta.
egy néhány lelkész családnak teljes va- Segítséget senkitől sem kér, csak a [ó Is-
gyoni romlását takarja csendesen. tentöl, akihez buzgó evangélikus hittel

A hivek is sok kárt szenvedtek. Lakás- ragaszkodik, de aki nehéz bajában feléje
berendezésük, ruha és ágynemüik, beta-I nyujtja segítő jobbját, azt soha, soha nem
karított gabona- és 'szénatermésük nekik felejti el. Nikodémusz Károly.
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Baka-beszéd.
Két baka dolgozik Szerbiában a vasuti töltésen.

Egyszerre csak elrobog mellettük villámgyorsan a
balkáni expressz.

A két baka sokáig bámul a kivilágitott vonat után.
- Be szép v6t! ~ sóhajtja kis idő mulva az egyik.
-: Bizony szép. . Míntha minden kocsi egy-egy

kis palota vóna!
- Hát az utolsó kocsi mi vót?
- Hát mi lett vóna? Korcsma vót.
- Korcsma'? Ejnye, azt a ... ! AkIi ebbul a

korcsmábu/ kidobnak I,

A veszedelmes helyzet.
A galiciai meneküítet megkérdezik:
- Miért hagyta el otthonát?
- Amikor a kozákok jöttek - feleli a mene-

kült - a feleségem ijedtében meghalt. A leányom
aztán világgá szaladt. Később kiraboltak és felgyuj-
tották a házamat. De én még mindig maradtarn.
De akkor megjelent egy felhívás, amelyben az oro-
szok szabadságot igérnek a zsidóknak. Na Simon,
mondtam magamban, most már veszedelmes kezd
lenni a dolog. Menekülj. És elmenekültem.
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Ha z.a fel é.
- Elbeszélés. -

Irta: eSI teK áro 1y.

Süvölt a szél, szítálja, kavarja a frissen hófuváshoz érkezik, az utat eltéveszti a
esett, térdig érő havat. Mintha csak vakító, az árokba 'lép: derékig sülyed . a hóban
fehér portengerben usznék a sík mezö. Nagy üggyel-bajjal kivergődik, egypár-

A major felé vezető tagúton két hótól szor térdre is bukik s a gyermek görcsö-
fehér alak botorkál. Az elől baktató hosszú, sen kapaszkodik a nyakába. Teljesen ki-
görnyedt, csontos férfiú, a csapáiban lé- merülve a' fáradságtól és gyengeségtől
pegető pedig egy kis leánygyermek. Baján érkezik a majorig.
takács igyekezik kis unokájával a majoron _ Menjün k be ide egy kis időre pihenni I
tul fekvő Halastó községbe jutni, ha ugyan _ szól az öreg s befordul a major kapuján ..
oda érkeznek ilyen zimankós időben. A '

Az öreg fejéről hiányzik a föveg. Régi, majori gazda ajtajan kopogtat be:
kopott sapkáját már a falu végén lekapta - Krisztus urunk szent nevére kérünk,
fejéről a szélvész s tudja az Ég merre vitte. eresszetek be egy kis pihenésre •bennün-
Gyér, hótól nedves haját cibálja, össze- ket!
vissza kuszálja a szél. Bal karján egy kis, - Isten hozta, Isten vezérelje be kend-
kendőbe kötött bugyor, jobb kezében pe- teket hozzánk! - szól ki Balogné, a gazda
dig idomtalan bot, mely nélkül már menni felesége a konyhából. Ki is jő hozzájuk.
sem tudna ilyen időben s ilyen útban A kis leányt leemeli nagyapja hátáról,

A gyermek hátul nyöszörögni kezd: beviszi ölében a jó meleg szobába.
- Üljünk le egy kicsit, nagypapa. Nem - Tessék beljebb kerülni, bátyám uram.

tudok már menni! Foglaljon helyet! Ide tessék ülni, ni, a
- Nem lehet, gyermekem, elaludnánk.s kályhához közel. .. Avagy tán előbb mégis

megfagynánk a hóban. kicsit távolabb, mert megártana a nagy
- Jaj, én úgy szeretnék a hóban aludni! hideg után amelegség.
- Úgy-úgy! rá érsz te még az örök I - Köszönöm, édes húgomasszony, jó

alvásra. Nekem hisz' legjobb volna már hely nekem itt e sarok is. Ugy is mindjárt
úgy tennem. Valószinü, hogy ott lesz az megyünk tovább, csak egy kicsit pihenünk.
én éjjeli ágyam. Rövid a nap, hamar eljő az este. Addigra

A gyermek megáll. Hangos sirásba fog. Halastóba akarok érkezni. Apjához viszem
- No, miért sirsz, te kis árvaság, te?! ezt a gyermeket, ha ugyan elfogadja.

- fordul meg az öreg. - Ilyen időben csak nem mennek to-
Hüpögve mondja a gyermek: vább. Meghálnak itt nálunk. A kicsike
- Miért mond olyant, nagypapa?!.... ruhája egészen átnedvesedett a hótól. Ni,

Miért akar meghalni! a kis lábbelijén bement a hideg nedves-
- Ejnye no, még ilyent! Hát mondtam ség. Még megtalál halni a kis galambom ...

én, hogy meghalok?!. . .. Dehogy mond- Hadd vessük le, csöppem, a cipőcskét;
tam. No, csak. ne sirj! Jer, viszlek! megdörzsöljük a jéghideg' lábacskádat s

Olébe emeli az agg az unokáját, botor- uj száraz harisnyát huzok reá.
kál tovább, lihegve, mig csak ki nem me- Azzal elkezdi vetkőztetni a kegyetlen hi-
rül a íáradságtól. . degtől dermedt leánykát s ágyat bont

- Megállj, gyermekem, leteszlek egy neki: bele bujtatja.
kicsikét, így igen nehéz vagy nekem. Ka- - Egy kicsit melegedj át, virágocskám,
paszkodj a hátamra: puttonkép viszlek. aztán felöltöztetlek tiszta, száraz ruhába.
Tán úgy nem esel annyira terhemre. Az agghoz fordul aztán szerető gondos-

A gyermek nagyapja hátára kapaszko- kodással:
dik, átöleli az öreg nyakát. - De hisz, kedves bátyám uram is át-

Baján takáts erre ismét megindul, inga- ázott. Csupa viz a haja. . .. Tessék ez a
dozó.határozatlan léptekkel. Mig nem nagy kendő, törülje meg magát vele .. Vesse le
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a kabátját is. Itt az uramnak egy régebbí nézi annak kicsi, kerek arcát s öltöztetni
kabátja, vegye fel ezt magára. . kezdi. Az elhunyt leánya egyik ruháját

- Köszönöm, galambszívü hugomasz- adja reá.
szony, én" rólam ne gondoskodjék. Mi- - Elég nagy szívtelenség a falubeliek-
nek? .... Nincs nekem már semmire szük;- től! - mondja mély sajnálkozással a szí-
ségem a világon, ép úgy, minthogy a vi- vében s megdöbbenve tekint a felöltözte-
lágnak sincs már semmi szüksége reám tett kis szőke leánykára, amint előtte áll
Csak ezt a gyermeket tudjam még elhe- az elhunyt kis Rozíkája ruhájában.' Egy
lyezni ott, ahol tulajdonkép eddig is a halk sikoly röppen el ajakáról :

. helye lett volna: az apjánál. Aztán leszá- - Nini, az én kis Rozíkám l
moltam a világgal, mehetek aludni - - Eppen az a neve; - mondja az agg -
örökre. nagyapa.

Baloghné a szekrényből rakosgatott ki - A neve is az? 1 Oh, édes [ó Istenem,
azalatt apró ruhácskákat, a kís elköltözött minő hasonlatosság 1
Rozika leánya ruhácskáit. Szemrehányóan Ölébe kapja Baloghné a kis uj Rozikát,
fordult akeseredett szívü Baján takácshoz : csókolja arcát, karját, ruháját.

- .De bátyám uram, miket beszél?! Aztán 'asztalhoz ülteti.
Nem szabad olyanra még gondolni sem! - Ülj ide csöppem! jó, meleg tejet ho-
Életünk s mindenünk a [ó Istené, csakis zok - . .. Üljön ide az asztalhoz bátyám is,
ő rendelkezhetik velünk. kendnek is hozok egy kis meleg ételt!-

- Tudom, hugomasszony, tudom. Isten- szól Baloghné szívélyes vendégszeretettel
félő ember voltam teljes életemben, most s megteríti az asztalt. Ételt helyez reá.
is az vagyok. Nem is vesztem én el a saját - Köszönöm, édes hugomasszony a jó-
életemet. Minek tenném? Anélkül is vége ságát, de én rólam ne gondoskodjék. Nincs
lesz annak is, mint mindennek. Lám tavaly érdemem reá. '
elhunyt az asszony. Jót' tett vele az Isten, - Hogyne volna! Híven teljesítette tel- ....-
hogy magához szólitotta. Nem kellett meg- jes életében az Isten parancsolatját s az
érnie ezt a végső nagy nyomoruságot, a Istent szolgálta, én pedig csak azt adom,
bujdosást. amit nekünk is az Isten adott. Ne úgy

- Miféle bujdosást?! - kérdi csodál- vegye, mint alamizsnát, hanem mínt Isten
kozva Baloghné s fésülní kezdi a kis ajándékát. Szerintem ernber adta alamizsna
leányka boglyas, aranyszőke haját. nincsen, mert mindenünket, mink van, Is-

-, Egyszerü s rövid annak a sora. Meg- ten kegyelméből birjuk s kötelességünk
vénhedtem: tehetetlen vagyok már a mes- abból azoknak átadni, akík szükölködnek,
terségben s egyéb munkában is. Vagyon - Jaj, de szép a hugomasszony beszéde
nincs. Enélkül lakás sincs és kenyér sincs. fl még szebb a jóságos szíve-lelke! Ki volt

- De vannak. még [ó emberek. az áldott jó lélek, aki ily szépre, jóra ta-
- Jó emberek?!.... Haj, galambom nította, nevelte?

hugomasszony, jó emberek talán csak - Oh, hisz nem is vagyok olyan jó,
voltak valamikor, de hogy hova tüntek el, mint kigyelmed gondolja! - tiltakozik
azt már csak a jő Isten tudja?!. . '. Har- Baloghné a [ó lelkek szerénységével, -
mínc évig dolgoztam a faluban, láttam el különben csakugyan volt nekünk s most

-a falu apraját-nagyját vászonruhával. S mi is megvan a jó, örökös, családi tanítónk,
a jutalmam érte? Az, hogy tudtomra ad- aki legtöbb napon, legfőkép az ily hosszu
ták, ne is folyamodjam a községhez, nem téli estéken tanít bennünket hűségesen. S
tartanak el, mert nem ott születtem s adót fizetést nem is kíván érte, ellenben még-'
sem fizettem nekik - pénzben. Hej, pedig jutalmaz a legnagyobb lelki gyönyörüség-
eieget fizettem valamennyinek a verejtékes gel; megvigasztal bánatunkban, keserűsé-

.munkámmal. S mit kaptam érte tőlük cse- günkben. Tudja ki az, mi az? A biblia ...
rében? A legsoványabb kenyeret, mig No várjon csak, tudom Istenem, ád az
dolgozni tudtam, most padig ezt a vándor-, majd az estén gyógyírt a kigyelmed nagy
koldusbotot. bánatára, fájdalmára is. Majd olvasok fel

Baloghné szeméből köny szívárog. Meg-Ibelőle fenhangon. . .. Most pedig tessék
fésülte már a kis leánykát s csodálkozva falatozni !.. " Te is fogyaszd el, virágom,
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Nagyapó unokái val Glatz Oszkár festménye.
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ezt a bögre tejet. Ki megyek addig az
apjukhoz, behivom. A magtárban dolgozik
egész nap.

Néhány perc mulva együtt jön vissza
Balogbné az urával.

- Nézd, édes apjuk, megjött a kis Ro-
zikánk! - mutatja urának, ölébe véve a
kis árvaságot.

-, Az' ám, hasonlít hozzá az arca, a
szeme, de még a haja is! - mondja a
gazda fájó mosolygással.

- A jó Isten visszaküldte hozzánk! El
se eresszük többé magunktól. Örökbe fo-
gadjuk .... -, Ugy-e, kedves bátyám, oda-
adja nekünk? - szól szeretettel a' nagy-
apához.

- Adom, adom, ha kell! Hogy is ne
adnám! A megboldogult édes anyja leányom
volt, de ha élne, annál sem tudnám oly

Este.
A temetőnek árka
Oly mé~y és oly setét,
De a kis fénybogárka
Meggyujtja mécsesét,
,8 a nándor, aki ott halad,
.Köszöni"ll. fénysugarat.

nyugodt szívvel hagyni, mint itt, a szere-
tet hajlékában. Aztán az apjának ugy sem
kell. Hisz eddig sem kellett neki. Soha
feléje nem nézett, "

- Azt gondoltuk meg még az apjukkal,
- szól Baloghné ismét - maradjon itt
nálunk bátyám is, hogya kis Rozika job-
ban megszokjék nálunk és el ne vehessek
tőlünk. Elfér köztünk. Megbecsüljük. '

Az agg szeméből köny buggyan, elönti
ráncos arcát s reszkető kezeit összekul-
csolja, úgy szorítja azt erősen hullámzó
kebelére.' ,

- Van... van, mégis igaz szív, egy
pár. . .. egy szívpár, aki hazát, Istentől
áldott otthont ád a kivetett koldusnak s
elvezérli a másik, az igazi haza felé! .. , .
De vim Istenünk is: az igazak jutalma el
nem maradhat!. . . . .

Még mélyebb még sötétebb
A temetőn a sir;
De felgyúl a szövétnek
És biztat: oh ne S~Tj!
Az' élet bús nándorait
Veze§d fényeddel dráqa hit!

Sántha Károly.

A kardnyelő.

A galiciai frontra uj' csapat érkezett s
a legénységet sorba állítva, kikérdezi az
uj őrmester. Szakszerüen.Egy sovány, magas bakára kerül a sor.

Megkérdi az őrmester: 'Részegen megy haza a szabadságos ka-
'-- Hogy hivják magát? • tona a Váci-uton. Annyira haragszik az
- Kovács Péternek, jelentem alássan. egyenes vonalra, hogy holc-az ut egyik
- Mi a foglalkozása? ' oldalán van, hol a középen, .hol a másik
- Kardnyelő vagyok. oldalán. Egy barátja rákiált:
- Micsoda? _ Nem szégyeled magadat, ennyire be-
- Kardnyelő, jelentem alássan. rugní. Ugy jársz, mint a fürész foga.
Az őrmester egy pillanatig meghökkenve _ Nem vagyok én részeg, _ feleli a

bámul a furcsa foglalkozásu bakára, ,aztán csipkésen járó katona, _ csak védekezem
rárivall: az ellenség belövése ellen.

- Micsoda?! Kardnyelő! Nahát, itt nem
fog kardokat nyeldesni! Majd leszoktatom

---

én magát akardnyelésről! Szakasz vi-
gyázz !! Minden katona nézzen utána:
megvan-e az oldalfegyvere ?! '....
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Alkalmi sorok néhány jelesünkről.
1. Kitüntetett érdemes munkások,

Pozsonyligetfalvai Dobrovits Mátyás dr., sége mellett legszívesebben egyháza ügyeí-
. A f' f' ki k kénét itt 1 ,. k vel foglalkozik. Hosszú éveken át elnökeer iu, . ne ar~n.epe ,1. o v,asolD - I volt a 'Pozsonyi liceumot kormányzó ísko-
nak bemuta~Juk, eg~Ik legreglb? es. leg- lai tanácsnak; 1904-ben a közbizalom az
nagyobb ~y~lekez~tun~nek, ~ pozsonyínak, egyházi és iskolai felüg elő díszes állására
egyházi es iskolai Ielügyelöje. . . ~, y , ,

18~O b ül t tt . Th' 27' Po- emelte. Mint Ilyen faradhatatlan buzgosag-
o " en ~z e,e JUlUS o, -en o, gal, mély vallásossággal és lankadatlan

z~onyb,aI.l:,mínt Pozson~ nagyh,Irfi utol?o erővel áll egyháza élén és mozdít elő min-
var.?SblraJana~ D??rovIts, MihalYJ?-akfia. dent, mi gyülekezetének javára és dicső-
Gyulekezet~ lsk~l31ban s~lvta ma~aba azo- ségére szolgál. A theologiai akadémia
kat a humar;tus es haz,aflas es~meket, me- ügyeit is melegen szívén 'hordja; évek
lyekn~k egesz, mu.nkas é,let~t szentelte. óta ő tanítja a leendő lelkészeknek az
OrVOSI tanulmányait a bécsi egyetemen egészségtant és a pozsonyi akadémiának

fakultássá való kiépítésének küzdelmében
az előharcosok sorában áll, mintahogy a
pozsonyi tudományegyetemnek is ő volt

I egyik legelső és leglelkesebb szószólója.
Sokoldalu közéleti tevékenységéből csak
egyet emelünk kí : mint a tisztviselő-
egyesület alelnöke buzgón "fáradozik a
tisztviselők erkölcsi és anyagi jólétének
előmozdításán.

Az 'orvosi szaklapoknak buzgó munka-
társa, a természettudományi. és közegész-
ségügyí ismereteknek buzgó és avatott
népszerűsitöle előadások és a sajtó utján,
a protestáns irodalmi társaság pozsonyi
körének lelkes elnöke. Királyi kítüntetés-
ben kétszer részesült : előbb a királyi ta-
nácsosi címet, 1916 öszén a magyar ne-

.mességet kapta a "pozsonyligetfalvai" elő-
névvel. Jelenleg a pozsonyi Erzsébet-tudo-
mány egyetem kórházának ígazgatótöor-
vosa.

Isten jóvoltából íolytathassa még soká
áldásos hivatását, egyházépítő munkássá-
gM! M.~

Szepesváraljai Handel Vilmos:
Istenben boldogult királyunknak egyik

utolsó uralkodói ténykedése volt, hogy alá-
végezte oly időben, mikor az világhírű irta azt az okmányt, mellyel Hündel Vílmos
mesterekkel dicsekedhetett. Szülővárosában főesperesnek és törvényes utódainak az
1875 óta él magasztos orvosi hivatásának egyház, ískola és közélet terén szerzett ér-
és igazolja' a homeroszi mondást: .Bíz' demeinek elismeréseül a magyar nemessé-
egy orvos ember sok másnál többet ér " get a .szepesváraljaí" előnévvel ' adomá-
Szívvel-lélekkel él orvesi hivatásának, de nyozta.
nagy orvosi, közéleti és irodalmi tevékeny-I És valóban királyi kitüntetésre méltó az

T

I

Pozsonyligetfalvai Dobrovits Mátyás dr.



70

a férfiú, akinek arcképét itt bemutat juk, valamint az egyetemes egyháznak is. Ó
királyi kitüntetésre méltó az az áldásos felsége már egyszer méltatta bokros érde-
munkásság, mellyel Handel Vilmos a ma- meit azáltal, hogy a Ferenc József-rend
gyar evangélikus egyházat hosszú évtíze- lovagkeresztjét adományozta neki. Otver;
deken át szolgálta és szolgálja töretlen éves selmecbányai lelkészkedés ének [ubi-
erővel és lelkesedéssel most is. leuma alkalmával a város díszpolgárává

Handel Vilmos .837- ben február hó 2-áll választotta .
született Szepesváralján, hol atyja kékfestő j Az egyházi élet belső terén kifejtett
volt. Iskoláit Nyíregyházán, majd Mískolcon buzgó és áldásos munkásság mellett a
és Eperjesen végezte; theologiai és filo- mély tudományu, finom lelkületü főesperes
zófiai tanulmányainak mélyítésére két fél-j időt talált irodalmi téren való .érvényesü-
évet töltött a jenai egyetemen, ahol .Hase lésre is. Kisebb munkákon kivül megírta

a honti egyházmegye történetét; az egye-
temes gyülés megbizásából ő készitette a
Tantervet és Utasítást az evang. népisko-
lák számára.

A lelkipásztorkodásnak és egyházigazga-
tásnak nagy feladatai, az évek súlya nem
törték meg a munkabíró és munkakedvelő

. férfiu acélos erejét, szellemének frissesé-
gét. Adja a Míndenható, hogy munkás éle-
tének gazdag tapasztalatait, szellemének
és~nemesszívének dús kíncseit még sokáig
kamatoztathassa az egész magyarhoni

, evangélikus egyház javára. ' M. J.

Ruhmann Andor.

A nyíregyházal ágo h. ev. egyházközség
képviselőtestülete 1916 július 23-án tartott
közgyülésén igaz szeretettel ünnepelte
igazgató-tanítóját: Ruhmann Andort. aki
40 éves tanítói működését töltötte he, de
tekintettel a háború okozta tanítói hiányra.
nem vonult nyugdíjba, hanem a háború
befejeztéig felajánlotta szolgálatait. A kép-
viselőtestület elhatározta, hogy az egy-
házközség szolgálatában sikerekben gazdag
negyven évet eltöltött Ruhmann Andor
Igazgató-tanító érdemeinek elismerése és

, megörökítése céljából 500 korona tőkéjü
Szepesváraljai Hiindel V'I ' / I alapítványt létesít a központí elemi nép-

I mos. iskola Iv-lk osztályába járó fiunövendékek
Károly és Fischer Kuno előadásait hall- közül a számtanban kíváló előmenetelü
gatta, majd több més németországi egye- tanulók megjutalmazására. .
temet látogatott. Rövid Miskolcon töltött Az egyházközség ezzel az alapítvánnyal
kápláni idő után 1862-ben a seImecbányai maradandó emlékét kivánja megörökíteni
egyház lelkészévé választották. Lelkípász- immár negyven éves szolgálatát betöltött
torkodása mellett a selmeci liceumban ta- kiváló tanitójának, a 13 év óta nagy
nitott .vallástant, filozófiát és görög nyel- eredménnyel müködö elemi iskolai ígazga-
vec, 1888-ban megválasztották honti ales- tónak, másrészt külön is ki akarja emelni az
peresnek, majd főesperesnek. Főjegyzője alapitvány céljával azokat a nagy síkereket,
volt a bányakerületnek, [ek nleg is kitünő amiket érdemes tanitója különös en a szám-
tollú főjegyzője a dunáninneni kerületnek. tan tanítás terén ugy az egyházközség
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e emi iskoláiban, mint a nyiregyházi ipa- ágo h. ev. egyház képviselőtestületének,
rostanonciskolában és a kereskedőtanonc- egyháztanácsának, iskolabizottságának tag-
iskolában az évek hosszu sorozata alatt ja s a 41 tanerős ágo h, ev. elemi iskola
mindenkoron elért és felmutatott. igazgatója 1903 óta. Végül alig van Nyi-

Ruhmann Andor született 1855. évi ok- regyházán olyan kulturális és közhasznu
tóber 13-án Németlipcsén Liptómegyében intézmény és egyesület, amelynél az ő
s a tanképesítő vizsgálat jeles sikerű le- közremüködését nélkülöznők.

'l', tétele után az 1875-76. tanévben mint se- Házasságra 1879-ben lépett Dillinberger
gédtanító önállóan s közmegelégedésre Adéllal, néh. Dillinberger Lajos és neje
működött a diósgyőri ágo h. ev. osztatlan I szül. Kovalovszky Karolin nyiregyházi la-
népiskolában. 1876. szeptember 10-én meg- kosok leányával s házasságukat 6 gyer-
hívás folytán Nyiregyházára jött, hol is mekkel áldotta meg az Úr, kik közül kettő

elhunyt.
Kartársai igaz szeretettel veszik körül

szeretett igazgatójukat. Isten áldása kisérje
tovább áldásdús életét. .

Lelkészi karunk egyik legidősebb, nagy-
érdemü tagja, a budapesti deáktéri gyüle-
kezet áldott emlékü nyugalmazott volt
papja, Horuitii Sándor is elköltözött az'
élők sorából, életének 8Uk esztendejében.

1837. január 9-én született Nernesládony-
ban (Sopronm.) és tanulmányainak Sopron-
ban és Ealleban történt befejezése, majd
Nagygeresden és Nemesdömölkön töltött
két évi káplánkodás után 18ö3-ban Vésére
(Somogym.), 18n-ben pedig Kővágóőrsre
(Zalam.) hívták meg lelkésznek. V ésén és
az egész környéken annyira szerették és

,. , tisztelték a fiatal papot, hogy kétszer egy-.............=-_ ----'-"másután 1869-ben és J872-ben balpárti
programmal országgyülési képviselőnek is
megválasztották, amely pártnak a később
oly kiváló államférfiuvá lett Tisza Kálmán

eleinte mint helyettes tanító müködött; volt a vezére Ezen idő alatt a dunántúli
mig az 1878-79. tanév elején a központi egyházkerületnek is munkás tagja volt,

. IV. fiuosztály vezetésével bizatott meg s hol esperesi tisztet töltött be, sőt kerületi
jelenleg is ezen osztályt tanítja. főjegyző is volt.

Saját iSKolánkon kívül mint óraadó több I 1886-ban a pesti magyar egyház hivta
más intézetben is müködik. 1889-ben a i meg lelkészévé s 22 évet töltött ezen elő-
"Nyíregyházi Kereskedők Társulata" a ke-I kelő és' tekintélyes, nagy gyülekezet élén,
reskedőtanonciskola szervezésével bizta I mig 1$)08-ban nyugalomba lépett. Fővárosi
meg s ezen iskolának azóta igazgatója. I müködésében főképen mint kiváló szónok
Buzgó, munkás részt vesz azon felül a és lelkes igehirdető és mint szívjó, áldott
megyei és városi tanítóegyletekben is. Az lelkü ember vonta magára a figyelmet,

Ruhmann Andor.
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aki tehetsége szerínt tanáccsal és tettel
míndenkínek szivesen szolgálatára és se-
gítségére volt s azért köztiszteletnek ör-
vendett. A bányai egyházkerület s az egye-
temes egyház több fontos bizottságának
is munkás tagja volt. !

Buzgó és áldásos életmunkájának befe-I

temetőbe, hol a nagy Székács és Győry
méltó utóda, a főváros által felajánlott
díszsírban lelt csendes nyugodalmat.

Dr. Démy Lajos.
1850-1916.

Egyházunk nagyjai sorából ismét kidőlt
egyike a legjobbaknak,
dr. Démy Lajos, aki
egy hosszu áldásos
élet estéjén, minden
más közszerepléstöl
visszavonulva, már

csak egy tisztséget töl-
tött be, a soproni felső
egyházmegyének fel-
ügyelői tisztét S ezzel
mintegy dokumentálni
kívánta, amit többször
ki is fejezett, hogy
egyházát, hitét minde-
nek fölé helyezte s
mindennél jobban sze-
rette mindhaláláig.

Dr. Démy Lajos hi-
vatására nézve orvos
volt. Sopronban szüle-
tett s azon időtől el-
tekintve, melyet orvosi
kiképeztetése végett
a bécsi egyetemen töl-
tött, egész életét s
minden erejét és te-
hetségét szülővárosá-
nak s egyházának szen-
telte. Mint orvos a sze-
gények orvosa volt,
akik legjobb barátjukat,
[óltevöjüket tisztelték,
szerették benne. A vá-
ros még egész fiatalon
tiszti főorvosának, (a
soproni tekintélyes or-
vosegyesület pedig el-
nökének 'választotta. A
kilencvenes évek ele-
jén megvált az orvosi

jezése után 8 évet töltött még nyugalom-] pályától s azóta teljesen önzetlenül a köz-
ban egészséges testtel s az öt oly ked-I ügyeknek élt Mint a Soproni Takarék-
vessé és felejthetetlenné tevő derüs lélek-i pénztár igazgatója válságos időben nagy
kel, mig az agg korral járó gyengeség szolgálatot tett' polgártársainak. Sopron
1917 február 3-án véget vetett földi pálya- sz. kir. város törvényhatóságának döntő
futásának. Gyászoló családja és gyüleke- befolyásu munkása volt, aki mindent lel-
zete február 6-án kísérte ki a kerepesi úti kesen felkarolt és mindenben önzetlenül

\
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közremüködött, amivel szülö városa hala-
dását, felvirágzását előmozdíthatta.

Kezdettől fogva részt kért soproni te-
kintélyes gyülekezetünk ügyeinek intézé- A dunántúli egyházkerület egyik kiváló
sében is. Éveken át volt egyházközségi tanférfiát ragadta el tőlünk a kérlelhetet-
felügyelő s mindent megtett ugy az egy- len halál. Budaker G Károly, a kőszegi ev.
ház min t az iskola érdekében. Az árvaház, felsőbb leánynevelő intézet igazgatója
a diakonisszaügy és az ifjusági egylet - hunyt el az 1916. esztendő utolsó óráiban.
utóbbinak lelkes elnöke is volt - mint Időnkint fellépő belső fájdalmak már
melegszivü barátot s áldozatkész [óltevöt I évek óta gyötörték szervezetét, amelyet
tisztelték. 1905-ben az esperesség válasz- utolsó években megsokasodott hivatalos
totta meg felügyelőjévé, mire a gyüleke- gondjai s különösen a harctéren küzdő két
zeti felügyelőségről' lemon-
dott, mert a két tisztséget
ugyanazon esperességben ősz-
szeférhetetlennek tartotta. Be-
iktatásakor alapítványt tett
nehéz viszonyok közt élő
lelkész- és tanítóözvegyek
javára. Feledhetetlenek ma-
radnak azon beszédei, ame-
lyekkel esperességi gyülésein-
ket megnyitotta s amelyekkel
főkép a "ne temere" című
breve sa" Borromaeus
encyklika" szomorú emlé-
kezétü napjaiban, Lutherre
emlékeztető hittel és férfias
határozottaággal magával ra-
gadta s felemelte hallgatóit.
Az esperesség mint legkivá-
lóbb világi tagját zsinati kép-
viselőjévé is őt választotta.

Boldogházas életet élt vele
rokonlelkü hítvesével, szüle-
tett Tschurl Fanny úrnővel,
kinek 1911-benbekövetkezett
halála mély gyászba borí-
totta. Házasságuk gyermekál-
dás nélkül maradt s azért kö-
zös végrendeletükben nagy
alapitványokat tettek a sop-
roni gyülekezet, ill. annak egyes in-I fia miatti aggodalmak is erősen igénybe
tézményei javára. A soproni ev. árvaháznak I vettek. Mégis megrendítő gyorsan hagyta
22000 K-át és 2 db. szántóföldet, az ifju- itt szerető családjának s tisztelő ember-
sági egyletnek. a testvéregyletnek és a társainak körét. Csütörtökön és pénteken
diakonisszaintézetnek egyenként 1000 K-át még jókedvüen tért haza mindenkor ked-
hagyományoztak. ves szórakozásáról, a vadászatról. A kö-

Mindkettőjük emléke ezen nagy' alapít- vétkező szombati nap hajnalán görcsös
ványokban is tovább fog élni egyházunk- fájdalmak vették elő s másnap, Szilveszter
ban. . estéjén már kíszenvedett . .. Vakbélgyulla-

S. Ö. dás volt a végzetes baj.
Az ország keleti széléről került a Du-

nántúl legnyugatibb szélébe, Felsőlövőre,
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majd Kőszegre. Besztercén született 1869'1iskolánál töltött egy évi megszakitás után
febr. 16-án mint az erdélyi ev. egyház egyik mint igazgató. Tanári kiválóságának leg-
kiváló lelkész ének gyermeke. Agimnáziumot szebb bizonyitéka a . győri állami Iöreál-
szülővárosában végezte s jeles eredménnyel iskolához történt kinevezése.
tette le az érettségi vizsgálatot J 886-ban. Mint igazgató elévülhetetlen érdemeket
Ritka odaadással és rendszeres alaposság- szerzett magának a felsőlövői intézetek
gal folytatta egyetemi tanulmányait Tübin- történetében. Vezetői munkássága ép az
genben, Baselben, Bécsben és Kolozsváron iskolák átszervezésének, szétválasztásának
mint a theologia s a bölcsészeti fakultás és az uj épület emelésének idejére esik.
természettudományi tárgyainak hallgatója. Odaadó fáradozásalnak döntő jelentősége
1894 [unius 20-án szerezte meg a kőzép- volt az építési és fenntartási áll. segély
iskolai tanári oklevelet. Képesítése a föld- kieszközlésében. Ez irányúmunkássága

megértő támogatásra talált Felsőlövő ak-
kori képviselőjében, Erdődy Gyula grófban. ,

Munkásságának utolsó tiz esztendejét a
dunántúli ágo h. ev egyházkerület kőszegi
leánynevelő intézetének szentelte. Fárad-

7 hatatlan odaadással kereste ez intézet fel-
virágoztatásához vezető utakat. Már évek-
kel ezelőtt kifejtette, hogy a gímnazlálís
fejlesztés, az internátus jelentékeny böví-
tése és gazdasággal való kiegészítése, va-
lamint ezzel kapcsolatban új -épület eme-
lése jelenti az egészséges fejlődést. Csak
ma látjuk mennyire igazat szolgáltattak
az új események mindenben ezen felfogá-
sának. .

Ö már ezt nem érhette meg. Akkor dőlt
ki az élők sorából, amikor végre terveinek
megvalósítására került a sor. De a kőszegi
leánynevelő intézet jövőj ének a koncepció-
[át, valamint a megvalósításnál követendő
irányelvek kijelölését neki köszönheti.:az.
intézet.

Megértő jóakarat, őszinte becsületesség,
a meggyőződésért való odaadás, a nemes
alkotások megvalósítására irányuló fárad-
hatatlan közremüködés; kíváló képzettség
és ritka széles látókör voltak azok a tulaj-
donságai,amelyek folytán mindenki tisz-
telettel és elismeréssel viseltetett vele
szemben. Nem tétovázott soha egy pilla-

Budaker G. Károly. natig sem, ha jól tudta, hogy meggyőző-
désének hangoztatása visszhangra nem

rajzra és természetrajzra, magyar, valamint talál, vagy egye-iesen népszerütlen. Azon-
német tannyelvü iskolákra szólt. ban az élet nem egyszer neki adott igazat

Theologiai vizsgálatait is szép sikerrel oly kérdésben, amely mellett egymaga
tette le, azonban mindjárt kezdettöl fogva foglalt állást. A vitában nyugodt meggon-
a tanári hivatásnak szeritelte magát. lb91. dolás vezette. de nem riadt vissza a ke-
febr 12-én helyettes tanárrá választották mény szó használatától sem, ha látta annak
a besztercei ágoh. ev. polg. leányiskolához. szükségességét a siker érdekeken.
Már a következő évben Felsőlövőre került; Értékes egyénisége szélesebb körben is
először mint helyettes, majd rendes tanár, I érvényesült, az országos pedagógiai könyv-
végül pedig a györi m. kír. állami főreál- tár és tanszermuzeum tanácsának tagja s
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Kőszeg szab. kír. város kéPviselőtestüle-1 mint a dunántúli egyházker. evang. egye-
tének, a kőszegi ágo h. ev. gyülekezet sületnek főjegyzőjét, akár mint az egye-
egyháztanácsának és a vasi felső ev. egy- temes adóalapí bizottságnak tagját, akár-
házmegvel törvényszéknek volt még tagja. mint a magyarhoni evang, lelkészegyesü-
Társadalmi tevékenysége s hivatalos mű- Jetnek alelnökét nézzük, egész ember volt
ködése mellett pedig utolsó lehelletéig mindenütt. Váratlan s aránylag korai ha-
élénk figyelemmel kísérte szaktárgyainak, lála nagy csapás, nagy v iszteség tehát
valamint a filozófiának, pedagógiának tu- közegyházunkra is, .. ,
jíományos irodalmát is. Madár Mátyás 1853, október 31-én szü-

Méltán kísérte egész Kőszeg társadalma letett Kisbaráthegyben (Győr m.) egyszerü
s a felsőlövőiek küldöttsége igaz részvét- földmives szülőktől. Középiskoláit és a
tel utolsó útjára, Az egyházkerület nevében theologiát Győrött, Sopronban, majd a jé-
Kapi Béla püspök mondott ravatalánál
gyászbeszédet, reámutatva magasztos sza-
vakkal arra a nagy veszteségre, amely
halálával egyházunkat érte.

Madár Mátyás.
1853-1917.

Madár Mátyás felpécí'[evang. lelkész el-
hunytában nemcsak családja siratja a jó
férjet és édesapát s nemcsak gyülekezete
vesztette el benne a hű lelkipásztort, ha-
nem egy házi közéletünk is egyik számot-
tevő alakját. Szivet megejtő nyájasság fér-
fias határozottsággal, derüs életkedv ko-
moly papi [ellemmel, magas röptü költői
lelkület mély tudással, érdemeit piacra nem
vivő szerénység bátor föllépésseI, imponáló
megjelenés puritán egyszerüséggel páro-
sult egyéniségében. Akik csak ismerték,
tisztelték, becsülték, azerették. Szerették
jó szivéért, előzékeny modoráért; tisztelték
és becsülték a magára vállalt feladatok
végzésében' kifejtett lankadatlan buzgósá-
gáért, széleskörü alapos készültségéért, a
legbonyolultabb egyházi ügyek mérlegelé-
seben is helyes érzéket tanusító képessé-
geiért. Nem kereste sehol) es soha az el-
ísmerést, kitüntetést; de szerette s igaz
örömmel és rátermettséggel végezte a '
munkát. Ez volt az oka, hogy egYháZme-1
gyéje, egyházkerülete, sőt az egyetemes
egyház is sorra tisztelte meg bizalmával. nai s a heidelbergi német egyetemeken
S ő derekasan meg is felelt minden reá végezte, jeles sikerrel. Sok jeles bizonyit-
ruházott tisztségnek. Munkaszeretetével, ványú ifjú van, akik az élet iskolájában
sokoldaluságával a legellentétesebbnek gyönge osztályzatot tudnak csak szerezní,
látszó bizottságokban is becsülettel meg- sőt akárhányszor el is búknak. Madár M.
állta a helyét. A számok józan gOndOlko-1 az élet szigoru klasszifikációju iskolájában
zásu, reális ernbere tudott ideálokért is is megérdemelte a jelest, Ami Istenadta
lelkesülni, hevülni. S hogy csak néhány és I tehetsége, praktikus észjárása mellett szor-
főbb állásában említsük: akár mint egy- galmának és akaraterejének tulrjdonítható.
házmegyei számvevőszé~i elnököt: akár Mert ő nem azok közé tartozott, akik az
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~letbe kikerü~ve Ielhagynak ~ tanulással, hatott hozzá. Szíve, ajtaja nyitva volt min-
-önmaguk tovabbkepzesevel. Ö olyan jó dig és mindenkinek. .
pap ~olt, aki a közrnondás szerí~t "holtig A buzgó lelkésznek értékét hamar fel-
tanul., S hogy a folytonos munkában meg ismerték gyülekezetén túl az egyház me-
-neI!l faradt, .egy percre sem, sőt abban I gyében is. S már mint 35 éves fiatal a ot
-tal alta az elet legnemesebb élvezetét, en- a fehér-komáromi egyházmegye élér~ ftlí-
~e~ a~ vol~ az oka, mert lelkével hite és tották. Hogy e mínöségtien hogyan felelt
lma~s~ga al,tal, az Is~enbe ~apcsolódott. meg a hozzáfüzött várakozásnak, mutatja
1t~I:::al~~o:~ !e~ek pedig ~~~ atkO\hane,m az, hogy felpéci lelkésszé történt megvá-
-ol nehéz 1 r z ~ mu? a. an; s a meg lasztatásával az egyházmegyéből való tá-
"y. , . egyén IS,.vallam .~ teher, az vozása után utódja -- az esperesi székben
Imádságból m~n~Ig uj meg ~J er~.t nyer három kíváló elődjét jellemezvén - szék-
,1l.~nak hor~oz~s~ra, a m~ga el~ t~zott fel- foglalójában azt mondotta: az ő példaképe
.~ ~to~{ ye~zesere, Madár Matyas ilyen azonban az érdemesek között is Madár
Jmadko,zo Jelek yolt ...Szép~n ~rja hanyatló Mátyás az ö János-apostoli lelkületével .. ,
,alkonyan, IS egyik koltemenyeben: Az egyházmegye bizalma Győr megyében

Gondok között folynak napjaim is hamarosan feléje fordult. S egyéb tiszt-
Bánt a jelen, nem biztat a jövő: ségek mellett .egyík legfontosabb helyre
Csüggedezve visznek lábaim, a számvsz. elnöki székbe ültette. Ez állá~
Az est közelg, az árnyék egyre nö. sában maradandó érdemeket szerzett A
Fölfelé száll imádkozó lelkem: győr-egyházmegyeí gyülekezetek az őve-
Taníts Uram, imádkozni engem. zetése és irányítása mellett mind szép fej-

, E .. w...: .. lődésnek indultak. Tehetsége és szorgalma
. gy eVI nev~loskodes es kaplankodás iránt a dunántúli egyházkerület, sőt az

utan .I\arsay. Sandor ol~ala mellol a nagy- egyházegyetem is elismeréssel adózott s
v~legl (F~her vm.) gyulekezet egyhangú több bizottság beválasztotta
bizalma hívta el a lelkészi állásra. Itt ala- .
pitott J 880 ban családot is nőűl vevén Madár Mátyás gyülekezeti teendőí és
.Szalay Sándor somlószöllösl l~lkész leányát so~oldalú bizottsági hivatalos elfoglaltsá-
13 évi céltudatos és eredményes egyház, gm mellett tudott Időt szakítani az iroda-
-ép~tő !llunka után a felpéci (Győr vrn.) l~~. ~üvelésére is. Az e.~yházi lapo~ban,
'hajdani artikuláris, nemesi gyülekezet vá- különösen a "Harangszo -ban megjelent
lasztotta. me,g papjának. Mindegyik állásá- v~r~~i .és ~ohás~ai révén e l!apt~r olvasói
'ban ~gy~~{~ő %ondja ~rra írányult, hogy k~.zul I~ blz.onyara s~kak, el?tt Is~eretes,
-egyházközségét snyagilag minél szilárdabb Költeményeíben amely erzesek es han-
alapra fektesse. Mert sokszor hangoztatott ~ulatok t?lm~csolója volt. Közvetlenség
elve s meggyőződése volt, hogy úgy az es. me,legseg Jellemezte e tekintetben is,
egyes családok, mint egyéb társadalmi in- mínt altalában egész egyéniségében. Papi
tézmények, tehát az egyházak életboldo- mivolta tükröződik vissza verseiben is.
gutásának és fejlődéséFlek egyik elenged- ~ap volt minden ízében, a 'családban, az
hetetlen föltétele a függetlenség, az anyagi el,et}Jen; pap, ~miko.r tolla~ fogott is Ki-
rendezettség. Veleget ő indította virágzás- zar?lag. a vallásosság, a hít, az Istenben-
nak; s az ő érdeme, hogy Felpéc ma valo bízalom s az Isten akaratán való
egylke a legjobban szituált gyülekezetek- megnyugvás ~~ngj~ sz?lalt meg; lantj~n.
nek. Egyhazanak anyagi megerősödésében! Ez ~lserte sírjába IS Míkor magat operál-
azonban csak eszközt látott hívei szellemi tatm Pestre ment. noteszébe utoljára eze-
és valláserkölcsi nívójának emelésére Azért ket a szavakat írta: ,,-Erőm gyönge, remé-
mindenekelőtt és legkiváltképen lelkipász. nyem kevés; de legyen meg az Úrnak
tora volt gyülekezetének. Lelkipásztor a akarata. í< S nehéz, kínos szenvedéseít az
szó igazi, nemes értelmében, aki híveinek < Isten ll:karatán való szelid, türelmes meg-
minden sorsa és életviszonya iránt meleg I nyugvassal hordozva, az Ur akaratából
érdeklőnsei viseltetett, Akinek valami 11917 április l!:l- én csöndesen, egy jobb és
fájdalma, panasza volt aki valami tanácsra szebb világban bízó lélekkel elhunyt.
útbaigazításra szorult,' bizalommal fordul~ I . K' SISS amu.

•.
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erélyt'. munkása, lángoló buzgalmu örállója,
volt. nA predikátor élete a nép evange-
lluma", ezt az igazságot hirdeti az ő mü-

Egyházunk jelesei sorában méltó, hogy ködése is. A túlfeszített munka őrölte meg
kegyelettel emlékezzünk meg "". 1914 testi erejét. 1914. december 6án bekövet-
dec. 3-án elhunyt Horváth Dezső veszprémi kezett halála, a veszprémi gyülekezet nagy,.
lelkészről, ki tettekkel szolgálta egyházát súlyos veszteségét jelentette Kiváló kariz-
azon a helyen, ahol Isten országának csen- mái gyümölcsöztetésével arra az útra ve-
des, zajtalan építő munkáját végezve ha- zette a veszprémi városi gyülekezetet,
lálig hü volt a reá bizottakban. o _>.),:i;~-;, amelyen mindeddig haladva a fejlődésnek

Horváth Dezső 1852 április 27-én va-j s megerősödésnek kézzelfogható jeleivel
dosfán született szegénysorsu polgári szü- bizonyítja életképességet és azt, hogy ma-
lőktől. 1858-1861-ig a vadosfai elemi
népiskolába, 1861-1863-ig a harkai (Sop-
ron m.) elemi iskolába járt. Középiskoláit
s theol. tanulmányait Sopronban végezte;
azonkivül egy évet töltött a bécsi theol.
fakultáson. Iskolai Iévei - mint maga írta
- sok nehéz megpróbáltatások között
teltek el. 1877-ben lelkésszé avattatván,
előbb Pakson,majd Hidason működőtt mint
segédlelkész.1883-ban hivja meg lelkészéül
a veszprémi egyházközség. Hogy műkö-
dése mínö korszakot jelent itten, arról a
kövek is beszélhetnek nemzedékről-nem-
zedékre abban a sok vihart látott, de szebb
jövőre hivatott gyülekezetben, melyet úgy
lelkészi, mint 1913-ig viselt tanítói hiva-
talában is szivvel·lélekkel, apostoli buz-
gósággal szolgált s vasakarattai vezérelt
a megpróbáltatások árján a biztos fejlődés
révpartjá felé. Az 1893-iki pusztító tűzvész
után, - melyben templom, iskola, lelkész-
lak porrá égett - gyülekezetének szo-
morú állapota, az inség ijesztő képe ama
hd vezért s lankadatlan építő munkást
mutatja benne, ki akadályt győző kítar-
tással küzdi kí egyháza számára a meg-
élhetés feltételeit. Mikor erőtelen egyháza
részére kis kezdetből nagyot akart, Isten
után a hitsorsosokhoz s nemesszívű em-
berbarátokhoz fordul. Hangyaszorgalommal
gyűjtötte s .növelte az alapot - különösen
az áldott Gusztáv Adolf-Egylet tartós gyá-

...rnolításának megnyerésevet - a jobb jövő
biztosításához. Mint a gyámíntézetí szere-
tetmunka hivatott képviselőjét látjuk őt
egyházm. gyámintézeti elnöki, valamint Petrik Gyula.
egyházker. gyámint. jegyzői tisztében. A
reá bizottaknak valódi lelki atyja, exponált Petrík János Jakabnak, a soproni liceum
helyen levő gyülekezete igazainak a más és theologia egykori nagynevű tanárának
egyházbeliek tiszteletét is kiérdemelően emléke még mindig kegyelettel él sok
hd szószólója,egyházának rendkívül sok- dunántúli hivünk szívében. Ennek egyik
oldaluelfoglaltságaközepette csüggedetlen fia volt Petrik Gyula, ki 1843-ban Alsó-

JI orváth Dezső.
1852-1914.

Horváth Dezső.

gasztos hivatását felfogva é város kebe-
lében csakugyan be is tölti rendeltetését
míndvégíglen .: Ki hű vala a reá bízottak-
ban, annak emléke legyen áldott.T. E.



:szeliben született, -ahol édesatyja akkor
lelkészkedett. Tanulmányait azonban már
a soproni liceumban folytatta s a pesti
egyetemen fejezte be. Fiatalabb éveiben Egy híven munkálkodó és Úrához mind
Sopronban ügyvédeskedett, majd a gond- a halálig hű szolgatársunk szólíttatott el,
viselés 1881-ben Alsólendvára vezette, Itt váratlanul élete delén, munkálkodásának -
egyházáért rajongó nejével Bellezay 110- -kellő közepéből és sírbaszállásával benne
.nával vállvetve fáradoztak a szétszórtan mindenüket elvesztett szerettei köréből.
.élő evangélikus családok összegyüjtésével. 1916. év aiigusztus -hó 6-án elhunyt Csók
Évenként többször Battyándról hozatták György miskolci evang, lelkész-testvérünk,
le a lelkészt és saját hajlékukban tartattak I a nagy Zelenka Pál közvetlen utóda szép
vele istentiszteletet. Az így megindult moz- miskolci gyülekezetünk élén. Mindössze

negyvennyolc éves volt s annyi áldott
szép eredménnyel bíztató, oly benső el-
hivottságtól ihletett .lelkipásztori szolgála-
tát megelégelte az Ur.

A mi lelkészeink - hála Istennek ~ a
legkülönfélébb kegyelmi ajándékokkal
vannak megáldva: egyik a nyelveken szó-
lás, másik a tudományok ismerete, amaz
a mély kedély, emez a világos értelem
adományát kapta. De nem utolsó s mind
e kegyelmi ajándékoknak áldott felhasz-
nálását még fokozó a lelkipásztor családi
életében megragyogó lélek szépsége.

Egy koporsója zártáig gyászoló özvegy
és nyolc jó gyermek lelke ölelte át a ke-
mény, az édes [ó apát és drága férj et ta-
karó koporsót. '. Prédikálnak azok a papi
házak, hol olyan meghitt, egybeölelő sze-
retet építi meg templomát, aminő ez Aty-
jához tért nemes testvérünk családjában
lakozott Prédíkálják: na szeretet erős,
mínt a halál U ,

Jóságos szelid arca maga volt a szere-
tet ajánló levele. Bizony többet ér az élet,
hogysem mint a szó, keményebb a tettek
beszéde, mint a szavaké. A mi papi há-
zaink, az Ilyenek, mint megdicsőült Csók
testvérünké, a leghathatósabb predíkáclók :
jaj volna nekünk, nemzetünknek és egy-
házunknak, ha e nemes, tiszta, ősi eré-
nyekkel megáldott papi családok meleg
evegője nem áradna szét áldó erőként li

tmí evangéliklis népünk révén társad al- '
munkba. Innen, ezekből lélekzik még az
eszményekért dolgozni, élni akaró 6nzet-
fenség. .

Tegyünk egy virágszálat a buzgó lelkész
és jó édes, apa koporsójára ...

Elete rövid volt, de áldott hatása tovább
él - emlékével - a lelkekben.

A gyülekezet kap - mint kapott -- új
pásztort, 11 szószék nem marad némán, IlZ
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Pettik Gyula,

galom mind szélesebb körre terjedt s buzgó
fáradozásuknak volt eredménye, hogy
1899-ben már megalakult az alsólendvai
szórványgyülekezet, mely 4 évvel később,
1903-ban' már megválasztotta első lelkészét
s ma mint egyházunknak egyik végvára
áll őrt -az evangéliom mellett Zalának déli
részében. Petrik Gyula ezen' általa szer-
vezett gyülekezetnek élete végéig buzgó
felügyelője volt Meghalt 1916.április 20-án.

T. D.

Csók György.
1868-1916.



79

Úr elküldi a maga szőlőmíveseit, kik a tarhoz vezette. Házasságukat nyolc~ gyer-
kihullott ásót kezükbe veszik, oh de az' mekkel áldotta meg az Ur.
árvák sírva siratják kenyérkeresöjüket, I A megboldogult a háború tartama alatt
hintse áldását rájuk a ragyogó napsugár- tábori lelkészi szolgálatot teljesített s e
ban Ö, ki gondot visel az árvamadárra is, minőségében is teljes buzgósággal, sőt
ki a megszakadt édes apai szív szeretetét önfeláldozással teljesítette nehéz köteles-
--- ezt az imádságot - egeibe fogadta, az ségét Egyházmegyéjében a körlelkészi te-

x örök Szeretet. .. endőkön kivül ő. látta el az esperességi
Csók György született 1868. julius 4-én pénztárosi tisztet is. A miskolci Vörös

Sajókazán (Görnör). Gimnáziumi tanulmá- Kereszt Egyletnek tevékeny főtitkára volt.
nyait Rimaszombatban és Késmárkon vé- Legyen emlékezete örökre áldott.
gezte, a theologiai tudományokat Eperjesen D. L.

Hazai evang. lelkészi karunk aránylag
még fiatalon eUfúnyt kiváló tagjának élet-
rajzi adatait a következőkben adjuk:

Nemes tisztviselő családból szül. Mískol-
con, hol a népiskolát és a gímn. alsó osz-
tályokat, Késmárkon a felsőbb osztályokat
és Pozsonyban a theologiát végezte, mely
utóbbi helyen főleg Schneller 1. volt reá
nagyobb befolyással s a .Gondolat" theol.
ifj. folyóiratot is szerkesztette. Egy fél
évet töltött -alulirottal egy szobában is
lakott - a halle-wittenbergi egyetemen,
ahol különösen Erdmann tanár bölcseleti
és Beyschlag uj szövetségi előadásai von-
zották. Onnan Margonyára Dessewffy Pál
családjához ment nevelőnek, kit később
kivánságára el is temetett. A budapesti
magyar egyház kebelében Győry Vilmos
költőpap oldala mellett segéd- majd h. lel-
készként 1883-1891-ig müködött s már-

. már is emlegették, mint utódját. Majd el-
fogadta a krisbai csángó gyülekezet meg-

~ hívását, hol 1891-től 1899-ig volt. Zelenka
püspök szólította el onnan missziói lelkész-·
nek Miskolcra, majd egy évi működése
után sátorállal lelkésznek, hol 1900-1906-ig

li7Úigatta. Szirken (Gömör vrn.) 18jeszten- sáfárkodott. Itt valósággal ő emelte kis-
deig müködött híveinek igaz megbeesüle- ded gyülekezetét. Egyéniségének varázsa,
sét és nagy szeretetét viva ki. 1909-ben tudásának imponáló biztossága és főleg
Miskolcra került Zelenka Pál püspök mellé bámulatos szónoki ereje rövid időn belül
másodlelkésznek, kinek halála után egy- meghódította, szinte lebilincselte az ujhe-
hangulag lelkészévé választotta a nemes lyieket és zemplénieket. Ref. lelkésztársával
miskolci egyház, melynek kebelében köz- Fejes István püspökkel fölváltva volt kü-
becsülést érdemelt ki szerető lelke kornoly, lönböző alkalmakkor az ünnepi szónok a
buzgó munkálkodásával. 1893-ban nősült I templomban és a megyén. 1906. szept. ha-
meg, mídön az eperjesi régi hitbuzgó csa- vában került Eperjesre, ahol Zelenka és
ládok egyik sarját: Schusztek Emmát 01- Geduly püspök és hű barátok támogatása

Csók György.

Korbély Géza.
1859-1916.



mellett gyors .egymásutánban a kollégium sorvadás, a haldoklás és fájdalmas búcsú-
ígazg, választmány ának elnöke, sárosi es- zás volt reá nézve. A hatalmas szellem
peres, tiszakerületi főjegyző és pénzügyi a keserü ,vivódás napjait élte át hónapokon
bizottsági elnök, egyetemes jegyző és tör- át a testi szervezetén elhatalmasodó kór
vényszéki biró, sőt zsinati tag lett. Sokan Ikinjaival. Fényes egyházkerületi szereplése,
az időközileg lefolyt püspök", álasztás al: főleg "müremek" égbe szárnyaló fohásza,
kalmából püspöknek is óhajtották. Eperje- amely - mint Geduly püspök mondja -
sen búvára volt az egyház, a sárosi espe- a vilagháború véres évei között tépett lel-
resség és a kollégium összefonódó törté- künket, sebzett szívünket vitte, ragadta
netének, II sárosi esperesség levéltárát és magával ellenállhatatlanul a megsegítő, a
a lelkészi fizetést rendezte, a tűzvész által kegyelmet adó úr atyai irgalmának zsá-
megrongált templomot renoválta s az anya- molyához, hattyúdala vala. Idegélete nem-
könyvek betűrendes tárgymutatóját elké- sokára a tátrai üdülés dacára összetörött ...

Egy sötét emlékü novemberi napon, b. e.
királyunk halála napján mindnyájunkat
megdöbbentő, megrázó módon jutott köz-
tudomásra e szomorú tény. Múlt évi dec.
27-én tüdőgyulladás vetett véget Mískol-
con, hol pihenésre vágyott, áldásos életé-
nek. A miskolci templomban Geduly püs-
pök és Deák J., mint h. lelkésze, a teme-
tőben Liptai L. alesperes és dr. Maléter
I. kolleg. igazgató búcsúzott el tőle. Be-~
tegsége alatt és halálos ágyán nején és
egyetlen katona-fián kívül barátja Gömöry
J. eperjesi főgimn. igazgató hálás elisme-
résre méltó szolgálatot teljesített. Hagya-
tékát képező igen tekintélyes könyvtára
Geduly püspök közbenjárására az eperjesi
theologiának, értékes kéziratgyüjteménye
a tiszakerület birtokába jutott.

De hadd jellemezze őt, évtizedek óta
többünknek egyik leghüségesebb barátját
"a hálás emlékezet igazán bánatos könnyei
között" . s .mínt leghívebb, legönzetlenebb,
legkiválóbb munkatársai egyikét" maga
Geduly püspök a tiszai egyházkerület mult-
korl miskolci közgyüléséhez intézett jelen-
tésében eképen:

Korbély Géza. "Vele a magyarországi evang. egyház
egyik legzseniálísabb szelleme szünt meg

szítette, az elemi és polgári iskolának uj világoini nekünk. Ismeretei az egyházi
otthont emelt. Az 1915. évi egyetemes közélet csaknem minden ágában egyene-
közgyülés alkalmából a Deáktéri templom': sen a tökély határait érintették. Senki nála
ban még nagy .beszédet tartott "egyházi tökéletesebpen nem mélyedett el az egy-
és nemzeti hitvallásunkról a keresztviselés ház [ogába, közígazgatásába, pénzügyébe,
napjaiban;" a mult évi sárosi esperességi történetébe. A legbonyolultabb pénzügyi
közgyü1ésen egy szerencsés klíníkaí mütét kezelés titkaiba épúgy be tudott hatolni,
után még ő elnökölt satiszakerület kas- mint amennyire tisztán állott .előtte mín-
sai közgyülésén még ö vitte a főjegyzői den pillanatban minden tényező hatásköri
tisztet és istentiszteletén még ö ímádko- érdekeltsége bármely felvetett közéletí,
zott. De idegrendszere kimerült, s Tátra- egyházi kérdésben. Iróasztalának fiókja
széplak csodálatos levegőj é sem adta vissza egyháztörténeti szempontból utólérhetetlen
egészségét. Az egész 1916. év már csak a monograííkus becsü irott lapoknak köte-
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tekre menö bőségét rejtegette. A~';'sár(')si I
esperesség, az eperjesi egyház multjáról
oly sok becses, közérdekü, fáradhatatlan
kutatás és Írói genie gyümölcsét képező Önérzetes protestáns hitével, alapos kép- .
feljegyzések maradtak utána, amelyek, ha zettségével és tudásával. .Ielkíísmeretes
szerzőjüknek '\ ideje maradt volna' a nagy- kötelességteljesítésével, békés s míndamel-
szerű mű folytatására és befejezésére: va- lett igazságszerető lelkületével, törhetetlen
lóságos országos közfeltünés jelenségei akaraterőtől sarkalt áldásos társadalmi
közt tették volna ismertté történetírói ne- mozgékonyságával 40 évig szolgálta egy-
vét hazánkban. Epily becses, - és a gya- házunkat a nyire gy házat evang. főgimná-'
korlati lelkészek számára, de mindazoknak I ziumban Leffler Sámuel, aki 30 évi tanári
is, akik a nagy lelkek eszméit, gondolatait és 10 évi igazgatói müködésével nagyon
élvezni tudják, - értékes kézirat gyüjte- .
mény hever kiadatlanul asztalán, gondola-o
tok, eszmék, szakszerüség szerint csopor-
tosítva, amely gyüjtcmény azt a nevet
viselhetné: kíváló elmék örökbecsü mon-
dásaí. Micsoda fáradhatatlan szorgalom és
éles itélőképesség kellett a magyar és a
külföldi világirodalom legklasszikusabb
nagyságainak műveíből e kötetekre menő
anthologia összegyüjtésére!

És aztán ecseteljem-e az ö szónoki nagy-
ságát? Az ö páratlan hevét, eszmegazdag-
ságát, mély itéletét, a legnemesebb páthosz
magával ragadó szellem- és szivgyönyör-
ködtetö, lelkesítő erejét!? Igazságos érzü-
letét, szókimondó bátorságát, amellyel a
nagy multnak és a jövendő reményének,
a történelmi osztályok és a- küzdö mun-
kásmilliók érdemének egyaránt megadta
a magáét és amellyel a forró honszerelem
tüzét oly magasztosan tudta Igazolni az
igM evangelíkus szív egyházszeretet ének,
buzgóságának és áldozatkészségének ma-
gasságaíval! Azok a jegyzőkönyvi mellék-
letek, amelyekben ő fejezte ki kerületünk I

részvétét elhunyt nagyjaink családjaival, '1
s örömét a KrIsztus szolgálatába lépett uj
egyházi közéleti tényezök munkába lép é- LL~_·U;_-~~........2~-"--~---=--''----'''''--_-'''''--''--'''--_"''---''~_'
sével szemben - örökbecsü remekművel
maradnak az aranyszájú, arany tollú és
aranyszívű főjegyzőnek !

Sokoldalu képességeit, nagy tudását és
gyakorlati ismereteit a közegyház számta-
lan munkamezőn vette igénybe s ö rnín-
denütt kíválónak, igaznak, rátermettnek
bizonyult, akár hosszas lelkészi, majd es-
peresi, akár kerületi főjegyzői, pénzügyi
bizottsági, kollégiumi ig. választmányí egyh.
elnöki, akár egyetemes jegyzői tevékeny-
ségét vizsgáljuk." .

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás.
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Leffler Sámuel.
1851-1915.

Leffler Sámuel.

reászolgált nyugalmaztatásának már leg-
első esztendejében: 19J5. december 19-én,
életének 64~ik évében váratlanul s hírte-
lenül mondott végbúcsút a vele 42 eszten-
deig boldog egyetértésben élt nejének:
Gdovin Saroltának s egyetlen fiának: dr.
Leffler Bélának, valamint szeretett intéze-
tének és számtalan tanítványának.

A kies Rima-völgyének szülötte kiváló
sikerrel végezte el a theológiai tanulmá-
nyokat s több előkelő családnál nevelés-
ködvén annyira elsajátította a gyakorlati
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pedagógiát, hogy egy évi segédlelkészi I után előbb Bácsfaluban, később Újfaluban
Il!ű~ödése ut~n a t~ná~i pályára ~al? .~t-I~anító}~llást váll.~lt. Utóbb~helyről ~849.
lepese semmi nehezsegbe nem utkozott. Jan. 2t-en menekult s Nagyvaradon beallott
Segédlelkészből tanár lett s e tanári mű- katonának s mint vadász szolgált Ormay
ködését a nyiregyházai ev. főgimnáziumban Norbert ezredében. A szabadságharc leve-
kezdte, ugyanezen intézetnél folytatta és retése után 1849. aug. l3-án Világosnál a
be is fejezte. fegyvert letette. Innen három heti bujdok-

Nagy előszeretettel foglalkozott a latin lás után szülöfalujába visszatért. Előbb itt,
nyelv és irodalom tanításával-Tanitványaít majd -Türkösben, később Hosszúfaluban
istenfélő, józan, becsületes életre oktatta működött ismét mint tanító és s. lelkész-
s a nemes törekvését megértők mindíg r Ezen minőségében annyira kitüntette ma-
határtalan tisztelettel s meleg szeretettel gát, hogy szülőfaluj~, Bácsfalu _1857b~en
vették körül derék mesterüket, a "kedves .
Samu bácsit". ~~~~'"""'""~ ••••

Szókimondó, de nem sértegető termé-
Iszete, vidám kedélye, meleg, őszinte ba-
.rátsága által állandóan jő viszonyt tartott _
fenn tanártársaival.

A jótékony egyesületekben míndvégíg
önzetlenül munkálkodott s ez által felejt
hetetlenné tette nevét különösen a nyi-
regyházai nőegylet által fenntartott "Er-
zsébet-Árvaház"-ban. -

Élő hite a szív emberévé avatta őt s
mint ilyen büszkén vallotta magát evan-
gélíkusnak, Hogya nyiregyházai ev. egy-
ház másodfelűgyelői -és templomegyesületi
tísztségelt évtizedeken át viselhette, azt
odaadó buzgalmával vivta ki.

Hosszú és áldásos munkássága a leg-
felsőbb helyeken is elismerésre talált. Földi
kírályunk a kir. tanácsosi címmel, mennyei
Urunk pedig boldog halállal tűntette ki.
Minden gyötrelem és szenvedés nélkül
szólította őt magához. ~ "Azigaznak em-
lékezete áldott!" .

. Borcsa Mihály.
1824-1913.

Született: Bácsfaluban 1824. febr. 1:2-én.
.» A :helybeli elemi iskola végzése után 1839- Borcsa Mihály.
ben a brassói ev. szász gímnázíumba ment,
ahol a nyolc osztályt végezte és 1844-ben
tógátus lett. A szászok magyarellenes ví- egyhangú lelkesedéssel lelkészéül hívta
selkedése, amit vele is mindig éreztették, meg. Előbb l851-ben nőül vette Baczony
annyira elkeserítették, - irja Ő, - hogy István aldobolyi ref. lelkész leányát, Bor-
1848-ban az iskolából kilépett. Kilépését bálát, 1854-től 1904-ig, vagyis 47 évig szol-
megelőzőleg a szász diákokkal szemben gált mint lelkész, nyugdíjban töltött 9
folytatott hazafiaskodása míatt a városi évet, meghalt 1913. dec. 3-án 89 éves ko-
tanács börtönébe került, ahonnan Gödri rában,
János nagybátyja, törvényszéki biró köz-I Hosszú és áldásteljes
benjárására szabadult ki. Kíszabadulása Iminden idejét a csángó
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szellemi életének előbbvitelére, a magyar 1szász ev. egyházkerülettől elszakadása és
haza és nemzet erősbítésére szentelte. a tiszai ev. magyar kerülethez csatlako-
Magyar volt haláláig nemcsak szóban ,és zása tizedik évfordulóján 1886--1896. Ma-
cselekedetben, de még ruházatában is. Er- gyar egység jöjjön el a te országod!"
zületének, gondolatainak hű kifejezője ama Az iskola' homlokzatán: "Halld meg ma-
két felirat, amelyek a templom kapuján és gyar nemzet: mely nép buzgón ápolja ta-
az iskola homlokzatán olvashatók. A tem- nodáit, nem nyomorog, hanem él s élni
plomkapu felett: "A brassómegyeí tizen-j fog üdvére földi s égi honának. " .
~gy magyar egyházközségnek az erdélyi N. K.

83

Fityer gazda kölcsöne.
Elbeszélés Irta: Kendi Sámuel.

Egyik verőfényes tavaszi napon nagy
haraggal állított be az. ősz Pityer Ferenc
.a takarékba.

- Tekintetes urak, hiba van 1 Igen nagy
hiba!

- Mi az a nagy hiba? - kérdezte
tőle az intézet pénztárosa.

- A hiba itt van ebben a nyugta-köny-
vecskében. Harmincegy évvel ezelőtt vet-
tem fel a takaréktól 600 pengő kölcsönt
s azóta minden éven fizettettek velem az
urak 39 pengót. Nemde ugy van?

- Persze, hogy ugy van.· Hat és fél
százalékkamatot fizetett míndíg : - mondta
neki a pénztáros.

- Még jó, hogy beismerik az urak! -
folytatta Pityer gazda haraggal. - Nohát,
tudják meg az urak, van nekem egy cso-

. dás jófejü unokám. Ugy tud számítani az
Isten adta, mínt a vizfolyás. Hát az a gye-
rek kiszámította, hogy, harmincegy év alatt
nem is egyszeres en, hanem már kétszere-
sen visszafizettették velem a kölcsön vett
pénzt az urak. Vagyis a hatszáz pengő
helyett fizettettek velem már ezerkétszáz-
kilenc pengöt. Nem szégyenlik magukat
az urak ilyen dolgot elkövetni! Ha van
lelkük, legalább is ötszáz pengőt azonnal
visszaadnak nekem.

- Hohó; ne beszéljen olyan ostobasá-
gokat! Nemhogy magának járna vissza
pénz, sőt inkább még most is az egész
ezerkétszáz korona kölcsöntőkével tarto-
zik. Nem törlesztett belőle még ez ideig
egy fillért sem j -- magyarázta neki a
pénztáros.

- Micsoda?! - lobban még nagyobb
haragra az öreg atyafi. - Kétszer lefizet-

tették velem s még is én tartozom! Tyü,'
azt a... > .

A pénztáros szintén indulatra gerjed az
atyafi beszédétől, arca tüzpírban ég, amint
kiáltja:

- Hogyan tud már ilyen ostobaságokat
össze-vissza beszélni: Hiszen amit fizetett,
azt csupán kamatra fizette. A tőkéből
semmit sem törlesztett ...

Ámde hasztalan kiabál a makacs fejü
öregre, nem tudja megértetni vele a dolog
mibenlétét. Erre aztán az intézet egyik
könyvelője áll az atyafi mellé s mosolyogva
azt kérdi tőle:

- Mondja csák, bácsi, mit vett maga'
annak idején azon a kölcsönkért hatszáz
pengőn? .
. - Tyü, én igen szerenesés vételhez

jutottam akkor! - mondta dicsekvő han-
gon az atyafi s az indulatát jníntha csak
elfujták volna. - Négy hold fáintos rétet
vettem rajta. Tudja, tekintetes ur, olyan
rét az, hog-y legtöbb esztendőben három-
szor is megkaszálhatom. Vagyis most már
nem magam, hanem a fiaim kaszálgatják

- Mennyit ér körülbelül az évi széna
termése? - kérdi tőle a könyvelő.

- Hát ugy még nem számítottam utána,
de annyit mondhatok, kétszáz. pengőért
nem adnám oda.

- A kétszáz pengő helyett számítsunk
csak kétszáz koronát s ugy is a harminc-
egy évi termés ára kitesz hatezerkétszáz
koronát; - mondta a mosolygós arcu
könyvelő s aztán azt kérdezte az atyafitól:

- Hát magát a rétet mennyiért adná
most oda?

- Igértek érte már háromezer pengöt
6*
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is, de én még négyért sem .adnám oda; IgátóI, hogy mennyit ad vissza a takarék-
- felelte Pityer Ferenc. . pénztárnak abból a nyolcezer és egynéhány

- No, mi csak számítsunk hatezer kO-, száz korona tiszta haszonból, amihez In
rónát, mely az előbb számított harminc- takarékpénztár pénzén jutott? . I ,.

egy évi terméssel együtt kitesz tizenkét- - Hehehe! - nevetettjóizüen az atyafi.
ezerkétszáz koronát. Elég szép summa. - Figurás ember a tekintetes úro Most;;
Többel, mint nyolcezer koronával megha- már én is értem a csiziót. _.. Megbocsás-
ladja a tartozását és az eddig fizetett ka- sanak, hogy alkalmatlankodtam. Isten áldjm
matját. En pedig azt kérdezem most ma- meg az urakat.

,
CiBizzá! ó.t. én Ie!lem,
CiBizz az 7l'tdan;
~~5e~it 5Zi~e5en,
CIllinden dajo-ddan!
c:3ZecsiiJ~edj e!,
CiJt m~'t a 'teJJe!'
CS a zMd, tét után
U1-' ta~as-z;O-et.
Clllinden ~it.a'tdan,
0Zinden ~és-zdenJ
~J~éd téJed m~an.
cI{;,,- &ten.

CiBiz-zá!ó.t. én Ie!lem.
CiBizz az 7l'tdan;
~~seJit s-zi~sen,
Clllinden da;o.ddan!
CiBá't a ~ész nan,
ds}en e! nem t.aJ,;
Cll.aJ,o.dd mint a CllTent6-
'C!Zem let.et a dal
(31:ö..lsze1:etet,
Ué'fi a ~észdenJ
Uéde!mezd letlúnlet
&;"- Cktene

Hsrre melne Seele" vsllésos n~pdalból Iord, Vértesi Zo/táa

.A ruttkaí ágo h. ev. anyaegyház megalakulása.,

,.

Emlékezetes, felemelő és lefolyásában I A közgyülést Dr. Vanovícs János espe-
máltóságteljes közgyülésnek voltak része-I ressegí felügyelő úr Nagytiszteletü Hodzsa
sei a ruttkai ágo h. ev. egyház tagjai 1916. János főesperes úr társelnökléte alatt ve-
évi május hó ,14-én. zette.

Ezen a napon szakadt el a ruttkai fiók- A felügyelő úr méltatta a ruttkai egy-
egyház a záthurcsányi anyaegyháztól. . háztagok buzgóságát és áldozatkészséget,

Ruttka ágo h. ev. lakói már ló évvel amellyel dacára a világháború nagy meg-
ezelőtt felépítették szép templomukat, de pröbáltatásaínak, lehetövé tették egyházuk
a záthurcsányi anyaegyháztól elszakadni önállósítását,
'8 önálló anyaegyházat alkotni csak a múlt A felügyelő úr a jelenvolt egyháztagok
év május hó 14-én vált lehetségessé. . általános lelkesedésének és szívük hő óha-
-A törhetlen hít és ..az evangélium ereje jának adott kifejezést, amidőn a fiókegy-

áthatotta a ruttkai híveket, amidőn. össze- háznak anyaegyházzávaló alakulását ün-
fogva, nem nyugodtak míndaddíg, _míg népélvesen kimondotta.
leányegyházuk anyaegyházzá vált. Szivük, Alighogy szavai elhangzottak, a közgyü-
lelkük hő vágya teljesült végre a múlt lésen nagy számban jelenvoltak protestá
év május hó l4-én megtartott közgyülésen. öntudattal és vallásos bensőséggel énekel-



ték:a nag~reformátor Dr. Luther Márton IRuppeldt Fedor. Az első rendes ielkésze-
díadalmí énekét, az" Erős vár a mi Iste- a ruttkai ágoh. ev. egyháznak MihálEndre.
nünk" egyházi éneket. I Amidőn Ruttka községe egy uj anya-

Az ének elhangzása után a főesperes úr eg!.házzal gyarapodott, kivánjuk, hogy az
• igen tanulságos és a hallgatóság feszült

figyelmét lekötő előadást tartott Ruttka
község egyházi történelméből.

Előadásából megtudtuk, hogy Ruttka
község már az 1275-ik évben létezett s a
reformáció folyamán volt 300 ágoh. ev. és
70 róm. kath. vallású lakója. Ruttka köz-
ségnek jelenleg -van 6060 lakosa s ezek
közül ágoh. ev. vallású 2000.

A közgyülés azután megválasztotta anya-
egyházának tisztviselőit.

Az egyház csak önmagát tisztelte meg,
amidőn első felügyelőjének egyhangu lel-
kesedésseI és osztatlan örömmel Dr. Szo-
lárík Vilmos orvos urat választotta meg,
aki elévülhetetlen érdemeket szerzett ma-
gának a templomépítés nehéz, de magasz-
tos munkálatai körül.

Másodfelügyelökké megválasztattak :
Hrabussay István és Ruttkay Miklian Gá-
bor, jegyzőnek Krausz -Sándor, gondnoknak
Ruttkay Matusovits Károly, egyházi ado
beszedőkké Balzsanka Emil és Kontsek
Sándor, ellenőrökké Paulinyi Gábor~:és
Judik András.

A közgyülés megvette ~paplaknakj'j a
Radlinszky-féle házat.~ - _

A református testvértelekezetnek'[ ama
kérelmét. hogy istentiszteleteiket az ágo
h. ev. templomban tarthassák, a közgyülés
a legnagyobb készséggel teljesítette. A
ruttkai ágoh. ev. fiókegyháznak első se-
gédlelkésze volt 1912. szeptember t-töl
Starke Sámuel 1913.-nov. 1-ig. 19140.márc.
L-töl 1916. augusztus. 1-ig volt ségédlelkész
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A ruttkai új evangélikus templom.

új anyaegyház a hazafiságnak és a vallá-
sos életnek ápolója . és védőbástyája le-
gyen. ,Adja Isten, hogy úgy legyen!

Krausz Sándor.

A csodatevő 'rabbi. 'csin-és elakadt: Baj -volt, mert az oroszok
közeledtek. Pénteken estig haza kellett

Máramarosi menekültek beszélgetnek. volna érnie, de már szombat lett s még
Az egyik ~áram~ror dicsekedik:. '. mindig kocsizott. Szombaton pedig nem

--:-.A nu rabbm~. ... Ugy cSlllall.~a ülhet a rabbi kocsin. Mit csinált tehát?
csodát, ahogy akarja Egyszer esőben [árt. IBalra intett· nem volt szombat. Jobbra
Balr.e i~tett.:.megszü.nt az eső: Jobbra. in- :intett: nem: volt szombat. Előre intett,
~ett. megszünt az eső. -Előre intett, hátral hátra intett: amerre ment, sehol sem volt
mtett: - es s~hol sem ,:,olt eső; . iszombat.

- Az semmi - mondja a másík. - Al
mi raobink egyszer ellnd 11t p mteken ko- I_.~--



Ne haragudj,' Uristen, mi ránk:
Pegyveriddel minket már ne sujts.

Óvd és védd a népet és királyt,
Kétkedes helytt szép reményt te nyujts.

Midőn {ölzúg a harci zaj
S jár borzslmivsl, .

Te légy a szüntetö
S frigyet büntetö.

Némuljon ela vad zivatar!

Tudjuk azt, hogy eserrd6k vagyunk,
A bününk sok, érdemünk csekély,

Mégis, midőn meg nem nyughstunk;
Száz veszély közt minket .te segélj.

Ha ágyu dörg, fegyver ropog
S rémes fűz lobog,

Te mondd, hogy már elég,
Legyen üdvös a vég, '

S szünjön meg e véres(bősz dolog I

'-
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Hozd ránk, Uram, szent kegyelmedet i
.Kössön békét védő, támadó.

Csel ne álljon jó szándék megett i
Több ne légyen átkos véradó.

S kik szenvedtek selhullottak,
Mindig áldottak

Légyenek {önt és lent,
S tégedet,jó Istent

Dicsérjenek élők s halottak!
..-/

(Léva.) Tóth István.

-
A világháború nevezetesebb eseménvei irásban és

képben. '
- A háború harmadik esztendejének történetéből. -

Midőn e sorokat írjuk, még míndíg nem
beszélhetünk a háború végéről. A béke
szót ugyan már a rettenetes világmérkő-
zés harmadik esztendejében bátrabban és
határozottabban kimerték mondani, sőt a
mi részünkről a Iegilletékesebb helyről
egyenesen békeajánlat is történt, de nyu-
gati ellenségeink még mindíg a mi felda-
rabolásunkról ábrándoznak. rA komoly va-
lóság azonban olyan, hogy ezeket az áb-
rándokat a legnagyobb valószínűség sze-
rint remélhetőleg már,nem nagy időn belül
mégis csak szétoszlatja, megsemmisíti.
Ebben 1\. reménységünkben megerősít ben-
nünket a világháború harmadtk esztende-
jének története, melynek nevezetesebb
eseményeit a következőkben foglaljuk
össze.

1. Védekezésünk Oroszország és
Románia ellen.

A keleti harctérről szóló múlt évi kró-
nikánkban annak a nézetünknek adtunk

kifejezést, hogy bár az oroszok nagy luckí
áttörése és Bukovínának. ujólagos meghó-
dítása nagyon is fájdalmasan hatott, azért
mégis biztonságban érezhetjük 'magunkat,
mert a Kárpátokon és annak védőin ismét
megtörik az oroszok hatalma ..A veszélyez-
tetett szakaszon Hindenburg vette át a
hadvezetést és neki sikerült megállitania
a nagy erővel és sikerrel megindított orosz \
offenzivát, úgy hogy az oroszok fő célju-
kat, Lemberg elfoglalását már nem tudták
megvalósítant. A románok azonban mégis
azt hitték, hogy most már ütött az ő órá-
juk. Ugy gondolkodtak, mint annak idején
az olaszok, hogy a monarchia ereje .már
teljesen megtörött és egész hadviselésük
csak egy ünnepélyes katonai séta lesz ze-
neszó mellett Budapestre. Az oroszok is
megfenyegették őket, hogy keresztültörnek
országukon Bulgária felé, ha nem állnak
melléjük. Igy elkövették ők is az árulást;
a' szövetséges itt is ellenség lett. 1916.
augusztus 27-én a hadüzenet pillanatában
valóságos orvtámadással betörtek hazánk



A "Vaskapu" Orsovánál.

Mezei rnunka a megs7.állott orosz területen.
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határmenti ~megyéibe.~ Elszorult ~·ismét' a II aratja a diadalokat, majd pedig Erdélyben
szívünk, midőn a magyar földet megint is megkezdődnek a németek segítségével
ellenség lába tiporta. A váratlan betörés .az egymásután következő csapások a ro-
borzalmas napokat, rettenetes kárt hozott mán hadseregre. Már a szept. 20. és 21-iki
Erdély határmenti megyéinek lakosaira. jelentés aszurdoki és a Vulkán - szoros

"Megísmétlödött az, amin ,hazánk északke- I visszafoglalásáról szól. A szept. 26-iki je-
lentés szerint ugyan még
egyelőre ki kellett üríte-
nünk ezeket, de ekkor már
kezdett érni anagyszebeni
csata, amelyben' a szept.
30-iki jetentés szerint az

,1. román hadsereg meg-
semmisítő vereséget szen-i-

I vedett. Ettől kezdve egy-
másután jönnek a hírek
diadalainkról Fogarasnál,

. a persényí - hegységnél,
Kőhalom és Királyhalma
mellett. Okt. 8-án kapjuk
már a hírt \ Brassó vissza-
foglalásáról s a 12-iki je-
lentés arról szél, hogy a
lll. román hadsereg ellenál-
lása is megtörött. Ezzel
karöltve haládnak Macken -
sennek győzelmei a dob-
rudzsai fronton. .

Ugyanebben az időben
az oroszok Volhyníában és
a Kárpátokban is nagy érő-
feszítéseket fejtenek kí, de
eredményt sehol. sem tud-
nak kicsikarni.

Október végén és no-
vember havában már fel-
tartóztathatlanul íolyík ro-:
mániai előnyomulásunk. A
november 17-iki jelentés
szerint a predeálí úttól
keletre áttörjük "a román
vonalakat s a nov. 19-iki
jelentés a Targu-Jiu mel-
letti csatában történt ujabb
áttörésről szól. Ezután meg-
mozdul Mackensen déli
hadserege is s az argesui
döntő győzelem után kö-

let! megyéi 1914 őszén mentek keresztül.I vetkezik Bukarest eleste, amit a dec. 6-iki
Azonban a folytatás, a betolakodó ellenség jelentés hozott hírül. December közepén a,
hamaros kiüzése, szintén hasonló módon Duna alsó folyásánál folynak a harcok s a
ment végbe. Bukaresttől keletre eső rész meghódítása

A román betörés után Mackensen had- folyik tovább, ugy hogy csak Romániának
serege a bolgárokkal együtt gyorsan Moldva néven ismeretes része maradt

S8

A brassói városháza.
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meghódítatlanúl. Mindhiába volt ah oro-
szoknak segítsége, a középeurópai hatalmak
szövetségével szemben az áruló Románia
megérdemlett sorsát nem kerülhette el.

Carp Péter, román politikus,
a központi hatalmak barátja.

Az orosz forradalom, mely a cári hatal-
mat megbuktatta, a keleti frontot a ta-

t vasszal általában csendessé otette; csak
m4jus havá-
ban támad, bi-
zonyára nyu-
gati parancsra

nagyobb
mozgolódás,

úgy hogy már
a május z9-iki
jelentés arról
.szól, hogy az
oroszok és ro-
mánok táma-
dását felké-
szülten vár-
juk. o

Nagy :erő-
vel csakha-
mar jöttek is,
egyes sikere-
ket értek is
el Galícíában,
de a mi ellen-
támadásunk,
mely a zlocso- oo
vi áttörést

eredményez-
te, visszavo-
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nulásra késztette az oroszokat. Julius hava
már ismét a mi győzelmeinknek ideje,
melyeknek koronája Csernovicznak már
harmadízben való felszabaditása az orosz
uralom alól, amiről az aug. 3-iki jelentés
számol be.

Szept. eleje ismét északon hoz diadalo-
kat, Riga elfoglalása a ovilágháború legne-
vezetesebb eseményei közé sorakozik.

II. Az olaszok nagy támadása.
Múlt évi feljegyzéseinkben megemlitet-

tük, hogy hosszú küzdelem, nagy erőfeszí-
tések után az olaszoknak végre mégis
sikerült Görzöt elfoglalniok. Azóta azon-
ban mind e sorok írásáíg lényeges ered-
ményt nem sikerült elérniök; a Triestbe
vezető utat o még erősen tartjuk. Pedig

I azóta négy úgynevezett "Isonzo-csatá"-t
indí.tottak ellenünk az olaszok, melyek
közül legmakacsabb, legrettenetesebb volt
az utolsó, oa tizedik; amelyben semleges
becslés szerint 200,000 embert vesztettek
az olaszok halottakban. sebesültekben, fog-
lyokban anélkül, hogy mindezideig lénye-
gesebb eredményt értek volna el. A május

---~-- - -- O.O- ~ _=__,,;=>;J

Részlet az elpusztitott Görzből.
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14-iki jelentés adjá hirül, hogy, Cadorna Az oroszok tehermentesítésére augúsz •..
megkezdte a nagyelőkészítéssel megindí- tus havában az olaszok nagy felkészülés-
tott lO-lk Isonzo-csatát. 40 kilométeres sel ismét nagy támadást indítottak. A
fronton indult meg a heves olasz offenziva, szept. l1-iki jelentés azonban a. l1-ik
de Isonzo hadseregünk már a csata első Isonzo-esatáról is azt írja, hogy az ellen-
'napján -teljes sikert aratott.' A jelentések ségnek ez az új erőpróbája sem tudott a
ismételten kiemelik. a magyar honvédcsa- hadihelyzetben . semmítéle változást elő-
patok és magyar honvédezredek hősi ma- idézni és hogya csata ..ez ideig kétségte-
gatartását Itt-dtt természetesen sikerült lenül az olaszok balsíkérét jelenti.
az olaszoknak némi helyi sikereket elérni, I Ebben a csatában' az olaszok negyed-
de ahhoz a céljukhoz, hogy vonalainkat millió embert vesztettek.
áttörjék, a 15·ik napon sem jutottak kö- .

Élelemszállítás a hóval takart hegyek között.

Ill. Az angolok és a franciák
erőfeszítései.

zelebb, mint az első napon. A május 26-iki
[elentés 'a 2 éves olasz háború legnagyobb
csatájának a Plava környékén, a vodicef
magaslatokon, a Monte Santon. a görzi 1. A nyugati harctér. A háborút a vég-
dombvidéken, a Karszt fensíkon ' vívott sőkig Anglia huzza. A legnagyobb erőfe-
csatát mondja, .m,ely'; a mi javunkra dőlt szítéseket fejti ki úgy diplomáciai, mint
el. A május 2~-iki jelentés azt' mondja, stratégiai téren; de mindeddig a központi
hogy az ellenség véres veszteségei messze hatalmakat legyürnl nem tudta, Az eddigi
fölülmulják az előző Isonzo-csaták áldoza- jelek azt mutatják., hogy ez nem is fog
tait; állásaínk előterét olasz hullák borítják. Isikerülni néki. A nyugati fronton a fran-
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cíákkal együtt ismételten nagy üffenzívá-l tásán kívül ez nem sikerült nékik. Az áp-
kat indítottak, de a német-front áttörésé- rilis 17-iki jelentés a világtörténelem egyik
től még mindíg messze vannak, legnagyobb ésatájának az Aisne melletti

A Somme melletti csaták kezdetéről ütközetet mondja. Némi előnyomuláson
már a múlt évi összefoglalásunkban meg- kívül az ellenség igazi célját akkor sem
emlékeztünk. 1916 ősze folyamán ezeket érte el. Az ápr. 23·iki jelentés szerint az
a csatákat folytatták; október havában arrasi csatában az angolokat az egész há-
20 kílométeres fronton támadtak, de az bor ú alatt a legvéresebb és a legsúlyo-
okt . .19·iid jelentés már arról ad hirt, hogy sabb veszteség érte. Harminc kílométeres
a németek meghiusították az angolok és arcvonalon halmokban feküdtek a gránát-
franciák ujabb áttörési kisérleteit. A nov. tal és golyóval lekaszált angolok holttes-
6-iki jelentés szerínt az ellenség a. Somme- tei. A következő jelentések' szerínt is az
fronton ismét .
20 kílométe-
res arcvona-
lon intézett
hatalmas ro-
hamot a né- ' ,
met vonalak
ellen, de a
német csapa-

, tok rendület-
lenül helyt
állottak. A

dec. 16-iki je-
lentés szerint
a franciák a
verduni íron-
ton sikerrel
törtek előre;
a németeket
ugyanis 10
kilométeres
arcvonalon

legelső állá-
saikból egy

második ál-
lásba szorí-
tották.

Az 1916-ik évi Somme-menti offenzívá-I egymásután ismétlődő áttörési kisérletek
nak kudarca után még eddig példátlan mind meghiusultak.
gondos' nagy előkészüléssel, munició fel- Augusztus havában Flandriában Inditot-
halmozással az 1917-ik évi döntőnek hir- tak az angolok óriási erővel csatát, mely-
detett támadásra készültek fel az angolok nek fő célja a tengeralattjárók támasz-
és a franciák s biztosra vették akikémlelt pontjainak elfoglalása és a nemet front
német állások teljes áttörését. Hindenburg áttörése; bizonyos helyi sikereket ugyan
ezt a tervet azzal hiusította meg, hogy értek el, de egészében ez a támadás is az
tervszerű visszavonulást rendelt el, amivel előzőknek a sorsára jutott.. ~
az ellenséget a legnagyobb zavarba hozta. 2. A macedóniai front. Midőn Mackensen
Az így szervezett ugynevezett Siegfried- balkáni badserege a román árulás után a
állások bevehetetleneknek bizonyultak. bolgárokkal együtt a Dobrudzsa ellen in-
Aprilis elején Arrasnál kísérelték meg az dult, Szarrail szaloniki hadserege a szer-
angolok a német front áttörését, de némi bekkel együtt a románok tehermentesíté-
kisebb jelentőségü helyi előnyök" biztosí- sére színtén megkezdte az offenzivát. Eh-

Hőseink temetője és síremléke Jamianoban, az Isonzo-fronton.



nek a támadásnak eredménye az lett, hogy I IV. A tengeralattjárók szerepe és
hosszú erőfeszítés után sikerűlt Monasztirt Amerika hadbalépése.
.ellogtalniok. Tavasszal' ismét a nyugati
front támogatására indított SarraiI offen- Anglia a központi hatalmak s főleg Né-
zívát. A május iO-iki jelentés szerirrt Mo- metország ellen kezdettől fogva kiéhezte-
nasztirtől északnyugatra, a Csema hajlás- tési háborút folytatott s ezért arra töreke-
ban és Vodenától északra volt a macedon de.tt, hogy-Németországót a tengeren tel-
front legnagyotb csatája 16 kilométer .s [esen elzárja. Németország már régebben
.arcvonalon, amely alkalommal a bolgár és megtorolhatta volna ezt Anglián, de Ame-
nérner csapatok az összes támadásokat rika miatt, mely kezdettől fogva Anglia
véresen visszavérték. [oldalán állott s azt erősen támogatta, kötve

volt a keze. Midőn azonban az entente-
hatalmak- december havában közzétett bé-
keajánlatunkat ridegen visszautasították,
Németország abba a kényszerhelyzetbe
jött. hogyatengeralattjárókkal megnehé-
zítse Angliának és Franciaországnak hely-
zetét. A tengeralattjáró hadjárat szígorítá-
sát azonban az Egyesült-Államok kormánya
ürügyül használta fel arra, hogy most már
nyiltan és teljesen.. is az entente mellé
álljon. Megszakította a diplomácíai össze-
köttetést Németországgal, amit április ele-
-jén követett a hadiállapot beálltának ki-
mondása. Amerika mindezideig csapatokat
csak kis mértékben szállíthatott át Euró-
pába, anémet . tengeraláttjárók azonban
erősen. dolgoznak s nagy mértékben csök-
kentik különösen az Angliába való bevi-
telt, ami, végre az angolokat is békülé-
kenyebb hajlandóságra hangolhatja.

v. A .béke ügye s a nagy politikai
átalakulás Oroszországban.

1916 dec. havában a központi hatalmak
nevezetes elhatározásra jutottak. Hivata-
losan közölték az ellenséges hatalmakkal
azt az ajánlatukat, hogy küldjenek képví-

Sándor, az új görög király I selőket egy semleges országbeli városba
a békepontok megállapítása céljából. El-

. .... . lenségeink azonban ezt a nemes ajánlatot
Tulajdonképeni dl~dalul eze.n a fronton ridegen visszautasították. Wilson, az Egye-

a~ enten~e cs.~~.azt. J~gyezh~tI .. fel, . hogy sült-Államok elnöke is intézett köriratot
Konstantm gorog ~Ir.~ly.t, a központí ha- a béke ügyében az egyes államokhoz ; de
tal;n~! barátját t:onJ~tol ..megf.osztotta. s eredménye ennek a mozgalomnak sem lett.
utódjául annak második fiát, Sandort lS~ Ellenségeink elfogadhatlan _követeléseket
merte el. támasztanak. Eddig a harctereken mi va-

3. A mezopotámiai harctéren az elmúlt gyunk fölényben, s úgy beszélnek, mintha
esztendő legnevezetesebb eseménye az ők győztek volna; Németország jövőjének
volt, hogy a márc. 12-jld jelentés szerint teljes aláásását, Ausztriának és Magyar-
az angoloknak sikerült Bagdadot megszál- országnak teljes szétdarabolását követelík.
laniok. A márc. 25-iki jelentés különben Az oroszországi márciusi forradalom
a Tlgrís-frontról török sikereket jelent. I azonban, mely a cárí hatalmat megbúk-. ,
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Dzsamel pasa vezérkarával.

A .Sussex" francia hajó megtorpedózása egy tengeralattjáró által



tatta s a kormányzást az ideiglenes forra-I követte ezt a kölcsönös közeledést a kü-
dalmi kormány kezébe juttatta, mintha Ilön békére való hajlandóság kijelentése,
egy hatalmas lépés sel mégis csak közelebb Imert attól a pillanattól kezdve, hogy a
-hozta volna a béke ügyét. A mcstaní orosz Inép vállán felemelkedett szabadsághős
kormány már nem törekszik hódításokra, Kerenszki Sándor a ti.tkos szerződésekből

megtudta, hogyakülönbéke esetére An-
glia a sárga veszedelmet - Japánt s eset-
leg Khínát is - rázúdítja Oroszország s
vele Európa nyakába, a békére törekvő
nép fiából, a további háborút hirdető dik-
tátor lett. Mikor e sorokat írjuk, a legzavaro-

...---,sabbállapotok uralkodnak Oroszországban.
Kornilov hadvezér ellenforradalmat indí-
tott Kerenszki uralma ellen.

Az oroszországi nagy politikai átalaku-
lással kapcsolatban a békemozgalom ve-
zetését és irányítását a szocialisták vették
a kezükbe és sikerült is nékik Stockholmba
egy nemzetközi békekongresszust előké-
szítő ülést összehívni. Jelszavuk a hóditás-
(annexió) és hadikárpótlás nélküli békekö-
tés s az egyes vitás országrészek hova-
tartozandóságának megállapítása ügyében
az illető helyeken a népszavazást ismerik
el igazságosnak. .

Augusztus havában XV. Benedek római
pápa is felemelte szavát újból a béke ér-
dekében. Ez alkalommal már a kölcsönős
megegyezés alapjaképen egyes békefeltéte-
leket is közölt.

Mindezen tervezgetések mellett azonban
tényképen csak azt állapíthatjuk meg, hogy
ha még nem is üdvözölhetjük a béke nagy

Kerenszki Sándor, az orosz forradalom diktátóra. I napját, azért most már mégis kornolyan
I kezdenek beszélni és tárgyalni róla. A

mint a cárí hatalom. A mi kormányunk másik dolog pedig, ami egyre tisztábban
felelt is az orosz kiáltványra s kijelentette, I d?mborodik .~i előttün,k" ~z, ho~y ~z ,a
hogy mindkét fél számára tisztességes bé- 1;>ekea~ ,ereJet, teherbI~asat, hősle~seget
ké törekszik, biztosítja a hadviselő álla- es hüségét, haz~s~eretete.t megmutato ma-
mo létét, becsületét és fejlődésképességét. gyar hazara lealazo semmíesetre sem lehet!

Az orosz kormány részéről még sem I H. L.

r
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A r6zsabokrok sirdogálnak.
A rózsabokrok sirdogálnak, Koporso lett, kert, minden ágyad,
Ejtvén dérré vált harmatot, Az ösz virágokat temet,
Leveli sárgán hulldogálnak, S valami titkos, méla bánat
.Megannyi egy-egykis halott. Úgy elfogja a lelkemet.

Ám fújj enyészet égre földre,
Ne bántson az, szív, tégedet:
A sirban ís nyít, mindörökre
Nyít egy virág: a szeretet!

Sán tha I(ároly.
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Evanqélík US egyházunk a hazáért.
A világháború még egyre dúl I s még

egyre szedi áldozatait a küzdö népek és
nemzetek sorából. Edes hazánk is egyre
vérzik, sőt mivel épen a mi hős fiaink
védik önfeláldozó bátorsággal a legvesze-
delmesebb helyeket, aránylag
talán az általunk hozott vérál-
dozat is nagyobb, mint más né-
peké. Igy egyházunk is foly-
ton új veszteségeket szenved s
ezidén is bemutat juk hőseink
egész sorozatát, akik legdrágább
kincsüket, életüket áldozták fel
a hazáért. Ezuttal azonban ki-
bövítettük a sorozatot, amennyi-
ben kivánatosnak találtuk az el-
esett lelkészek, tanárok s tanítók
mellett egyes hősi halált halt
buzgó hiveinknek arcképét és
rövid életrajzát is közölní. Ezt
folytatjuk a jövőben is, oly
esetekben, amelyekben igazán
lelkes, hívő és munkás egyház-
tagokról van szó, akiknek em-
lékére hozzátartozóik esetleg
nagyobb alapítványt is tettek
gyülekezetüknél, amennyiben a
kliset rendelkezésünkre bocsát-
ják s az illetékes lelkész a hősi
halált haltnak rövid, tömör élet-
rajzi adatait és katonai szol-
gálatának selestének kőrülmé-
nyeit a szerkesztöséghez be-
küldi. Tömeges jelentkezés ese-
tén a szerkesztőség fogja a
közzététel sorrendjét megálla-
pítani s a naptár következő év-
folyamai közt felosztani. S most
emlékezzünk meg azokról, akik-
nek hősi haláláról a naptár
lezártáig kaptunk értesítést.'

Türkösön (Brassó m.) 1888 február 27-én
etett. A brassói felsőkereskedelmi is-

1. Lelkészek.

Fejér Mihály.

kolában érettségi bizonyítványt szerezvén,
egyideig jegyzőgyakornok, majd bankhiva-
talnok volt, d"e egyik pálya sem felelt meg
lelkületének, ideálisabb után vágyott. Azért
mint rendkívüli hallgató az eperjesi theo-

Fejér Mihály.

I
logiára iratkozott be s ezen mínöségben
1909 junius 16-án megszereztea főgim-
náziumi érettségit is, mire rendes theológiai
hallgató lett. Két év mulva Pozsonyban,
majd Greifswaldon és Jenában folytatta
theologiai tanulmányait s miután a papi
vizsgát Pozsonyban letette, a Ferenc Fer-
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dinánd trónörökös és fenséges nejének badította. Csaknem utolsó percig magánál ,/,
meggyilkolását követő napon 1914 .; volt s órát nézve üterét vizsgálta, utolsó
29-én lelkésszé avattatott. szava: .Edes anyám !" volt. Kímult a csa-

Mint segédlelkész előbb Gyónon, majd lád utolsó férfi tagja, mély bánatban, gyász- ...
Temesvárott, aztán mint hitoktató Pilisen Iban hagyva övéit, kik holttestét kivánsága
müködött, míg 1915 nov: 14-én hazafiui szerint haza liozatták és Brassómegyében .
lelkesedéstől áthatva önként tábori szol- Bácsfalú községben temették el.
gálatra jelentkezett. Grazba került, majd a Fejér Mihály szorgalmas, [ózanéletü em-
wolhyniai harctérre küldték, hol, midőn ber volt, méltó pályájához. Németországban
az 1917 év február 4· én tartott istentisz- két éven át a filozófiát is hallgatta s bol-
telet és úrvacsora osztás végeztével szol- dog volt, hogy ezen évek beszámításávar
gájával kocsijához igyekezett, több trén- majdan a tanári vizsgát is leteheti. Graz-
szekérrel találkozva hirtelen nagy srapnell- ban mint tábori lelkész a doktorátusra ké-
záport kapott. Látta még mint dőltek szét szült, Nagyon szerette a természetet s
a trénkocsik, mint veszítette el szolgája könyvvel a kezében mindig ott lehetett
mindkét lábát, de ekkor már ő is több látni. Lelkesedett a zenéért s hajlama volt
srapnelltől találva földre esett. 17 .golyó minden hangszerhez. Hegedült, cimbalmo-
járta át gallérját, de testébe csak 4 furó- zott, de különösen igen szépen játszott
dott. Egy ballábszárába, kettő a két la- zongorán. Németországi tartózkodása ide-
pockába, egy pedig a háta közepén a ge- [én sokat utazott. 'Örömmel kereste fel hi-
ríncvelö kellős közepébe. Mint súlyos se- res" emberek sírját, országok, városok ne-
besültet a kötözőhelyre, aztán Jarouslauba vezetességeit s tapasztalatairól állandó
vitték a kórházba, innen a prágai tartalék- jegyzéket vezetett. Büszke volt könyvtá-
kórházba szállították, hol 14 napi kinos rára. Képes volt silány koszton élni, lefe-
út után kiszedték testéből a három golyót küdni vacsora nélkül, csakhogy egyes
és értesítették Szentesre menekült özvegy könyveket megszerezhessen magának .

. édesanyját fia súlyos megsebesüléséröl. Sokat küzdött, sokat nélkülözött s fájt
Midőn az leányával és vejével kórágyához neki, hogy meg kell válnia míndentöl s.
lépett, e szavakkal fogadta őket: "Köszö- nem .gondoskodhat szegény özvegy édes
nöm, hogy eljöttete'k. . .. Most, hogy lát- anyjáról, ki érette annyit tett, mindenét
talak, nyugodtabban halok meg ... , A ha- feláldozta.
záért halok meg. . .. Legyetek büszkék a Nyugtassa meg a jó Isten, adjon neki
halálomra .... " lelki üdvösséget.

Másnap február 19·én ismét megoperál-
ták s azon golyót távolítottak el, mely a
velöbe íúródott. Az operáció után iszonyú 2. Tanítók.
fájdalmak jelentkeztek, melyektől egy pil-
lanatra sem birt - altató - bevétele után
sem - aludni. Borzasztóan szenvedett. I H I E
Végtelenűl sajnálta övéit, különösen rajon- ajna ndre.
gásíg szeretett édesanyját, kit haláláig át-
ölelve tartott. Ha fájdalmai kissé enYhül-\ Káldi ev. tanító volt. Született Nagysimo-
tek, egyre bocsánatot kért tőle a bánatért, nyi községben, az 1880-ik évben. Iskoláit
mit okozott neki. Nagyon szeretett volna szülőíalujában, Sopronban az ev.töglmnázl-
élni s nem/egyszer mondta: nOh mennyire umban és az ev. tanítóképzőintézetben vé-
igyekeztem, mennyit dolgoztam . .. s nem gezte. Mínt másodtanító Kemenesmihályfán
fogom élvezni fáradtságom gyümölcsét." müködött. .Majd hamarosan a káldi ev.

Két hét mulva kissé jobbanlett, de csak- leányegyházközség választotta meg tanító-
hamar még nagyobb fáJdalmai jelentkeztek, Ijának és hiveinek megelégedésére nemcsak
mire ismét megoperálták - de eredmény- tanított, de prédikált is. Szép hangja isme-
telenül. Ettől kezdve rohamosan fogyott, retes volt nemcsak a kemenesaljai egy-
szép derék nagy teste már csak árnyéka házmegyében,de annak határain túl is.
lett önmagának, mig a jó Isten megsebe- Hadba 1915 tavaszán vonult, miután egy
sülése után hat hétre fájdalmaitól.megsza- tanévet a háború ideje alatt iskolájában



[ó sikerrel bevégzett. A soproni m. kir. I levelét Felsőlövőn szerezte. Egy évig Kis-
honvédekkel ment az északi harctérre és demeteren (Beszterce-Naszód m.), egy év
míután több véres ütközetben résztvett, Ikét hónapig Cservenklin (Bács ro.) és 1913

- I '

Hajnal Endre.

Brest-Litovszknál 1915 aug. 23-án, a ha-
záért hősi halált halt. Gyülekezetén kívül
özvegye, 5 kicsiny árvája és kiterjedt ro-

.konsága siratja,

IWendelin Mihály. I

Wendelin Mihály.

októbertől Borjádon JBaranya m.) volt má-
sodtanító. Emlékét szülöí, barátairés tanít-
ványai őrzik. v. z.

I~OVOdOmSZkY Jáno=..1
Novodomszky János, szarvasi ev. tanító,

hősi halált halt az Erdőskárpátokban, az
Okörmezö mellett vivott harcokban az 1916
év nyarán.

Wendelin Mihály, borjádi ev. tanító 1914
juI. 25-én vonult be 21 napi fegyverszel-
lálatra. Három napra rá már kiütött a
háború és ő is a harctérre ment megvé-
.eni ezt a drága magyar földet, szülőit,
~stvéreit és valamennyiünket. Mint a po-
l50nyi 13, honvéd gy. e. 5-ik századának
katonája .az oroszok ellen harcolt a Kár-
pátokban. 1914 ok. 13-án betegen a [ágern-
.orfi (Szilézia) Reserve-Spitálba került.
1915 [ul. 29-én másodszor is az orosz
harctérre küldték. Több diadalmas csata
izgalmai után újból megbetegedett és -
amint egyik bajtársa szülőit értesítette -
1915 aug. 4-én a csernovici [árványkór-
Ilázban meghalt és az ottani központi te-
metőben temették el.

Wendelin Mihály 1889 nov. 23-án szüle-
~tt Gáloson Mosonmegyében. Tanítói ok-
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Novodomszky János.
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Egyike volt a legigyekvőbb, leglelkiiS-\lelkéSz volt. Korán elárvulva a budapesti
.meretesebb, igaz protestáns szellemmel és Protestáns árvaházban talált menedéket,
jellemmel megáldott tanítóinknak. Szül. : I majd Szarvason és Baján látogatta és vé-

___1880 jan. 2il-án egyszerü szegény szülök- gezte a tanítóképezdét, mire 1895-benBul-
től. Elemi iskoláit Szarvason végezte a jó készen (Bácsmegye) nyert tanítói állást.
emlékű Sziráczky János és a nagy peda- Barátságos modorával és a gyermekekkel
gógus Benka Pál tanítónál. tanusított jó bánásmódjával kiérdemelte a

Mint szegény fiú kitanulta az asztalos nagy gyülekezet osztatlan szeretetét és
mesterséget, sőt Budapesten elvégezte a elismerését. 1915 január 20-án mint pót-
felső ipartanfolyamot is. Ezek után, aszta- tartalékost besorozták a 6. m. k. honvéd-
lossegéd korában, mint magántanuló, sok- gyalogezredbe, mellyel a wolhyniai harc-
szor éjjelenként a gyalupad mellett tanult térre indult, hol mindjárt az első ütközet-
s igen jó eredménnyel elvégezte a tanítói ben, Kuminszka mellett, 1915 [uníus 20-án
pályát, illetve tanfolyamot Szarvason. En- fejlövés következtében hősi halált halt.
nek elvégzése után előbb Szarvason lett Neje, 2 kískorú gyermeke s az egész gyü-
segédtanító, később a nógrádrnegyeí Buda- lekezet gyászolják a jó férjet, atyát és
lehotán rendes tanító, honnét 1904 öszén tanítóto A. M.
Szarvasra választatott meg, holodaadó
szorgalommal, nemes ambicióval a leg-
jobb tanítóink közé tartozott.

A világháború lezajlása után, pormarad-
ványai úgy tudom, haza fognak hozatni s
itt örök nyugalomra tétetni. Gyászolja őt
mérhetetlen fájdalomban fíatal neje Misik
Anna és két kiskorú árvája. Emlékét ke-
gyelettel őrzi a szarvasi evang. gyülekezet.

P. 1.
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I Benyács Gusztáv.

Benyács Gusztáv bulkeszi ev. tanító,
.1875-ben Palánkán született, hol édes atyja

I
f
II
II
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Benyács Gusztáv.

·lr_~E_h_l_er_s_V_il_m_o_s_._

Ehlers Vilmos megyei (Sárosm.) ev. ta-
nító 1887 március 19-én Kisszebenben szü-
letett, hol Németországból származó édes
atyja, ki okl. gazdász, ház- és földbirto-
kos. Miután a tanítói oklevelet eperjesi
tanítóképző intézetünkben megszerezte, 1
évig mint segéd- s 2 évig mint rendes.
tanító müködött Megyén s tartott vizsgáin
látható volt, hogy szelídsége, vallásossága
és szakképzettsége által ugy a növendékek
mint a szülök szeretetét és ragaszkodását
kiérdemelte. A háború öt is fegyverbe

Ehlers Vilmos.



szólította s a kárpáti harcokban 1915 már- \ igazán ünnep, kétszeres ünnep, a viszont-
eius 21-én Wola-Wichovánál elesett s kö- látás és a győzelmes szabadság ünnepe."
zös sirban eltemettetett. Atyja, ki fiát na-I Azonban az ő számára nem jött meg ez
gyon szerette. a temetőben, családi sir- a kétszeres ünnep, mert 1915 máj. 3-áu.
helyén, emlékkövet állíttatott fel tisztele- az Osztri-hegy védelmében, visszavonulás
tére, hogy ha holttestét nem lehet haza I alkalmával dum-dum Iövegtöl fejen találvá.,
hozni, emléke ezáltal fennmaradjon közöt- hősi halált halt.
tünk. . A. G.

-
Pecznyik Mihály tanító 1894 aug. 18·áll::'.

Szekeres Sándor született Sárvárott 1893 Kiskőrösön született és 1914'::l;>enSopron-
nov. 9-én. A polg. iskolát Sárváron végezte, ban nyert oklevelet. Allása már bíztosítva,
a tanítóképzőtSopronban: hol oklevelet volt a rákospalotal.-evang. népískolánál;
nyert 1914-ben. Nemsokára oklevelének'[el- de időközben 'kítört aháború s 1914 ok-

_ tóber havában bevonult a soproni. 18. hon- .
véd gy. ezredhez. Innen az orosz harctérre'

- . került If mínt:
zászlós· ]916
július, 28-án

Zatorese 'wol-
hyniai község-
nél 'puskago-·
lyók 'záporától.
találva," hősi

halált halt. Az
egymással har-
coló •két had-
sereg közöttí.
hadszintéren
temetetlenül

egy posvány-
ban találták

meg egy hónap
multán sakkor
ott külön sír-
ban temették

el. A temetési szertartást evang. lelkész
hiányában rk. lelkész végezte. Szülei büsz-
keségüket és reménységüket siratják ked-
ves fiukban. K. M.

nyerése után, 1914 aug. 28-án bevonult a
18-as honvédekhez Sopronba, 1915 febr.
í-én a nagyszebeni 23-as' honvédekhez
tették áto Az orosz harctérre 1915 febr.
28-án ment, mint hadapród. Az elsőosz-
tályú ezüst vitézségi éremmel lett kítün-
tetve. Hittel és' Istenbe vetett bizalommal
harcolt. Minden haza irott levelében azzal, I
biztatja az itthonmaradottakat : "Ha most Koro.sa András.
nagyon rögös, tövises úton haladunk is,
de visszajövet ezen az úton már babérok Kercsa András, a gyékényesi (Somogy
teremnek, mert győzünk, győznünk kell! II). -) ev, gyülekezet egyik legbuzgóbb és I

Velünk és fegyvereinkkel a magyarok Is- legjobb érzésü tagja, mint a pécsi 19. hon-
tene! Akkor lesz a szegény katonáknak, vedgyalogezred tizedese mindjárt a háború-

7*

Szekeres Sándor. I

Szekeres Sándor.,
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I Pecznyik Mihály.

Pecznyík Mihály.

3. Eqvháztaqok.
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'kítörésekor hadba vonult és részt vett a I I
.szerbiaí .véres harcokban. Négy hónapi Pöttschacher Samu.
harctéri szolgáJat után Arangyelovácnál
fején nehéz sebet kapott. Maga ezt írja ~ Pottschacher Samu petőfalvi (Sopronm.)
"Szeretett hazámért és--jókirályunkért har- fiatal legény-hivőnkről elmondhatjuk, hogy
coltam az ellenséggel szemben. Megsebe- kétszer járta keresztül az ellenség golyója.
sültem Szerblában 1914 dec. 3-án." Ettől Besoroztatása után társaival együtt lefény-
kezdve 1916 január 2-ig Szegeden vOÚkór- képeztette magát s a képet szíve feletti
házban s mikor már úgy látszott, túl van kabátzsebében hordozta. Igy indult harcra

a veszélyen, s a még csak 20 éves ifjú Mackensen
baja hirtelen zászlói alatt győzelmesen küzdött Szerbiá-
válságossá ban, mig egy ellenséges golyó az Avala-

fordult és pár hegy előtt lefolyt véres csatában szíven
napi kinos találta ugy, hogy 'rögtön szörnyet halt.
szenvedés De a golyó nemcsak szívén, hanem arc-

után .meghalt, képén is keresztül hatolt R a csodálatos,
Holttestét véletlen épen az, hogy bár 11 legény van

Gyékényesen a csoportképen, épen az ő képét fúrta áto
temették el. Társai a Duna melletti Ripotek községnél
Szülök gyá-" .(Szerbía) temették el, az átlőtt képet pedig:

szolják benne - melyet mellékelve bemutatunk - ha-
jó gyermekü- lálhirével együtt megküldték mélyen gyá~
ket, testvérek szoló szülőínek.
[ó testvérü-

ket, fiatal öz- I I
vegy jó férjét. 'Holzhofer Mihály.
Emlékére hoz- I"!"" --------

'., " . zátartozóí 200 Holzhofer Miluilu, az ágfalvai gyüleke-
',. Korosa Andras. korona alapít- zet buzgó, fiatal tagja bátor lélekkel in-

yanyt tettek ,a gyékényesi ev. egyház Idult hadba. Mikor 1914 augusztus l-én as
javara. ' általános mozgósítás nagy napján, ünne-
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Pöttschacher Samu 10 társával.
(Épen a saját arcképén ment keresztül az ifju életét kioltó gyilkos goiyó.)
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pélyes istentisztelet és az Úrvacsora
felvétele . után. harcosaink búcsúzásra
sorba álltak a templomtéren, ö tett tár-
sai nevében fogadalmat, hogy a haza
becsületét és területi épségét ha kell
vérük ontásával s életük föláldozásával
is megvédik S ezen igéretét becsü-
lettel betöltötte mindhalálig. Egyszerű
népiskolai képzettsége dacára már itt-
hon is kítünt társai között. Nemcsak
jeles földmives volt, hanem megtanulta
az ácsmesterséget is; gyönyörű írása
volt, szépen rajzolt és festett, kitünt
mint énekes s érzelmeit kőltőí Íormába
is tudta öltöztetni. Igy mint katona is
csakhamar magára vonta feljebhvalói fi-
gyelmét s. gyorsan felvitte a törzsőr-
mesterségig. Levelei, malyekkel szeret-
teit felkereste,· mindíg vallásos, vigasz-
taló és bátorító tartalmúak voltak. Ne-
mes szívét 1916 szeptember 17-én
Dubrowa mellett (Galicia) egy bátor ro-
ham alkalmával ellenséges golyó fúrta
át, mely rögtön kioltotta drága életét.
Ki oly sok hős társának sirját kegye-
lettel gondozta, az övét is szépen el-
készítették és gondozták Harminc évet
élt; neje, gyermekei, szülei s agg nagy-
szülői gyászolják.

Holzhoter Miháiy

Magyar és német anyanyelvü 76-08 katona közös sirj
a·
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Magyár'ok"és németek.""Ebbe,n 'az óriási harkai német anyanyelvű hazánkfiai holt-
küzdelemben, melynek szemtanui vagyunk, testét borítja s amelyet egy ágfalvi hivem

, egyik legfelemelőbb vonás az a szövetségí szlvességéböl közölhetek. Legyen is mindíg
hűség, melybenhazánk $ a nagy német így! Szeressük mindnyájan egyenlő hévvel,
birodalom állanak, 'saját körünkben pedig ugyanazon szent érzéssel a hazát, hogy
az a látvány, hogy édes hazánk polgárai- az nagy és boldog legyen s mindnyájunkat
közül a magyárok o és ,németek egyenlő egyenlőképen boldogítson!
hazalias érzéssel, önfeláldozó bátorsággal Ezzel befejezem jelen rovatunkat, újból
és szent lelkesedéssel teljesítik honvédő kérve, gyülekezeteink köréből hasonló ké-
kötelesaégüket.sEzen mindhalálig hű !;röte-

I
peket s jeleneteket, amennyiben rendelke-

lességteljesítésnek -míntegy jelképe ez' a zésünkre bocsáttatnak, a rovatunk elején
sír, mely Füzö Imre: magyar ésPredl János \közölt feltételeknek megfelelőket ezután

'- . ,is közölni fogjuk. S. ö.

imáia.
Olyan sötét az éjszaka,
De van ennek is csil/aga:
Csillagom a fény és remény,
Látom túl, a sír éjjelén.

Szép csillagom a drága hit,
Hogy amig csnk bujdosom id:
Oondviselöm és mindenem
Te vagy atyám, én Istenem.

1eremtö lsten, jó atyám,
Kegyes' szemmel nézz le reám!
Szánd meg kis árvádat, szegényt,
A .te nagy irgelrned-szerintl

A,ki reám gondot 'viselt,
Arnyék-élte hamar letelt~·
R.eá sötét sír domborult,
S én reám is bús éj borult.

Sántha /(ároly.

A scpront Iícísták jubileumi alapítvánva,
A soproni licisták a multban már több i is különösen az általa kiadott lap: a nSop-

országos jelentőségü, nevezetes ifjuság! I roni Gyorsírói.l.útján.
intézményt alapítottak. Ilyen volt az J 790- Az intézet mai nemzedéke szintén arégí
ben alapított Magyar Társaság, amelyet nyomokon halad. Ennek bizonysága az,
Kis János a későbbi superintendens és hogy a reformáció négyszázadik évíordu-
író létesített soproni tanuló korában. Ez lójának alkalmából lelkes mozgalom indult
volt az első magyarországi iskolai --">nkép·'meg az ifjuság körében egy a soproni
zökör, aminek azonban a régi időben az evang, liceummal kapcsolatos "Didkett-
iskola falain túl emelkedő jelentősége volt. hon" létesítése érdekében. A kitüzött cél
Nagy hirnévre tett szert a soproni licisták egy olyan nagyobbszabású intézmény ala-
.Dedkkúti vármegyé"-je is, melynek egé- pítása; ahol a soproni liceumba járó vidéki
szen megyei szervezete volt diákfőíspánnal, tanulók lakást, ellátást nyernének és gon-
alispánnal s a többi tisztviselőkkel és haj- dos;' céltudatos nevelésben részesülnének.
dukkal. Hiresek 'voltak ennek az ifjúsági Az 'ügy intézői mellőzní óhajtják az u. n.
intézménynek a majálisai, de mint az if- kaszárnya rendszerü ínternátusok szerve-·
júság erkölcsi testülete is nevezetes sze- zetét s ehelyett a családias jellegü csoport-
repet játszott. Országos jelentőségre emel- rendszert kívánják megvalósitaní, melynek
kedett a soproni lice~m "Gyorsíróköre . körében kellő irányítás és felügyelet mel-



lett nagyobb szerep jut az ifjúság bizonyos sorok megírásakor már több mínt .10.600,
önkormányzatának. Ezt a nevelési szem- korona áll a jelzett célra rendelkezésre.
pontból igen fontos kérdést pedig a Diák- A szóban forgó ügyről részletesebb és.

.• otthon tagjainak szövetségi szervezkedése az adományokat is feltüntető értesítést
útján igyekeznek megoldani, ami elsősor- közöl a soproni evang. líceum 1916-17-ik
ban is az önművelés és a testvéríesség évi "Értesítő "-je. Itt csak röviden ismer-
ápolása, az önmagán való segíteni tudás, tetjük a nemes mozgalmat és reméljük,

.• észszerű önfegyelmezés és a társak támo- hogy ezen az úton is eljut majd ennek híre
gatására, a mások segítésére irányuló kész- a soproni evang. líceum sok volt tanítvá-
ség, hűség erényeinek a kifejlesztésére nyához és barátjához és sok hívet, kegyes
lesz hivatva. pártfogót, támogatót fog szerezní a soproni

Addig is, míg a végső nagy cél megva- líceumi "Diákotthon" ügyének. Keg-yes
lósítható lesz, abban az esetben, ha már adományokat a ,.Luther-Naptár" szerkesz-
a megfelelő összeg rendelkezésre áll nap- tősége (Sopron. Paprét 2.) is közvetít a
közi Otthon létesítésével alkalmas f~glal- jelzett célra. A szerkesztöség címére érkező
koztató termek berende~ésével és megfe- összegeket a jövő évi Naptárunkban nyug-
lelő szervezéssel igyekeznek szolgální a tázni fogjuk. A "Luther Naptár" jövedel-
diákvédelem fontos ügyét. méből - amint ezt már meg is kezdtük

A szép eszme már eddig Is nagy vlssz- -: a lehetőség s~eri~t .a jövőbe~, is szán-
hangra talált. Az rralapító-ünnepély", .me- dekc:zunk gyarapítani a [elzett r Diákotthon-
lyen Főt. és Mélt. Kapi Béla püspök úr is alap -ot. " ..
részt vett s megnyitó beszédet mondott, 'Egy rokon~zenv~s, l!agYJe~ent~s~g~,egy:
1917. ápr. 28-án nagy közönség részvéte- hazul!k" hazan~ elet~re kiható Ju~~e~ml
lével a legszebb erkölcsi és anyagi ered- alkotasrol van, l~t ..SZ? ..Melegen aJ~nlJuk
ménnyel folyt le. Alig néhány hónap .per-I ke,dves olvasokozonsegunk szrves fIgyel.-
gett le a mozgalom megindítása óta és emebe. H. L.

A soproni diákokhoz.*
1917.

Soproni fiuk, derék licisták,
~elegen köszönt egy régi diák.
Eltetek fája bő termést igér,
Mert kikelettel szép rajt a virág.

Derüs reménnyel alapot vettek,
Mikor ég és föld remeg és csattog.
Otthont akartok uj nemzedéknek
S rá szegényül is gazdagon adtok.

Ismeretlen is jó ismerősként,
Szinte rokonként gondolok rátok:
Nemes tervetek ablakszem nekem,
Rajta szivetek mélyébe látok.

Soraitokból sokat elsodort
Az évek ótr" zúgó zivatar;
Csak az maradt már,ki harcra gyönge,
De rosszabb lenni itthon sem akar.

Nem is vagyunk rní soha szegények.
Minket látott el legjobban Isten.
Nálunk tette le legnagyobb kincsét
A~szentigében s a tiszta hitben.

Amig ezt tudták és megbecsülték,
Sokat alkottak s nagyot az ősök.
Születtek addig gazdag áldozók,
Örömmel küzdök, vértanu hősök.

..

Mig száz halállal néznek ők szembe,
Hol sűrű renddel embert aratnak,
Megmutatjátok : megérdemlítek,
Ha éltetek is vészbe rohannak -.

De-rnlkor por száll- a szentígére
S kihamvad a hit, e csoda parázs,
Jó takaróvá lesz a szegénység,
Mert nincs magas vágy s nagy, szent akarás.

* A soproni evang liceum által a "Diákotthon-alap" lavára 1917. április 28-ikán tartott alapító
ünnepélyalkalmára írt költemény.
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Bünökre [utnak a sivár szívtől
S a meddő kortól egész vagyonok;
De nemes ügynél félre huzódik
S oda fillért is zugolódva dob.

19y voltunk most is; de jött a vihar
S az emlékezés nagy esztendeje:
Gerjedezni kezd a régi parázs
S uj vágyak, eszmék születnek vele.

A romlott korral végleg betelve
Keresni kezdik egymást a jobbak,
Olmos közönynek nyügét ledobva

'Tisztább jövőért múnkába fognak.

Fel ti is ifjak! Szép a tavasztok,
Kövesse termő, tevékeny élet!
Legyen ott mindíg legjobb erőtök,
Hol nemes eszmék, nagy tettek érnek.

De kiben nincs hit, maradjon távol!
Romlás köveit ne hordja--oda! -
A hitetlen kéz csak romnak épít;
Igazán nagyot nem emelt soha!

Ha Istenétől elszakad lelkünk,
Friss kutfejétől vált el a patak.
Sekélyessé lesz, sárban fulladoz;
Nem üdít, mérgez, amig kiapad.

Nagy feladat vár a harc ok után:
Meg kell szerezni ujra e hazát ;
Ne huzzon innen kifelé senki,
Ne várja üdvét a határon áto

Az út, a mód itt: kitartó munka,
Igaz müveltség, nemes lelkület.
Legyen nyereség magyarnak lenni
S legyen büszke rá, ki azzá lehet.

S föl kell fedezni ujra a' Krisztust:
Keresztyén földünk ne legyen pogány.
Sülyedt korok is erőre kaptak
S fölemelkedtek szent lába nyomán

Mi tehetjük meg! A mienk minden,
Mi szívet, népet naggyá avathat.
Ott van, mikor volt a kicsiny Erdély
Nagy, magyar, művelt, szabad és gazdag?!

Bibliás hitű, bölcs fejedelmek
Bibliás hitü maroknyi néppel
Szembe szállhattak, győzni birhattak
Bármi halálos, szörnyü veszéllyel.

A dicső multnak szent örökségét
Növeini kell és nem emlegetni.
Nagy becsület, de nagy felelősség
Evangélmínak s magyarnak lenni!

Szalay Mihály.

1 s t-e n vel ed!..
- Elbeszélés. -

Irta: Körmendi Károly.
I ---c Ejnye, no, mégis elfelejtettem valamit.

, A pipám a viselö kabátom zsebében ma-
- No, m,ost már mehetünk!,... Még' radt, pedig anélkül sehol sem egész em-

egy~ze~ búcsúzzunk. Isten v~le" e~es ber az ember, - Iordult vissza Cser Ferkó
anyam .. .. Isten veletek, gyermekek. Jok, s indult befelé.
szofogadok legyetek. . . _ Ne menjen kend vissza, mert nem

Kinyilt erre a kis, szalmafedeles házikó lesz szerencséje ; még majd baj, ,veszély
ajtója s az egész család libasorban kivo- éri! - ugrott elébe a babonás Eva me-
Dult az udvarra. Elől, út.ra készen, hegyeste nyecske ijedten. Letette a földre a ládikát,
kisodort bajusszal a gazda, utána a f~le- ő ment vissza az embere pipájáért.
sége súlyos, katona ládlkával a fején. Ugy - De most már menjünk ám, mert majd
következett volna aztán a görnyedt testü, későn érkezem a vonathoz s csakugyan
töpörödött, ráncos kezeit tördelő öreganyó, baj lesz l. .. , Isten veletek, édes gyerme-
de a négy, fürge kis unoka már a küszö- keim. Isten vele, jó anyám! Vigyázzon
hön zsibongva elébe-került, elsőbbnek ju- magára,. hogy [ó . egészségben találjam.
tottak ki az udvarra. mire haza segít a jó Isten

"1.
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- Isten veled, Isten veled, édes fiam! Igyümölcsfákkal szegélyezett kicsi falújától,
- rebegte reszkető ajakkal, összekulcsolt annál inkább elkomorodott. Az az. elmu-
kézzel a gyermekéért aggódó, zápor köny-Ílasztott, el nem mondott "Isten veled"
nyet hullató agg édesanya. I szók nyomták, szorították szívét. .

- Hozzon ám majd nekem puskát a Megállt kínt a réti gyalogösvényen,
háborúból! - figyelmeztette az öt éves hosszasan, fájón visszatekintett a falú irá-
Gyuri gyermek az édes apját. nyában. Már csak a torony látszott a fa-

- Hozok fiam, hozok, csak jó légy! lúból.
biztatta Cser Ferkó a kis fiát s alig tett - Jaj, csak ilyen messze ne jöttem
pár lépést az utcaajtó felé, ismét megállt, volna s ne volna olyan sürgős az út, vissza-
a közös udvari lakás felé fordult .gondol- mennék - tőlük is elbúcsúzni! - simítá
kozva. végig kérges kezével az izzadó homlokát.

- János bátyámókhoz is be kellene Sok minden, szívhez kötözött, láthatatlan
szólnom, elbúcsúzni, kibékülni a nagy út Is mégis elszakíthatatlan szál húzta, von-
előtt. zotta vissza az ősi, kis szülőí hajlékba,

<,

A kis hadvezérek.

- JOl teszed, fiam, jó teszed, csak menj, \ annak első unokabátyjával közös udvarába, .
búcsúzz el tőlük! Ne távozz el, haragot amiket tán soha többé nem láthat viszont,
tartva, a borzasztó háborúba! .c: bíztatta Imindamellett mégis Isten akaratában való
édes anyja, de a Ielesége.Ieíntette, megnyugvással, lelkesedéssel menne .a haza

- Azért se menjen kend! Hisz látja, védelmére, ha annak a két szónak nehéz
hogy elbujtak kend elől. Sem a bátyja, súlya nem nyomná szívét.
sem a felesé.ge .n~m dugj.ák. .elő most az Bent akaszárnyában feledé valamelyest
or:.uk~t...Pedl~ masko: mindig az udvaron a nagy tartozását; nem .érzé annyira an-
cs~:mt?rog~e~, azt? lesik egesz nap, hogy nak nyomasztó, kinzó terhét; mert a foly-
ml mít csmalunk . . . . tonos Iárasztó gyakorlatok úgy elcsigázták
. Ferkó határozatlan léptekkel, Iehorgasz a sok munkától törődött testét, hogy es-
tott fejjel, elszomorodva indult meg ismét. ténkint elzsibbadt, érzéketlen. testtel ros-
S amint távolodott.hajlékától, sűrű lombos kadt le fekhelyére.

,



Csak mikor a harctérre indultak s bú-
csúzásra kikísérte őket a fél város népe,
érzé ismét mindinkább fokozódó súlyával

. a ki nem egyenlített tartozásának óriási
terhét Társai lelkesedéssel, vidáman dalol-
tak, kiülve avaggonajtó peremére.sazalatt
ő lehúzódott a sarokba. forró, égető köny-
nyet hullatva mondogatta magában :

- Isten veled!. . Isten veled!

kék, míg aztán az Isten meg nem töri
őket a büszkeségükben .,

- Látszik, ki volt a büszke: kit tört,
kít látogatott meg az Isten!

- Ne - ne mondj olyant, Rozi! Ne
légy oly. szörnyü elbizakodott! mondta a
komám uram, benn volt már az ujságban,
hogy. rövidesen egy sorozas lesz A tizen-
kilenc évesek kerülnek most sor alá ...
köztük lesz a mi fiunk is... Ö is oda
kerül, ahol bizonytalan az ember élete,
de azért ott is Isten kezében van minden

- Nem tudom, micsoda nagy baj tör- teremtett lélek ..
ténhetett odaát? Olyan sírást-rivást tesz- . A jól táplált Rozí asszony pirospozsgás
nek valamennyien, hogy majdnem fölvetik arca olyan lett erre, akárcsak a sárga
a házat vele!- szólt be Cser János a mázastejreles fazeka ott fenn a tűzhely-
feleségéhez a konyhába ·polcon. ,

- Sírnak ám mert az Isten megverte " - Benne .volt az ujságban?!
őket a jóságukért annak a pöffeszkedő - Benne volt, bizony. Ami pedig egy-
menyecskének a kevélységéért Irás jött szer oda belekerül, 'az már olyan bizonyos,
hogy elesett .az ura a harctéren. Aztán a~ mint a meghalás. A mi Sándorunk pedig
igazat megmondva Ferkó is rossz ember biztosan beválik, hisz olyan, hogy száz
volt. .' közül sem kivetendő. . . i

- Ne ítélj, asszony. Isten dolga az. Az- ., A ~öve~kező n~pon', egy hosszú ,utat
tán ő a hazáért esett el s vele együtt J~rt ,tabon le~e~ezo-Ia;perkezett Cser Jano~
sok-sok derék jó ember elesett és elesik clmer,e. A hősi halait ha~t Cser ,Ferko
a hazáért. utoiso levele volt. Ott a veres halai me-

. . . . , zején, utolsó órájában írta meg bocsánat
-- D~~szen ~ml igaz, az Igaz. I:a~,azon kérését és az utolsó Isten hozzádot. amit

a !llegdobbe~~~. ~~p.on, a mozgósításkor szóval elmulasztott mondani. '
m,e~ a leggyulolkodőbb ell~nsege~ IS meg- _ Látod asszony, látod! -' csordult ki
bekelve me~tek el hazulrol a, h~boruba, a könnye János gazdának, - ő elbúcsú-
de bezzeg .őkelme elment an~l~ul, h?gy zott tőlünk, nem hagyott itt tartozást, de
csak a~nylt mondott volna IS. "I::;ten a míénk fennmaradt. Már most hol, hogyan
veletek. . mondom én neki: Isten veled !"

- E~akart tőlünk.i~ b~:súzni, mon~lta . - Hogyan momija?! - törölgette Rozi
~z anyja, de !-e bebuJta~ előle ~ konyhaba asszony is a mindinkább veresedő szemét,
es enge~et IS ?ecs~ltal., Tehat abban a - Holnap kaszálják le, kend és a Sándor-
mulasz~asb~n mmk IS v~tkesek vagyunk. gyerek a szegény Iözvegyének rétjét. Mert

.- Ug,Y-ugy.: csak vedelmezze, kend. máskülönben ott vesz minden szénája. Nem
Mm,tha tan eltort voln.~ abban ~ ,laba~ ha kap kaszást semmi pénzért Pedig rövide;
belepett volna a becsületes hajlékunkba! zen megjön az eses idő. Erzi a fájós de-
Tán az kellett volna néki, hogy én menjek rekam.
ki el~b~ s ,bocs~natot ~érjek ..tőle, amiért - Jól van, asszony, köszönöm tanácso-
az elötti heten IS hozzam hajította a sep- dat! .. Ezt vártam tőled mert hát gon-
rüjöket, avag~, kend, ami~;t betört~ har- doltam én rá magam is ~..
madevvel azelott a kend fejet kapanyellel ?! Másnap korán reggel' elkezdte Já.u!Js

- Hagyjuk, felejtsük' elasszonyr.a csu- gazda a kaszálást R~g nem érezte viy-
nya veszekedéseket. Az igazat megvallva, könnyünek és élesnek a kaszáját, mint
te és az a másik menyecske odaát, esi- most. És úgy érezte, hogy a szivét nyomó
náltátok mindig a' perpatvart. Ti nem fér- nagy teherből minden kaszavágással egy-
tetek a bőrötökbe. Mindenitek különbbnek egy darabka leválik; mindinkább könnyeb-
tartotta magát - a másikánál. Ki a világ bedik.
eleje, ha ti nem! .. Úgy tesznek a bűsz-I Harmadnap délután csakugyan megjelen-

II.

106



tek az égboltozaton az esőt hozó sötét I felhő tömkelegeket nézte, bámulta János
felhők, Ozvegy Cser Ferkóné szénája azon- hosszasan elmerengve, mi.ntha soha nem
ban nagyobb részben már haza került. Az \látott volna még ilyent. S egyszercsak úgy
utolsó szekér száraz széna is útban volt tünt fel neki, mintha az egyik világos

'hazafelé. Cser János vitte haza az ökrös felhősáv szélén Ferkó öccse dugta volna
szekerén. ki íejét és kezét búcsúzót intve.

A gyászruhás özvegy villával és gereb- - Mi az, sógorom? ,- állt meg az öz-
lyével a vállán a szénás szekér mellett vegy menyecske bámulva, nagy meglepe-
haladt haza felé. János fent a széna tete- téssel az útszélen, amint Cser János leejti
jén ülve hajtotta ökreit. Vagyis nem kel- a szekérről fejére az ostort s vásott ka-
lett a jól gondozott állatokat nógatni, men- lapjával Ielintegetett, hangosan köszönt-
tek, siettek azok anélkül is: érezték a kö- getett búcsúzót a felhős égre:
zeledö vihart. - Isten veled! Isten veled! ...

A rohanva hömpölygő, egymást kergető

A. gazdálkodás köréböl,

...

Hogyan termelhetiaik többet? métermázsa, tehát ott majdnem kétszer-
annyi. Ugyanilyen az arány körülbelül II

A jó Istentől sok áldással felruházott többi gabonaneműekben is. Aránylag még
magyar föld és a derék magyar kisgazda Ausztria is valamivel többet termel mint
iránt táplált szeretetem adja kezembe a mi. Ezek a tények bizony nagyon is gon-
tollat. A kérdés, amíröl írni akarok. már dolkodóba ejthetnek bennünket. De ezzel
régóta fontos, életbevágó volt reánk nézve; még nem elégedhetünk meg, hanem a ha-
most a háborús viszonyok között pedig tározott cselekvés terére kell lépnünk.
egyenesen .nemzetmentő s különösen a
kisgazda jövőjét biztosító kényszerüséggé Mindenekelőtt ennek a szomorú állapot-
lett Többet kell termelnünk, hogy ellen- nak az okát kell megállapítanunk. hogy 31
ségeink kiéheztetési tervét s ezzel szép bajra az orvosszert megtaláljuk. A. dolog-
hazánknak feldúlását, feldarabolását és hoz értők ezt az okot kivétel nélkül az,
mindnyájunknak anyagi romlását meg- okszerü, céltudatos gazdálkodás hiányában"
akadályozzuk és hogya háború után a a tudomány vívmányainak, a fejlettebb,.
reánk nehezedő súlyos terheket elbírjuk. célszerübb gazdasági eszközöknek a fel
Igy most a kényszerüség fog arra vinni nem- használásában, szóval amaradiságban
bennünket, amit kényelem szeretetből, nem- látják. Ez a gondolkodásmód: ,.így tanul":'
törödömséaböl, maradiságból eddig elha- tam az öregatyámtól is, én sem csinálom,
nyagoltunk. Végre fel kell ismernünk, másként, mert csak úgy [ó. amint régen
hogy egyenesen megszégyenítő reánk az vOlt', oka annak, hogy a magyar föld ke-
a helyzet, ami a termelés mennyisége te- vesebbet terem, mint a német. Gazdasági,
rén előttünk áll. Csodás természeti kin- szaktudósok kíszámították, hogy hektáron-
csekkel áldotta meg a Gondviselés a mi ként 4 métermázsával, kís holdanként te-
szép hazánkat, valóságos tejjel-mezzel hát körülbelül f" métermázsa és 80 kilo-
folyó Kanaán ez és mégis aránylag sokkal gramm al, közel 2 métermázsával lehetne -
kevesebbet tudunk ebből a mi áldott föl- az átlagtermést hazánkban emelni, ha itt
dünkből kihozni, mint amire olyan nyugati mindenki okszerüen gazdálkodnék. "Ez.
országokban képesek, ahol a természeti által körülbelül 40 millió méterrnázsávaf
viszonyok nem olyan megfelelők s nem fokoznánk az orszá gabonatermését és
tekinthetők tulajdonképeni mezőgazdasági közel egy milliárddal a bevételét" mondja
államoknak. Igy például Németországban egy megbízható szakember.
az 1910-19lli-. évek átlagában egy magyar Meg vagyok arról győződve, hogya több-
holdnak megfelelő területen 9'2 méter-I termelés tudományát, az ésszerű gazda-
mázsa búza tyrmett. minálunk pedig 5'7 ságtant nemsokára az elemi népiskolák-



-ban is fogják tanítani mint kötelező tan- rosan a felszinre jő s ott elpárolog. A
-tárgyat, hogy ez a mí jó magyar népünk- megfelelő időben történö, szakértelemmel
.nek a vérébe menjen áto Hasznos dolgot végzett szántásokkal ezt a hajszálcsöves-

\ ' velek tehát teljesíteni, ha e fontos kér- séget szétromboljuk s így a föld számára
'désre vonatkozóan egyre-másra felhivom megmentjük azt, amire a veteménynek

derék kisgazda közönségünk figyelmét. Ez szüksége van. Ami pedig a második köve-
.alkalornmal a tárgy nagy terjedelménel-és telményt iileti, figyelembe kell vennünk
kíágazásaínál fogva csak egyes részletekre azt, hogy a növények táplálkozásához ti-

-terjeszkedhetem ki, a jövő évi "Luther zenegyféle elemre okvetlenül szükség van.
:Naptár"-ban s a következő évíclyamokban De ezek közül egyik-másik, különösen a
.azután folytatni óhajtom. Kivánatos volna, foszfor, nitrogén és káli a talajban a szük-
hogy ehhez a kérdéshez Naptárunkbán séges mennyiségnél sok helyütt kisebb
többen is hozzászóljanak és tanácsaikkal mértékben van meg. Meg kell tehát álla-
segítségére legyenek gazdaközönségünk- pítani, hogy a földnek mire van szüksége;

-nek. a hiányzó alkatrészt azután mesterséges
A tanácsok között bizonyára sok isme- úton' pótolni kell, a föld azután bőségesen

retes és szinte magától értetődő is lesz; megadja nékünk azt, amit tőle várunk.
"oe azért még sem lesznek ezek fölösle- .h.ltalános szabályként legyen elég ennyi,
_gesek, mert bIzony a helyes gazdálkodási a részletekről azután a következőkben
elvek szigorú és következetes gyakorlati szólunk,

.megvalósításától általánosságban távol ál- Az ugarról. Kísgazdaságban az ugarelás-
lunk. Már pedig ettől függ az eredmény. nak csak, úgy van értelme, ha nem tudunk
Továbbá igen fontos, 'hogy az egyes cél- elég trágyát termelni. illetve nem tudjuk
szerü teendők tudományos, magyarázatát pótolni azt, amire a földnek szüksége van.

.Is ismerje gazdaközönségünk, mert akkor Ekkor ugarra a kisgazdaságban is szükség
'fog kiki szigorúan alkalmazkodni a gaz- van, mert bizony ha a földet zsarolni
.dálkodási isaabályokhoz, ha tudja, hogy akarjuk, akkor a szegényebbek tulajdon-
mit míért kell tennie? A következőkben képen mi magunk leszünk. Azt azonban
beszéljünk meg tehát néhány' részletkér-j-nem szabad figyelmen kívül hagynunk,
-dést, Itt mindjárt megjegyezzük, hogy amit hogy az ugarelásnak csak akkor van haszna,
irok, az mind szakértők, tudományosan ha az ugart is rendes en megmüveljük. Ha
képzett gazdászok megállapítása; úgy hogy ugyanis az ugart felszántjuk, akkor nem-
e cikk tulajdonképen Reichenbach Béla csak a gyomot irtjuk ki, hanem a talajt
"A gabonatermés fokozása" c. művének a levegő, a napsugár és nedvesség hatá-
ismertetése, illetőleg több helyen kivona sának tesszük ki, ami szükséges ahhoz

-toíása. ' hogy a talajban levő nyers tápanyagok
A talajinűvelésről általában. A mezögaz- feloldódjanak s 'azokat a növények felve-

daságban a legfontosabb az okszerü, cél- hessék. A legtökéletesebb ugarolás a szak-
tudatos talajmüvelés. A' föl ben rejlik a férfiak megállapítása szerint a következő ~
termesztményt növelő tápláló erők leg- volna; ,.sekély tarlótörés, őszi mélyszán-

- nagyobb része; a földet tehát úgykell tás. kora tavasszal. mihelyt a föld meg-
megrnűvelnünk, hogy mindazok a külön szikkadt, sekély porhanyítás fogassal, vagy
böző tápláló tényezők, melyek a sikeres tárcsás porhanyítóval, késöbb tavasszal és
terméshez szükségesek, szántóföldünkbee . nyár folyamán középmély forgató- és
meg legyenek. Egyrészről óvakodnunk kell keverőszántás, végül a közepes, vagy se-

.attól, hogy ésszerütlen kezelés következ- kély vetőszántás E szántások után, kívéve
. -tében a föld veszítsen tápláló erejéből, az őszi mélyszántást, a talaj felületét a
. másrészről pedig pótolni' kell azokat a szükséghez képest .hengerezéssel és boro-

vegyi alkatrészeket, amiket a föld a vete- nálással porhanyítjuk s az egyes szántás ok
.:ménynek átadott. Ami az -elsöt illeti, a között is, ha a talaj megülepedett, tárcsá-
megfelelő szántások elhanyagolása követ- zással vagy fogasolással porhanyítsuk meg'
keztében a földben U. n. hajszálcsövesség a földet, hogy a hajszálcsövességet igy

'fejlődik ki, ezeken a hajszálcsöveken ke- I szétrornboljuk. Ha ezt a tökéletes ugarolást
.resztük azután a talaj nedvessége hama- I nem is érünk rá megadni, ha a tarlótö-
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Abarangok felavatásának ünnepe 1864 május hó Ll-éri . Rupprecht M. felvétele

Cantner I\nlal felvétele.

A nagysága miatt a toronyban szétdarabolt csodásan szép hangu nagy harangnak elszállitása,

A soproni evang. templom hadicélokra átadott harangjainak történetéből.
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rést, sőt az őszi szántást el is hagyjuk;' A fentebb elmondottak mellett még kü-
csak legalább a tavaszi munkák elvégzése lönös módon kell hangsúlyoznunk az ŐsZI
után május- juniusban végezzük el az szántás jelentőségét. A tavaszt növényeink,
ugynevezett ugarolást. Ekkor a szántás de főleg a gabonafélék sikerének az a
már sekélyebb lehet, mintha ősszel szán- titka, hogy a földjüket már ősszel mélyen
tottunk volna, mert nyáren a mélyszántás- megszántsuk Az ősszel megszántott föld
sal' nedves földet hozunk föl és vastagabb egész télen át ki van téve a levegő, ned-
rétegben kiszárít juk a földet. Az ugarolás vesség s a hőingadozások behatásának,
után, ha ll; talaj beérett, később ei ne mu- aminek következtében nemcsak a rögök
lasszunk keverő szántást adni, ami után a porladnak szét, hanem a talajban levő
barmadik szántás a vetészántás lehet. nyers tápanyagok is a növények által föl-

Ne feledjük el, hogy az ugar a legdrá- vehető kész tápanyagokká alakulnak át,
gább trágya, amit csak akkor alk al- egyszóval a talaj tapereje is gyarapodik.
mazzunk, ha a talaj túlságosan kötött, A hajszálcsövesség szétrombolásának ez
úgy hogy másképen nem tudjuk jól meg- esetben is épen olyan jelentősége van,
müvelní a földet, vagy a tanyától nagyon mint a tarlóhántásnál. Az őszi szántás
messze eső, vagy olyan fekvésü területen, rendkívül nagy fontosságát feltünő módon
abová nem lehet trágyát hordani. Egyéb- tapasztaltam épen a napokban, midőn künt
ként ha csak lehetséges, szüntessük meg a határt jártam. Két- kukoricatábla terült
3Z ugart, terméljünk a helyén hüvelyest, el előttem közvetlenül egymás mellett. Az
vagy takarmánynövényt és tartsunk több egyik rendkívül silány, összetöpörödött,
állatot, hogy legyen elégséges trágyánk. alig egy- két fejet igérő, a másik a mos-

A szántásró/. A termét' fokozása érde- tani szárazság idején is haragos zöld meg-
kében nagyon fontos, hogya magyar kis- felelő termést igérő eredménnyel.. Épen
gazda a tarlószántásnak és az őszi mély- arra jött a silány tábla müvelője s beszél-
.szántásnak a rendkívül nagy fontosságát getés kőzben maga mondta ki az ígazsá-
megértse. A tarlószántást a nyár folyamán got: .Én már' tudom, hogy honnét' van ez
lekerülő növények után szonnel iparkod- a különbség. A szomszéd az ősszel szán-
junk elvégezni, mert az összetömődött tott, én pedig - sajnos - nem száritot-
tarlóföldben a hajszálesövek kitünően mű- tam." Ha így van ez a kapás növények-
ködnek, a talajban levő nedvesség bennük nél, még fokozottabb mértékben a gabona-
folytonosan szívárog föl és párolog el a neműeknél. Az őszi szántás es etén a tu-
nyári melegben. A tarlószántással a talaj lajdonképeni tavaszi szántás elmarad, már
felületén levő hajszálcsöveket eltördeljük, azért ís, mert ezzel az alsó nedves földet.
a talaj kiszáradását megakadályozzuk. A a fölszinre hoznók és il talaj nedvességét
tanónántás azért is fontos, mert ezzel a ily módon is csökkentenők.· Az ősszel
tarlón levő gyommagvakat alátakarjuk, megszántott földet elegendő nehéz fogas-
azok a még ki nem száradt talajban leg- sal megporhanyítanl, ha pedig ez nem
nagyobbrészt kikeln ek s a következő szári- végezne elég jó munkát, akkor extirpátor-
'tássál kipusztíttatnak s így vele a gyomo- ral; vagy tárcsásboronával, egyszóval va-
kat is irt juk. A tarlóhántásnak gyorsabbá- lamely talajporhanyítóval kell a talaj felü-
tételére a kisgazdák közösen beszerezhet- letét megporhanyítani, utána fogasolni s
nének olyan eszközöket, amelyekkel a a föld kész a vetésre.
munka sokkal szaporább. A fentebb idézett Arra is nagy gondot kell fordítani, hogy
munka szerzője erre vonatkozólag a kö- mínden egyes szántásnal különbözö mélyen
vetkezőket mondja: "Ki merem mondent, járjon az eke. Ennek is megvan a maga
hogy az a gazda, aki terlojet fe/töretlenül tudományos magyarázata. Ha ugyanis min-
hagyja, nem lehet jó gazda, annak nem dig egyforma mélyen jár az eketalp, akkor
lehet nagy és biztos gabona term ése, de a barázda feneke annyira összetömődik,
liövede/me sem." De hogy ez mindjárt az hogy a gabonafélék gyönge gyökérzete
aratás után megtörténhessék, ahhoz a kís- alig tud azon áttörni, a víz is megáll hu-
gazdák tömörülésére, kölcsönös kisegíté- zamos esőzés idején az ilyen földön, ami
sére és célszerű munkabeosztására lenne I szintén sok kárt tehet a gabonában, mert

.szükség, elfullad alatta, a nyári szárazság idején
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pedig ezen a kemény rétegen alulról a Iolytatni óhajt juk. Még pedig legközelebb
nedvesség nem tud áttörni s a gabona a szólunk majd a mezőgazdasági eszközök-
szárazságtól szenved. Ezért a tarlótörésnél röl, jó gépekről, az okszerü trágyázásról,
5-10 cm-es sekély szántást, nyáron az a rriütrágyák alkalmazásáról s majd azután
ugarföldön (keverés, forgatás), vetés előtt a további fontos kérdésekről, amelyeknek
10-16 cm. mély középszántást, a tavaszlak együttes gyakorlati megvalósításától függ
alá kerülő földeken ősszel .20-25 cm-es a gabonatermés fokozásának s vele együtt
mély szántást kelljalkalmaznunk. a kisgazda előbbre jutás ának s nemzetünk

megerősödésének az elérése. A kérdés
* . fontos és komoly. Hiszem, hogy gazda-

..Is~er~~tésü.n~et ez:alkalom~a} befejez-I közönségünket továbbra is érdekeini fogja.
zuk, a JOVőev] "Luther Naptar -ban ezt Gazdabarát.

Fönn az égen
Zeng a _madár:
Ily dalt régen
Nem zenge már!

Lelkem szárnyal
Menny-boltokig:
Samadálral
Buzgólkodik ...

Határ alul
Felhő szálldos, -
Terjeng, lapul
Mind egymáshoz.

A határrul
Erre, fölszáll
S megáll zordul
Mind, mint köszál,

Tompán dördül
E sok köbe :
Mintha fönrül
Törne, dölne. .

Villám nyargal
Végig rajtok:
S nagy haraggal
Csitteg-csattog.

Fut, megrehdül
.Ember, állat:
Félelemtül
Meg sem állhat.

Oly sötét lesz,
Mint a börtön:
Világvég lesz,
Szörnvü, rögtön! ...

Óh, mínékünk,
Te kis madár,
Nincs, mit félnünk:
Baj nem talál!

Fönn, az égen
- Dalolj bátran -.
Neked s nékem
Egy Atyánk van!

Petrovles Pál.

A zergebür. egyik pajtását, Kerekes Nagy Pétert, hogy
olvassa el neki. Kerekes Nagy Péter fogja

Lublin tájáról hozta egy kapitány ezt a a papirost és elkezdi lassan betüzgetni.
históriát. - Unser Gebühr. '.

Ezredünknél a minap új csizmát kaptak Tovább nem jutott. A másik megkérdi:
a huszárok. Az őrmester nyugtát iratott
alá velük. A legények bámultak a nyom- - No, mit jelent ez?
tatott papirosra, amelyen németül volt a Kerekes Nagy Péter gondolkozik égy
nyugta szövege. Igy kezdődött:, pillanatig, azután büszkén rávágja:

- Unser Gebühr. . . . - Mit jelent? Hát zergebür! Azt mondja,
Egyik magyar fiu el akarta előbb 01-'1 hogy zergebür, mert hogy ebbül készült

vasni, hogy mit ir alá Nézte a papirost, az új csizma. .
egy szót sem értett belőle, megkérte hát -
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Az eklézsia humora. <

1. Luther a, közbeszÓIÓkrÓl.l a. Luth~r a hőbeszédü 'papokról.

A múlt éví Luther-anekdótákhoz pótló- A hosszu unalmas beszédeket- nem sze-
lag még elmondunk néhányat rette Luther. Ismeretes a fiatal papoknak

Luthert mindenkor figyelemmel, színte ad?tt tanácsa: "B~tran lépj fel, - Szádat
áhítattai hallgatták barátai akkor is, ha rryísd fel, ~ Koran hagyd el~" ,
nem a szószékröl prédikált. Es ha mégis Egyszer IS a~z~al felett ,arr?l volt szo,
megtörtént, hogy a beszédének valaki il- hogy egy predtkáter a ~zoszeken szegbe
letlenül közbeszólott akkor ezt szokta a~adt a ruhajaval es el IS szakadt a pa-
csípősen mondaní : ' lástja. Luther ezt hallva tréfásan jegyezte

"Ketten egyszerre énekelni énekelhetnek, meg: ,
de beszélni ketten egyszerre már nem be- - "En azt gondoltam, oda van szegezve,
szélhetűnk." m,ivelhogy nem tudott végezni a beszé-

devel.~

2. Luther a cerimoniákról.

II. Joakim brandenburgi választófejede-
lem 1539-ben be akarta vezetni országába
a reíormácíót, . de a régi szokásokból is
szerette volna megtartani a processziókat
és a fényes papi ruhákat. ,

Udvari papja, Buchholzer berlini lelkész
ez ügyben" magát Luthert kérdezte meg
levélben. Es Luther így felelt:

"Ha a fejedelem az evangelíomot tisztán
és igazán .hírdettetl, a szentségeket Krísz-
tus rendelése szerint osztatja ki és a régi
bűnös szokásokat elhagyja, akkor Isten
nevében ám járjatok vele processziót ezüst
vagy arany kereszttel, ám viseljetek papi
sapkát és papi köntöst bársonyból, selyem-
ből vagy vászonból. És ha uratoknak, a
fejedelemnek egy papi ing nem elég, ám
buzzatok fel hármat, miként Aron főpap
is három köntöst vett fel egymás fölé. És
:Ra' ő fenségének az egy processzió nem
elég, akkor járjatok vele hétszer körül,
miként Józsua is Izrael fiaival Jerikó "falai
körül. És ha a kegyelmes fejedelemnek
kedve van hozzá, ám ugrándoz zék és tán-
coljon a menet élén ö maga hárfa, cim-
balom és dobszóval, miként egykor Dávid
a frigyláda előtt, En megelégszem vele, . '
Ha a pápa megengedné az evangeliom
szabad hirdetését és ennek fejében azt
kivánná tőlem, hogy nadrágot huzzak a
nyakamba, bizony megtenném a kedvéért. "
(Az ilyen erősebb kifejezéseket annak a
kornak izlése szerint kell megítélnünk.)

4. Luther a, fiatal munkatérsekról..
Ltithernek a bibliafordítás ban sok kiváló

munkatársa volt, így Melanchton, Cruciger,
Bugenhagen és mások. A fiatal tudósok
segítségét is sokra becsülte, de egyszer
mégis, mikor igen fiatal munkatársakat
ajánlottak neki, finom gúnnyal az aggo-
dalmát is kifejezte: .

- "Csak azután ugy ne járjak, mint
Salamon kírály, aki értékes, drága dolgo-
kat várt Indiából és ime a Tarsis hajón,
mely a tengeren minden három esztendő-
ben egyszer fordult meg, hoztak neki -
majmokat és pávákat" (L Kir. 10, 22).

6. Luther egy nagyreményü ifjuról.
Egy hamburgi kereskedő Luther házába

hozta a fiát kosztra és szállásra. Míndíg'
voltak ilyen diákok náluk, kikkel a jó
Bóra Katalin vesződött. .'

Luther az ismeretes vendégszeretetévei
a kereskedőt is meghívta vacsorára. És
mig ö az apával a szeba egyik sarkában
a fiú neveltetéséről beszélgetett, azalatt a
háziasszony egy sült libát hozott be az
asztalra.

A fiú már unni kezdte a sok beszédet
és a jó pecsenye illata is annyira csalo-
gatta, hogy egyszercsak oda sompolygott
az- asztalhoz s míg az öregek beszélgettek,
ö meg fogta szépen és a libáról lehúzta a
bőrét.

A vendégek látták, de nem szóltak. Lu-



Luther családi élete, amint ez eléggé
ismeretes, boldog és példaszerű volt. Bóra
Katalinnal a legszebb hitvesi viszonyban
élt és . vidám gyermek sereg vette őket
körül, Imádsággal kezdték és vallásos házi
muzsikával végezték a napi munkát.
Luthernek mély kedélye itt a családí kör-
ben találta fel igazi otthonát. Isten legna-
gyobb áldásának tekínté a családi életet.

6 L th t é t b át" "Gazdagabb vagyok - irja egy helyen. u er, a erm sze ar Ja. _ valamennyi pápista theologusnál a ví-
A mély kedélyű reformátornak finom lágon. Három törvényes gyermekem van,

érzéke volt a természeti világ szépségei amilyen egy pápista theologusnak sincsen.
iránt is. Gyermeki hálás szívvel tudott És ez a három gyermek három királyság."
bennök gyönyörködni. Istennek hatalmát, Nejénekhitvesi hűségét-míndennél többre
bölcseségét és jóságát látta bennök min- becsülte. "Szeretem Katámat - irja bará-
denütt. Tarka virágok a kertben, kis csir- tainak - szegénységemet Krözus minden
kék az udvarban, halak a tóban, ezek őt kincséért sem cserélném el."
mind érdeklik, nem megy el mellettük ér- A családi életnek ez a nagyrabecsülése
zéketlenül, látásuk kegyes gondolatokat Luthernek egész felekezetét is jellemzi.
kelt szívében. Ezt a kedélyes, meleg családias érzést

Leszakít egy rózsát és azt mondja: "Mi- mintegy szent örökségül hagyta Luther az
csoda szép és pompás teremtménye Isten- evangelikusokra. Hazánkban is ilyeneknek
nek! Ha az ember csak azt tudná, hogy ismerték meg a lutheránusokat, amiről
egyetlen-egy rózsát hozzon létre. egy ki- magyar közmondás is tanuskodik.
rályságot kellene neki érte adni. De Isten- Károlyi Sándor gróf felesége, Barkóczy
nek számtalan adományára nem ügyel az Krisztina ugyanis, aki különben a protes-
ember. Mivel közönségesek és mindennap tánsokat balkeresztyéneknek nevezte, a
látjuk" nem gondolunk vele. Azt hisszük, XVIII. század elején egyik levelében valami
ennek úgy kell lenni, a természettől és nélkülözhetetlen dologról irja: olyan "mint
véletlenül van mínden." - lutheránusnak az asszonyember, ki nélkül

"A legkisebb virágban is - mondja épen nem lehet." (Századok 1898. 548).
. másutt - Istennek hatalmát, bölcseségét Lehet, hogy a szerzetes barátok és más
- és jóságát kellene látnunk és meggondol- balkeresztyének eszavakat rossz értelem-
nunk. Mert valóban, ki tudja azt elgondolni, ben is használtak, de a papnőtlenség bot-
hogy Isten a száraz földből hoz elő oly rányaival szemben a lutheránus papok
sokféle szép szinü és kedves illatu virá- törvényes házassága és tisztességes csa-
gokat, amilyeneket egy festő és egy pa- ládi élete mégis csak tiszteletet érdemel
tikárus sem tud utánozni. Lám az Isten és nemesítő hatással van a népre is.
zöld, sárga, vörös, kék, barna és mínden-
féle színeket hoz elő a földből. De mi ész
nélkül használjuk Istennek eme teremt- 8. A szent vasar Luther korában.
ményeit, sőt visszaélünk velök minden
hálaérzet nélkül, éppen úgy, mint ha egy
tehén a legszebb liliomokat és virágokat
lábbal tiporja. U ,

A lipcsei heves hitvitán is virágcsokor
volt a kezében, azt nézegette -és szagol-
gatta. Ellenségei e miatt is megszólták.
Pedig a régi vers szerint: Ki virágot sze-
ret, - Rossz ember nem lehet.

ther is észrevette és mosolyogva kérdé az I
apától:

- Hát aztán minek adnátok fiatokat,
ha a tanuláshoz kedve és tehetsége nem
volna?

- Kereskedőnek adtuk volna felelé, az
apa.

- Nem úgy, mondott ellene Luther,
timárságra kellett volna adnotok, mert
ime a libabőrt most egészen jól megmun-
kálta.

~.

113

7. A lutheránus és az asszony-
ember.

Albrecht brandenburgi őrgrófnak nem
volt elég, hogy mínt magdeburgi érsek és
halberstadti püspök két főpapi jövedelmet
élvezett, hanem tizezer aranyat igért X.
Leo pápának, ha a mainzi érsekséget is
megkapja. Es megkapta.

Csakaz alkudozás ment nehezen. Albrecht
tízezer aranyat igért, a pápa tizenöt ezeret

a



magának egy hirneves gyóntató atyát, ki-
töl aztán minden héten hiven föloldozást
kért a bűneitől. Mikor pedig elvesztette
minden pénzét szintén az abbéhoz látoga-
tort el s tőle kért tanácsot, miként juthatna
kölcsönhöz, hogy hazautazhasson. Az abbé
türelemmel meghallgatta, de csak annyit
mondott, hogy - bizzék a gondviselésben.
Talbot a másik héten is eljött tanácsért
és az abbé csak ugyanezt mondta.

Másnap az angol váratlanul meghivta
ebédre a papot és pedig Páris legelső ét-
termébe A vendég pontos időben ott volt
s kiváncsian várta, hogy védettje vajjon

9. A szűkmarku braunschweigi miként jutott pénzhez.
'h Talbot azonban nem nyilatkozott, de a
. erceg. legszeretetreméltóbban adta a gazdát s a
Nemrégiben, hogy a welfek Ernő Ágost válogatott menüt pompás elmésségekkel

hercegnek, a német császár vejének sze- füszerezte. Végül aztán a számlát hozták,
mélyében elfoglalták a braunschweigi trónt, .mire az angol ünnepiesen kijelentette, hogy
a német lapok sok welf-apróságot közöl- neki pénze nincs, de ő bizik a gondvise-
tek. Azok közül való ez is. lésben. '

Ferdinánd braunschweigi herceg (1721- Az abbé elég szellemes volt ahhoz, hogj'
1792) hires volt a fukarságáról. Egyik jót nevessen és kivette tárcáját s fizetett.
vasárnap elment Hamburgban a templomba. Másnap aztán irt a Talbot bátyjának, hogj'
Amint meghallotta a sekrestyés perselyé- váltsa ki az öccsét a hitelezőitől.
nek csengőszavát, egy f'oríntot készített
ki maga elé Szomszédja, egy fiatal keres-
kedő, aki nem tudta, ki ül mellette, egy
aranyat tett ki, ezzel akarván jelezni, hogy
többet adhat, mint a szomszéd. A herceg
erre szintén egy aranyat vett ki pénztár-
cájából és a forint helyébe tette. A keres-
kedő két arannyal duplázott rá és így ment
a versengés, míg míndeník előtt tizenkét
arany büszkélkedett. Jött a sekrestyes. A
kereskedő beledobta tizenkét aranyát a
perselybe. A herceg ellenben besöpörte az
előtte levő aranyakat, zsebrevágta, elővette
Ioríntját és azt dobta a perselybe.

Sok könny és vér tapadt a Salon des
Étrangers bankjának dús nyereségéhez,
miatta letört, elzüllött alak, öngyilkos lett
akárhány nagyúr. Csak a fiatal Talbot Volt hajdan Borsod megyében egy derék
George, Shrenesbury grófjának öccse volt útbiztos s. habár ő maga igen jó ember
olyan jókedvü fickó. hogy teljes kizsebel- volt is, annyi mégis igaz, hogy az alatta,
tetését még egy sikerült tréfával ünnepelte álló utak rettenetes rossz állapotban siny-
meg. lettek.

A Talbotok buzgó katolikusok és így a Hire kerekedett, hogy II. József császár
< fiatal angol úr Párisban is rögtön keresett lamegyén keresztüj fog utazni, mire a rqi
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követelt. Végre is a pápa engedett, azt
mondván:

- Az apostolok is tizenketten voltak,
legyen hát az arany tizenkét ezer.

De Albrecht érsek ügynöke közbevágott :
- Úgy ám, szent atyám, de a halálos

főbűnök meg heten vannak ám és ez a
szent szám jobban passzol ide.

Lett az alkuból végre' is tizezer arany
és Leo pápa nem haragudott meg az igaz
beszédért, mert a bűnbocsátó cédulákat is,
Albrecht érseknek adta bérbe fele haszonra,
-'-- hogy legyen miből fizetni.

10. Talbot gróf és a párisi abbe:"

11.Gesenius, a nagy zsidó nyelv-
tudós.

Gesenius Vilmos, a hallei egyetern ki-
váló orientálistája és héber nyelvtudós
volt. Egy hallgatója tandíj mentességet kért
tőle. A professzor megtagadja a kérést,
mire a diák arra kéri, hogy legalább a
tandíj felét engedje el.

- Hogy mer az úr velem alkudni-
kérdi dühösen a tanár - mínek tart ön
engem? ,

- Korunk legnagyobb héberének (zsida-
[ának), felelt kétértelmüen a diák.

Es a professzor elengedte a tandíjat,

12. József császár és a borsodi
pontifex.
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biztosunk két hétig naphosszant ácsorgott, az életére, a teste épségére is jóságos
hogy ö.telsége személyévei találkozhassék. gonddal ügyelnek, mint az ebből a legutóbb

Végre elérkezett a szerenesés nap, mi- megesett történetből i~ látható.
dön a láthatáron megpillantott egy hatal- Maruzseket megbizták, hogy reparáija
mas porfelleget. Csakugyan a császár jött meg a püspöki templom ingadozó vas-
arra hatfogatu hintóban. Az útbiztos ö keresztjét. A rézöntő föl is mászott a to-
felsége elé vágtatott és megemelintve sü- ronyba, annak kibujt az ablakán és ott
vegét így üdvözlé : állott a kereszt tövében, honnan a házak

- Salve, domine humanissime Caesar! csak apró skatulyáknak, a lenn nyüzsgő
(Légy üdvöz emberségtudó csiszár 1) . . emberek meg legföljebb, cserebogaraknak

A nagy uralkodónak megtetszettek ez látszanak. Lihegve, zihálva pihente ki a
őszinte, [ó szívből eredő szavak s feléje sok lépcső megmászásának fáradalmát,
fordulva kérdezé nyájasan: mikor gyönge, elfojtott hang ütötte meg

- Quis est ipse? (Kicsoda kigyelmed?) fülét:
-Summus pontifex Comitatus Borsodien- - Maruzsek!

sis 1 - felelt büszkén a kérdezett, egyet A rézöntő figyelt. Semmi kétség, öt
rántva a nadrágszíján. hívják.

Ez a felelet annyit is tehetett: hogy -- Maruzsek!
Borsodmegye legfőbb papja, pápája, volta- Maruzsek messzelátót vett elő és lete-
képen pedig azt kellett volna jelentenie: kintett. Megismerte Bónis főtisztelendö
hogy Borsodrnegye fő hidcsinálója. 'urat, aki tölcsérré formálva kezeit, őt

- Et qui sunt illi? kérdezi tovább a hívta. .
császár, rámutatva az úton egy mozgó A rézöntő, potrohos, elhízott ember, esze
tömegre, mely egy pocsolyában ide-oda nélkül rohant le a toronyból Amint leért,
evickélt. ' illedelmesen kezet csókolt a kanonoknak:

- Furmaniones. (Furmányosok.) - Mit parancsol, főtisztelendő atyám?
- Quid faciunt ? (Mit csinálnak?) A jóságos öreg kanonok intő komoly-
- Hllbent- academíam! (Elakadtak). sággal fenyegette meg jobbkezének mu-
Erre a furcsa latin beszédre a különben tatóujjával: -

komoly császár is elnevette magát s meg- . - Csak azt akarom mondani, hogy vi-
intette az útbiztost, hogy legalább a hi- gyázz, édes fiam, le ne essél!
dakra és utakra legyen több gondja, ha (Budapesti Hírlap.)
már a latin nyelvet kerékbe töri.

14. Aprimás szakácsa.'
Mikor Simor János 1867 -ben elfoglalta

az esztergomi érseki és hercegprimási
Egy püspöki város káptalanjának nép- széket, a tömérdek küldöttség fogadásán

szerü, mindenki szeretetétől övezett ,tagja túlesve, látni kivánta a házbelí cselédsé-
Bónis (nem ez a neve!) kanonok. Aldott get is. .
lelkű, [óságos öreg, aki az egyházjogban Ezek meg is jelentek nála, élükön a
megállapított föladatának, mely abban áll, régi öreg szakáccsal, kit még Ru ínay her-
hogy helyben kell laknia és a püspök cegprimás alkalmazott.
rendelkezésére kell állania, - a legponto- Simor mindjárt oda is ment hozzá és
sabban, szigorú kötelességérzéssei megfe- kezét a szakács yáll~ra téve, kérdi tőle:
lel. Soha senki nem vethette szemére, - Aztán tud-e jól főzni?
hogy e terhes teendőket: akár a helyben- - Kérem, hercegséged, - feleli a sza-
lakást, akár a rendelkezésre való állást káes - én már három primást klfőztem.
egy percre is elhanyagolta volna \

Ugyancsak a püspök városában lakik 18. Két notabilitás.
Maruzsek Vendel rézöntő mester, kolompár. .
Nagy herzsenyák, nagy papi ember, aminek A vidéken valahol valami választásnál
meg is van a láttatja, mert ahol tehetik, két egyetemi tanár lépett föl' képviselő-
segit rajta a püspök, meg a káptalan. Még Ijelöltnek. Az egyiket, akí a bölcsészeti fa-

ra 'A herzsenyák.

'S*



Egy pöttöm kis gyerek megy hangos
zokogással végig az utcán. Nagy bőrtáská-
ján lóg a palatáblája. Mérhetlen keservét
látván, megszólítja egy úr:

- Miért sirsz fiacskám? Ki bántott?
A gyerek akadozva felelt:·= ~:~!l:liIta kutya? Megharapott? 19..Mikor a vigéc kikeresztelkedIk•
.-- Ne... e ... em!
- Rád ugrott?
- Ne.-.. he ... he ... em.
- Hát mit csinált?
Az öklömcsepp gyerek kétségbeesetten

potyogtatta palatáblájára a könnyeit és
görcsös sírással nyögte ki:

- A kutya. .. le ... nyalta a lee ... ke
... hé ... met ...

Egy vígéc annak rendje és módja sze-
rint megkereszteltette magát és ezt - ré-
szint illendőségböl, részint a hitközségi adó
szives beszüntetése céljából - bejelentette
a rabbinak. Az öreg rabbi eleinte haragu-
dott, később pedig érdeklődött a részletek
iránt:

- Nos és aztán melyik egyházba léptél?
-- En lettem egy protesztánt - felelte

a vigéc.
. A rabbi meglepetve tekintett reá:

17. Az atyafi a járásbiróság előtt. _. No hallod, ez már mégis csak furcsa.
Ha már elhagytál bennünket, hát míért

A járásbíróságon történt. A falusi atyafi nem lettél inkább katolikus?
vádlottként szerepel. Nem. igen tud maga Mire a vigéc fölényesen mosolygott és
mellett mentséget felhozni, azért összevísza megnyugtatta a rabbit:
beszél, felesel a bíróval és a felperessei - Kérem, csak tessék azt bízni én·rám.
civakodik. Végre a bíró a sok rendreuta- Egy hónap mulva belépek én a katolíkus
sítás után rászól: egyházba. Ezt azért csináltam eképpen,

- Hallgasson már, mert ha még egyszer hogyha majd kérdezik: Mi voltál ezelőtt?
közbeszól, ügyvédvallásra fogom utasítani. Akkor ne azt kelljen felelnem, hogy zsidó~.f!

Az atyafi megszeppen és könyörgőre I hanem azt, hogy ezelőtt voltam én ed,
fogja: protesztánt.
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lmltáson volt tanár, így mutatták be az
-atyafiaknak:

- Úgy nézzenek ide, édes atyámfiai
{ilyenkor minden atyafi édes), hogy ez az
úr a tanítókat tanítja Budapesten tanítani,
olyan okos ember.

Erre az atyafiak azt mondták:
- No, Isten éltesse az urat, emmár nagy

sor!
A másik a jogi fakultáson volt tanár.

Ezt meg így mutatta be a főkortese :
- Ez az úr pedig, édes atyámfiai, olyan

okos ember, hogy ez meg az ügyvédeket
tanítja odafönn.

Általános, nyughatatlan mozgás és egy
Msgyökeres magyar indulatszó :

- Eeeehal
(Kenedi anekdótáiból.)

16. Kis gyerek és kis kutya.

- Mán tekintetes bíró úr, azt ne tegye
velem, van nekem tisztességes körösztény
vallásom, nem akarok én - zsidó lenni.

18. Verrasztás.

Palóc vidéken a halott mellé éjszakára
verrasztót azoktak fogadni. Meghalt az
Estvány bá'; megfogadták mellé az öreg
Jóska majsztert. Estefelé el is bandukolt
a halotthoz; hogy ne igen unatkozzék,
magával vitte a dikicset, a csirizes-tálat,
meg ami a nemes csizmadiamesterséghez
tartozik. Szomjas ember is volt őkelme,
hát egy liter pálinkát dugott a bekecsébe.
Szopogatta is szorgalmasan a bátorítót,
jókedve kerekedett tőle, dudolgatott is
hozzá.
Igen ám!deaz Estvány bá' csak .cethaíott"

volt, fölébredt a dudolgatásra és kísértetíes
hangon kiszól a koporsóból:

- Aki verraszt, az ne ineküjjön!
A csizmadiamester tágrameredt szemmel

bámul a föltámadt komára és csöndesen,
de nagy meggyőződéssel mondja:

- Aki pedig möghótt, az ne beszijjen t



20. A mármarosi tudós rabbi.

Mármarosb-anélt egy tudós _rabbi, aki
maga is hitte, hogy neki mindent kell
tudni, de főként másokkal szerette ezt el-
hitetni. A tekintély volt nála az első, csak
azután jött az igazság.

Történt, hogy a tudós rabbi egyszer
mélyen elmerülve olvasgatott a bibliából.
A mellette ülő hitoktató egy pesti
ujságot lapozgatott és ebből olvasta nagy
érdeklődéssei a gömöri bolgár udvari va-
dászatról szóló tudósítást. Egyszerre csak
megszólal az ifjú hitoktató:

-- Kedves_rabbi úr, mi az a siket-fajd ?
A szent férfiú felpillantott a könyvből

és a plafondra nézett. Ezt a szót ő most
halotta először. De nehogy a tekintélyén
csorba essék és nehogy a hitoktató azt
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tételezze fel ő róla, hogy olyasmi is léte--
zik a világon, amiről ö nem tud, nyugod•...
tan felelte:

~ Siketfajd? Az fiam egy afféle ....
megbolondult hal.

- Köszönöm szépen - válaszolt a hit-
oktató és megnyugodva olvasott tovább.
De egyszerre csak _nézett és szokatlan tisz-
teletlenséggel felpattant :
- - Már hogy lehet az, hogy a siketfajd
megbolondult hal? Hiszen éppen most ol-.
vasom, hogy a gömörmegyei erdőben a
siketfajd egyik fáról a másikra ugrál?

A tudós rabbi nem vesztette el fölényes -
nyugalmát és nyugodtan válaszolta a hít-.
oktatónak:

- Hiszen éppen ebben az ugrálásban
látszik meg annak a halnak a bolondéríáia.

/(is udvar, kicsiny ház.
Irta, Jeszensskyné T. Irén.

Kis udvar, kicsiny ház
Szólóvel befutva.
Oda fáj a szívem,
Hejh, csak oda vissza.

Ház elótt keskeny pad
Oyalulatlan fája,
Még egyszerrejt ülni
Lelkem óhajtása.

Fa padon együtt -van
A falú tanácsa
Okos beszédjűkei
Szivern. úgy kivánja.

Kút elótt játszanak
A falusi lányok.
Selyemnél suhogóbb
A karton szoknyájok,

Új nótát tanulnak
FuruJyaszó mellett,
Verse és dallama
A szívükben termett.

S mikor hazatérnek
Az új nóta mellett,
A Riska is jobban -
Adja le a, tejef:

A legjobb koporsók. II -- Hogyne volnának az én koporsóim
. a legjobbak, mikor husz év óta már ezeret

,Ep vidéki, asztalos azt iratta kí a 'cé- eladtam és egyet sem adtak vissza azért,
gerere, hogy: Itt.kaphatók aIegjobb ko-I hogy nem tetszett volna; - felelte a bölcs
porsók. • asztales.

Sokan mosolyogtak ezen a feliráson s - Persze, persze - helyeselt a barátja
egyik barátja meg is kérdezte az asztalos- - a halottak nem adják vissza senkinek
tól, hogy. míést ö. nála kaphatók a legjobb sem a koporsójukat. '
koporsók? - -- - ~



Hét kis könyv.
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- Elbeszélés. Il gyermekszobából. -

Irta: Jeszenszkyné T. Irén.

Hét kis napló fekszik előttem. Egyszerű. és buzgón forgatta a könyv lapjait. Bizo-
kis könyvecskék. Vörös a födelük, hófehér nyosan képeket keresett benne.
a belső lapjuk. ,Egyszerre felkiált Laci.

Felváltva nyitogattam .ki őket, nehogy - Nini, én csak 2 kiló és 75 deka vol-
valamelyiket jobban kltüntessem. Hiszen tam mikor megszülettem.
mind-mind a hét egyenlő a szívemnek. . - Én meg 4 kiló 20 deka -- dicsekszik

Kínyítom az elsőt, a másodikat. De, óh Lilla.
a harmadikhoz remegve nyúl kezem, sze- - Mennyi voltál te, Árpád, Pisti, Irénke?
mern elhomályosul, ha belenézek Kicsiny Mindenik kikeresi a maga legkisebb
ezüstözött koporsókulcs van mellé téve és súlyát s végre Géza babára kerül a sor.
gyászfátyollal van átkötve. Mély sóhaj kél S ime, ő letözte súlyban valamennyit, az
szívemböl: megcsókolom a könyv födelét ő 4 kiló és 65 dekájával. .
úgy, miként az imádságos könyvet szok- Tetszett ez szörnyen a gyermekeknek.
ták s aztán csendesen csúsztatom vissza Hát még mikor kikeresték, hogy mily sor-
helyére. rendben kapták meg az első fogakat, me-

Még négy könyvet húzok elő s mire az lyikük kezdett előbb ülni, járni, beszélni?
utolsóba nézek, mar Ielvídul szívem, ra- Egyik ebben, másik abban volt az első
gyog a szemem snéha oly hangosan ka- s így nem volt ok az .írígységre.
cagok fel, hogy a szomszéd szobába is E kis könyvek elárultak mindent. El azt
elhallatszik. is, hogy mikor Lilla beszélni kezdett, a

No, csak ez kellett! Egyszerre hat torok levest veleskének mondta, a paradicsomot
kiabál felém: ,-pancsomnak, a papirost pacsurosnak, a

- Mit nevet, édes mama, mit nevet? tintát pampának, .
- A ti bohóságtokon, gyermekeim. De a többi sem beszélt különbül. Az
A gyermekek csodálkozva néznek össze, egyik clgányosan, a másik az nfil betűt,

hiszen ők semmit sem csináltak, csendesen "sz"-nek vagy nhu-nek ejtette B ez így
foglalkoznak a, másik szobában. hangzott: "Árpád szent nem szél".

- Rajtakaptatok, gyermekek, így hát Mindenik megtalálta az első szót, az
bevallom, hogy ez a hat könyv itt tíróla- első mondatot, amit életében kiejtett.
tok szól. Ebbe jegyezgettük fel életetek És egy ilyen szó vagy mondat a gyer-
minden fontosabb eseményét.. mek egész lelkivilágát feltárja előttünk.

- Akkor ezek naplók ~ mondja Lací, Olvassuk csak őket.
a legnagyobbik. Laci valami csinjeért verést kapott, Lilla

De a többi még most is csodálkozva erre így fakadt ki:
néz rám. , - Inkább szeretnék meghalni, minek

- Igen ez a ti naplótok Ez itt a Lacié, lássa az ember, hogy mást bántanak!
ez a Lílláé, ez meg aa Arpádé. A gyermek érzékeny, résztvevő lelkét

- Az enyém?! - kiált bele a legkisebb. e mondásában megtaláljuk.
- V.árj sorodra ! ltt a Pistáé, Irénkéé Egy darabka cukrot vett el titokban Laci.

és ez a legszebb, legujabb a Géza babáé. Sokáig hőrdta magánál, meg is szopogatta
Mohón kapott mindenik a magáé után' olykor-olykor. Egyszer csak visszateszi a

s míg ,» nagyobbak gyorsan lapozgatni cukortartóba eszavakkal:
kezdtek benne, a két kisebb alig tudta - Mama én ezt nem kértem.
betüzgetni a kusza irást.' Mennyi sok van...e pár szóban kifejezve!

A lámpa fénye barátságosan világította Pistike kényelemszeretetéről beszél az
meg az olvasásba merült öt kís gyermek- alábbi dolog:
fejet. Iskolát játszottak a gyermekek, Árpád

A legkisebb a kályha mellé kuporodott volt a tanító:
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- Pisti, mondd meg míre való a szék? I szól. Könyvet tölthetnénk vmeg az ő jó
- Arra ülünk, hogy el ne fáradjunk, gyermekmondásaival. Sok közülök szálló-

mikor eszünk. . igévé lett.
Irénke takar ékos kislány. Akárhogy izlik Az iskolából jön haza Arpád és szól:

neki az étel, mégis eltesz belőle egy ki-j - Mama mik vagyunk mi? Szegények
csit. Egyszer igen belefáradt a képeskönyv nem vagyunk, mert van ruhánk, meg e~ni-
nézésébe és így szólt valónk, gazdagok sem vagyunk, mert nincs

- No most már elég! Elteszem vacso-I sok pénzünk; én azt hiszem mi oly jómódú
rára. szegények vagyunk '

Gróf Eszterházy Móric, volt minisztereffiök az új kormány tagjaival.
Balr61 jobbra első sorban: Gróf Serényl Béla keresk. min•• gróf Appony I Albert vall.· és közokt., Gróf Eszterházy Mória mlnlszterehiök,

Szurmay Sándor honv. mln. Górf Batthyanyl Tivadar ö felségo személye körüli min.
Második sorban: Mezőssy Béla földmlvelillügyl min., Dr. Vázsanyi Vilmos Igazságügyi min., Gratz Gusztáv pénzügyminiszter. Ugron Gábor

belügyminiszter, Gróf Zlohy Aladár horvát mln, '1

Pístí igen szeretett számolni és egyszer I Szerinte, a gyermekek azért járnak is-
azzal mulatott, hogy egy karácsonyi ár- kolába, hogy otthon lehessen szellöz-
jegyzékben a forintokat koronákká változ- tetni. (
tatta. Mikor a végére ért, így szólt: 1. A szomszéd kisfia mindíg szeretett volna

- Mama, mondja meg, hány éves és I Arpáddal játszani, de ő sohasem akarta
megmondom, hány korona. . _ még látni sem. mert azt mindíg nevelönö

A legtöbb feljegyzés azonban Árpádról kísérgette. Egyszer így fakadt ld:



'Fénylő zománc a valón,
Az. élet hamvas himpora,
Az Isten mosolya.

Sántha /(ároly
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No, majd meglássák, hogy ebből a fiú-I bevezessük, Hányszor borult el arcunk
ból leány lesz.' írásközben, ha olyan megfigyelést észlel-

Lilla emlékkönyvébe akart ö is írni va-I tünk, amely bűnös hajlamokra hagyott
Iamít, De mit? Akkor látja, hogy az egyik következtetni. ,
l,apon ~z áll : "Emlékül! ~I'i~zteljed.atyáda~ Ilyenkor annyit tanácskoztunk, úgy meg-
es anyad~t, hogy hossz~ ~l~tü legy ,st~. vitattuk a tennivalókat, hogy a bajt még
Erre fordít egy lapot es irja : "Emlekul! csírájában elfojthassuk.
Ne ölj! Szere~ő testvéred Árpád'> Nem S ha síkerült, a naplóírásnak is nagy
folytatom tovabb! A gyermekek IS bele- része van ebben.
fára.?tak az o~vaSásba. A kisebbe~ l~tett~k De mindez elenyésző semmi azzal az
a. ~on~vet, Geza baba most próbálgatja élvezettel szemben, amit nekünk a napló-
kitepm belőle a lapokat. - írás szerzett

Elszedem tőlük s visszarakom őket író- . .,.
asztalom fiókjába. Ott örzöm S' ha majd ,A gyerme~ek ~m<\en kedvesse~et. mi
nagyok lesznek a gyermekek és megér- kets~ere,sen elve.~tuk ..Artatlan mon,dasalkat
tenek minket akkor mindenik megkapja a megísmételve, folderult arcunk meg akkor
magáét " . is, mikor a búslakodásra nagyobb okunk

De hátha nem értenék meg? Hátha csak lett volna
szülői különcködésnek tekintik ezt a nagy Ilyenkor rendesen ezzel végezzük a be-
munkát? . . szélgetést :

Hej, pedig hányszor ülünk le fáradtan - Lássa. feleség; milyen jó, hogy nekem
az íróasztal mellé, hogya kis falitábJára ez az ötletern támadt: vezessünk naplót I
följegyzett megfigyeléseket a naplókba - Igaza van, édes uram.

,
cS;adolcsia cs6~·á1a..

A költő csókja tiszta, szent,
A költő csókja mennyei, ,.
M'3leg szívvel teli.

Oh százszor meg van áldva az,
Egy hosszú 'őrökléten át,
Kit ihlett dalnok áld.

Mi felmagasztosult e szó, Kö,c:zönöm~ezl-költöm neked,
Smint gyöngy termő tenge?',mi mély, Te ldeálért lángoló,
Kis unokám remélj! Te szep naqy álmodó!

Költö adott csokot neked,
És meleg szimiel adta azt,
Megáldva a tavaszt.

A te nemes költészeted
Mirü nyíló rózsa énnekem,

.Szúro töviseken.
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Luther,")

Törd szét koporsód, szellem-óriás!
Im üdvözölve, népek költögetnek.
Irigy idő sírt hervadt testnek ás, -
Négy századév nem árta nagy nevednek.
A forgó árban, amint zúg a hullám,
Föld koszorúja s ég csillagja hullván: ,
Rendíthetetlen' állsz Te fent aszirten,
Zengvén: "Erős várunk nekünk az Isten!"

Az Isten fénylett rémes éjjelen,
Ihlett szivében választott nagyoknak ;
Az 6s teremtő-szó hangzék : legyen!
S világosság sugári szétragyognak.
Hitnek tüzétől megrendül az ég s föld,
S új élet árja mindent áldva bétölt:
Magasztos eszmék készülnek tusára,
S' a győzelemnek áros lészen ára.

Döng már a harcban víttenbergí vár,
Kilencvenötnek súlyos fegyverétül;
Európa forr, mintegy szülésre vár,
S szegletkövén Sion, e rom felépül.
A szent hajdannak ím ég csipkebokra,
S jó illat árad, száll az égi boltra ;
Szó zúg viharral, mintha azegekbül,
Apostolok pünkösdi nyelve zendül. .

l
l).. bátrak élén Krisztus a vezér, _ '
J1:südv-sovárgón mind nyomába mennek ;
Es nincs előttük rém, halál, veszély,
Tekintetök függ kárpitján a mennynek.
Luther,Melanchton,jobbjánbölcsFrigyesnek
~s Zwingli, Béza, Kálvin égre esdnek :
Aradj ki fény, igazság, égi béke!
S fut a homály s tisztul a bűn vidéke.

Vak éjszakán virágzott a gonosz,
S éjféli órán ült lidérc a népen.
Világ! tenbűnöd átka ostoroz,
De irgalomnak pírja ég az égen.
A nap közelget, pirkádván a hajnal,
S köszönti ég-föld vágyó szent sóhajjal;
A nap tündöklik és nem megy le többé,
Fénye- s hevénel hevülünk örökké.

Luther! [övönek írt s szólt szellemed,
A Lelkek-Lelke ihleté meg' ajkad;
Nincs, aki bírna tenni ellened,
Szív, elme s ellen; megbűvölve hallgat
A szikla-hitnek fundamentomára
Épül Sionnak óriási vára;
Az örök Ige győz poklon, veszélyen -
"Itt állok! Isten engem úgy segéljen 1"

Istennek háza, e roppánt világ, Megálltad, Nagy, .a próba nagy tüzét,
Oszlopain megindul az Igére; S emléked áldják fényes ezredévek;
Szent lelkesülés, mint sas, égre hág, Pálrnád a bősz vihar sem tépi szét,

• S milljók epednek élet friss vízére. A csillagokban is zeng rólad ének!
Bételve hittel és csodás erővel, A tiszta lelkek ott az üdv honába',
A küzdök serge' mindnagyobbra nö fel: Szent dalt vegyítnek szférák hlmnuszába,
nHa a világ mind ördög volna" - dallal, Isa dal visszhangzik .míndőrökre itten -
Kész szerribe szállni a tüzes pokollal. Zengjük: rEr~s várunk nekünk az.Isten 1"

Santha Károly.

*J Naqvnevü költőnk ezt a remek költeményét Luther születésének négyszázadik évfordulója alkalmakor
l883·ban írta. A mostani nevezetes jubileumi alkalom ndit arra, hogy közöljük, annál is inkább, mert az
összes reíormációi- s Luther-ódák között - nézetünk szerint - ma is ezé a babér
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Mint köszal ci tengerben
(Ünnepi ének a reformáció 400·éves jubileumára.)

...
.Mint kőszál a tengerben,

A.ll Sionunk vára,
Századoknak ködén át

Napfény süt ormára.
Hányszor tört ré ellenség,

Hányazor várták végét,
A.mde az Úr vele volt,

Nem hagyta el népét,
Nem hagyta el népét.

Jer Sion, zengj éneket,
.liálád hasson égig,

Egyházadhoz, Krisztushoz
.Maradj hű mindvégig.

Tartsd meg híven a kincset,
jl.mely vagyon nálad,
lio gy senki el ne vegye
Égi. koronádat.

Hála néked, nagy Isten,
Te vagy erős várunk,

Veled vészben, viharban
J Rendületlen állunk.

Szolgaságból kihoztad
Néped szabadságra,

Szen . igéddel vezetted
Krisztus országába.

Payr Sáador.

Mosolygó. történetek.
Tedd be Örzse az ablakot l I tételben kiszáradt a torka, miért is hogy

. - _ a felső .íaluvégnek is megfelelő hangon
Pete András cipész mester szörnyü indu- tudja felolvasni a megtudandókat, előbb

latos ember volt. Egyik nyári zivataros betért a faluvégi csárdába egy pohár borra.
napon, gyakori csunya szokása szerint, S míg az egy pohár bort leeresztette . a
összepörült a feleségével, Orzse asszony- torkán, a tréfás korcsmáros elcsente" a
nyal, mialatt odakint egyre villámlott és melléilye meHé:dugott hirdetmény, papir
dörgött az ég. feljegyzé_sét.~~:::--·;")

Végül nagy mérgében a májszter úr a Az orvosság bevétele csakugyanthasznált
nyított ablakhoz ugrott s kitartotta ko- akisbírónak, mert' még hangosabban és
pasz fejét az ablakon s 'azt kiáltotta: szaporábban szólt a dobja, mint ai előtt.

- IdG, az én fejemre üss, Isten! Mire a házak eleje megtelt hallgató kö-
Abban a pillanatban vakítóvillám ciká- zönséggel. .

zott le a közelben, irtózatos dördülésseI. A dobpergés befejeztével nagy fontos-
Bezzeg bekapta fejét az ablakon Pete kodással nyult a kisbíró amellényéhez s
András:, megdöbbenve tapasztalta, hogy 'eltünt on-

- Uramsénistenern, segíts! - kiáltotta nét a cédula. Gondolta, hogy hova tünt
rémülettel s aztán pedig feleségéhez for- el, mert ezt kiáltotta a hallgatóságnak :
dult, könyörgő hangon: ) - Várjanak egy kicsit, mindjárt jövök!

Tedd be Orzse az ablakot! S aztán iramodott vissza a keresmába.

Mindjárt jövök.
A kisbíró már végig dobolta a falut,

csupán a felső faluvég volt hátra, hol még
nem tette' közhirré a közhírré teendőket.
Természetesen a többszöri hangos közhirré

IgV könnvebb.
Cser Ferkóné hatalmas kerek kosárban

ozsonnát vitt fején -az aratóknak. A mezei
tagúton ép' akkor hajtott pipás KísMíhály
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kepéért s biztatta a menyecskét, hogy
üljön föl a szekérre.

Cserné el is fogadta a szíves kinálást
s helyet foglalt a szekéren, ellenben ko-
sarát akkor ís a fején tartotta.

- Tedd le, hugám, kosaradat is a sze-
kérre. Minek nyomatod vele fejedet!-
biztatta a falú legmódosabb gazdája.

- Köszönöm, Mihály bátyám, - mondta
a menyecske - eltarthatom a fejemen is,
legalább így nincs oly nagy terhük a sze-
gény ökröknek.

Kítoqvott az időből.
.Katí néni kora reggel sietve átment a

szomszédba, sopánkodva mondta a koma-
asszonyának:

- Lássa, lássa, kornámasszony, két
helyre is hívtak kapálni és az én kukorí-
cámnak is elkelne már a kapálás. de most,
nem tudom, hogy hova menjek?

Kati néni aztán az egész délelőtti időt
eltereferélte a komaasszonyánál s délután
il? addig addig töprengett azon, hogy hová
menjen kapálni, míg nem kifogyott az.
időből: este lett s így nem mehetett se-
hova sem kapálni.

A mult év krónikája.
1916 julius 1. - 1917 jun. 30

Közli: Scholtz Odön. '

Egyházunk mult évi. történetének legjelentősebb I alapra az 1916. évi egyetemes közgyülésig, a jegy-
eseménye a zsinat feloszlása volt 1913 december zőkönyv függelékében közölt kimutatás szerlne;
hó 8-án nyilt meg ezen törvényhozó testülesünk sal 40.915 K. 50 f gyült össze. Ezen ilgyet lelkesea:
kiküldött bizottságok nal\Y buzgósággal elkészítet- fel kell karolnunk s az egyetemes egyház périztá-
ték a tárgyalásra váró törvény javaslatokat, ugy rából is tekíntélyes összeggel kell hozzájárulni,
hogy azokat 1914 ószén le lehetett volna tárgyalni. hogy hazánk fővárosábalI egyházunkhoz méltó evan-
Közben azonban kitört a vészthozó világháboru, mí- geltkus szeretetházat lehessen a jubileum emlékére
nek következtében a tervbe vett ülésezést el kel- fel állítanunk. Az egyházkerületekben püspökeink:'
lett halasztani s mivel az idő multával mindjobban intézkedtek az évforduló méltó megünneplése iránt.
eltünt annak lehetősége, hogya zsinat az egyházi Egyes esperességek is maradandó alkotásokkal.
alkotmányban megállapított idő lejártáig, 1916 de- igyekeznek az évfordulót emlékezetessé tenni. Igy
cember 8-ig bevégezhette volna feladatát, 1916. évi a bácsi -esperesség 20000 koronás ,.Lutheralapit-
október hó 4-én egyértelmü határozattal kimondta ványt: létesített, melynek kamatait 2 egyházmegyei'
feloszlását. Báró Prónay Dezső elnök zárobeszédé- theológus és egy a' szarvasi tanitónőképezdébe járó,
ben rámutatott arra, hogy az a vélt haladás, mely- növendék élvezi, és egy 6000 koronás "Melanchton-
hez eddig az emberiség jövőjét szerették kapcsolni,_ alapítványt" a torzsai árvaház javára. A soproni
csődöt mondotrs ezen felemelő szavak .al zárta be felső egyházmegye lC.OOO k-ronás esperességí ár-·
a zsinatot : "Egy haladás van csupán, az a haladás, va- és szegényalapot gyüjtött a reformáció emlé-

I ,-'amely a keresztyén erkölcsi ideál felé irányít ben- kére sannak 10.0('0 koronára való fejlesztését·
-- nünket és ha van valami, amit ebből a borzalmas tűzte ki célul. A gyülekezetekben is mindenfelé

háboruból némi reményként tudok magam elé ál- maradandó alkotásokkal kívánják emlékezetessé-
lítaní, az az Irás szava: "Jobb a szomoruság az tenni az ünnepet Tgy hogy ezuttal csak egyet
areák vidámságánál, mert jobbá teszi a lelket." emeljünk ki, Gyékényes.en (Somogym.) a-hívek 1916·
Adná a kegyelem Istene, hogy ez a borzalmas ulév napján 3493 koronát, husvétkor pedig 775 ko-
háboru jobbakká tenne bennünket." Erre-Dr. Baltik ronát ajánlottak fel önként a jubileumi alapra. Jő-
Frigyes imádságával.s a Hymnus eléneklésével he- vőre majd kimelitő jelentést kőzlünk az ünnep.
végződött a zsinat, melynek müködéséhez oly szép minden mozzanatáról. .
reményeket füztünk, de amelyek Isten akarata sze- - Az a nagy veszteség, amely bazánkat legalkot-
rint ezuttal nem valósulhattak meg. mányosabb királyunk 1. Ferencz József Ofel8ege el-

A reformáció 400 éves jubileumára az előkészü- hunytával érte míndenkor királyhü egyházunkat is
letek mindenütt megtétettek. Az egyetemes .köz- mély gyászba borította, amit az összes gyülekeze--
gyülés határozata ...szerínt az ünneplés a gyüleke- teinkben tartott gyászistentiszteletekkel is kif,eje-
zetekben okt. 28., okt. 31. vagy nov: 4-én lesz zésre juttattunk. Az uj királynak, IV. Károly Ofel-·
megtartva. November 8-án az egyetemes egyház seeéoek koronázása alkalmából ismét ünnepi isten-
ünnepi közgyülést tart Budapesten, amelyre a test tiszteletre gyűltünk össze templomainkban s buzgó.
vér protestáns egyházak, a magy, kir kormány és fohászban kértük az egek urát, hogy tegye ural-
az országgyülés két háza is meghivattak. Az egye- kodását áldottá hazánkra s egyházunkra.
temes egyház jubileumi alkotására, a Szeretetház Ofelsége IV. Károly király 1917. évi április ro
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:14-én d. e. 10 órakor egyetemes egyházunk hódoló hanem lehetőleg más adományokkal is gyarapí-
!küldöttségét is fogadta a budai várhan s br. Pr6nay tandó, ugy hogy a várva várt béke beköszöntévei
.Dezső egyetemes felügyelő üdvözlő és hódoló be- mindenütt gond és zavar nélkül uj harangokat le-
!Sz~dére a következő választ adta: hessen beszerezni. Addig azonban, míg a háboru

"Öszin!e megelégedéssel tött et jJódolatuk, amely ha-: tovább tart, még az utolsó harangok átengedésére
'1Iyomanyos:·.hazaflaserényeikbiH .fakadt.)ranyuljanak is el kell készülve lennünk; - az erre vonatkozó
'-Il jövöben,iá' törekvéseik nemes' célok felé és kisérje miniszteri felh ivás legalább már megjelent.
~azokat a Mindenható áldása. Ragaszkodásukért sziv- Itt említem meg, hogy a "Harangszó" címü keríves
;böl jövö köszönetet mondok és biztositom egyházuka~ evar.gelikus néplapunknál is fontos változás állott
.oltalmamról." be. Megteremtője és lelkes szerkesztője a dunán-

Egyetemes J~özgyülésünk"f916:évi november 8-10. túli egyházkerület püspöki székébe emeltetvén a
-napjaín fOlyde Budapesten.' Főbb határózatal kő- szerkesztést Szúlay Mihály gyékényesi lelkésznek.
rzűl kiemeljük, hogy állást foglalt egy valamely tu- adta áto Ha ércharangjaink teljesen elnémulnának
-dományos egyetemünkbe szervesen bekapcsolt is egy időre, ne legyen evange!ikus családunk,
evangelikus theologiai fa:kultas felállítása mellett; melyet a ny~mtatott "Harangszó" nem figyelmez-
- megengedte, hogyaluthertársaság által kiadott tetne és szólitana rendszeresen áhítatra az 1sten
·tankönyvek ára puha bekötés mellett 20%-kal fel- házába!
-emeltessék, de azzal, hogy II Társaság azok beho- Ui épitkezések a mult évb n nem fordultak elő,
.zatalát ott, ahol ezen tankönyvek beállithatók nem csak Kaposvár rendezett be egy a város által áten-
voltak, ne szorgalmazza, kimondta a hÖSihalá'lt halt gedett kűlönálló-kls 'épületet - mely előbb tűzoltó
lelkészek, tanárok, tanitók éz egyéb egyházi tiszt- lak tanya, utóbb zeneiskolavolt - bennsejében
-viselök pontos adatainak összegyüjtését, emlékük vonzó és kedves imateremmé és lelkészlakássá.
:megörökítése végett; elhatározta a román betörés Itteni híveinknek azért kellett a berendezkedéssei
következtében kárt szenvedett gyülekezetek lelké- sietni, mert a református testvérek csak -1917. uj
szek \ és kántorok segélyezését. Örvendetes tudo- évig engedték meg nekik, hogy közösen. épitett
rmásul szolgált, hogy az epyetemes egyház vapyona templomukban evangélikus istentiszteletet tarthas-
.az 191fi év végén 7,110571 K. 60 f.-re emelkedett, sanak.
-miből az egyetemes nyugdijalapra 4.017,115 K 51 . Budapesten 1916 október I-én kezdte meg az ot-
'f. esik -. tani deáktéri gyülekezet által léte sitett Szerétet-

Az egyetemes közgyülés elé terjesztett jelenté- ház ideiglenes müködését. A végleges megnyitás
.sek szerint a Gyámintézetnek 86.9:.!4 K 34 r. bevé- s a háznak rendeltetésére átadása az 1917 évi
·tele volt, amibő! a háboru által kárt szenvedett reformációi emlékünnep keretében fog megtörténni.
-egyházak; részére v 24J:l34 K. 35 f.; a zyámíntézet Nyiregyházán a Geduly Henrik püspök kezdemé-
saját reform. jubileumi alapjára pedig 23,473 K. 50 nyezésére létesült, "Katona- Otthon", melyre a város
-ro folyt be. A Gyámintézet a háboru által sujtott közönsége 20000 koronát adományozott, a barakk-
.gyűlekezetek részére befolyt összegen felül 49.712 .kórházban épített szép uj lakásbakőltözőtt, melyet
K. 46 f.-t osztott ki segélyekre. A nagy ezeretet- beszéddel imával és áldással a püspök adott át
:cadoRláliyt 6604 K. 09 f.-t Csehberek (Nográdm.) rendeltetésének.
.kapta. -' A luthertá •.saság tagjainak .száma p96, Ugyancsak 'Nyiregyházán evangélikus leánygym-
\bevétele 22,410' K. ilO f., vagyon a 67.144 K. 50 f. nazium felállitását határozta el a gyülekezet, amire
volt. Kiadott 20 népiskolai tankönyvön kivül, több -a város 12.000 K., a hitközség 60UOK és Szabolcs
lháborus iratot valamint az "ösvény" és nRelmisz- vármegye 5.000 K évi fenntartási járulékot aján-
.szló" cimü folyóiratokat - Misszió egyesületünk lott fel.
bevétele 5569 K 78 f , vagyona 9029 K. 82 f. volt. A rlunántuli egyházkel ület színtén elhatározta,
Az egyesület közgyülést nem tarthatott, azonban hogy köszegi f,.Jsőbb leáhyiskoláját a vonatkozó
.Scholiz Ödön elnökkel képviseltette magát a Leipzig- ministeri 'rendelet értelmében, leányközépiskolává
ben székelő ev. luth. misszíó egyesület kőzgyü- alakitja át.
Jésén.· Besztercebányán ottani evangélikus gymnasiu-

Az egyetemes lelkészegylet uj szervezetében s uí munkban 1~16/17. tanévben nyi.t meg a VIlI. osz-o
-elnökségének cRaffay Sándor) vezetése mellett az tály s 1917. évi máius 29·ilO·án volt az első érett-
egyet. közgyüléssel egyidejüleg tartotta Budapesten s'-'gi vizsga, ugyhogy most már ezen tanintézetünk
-első rendes kőzgyülését, mely igen. tartalmas és is teljesen kiépitett főgymnazium.
-emelkedett lefolyásu volt. Rizonyságot szolgáltatott A kassai két. gyülekezet 1916 augusztus 20-án·
.arról, hogyavezetőség figyelme és gondja kiterjed tartotta meg a tiszai egyházkerület közgyülésének
.míndazon kérdésekre, amelyek Ielkészeínk szellemi keretében nagyszabás II -ünnepélyek között közös
-és jogos anyagi érdekeit előmozdítani hivatva templomuk felszentelésének 100 évfordulóját.
vannak.. A pozsonyi diakonissza anyaház 19,6 augusztus.

Az 1916. év ősze örökké emlékezetes marad 2·án töltötte be áldásos müködésének 25Jik évét,
gyülekezeteinkre, mert akkor vitték el harangjaink miről a gyülekezet szeptember 3-iki közgyiilésén
-összsulyának 2/3 részét .honvédelmi célokra . .A bu- emlékezett meg s ez alkalommal· benső meleg-
-csuzás mindenütt nehéz volt tőlük s a legtöbb he- séggel üdvözölte dr. Schmidt- Károly Jenő esperest,
lyen, ahol idejében értesültek' az elvite!ről ünnepi kinek apostoli buzgósága az intézetet oly nagy
iístentlszteletre huzták meg őket utóljára bucsuzá- virágzás ra vezette. - Az ezen anyaházról tavaly
aul. A hadvezetőség kilogra:nmonként 4 K kártéritést közlött ismertetés pótlásául megemlítem, hogy az
1izetett, ugy hogy a gyülekezetek tekintélyes ösz- állomás létesítéséhez az első indítást Ebner Gusz-
.-szegeket kaptak értük Ez az összeg mindenüttJ táv lélkész adta, amit a diakonisszaügyi bizottság
,gondosan megőrzendő s nemcsak a kamatokkal, nevezettnek . nyugdijba lépésekor átadott bucsule-



velében is elismerőleg kiemelt. - Ez alkalommal Igyülekezetnek egyelőre katona özveg) Cés árvák
is felszólitom egyházunk azon hajadonait, akik a segélyezésére, utóbb pedig az egyház céljaira való-
diakonissza pályára bennső indítást éreznek. hogy felhasználásra. - Körmöcbányán egy hithű egy-
felvételi kérvényükkel forduljanak dr. Schmidt K. -háztag 4000· K-át ajánlott fel a reformáció 400 éves'
J. espereshez, Pozsony Bél Mátyás-utca 23. _ jubileumával kapcsolatban létesitendő díakonissza.

Jótékony adományok és hagyományok a mult év- állomás szervezésére. - Osagárdcn özv. Kindricz:
ben is nagyszámban fordultak elő, amelyek közül Jánosné 1000 K-t hagyott a gyülekezetre. - Sze-
a tekintélyesebbeket - .amennyiben tudomásunkra pesbélán Gresch Paula 10.000 koronát ajándékozott.
jutottak - buzdító például felsoroljuk :' a gyülekezetnek azon meghatározással, hogya ka-

Solymossy Lajos báró a reformáció 400 éves mat?k felé! a le.lkész !izeté,s javítására, más.ik fejét
emlékére 50.000 K ajánlott fel egy magasabb tár- pedig a diakonissza aUomas céljaira .f0rditsa ---:-
sadalmi müveltséget nyujtó bennlakással egybe- Szepesszombaton , v.0gle! ~rank!l urno 5.~OO~-at;
kötőtt evang. leánynevelőíntézetre, amely Buda- adott a Szepessegen létesítendő "Bethanlara. -
~esten lesz felállitandó - Bazinban özv. Jermendy
Sámuelné szül.' KröpffI Anna örökösei a boldogult
kivánságainak megfelelően egy lelkészlak mellett
fekvő 30.000 K. értékü házat és 12.000 K készpénzt
adtak át a gyülekezetnek alapitványként evang.,
árva leánykák neveltetésére. - Özv. Putsch Sán-
dorné szül Manninger Amália időközben boldogult
pinkafői lakos szülővárosa Sopron evang. gyűleke-
zetének 20000 K alapitványt tett a reformáció em-
lékünnepe alkalmából ott tervezett evang. polgári
leányiskola céljaira: - Özv. Thumschirn Gusztáv-
né a körmendi gyülekezet buzgó tagja 12.000 K.-át
hagyott az egyházra. Ugyanott a gyülekezet volt
lelkészének. a Szombathelyre távozott Kapi Béla
püspöknek nevére, a bucsuistentisztelet után tartott
közgyülésén 12 évi áldásos müködésének emlékére
5000 koronás alapítvány létesitését határozta el jó
előmenetelű szegénysorsu, középiskolai tauulók se-
gélyezésére. - A pápai gyülekezet áldott emlékü
lelkészének Gyurátz Ferenc püspök emlékére
10.000 koronás alapitvány létesitését határozta el,
nyugalomba vonulása alkalmával. - Kőszegen a
felsö leányiskola tanári kara ·10.000 K alapítványt
tett az intézet felszerelésének és berendezésének
fokozatos kiegészitésére. - Egyházunk iránti sze-
retetének megható bizonyságát szolgáltatta a Né-
metujvárott meghalt Zieger Ferenc festősegéd, akí
szorgalmas munkája gyümölcsét 20.000 koronát az
ottani evang. fióke-gyháznak hagyta s ezzel meg- Szomolnok 4000 K-át örökölt Grimpner Károly nyugi,
vetette alapját egy idővel ott megalakuló anyagyü- alezredestél. - Szepesváralján Mikó Károly föld-
lekezetnek - Pohl Sándor szombathelyi gyáros birtokos 1000 K. alapítványt tett bold. neje emlé-
elhúnyt neje ....§zül. Fr-iedrich Amálta emlékére kére. - Poprádori Stadler János egyházgondnek
21.000 K. alapítványt tett jótékony célokra, belőle és neje Husz Vilma hősi halált halt egyetlen fiuk:
5000 K-át a pinkafői árvaházra. 1000 K-át a szom- Stadler János emlékére 2000 koronát alapítványoz-·
bathelyi diakonissza alapra és 500 koronát az ottani tak a diakonissza állomás céljaira. - Ugyanezen.
ev. nőegylet javára. - Faradon Szilvássy Dénes alkalomból Ménhárdon Raab Károly és neje Glatz,
és neje Szelle Erzsébet a templom alapra 1000 ko- Vilma 1000 korona alapítványt tettek elesett egyet--
ronát adtak. - Zalaistvándon ifj. Hemri István és len fiuk emlékére a templomalapra. Jolsván dr ..
felesége Tibola Teréz a harctéren elesett egyetlen Hruska János járásorvos és neje Hrebenda Irma..
fiuk Hemri Ferenc emlékére 1000 korona alapít- egyetlen gyermekük Hruska Zoltán volt eperjesl.
ványt tett uj oltár épitésére. - Erhart József joghallgató elhunyta alkalmából 1000 K alapítványt,
felsőaranyodi lakos azalaszentgróti gyülekezetnek tettek a jolsvai gyülekezetnél. - A kíslomníczh
1000 K-t adományozott, hogy azon hadicélra be- gyülekezet 1000 koronát örökölt az onnan szárma-
szolgáltatott harangja helyett majdan ujat szeréz- zó Andrejkó Mihály és neje hagyatékából - Végül.
zen be. - Székesfehérvárott Akots János és neje egy megható jelenettel zárom be a jótékony adoma-
Szkok Anna 10.000 koronás alapitványt tettek a nyok sorozatát. Budapesten meghalt Stefko Pál né-
lelkészi jövedelem gyarapítására. - Özv. dr. Králik 8f>éves özvegyasszony, aki mig birta házvezetőné-
Lajosné a pozsonyi ev. egyház árvaháza javára volt. Szülőít a szabadságharc idején vesztette el, a.
juttatott 10.000 K. alapitványt. - Néhai Kolpaszky vad oláhok atyját felkonczolták, anyját a sütőke-
Mihály volt nagybörzsönyi lelkész emlékére leánya mencébe dobták, maga pedig csodálatosan meg-
12.000 koronát hagyományozott a gyülekezetnek. menekült, Mikór halálának közeledtét érezte, azon.
- Gróf Ambrózy Gyula koronaőr azzá történt meg- kivánságát fejezte ki, hogy a temeté sén vegyenek
választatása s a reformáció 400 éves jubileumának részt a Protestáns Arvaház leányuövendékei, mert:
emlékére 5000 koronát adományozott a temesvári ő is árva volt. Temetésén tényleg megjelentek az; ,

.,
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IIbaffy Miklós, esperes.



126

árva leán~ká~ s a sírnál az igazgató megható sza-
vakban bucsuzott el az egykori á vától habár nem
js ismerte. Néhány nap mulva meO'h~tottan érte
.sült az igazgató hívatalos uton, hogy. Stefkó Pálné
megta~aritott vagyonkájából végrendeletében 600
koron at hagyott a Prot. Orsz, Arvaháznak - mert
Ó is árva volt

Egyházunknak több kiváló munkása érte el mü-
.kÖdésének, olyan évfordulóját amelyen gyülekeze-
teik és tisztelőik részéről meleg megemlékezésben
és megtiszteltetesben részesültek Igy Horváth
Sámuel téti lelkész győrmegyei esperes dunántúli

, <

Maresch Anna, diakonissza, t

egyhk. fójegyző 1916 szeptember 20-án töltötte be
lelkészi müködésének 5(J évét, mely alkalommal az
esperesség lelkészi értekezléte melegen és lelke-

'sen ünnepelte vezérét. - 1só Vince győri lelkészt
-40 éves papi müködésének alkalmából hálás gyü-
lekezete részesítette kítüntető elismerésben. -
Ambrózy AlbertnafYszaluki (Szepesm.) tanitó és
Rehling - Samu vnag , szentmihályi (Vasm.) tanitő
müködősüknek 40 évfordulóját töltötték be gyüle-
kezetük és esperességük meleg elismerésével ko-
szoruzva. - Raffay Sándor budapesti és Kovács
István muraszombati lelkész müködésük 25évének
befejezése alkalmából érezték gyülekezetük és
tísztelőik elismerő szeretetének melegét. - Sántha
Károly egyházunk nyugalmazott koszorus kőltő
papja, ki 1866 szeptember 13-ánavattatott fel Karsay
Sándor püspök által Sopronban a lelkészi hivatalra,

immár 50 éve építi költészetével az Ur egyházát s
mindnyájunk szeretetteljes ragaszkodása és hálás
elismerése volt ezen évforduló alkalmából legsaebb
jutalma

Őfelsége apostoli királyunk ujból több egyházta-
got részesített az egyházi és a közügyi téren kifej-
tett buzgó müködésükért legfelsőbb kitüntetésben.
Dobrovits Mátyás dr. pozsonyi főorvost és gyüle-
kezeti felügyelőt "pozsonyJigetfalvi" és Handel Vil-
mos selmeczbányai lelkészt és nagyhonti esperest
"szepesváraljai" elönévvel magyar nemességgel
Bakay Péter nagyócsai lelkészt és zólyomi espe-
rest, valamint Scholtz Odön ágfalvai lelkészt és sop-
roni felső egyházmegyei esperest a Ferencz József-
rend lcvagkeresztjével tüntette Ki. Dr. Szmik La-
josnak a bányai egyházkerület ügyészének az ud-
vari tanácsosságot, Hajnal Endrének a dunántuIi
egyházkerület soproni tanintézetei felügyelőjének
a királyi tanácsosságot adományozta. Droppa Vil-
mos katonai esperes-lelkészt ezredesi rangra emelte
és a lelkészi érdemkereszt V-ik osztályával tün-
tette ki.

A győri egyházmegye 1917 junius 29-én tartott
közgyülésén Horváth Sámuel esperes és nagyalá-
sonyi Barcza Géza felűgyelő hajlott korukra
való tekintettel lemondtak az esperességí elnök-
ségről. Horváth esperes 1898.óta Barcza felügyelő
pedig 1888. óta töltötte be nagy hűséggel tisztét.

Nyugdijba léptek: Gyurátz Ferenc pápai, .Soltész
Gyula bírdal és Gáncs Jenő székesfehérvári lel-
kész j dr. Masznyik Endre a pozsonyi theol aka-
demiai igazgató, kinek nevével az intézet ujabb

-- története és fejlödése szinte össze van forrva,
Papp József soproni tanitóképezdei igazgató, Lud-
mann üttó eperjesi főgimnaziumi tanár, télszáza-
dot meghaladó példás és áldásos munkásság után,
Eltscher Simon nyíregyházi főgymn. tanár és Brand
Vilma modori leánynevelő intézetünk volt ígazga-
tónője.

Pósch Gyula a roznyói gyülekezet sok' évi fel-
ügyelője, aggkorára való hivatkozással lemondott
ezen tisztéről s ez alkalommal 1000 koronát fize-
tett be az egyházi pénztárba a közgyülés által meg-
határozandó célra.:

Meghaltak: Abaffy Miklós novoseldí (Szepesm.)
lelkész, a horvát-szlavon egyházmegye esperese
1875. óta volt előbb verseczi majd szurcsíni végül
novoselói lelkész s 1900 február 15. óta haláláig
esperes. Agilis, tevékeny munkás volt, aki sokat
tett Horvát- és szlavonországokban az evangélikus
egynáz felvirágzása érdekében. - Frenyó Gyula
nógrádszentpéteri lelkész nógrádi esperes, 66 éves
koraban. A boldogultban egyházunk ~ évi sike-
rekben gazdag áldott jólelkü munkását veszítette
el. - Jungmann Géza sajóarnoti lelkész, hegy-
aljai a1ésperes, hosszu szenvedés után. - Éder
József nemescsoói lelkész életének 62, Ielkípásztor-
kodásának 34 évében. "Tisztének minden igazát
betöltő férfiu volt. ki zajtalanul, csendben dolgozott,
de hűséggel és példás odaadással" Zsarnovitzky
Gyula bazinhattyupataki lelkész, pozsonymegyei al-
esperes, Dienes Gyula nemesvukovári, Szilárd
Miklós gyóni, Menhardt Mihály tiszakálmánfalvi,
Lórincz János merészpataki, Jeszenszky Nándor
nagybecskereki és Borbély János mérgesi lelkész.



A nyugdijazott lelkészek közül meghalt: Svehla
Gusztáv 43 évig volt érdemes breznó bányai lelkész
és zólyomi esperes a F. J. R. lovagja 78 éves ko-
rában. - Szenthe Gábor volt nagybábonyi lelkész
78 éves korában. - Marg6csy Kálmán volt duna-
egyházai lelkész, Rosza János volt ivánkofalvai
lelkész és Kiss Imre volt uraiujfalui lelkész 78
éves korában.

Tanáraink kÖzül elhunytak: Bukovszky János a
békéscsabai Rudolf főgymnázium igazgatója, életé-
nek 58, tanári müködésének 33 évében. Nagy érde-
mei voltak a tanintézetnek főgimnaziummá kifej-
lesztése körül, Osztroluczky Gyula selmeczbányaí,
dr Hazay Olivér budapesti íőgymn, tanár. - Roth
Márton az iglói főgymn. nyugd. tanára életének 76
évében. 39 évig tanárkodott. "Lelkének idealizmusa
végtelen türelem és atyai szeretet jellemezték ál-
dásos, hosszu tanári munkáját." - Stromp Gyula
nyug. soproni lic. tanár 58 éves korábsn Rozsnyón.

Polgár József keszőhidegkuti, Bernáth Gusztáv
besztercebányai, Kund Vilmos soproni, Szücs Imre
salaszentgrótí és Varga Antal szilsárkányi nyugal-
lIazott tanitók.

Végül a pozsonyi diakonissza anyaházban 25
évi hű szolgálat után meghalt egyik legjobb dia-
konisszánk, Maresch Anna nővér.

Ugyancsak elköltözött az élők sorából hűséges
szelgálatat után a soproni származásu Steiner
Henriette, kinek arcképét szintén kézöljük. Az Úr
üdvözítő kegyelme legyen velük s gazdag áldása
hűséges, .szeretetteljes munkájukon.

Legyen áldott az elköltözöttek emlékezete. »<

Uj lIIunkáslk a kidöltek helyébe. Esperessé vá-
lasztattak: A sárosi egyházmegyében Liptai Lajos
eperjesi lelkész, a horvát-szlavon egyházmegyében
Morgenthaler Ferenc ujpázuaí lelkész. ugyanott
alesperessé Veres Ádám beskai lelkész. A soproni
felső egyházmegye dr. Zergényi Jenő soproni vá-
rosi ügyészt választotta az elhunyt dr. Démy Lajos
helyébe felügYlllöjévé.

lel késszé választattak: Szombathelyen KapiBéla,
Raposszekcsőn iii.f,j. Stráner Vilmos, Körmenden
Zong01' Béla, Pápán Mesterházy László, Pécsett
Baldau] Gusztáv, Kaboldon Scherlacher Sándor,
Lajtaujfalun Frank Károly, Uraíujjalun Rónay B.
Gyula, Vadosfán Böjtös László, Orimagyarósdon
Bachát István. - 8zékesfehérvárt Gáncs Aladár,
Ruttkán Mihál Endre, - Alsózellőn Boldis János,
Beczkón Bálend Pál, Banluzsányban Zsilinszky
Károly, Ivánkofaiván Bibza Miloszláv. - Miskolcon
Duszik Lajos, Sajórédén Szalontay Oszkár, Rima-
bányán Torkas József, Cserencsényben Reken
János, Rimarávon Mikula Zoltán, Ep~rjesen Fábry roly helyébe, ki a haza védelmében a kárpáti har-
Viktor, Merészpatakon Engler István. - Tiszakál- cokban ballábát veszi tette s kit a miniszter az uj-
mánfalván Derner G. A., Birdán Fáy Péter, Temes- pesti ál. elemi iskolához nevezett ki tanitóvá.
vukovárou Turcsányi László, Gyónon Krón Ferenc, Eddig még mindig zavartalanul be lehetett töl-
Nagybecskereken Koren Pál. teni a lelkészi és tanitói állásokat, hiszen ln6-ban

Szombathelyre László Miklós vadosfai lelkész négy püspökünk még 30 lelkész jelöltet avathat ott
hivatott meg püspöki titkárnak. fel. Azonbán a háboru tartamávai theológiai és ta-

Egyház!elügyelövé vá~.sztatott : ~éc.sett Nendtw~ch nítóképzöintézeti növendékeink. száma rohamosan
A;.ndor kl~.. ta!)... polgármester, Pápán l!elá.k ~aJ.os apad: Igy 3 theol akadémiánknak az 1915/16. tan-
f~s~olgab.lr?, Orihod?son dr. B,ertG:,Be~lO,kir. jaras- évben összesen már csak 139 hallgatója volt, vagy-
blfO~Uraíujíalun AJkay ~le!:ller. töldbtrtokos, Zala- \ is az előbbi tanévhez képest 32-vel~kevesebb s az
ist~and~nMesterhá~y J.e~o. fold~lftokos. Kaposszek- apadás az 1916/17. tanévben, amelyben az első év-
cs?n Ritter Béla ~ozsegl. jegyze. - Menhardon br. \ folyamra mindenütt csak 2-3 növendék iratkozott
Wz~l~nd 1\Ib~rt, Kíslomníczon Goisch Samu nyug. be, még szembe tünőbb. Ugyanez áll 5 tanitóképző
tanító, Apacan Barcsay Andor. intézetünkre is, amelyeknek az 1915/16. tanéy vé-

A soproni tanitóképezdében Simkó Endre tanár,
a kőszegi felsőbb leányisko1ában Arató István ta-
nár választatott igazgatóvá. .

Tanitóvá választatott: Bácsfeketehegyen Keüer-
mann Jakab, Cservenkán Weber György, Csanád-
albertin Dubovszky János, Felsőmicsinyén Bidleg
István, Gácsligeten Haasz Károly, Míklóshalmán
Tűrk József, Felsőnánán Kaipel János, Kaboldon
Molnár Gyula, Felsőpéterfán Emericzy Geza, Zsé-
denyben Sass Vilma, Ménhardon Szuttor Vilma,
Főtéven Graf Emma, Szenden Kaudcs Eszter. -
Rábafüzesen Pfeiler Jánost választották Naau Ká-
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Steiner Henrfette diakonissza. t



gén csak 294. növendéke volt, vagyis 72-vel keve-
sebb mint az előző tanévben s ezek közül is csak
69'7% evangélikus. Nagyon kivánatos, hogy ifjaink
a háboru befejeztével ismét tömegesen lépjenek a·
lelkészi és tanitói pályára, ha azt akarjuk, hogy
egyházunk a küszöbön álló uj viszonyok között fo-
kozott mértékben teljesíthesse magasztos misszióját.

Az erdélyi szász evangéliku8 egyház sokat szenve-
dett a román betörés következtében. Két központi
helye Nagyszeben és Brassó csakhamar román ha-
talom alá került s dr. Teutsch Frigyes püspök és
nagyszámu lelkész. és hivő Budapesten, masok az
ország más vidékén egészen Pozsony és Sopronig
találtak menedéket. Budapestre helyezték át a köz-
ponti pénztárt is, hol a deáktéri templomban rend-
Szeres istentiszteletet is tartottak a szász hivek
számára. - Brassóból dr Herfurtb Ferenc lelkészt
és nejét, Fink tanárt és másokat túszokul elhurcol-
tak. A románok' gyors kiverése után kitünt, hogy
a templomokat csak kirabolták,.de egyébként azok
nem sérültek meg. Többnyire az orgonákat rongál-
ták meg Azonkívül kíraboltak 25 paplakot és kb.
ugyanannyi tanítói lakást. Egy helyen egy szász
evangelikus anyának ujszülött leánykáját erőszak-
kal a görög keleti templomba vitték s ott a román
parancsnok és csapatok jelenlétében »Románia
Mária" névre gör. kel. szertartás szerint megkeresz-
telték, amely eset a 30 éves háboru hirhedt »üd-
vözítőire" emlékeztet. - Most már ismét helyre-
állt a régi élénk és buzgó egyházi és iskolai élet
a szász evang. egyházban.

Megemlítem még, hogy ezen egyház bőjt első
vasárnapját (Invocavít) általános bünbánati ünneppé
emelte s hogy hadseregünk uj vezérkari főnöke
straussenburgi Arz Arthur a szász evangélikus
egyház tagja.

A református egyház, a mí felfogásunkkal épen
ellentétben, alkalmasnak tartja a mostani időt
zsinatolásra s azt 1917 okt. 31-re Budapestre hivta
össze.

A »Bethesda" reform. diakonissza kórház B da-
pesten átlépte fennállásának 50 évét. Ezen int ze-
tet, melynek áldásos müködése most már az egész
reform. egyházra kiterjed, Biberauer Tivadar -olt
államvasuti főfelügyelő kezdeményezésére a fővá-
rosi német református gyülekezet létesítette. A
Hermina-uton, hatalmas tejken van elhelyezve és
17 betegszoba van benne elhelyezve 100 betegjré-
szére. Az ápoló diakonisszák száma 30.:

_ A L!I-ántffy Z,uz8án~á-egyl~t ,Rákos-ut 15. sz. ,a. országban jezsuitáknak letelepedni és müködéstlkí-
egy haromemel~tes ~azat .. vasarolt, . 250.600 K.:ert fejteni. Igy a reformáció 400-ik esztendejében is-
s, ab~an reformatus [ellegü sza~at~rlUm?t fog let~- . mét bevonulnak a reformáció legnagyobb ellenségei
sítení, melyben az apolast szmten diakonisszák I a reformáció honába - de nem fél tőlük senki.
fogják végezni. I Ellenkezőleg; ottlétük csak uj éberségre serkenti

Sárospatakon főiskolai internátust állítanak tel, hitsorsosaínkat, kik már is szervezkednek minden
mihez Zemplénvármegye 100,000K. segélyt ajánlott vonalon. a. támadásaik elleni védelemre.
fel gyüjtés utján pedig máris több mint 50.00 K gyült Serény és fáradságot nem ismerő lelkes munkát
össze. fejt ki. ez irányban a német protestáns érdekek

Az erdélyi ref. egyházkerületnek Weiss Ottilia védelmére alakult "Evangelik"s Szövetség", malynek
grófnő közel negyedmíllíó koronát hagyományozott 40 főegyletben 510.000 tagja van a birodalom 3300
egy nönevelö intézet felállítására. helyén. 30 képzett vándorszónokot alkalmaz, kik
Sopronban ref. missziói gyülekezet alakult, helyben folyton uton vannak s előadásokat, népgyüléseket.

kb. 100, az egész megyében pedig kb. 4QO lélekkel. tartanak a protestáns öntudat fejlesztése é-dekében ..
A református egyháztól sok agilitást tanulhatnánk, Népszerü kiadványai nagy elterjedtségnek örven-

különösen azt, hogy mi is létesitsünk a nagy ref. den ek, csak a háboru alatt 231/2 millió iratot adott
központokban mindenütt evang. anyagyülekezeteket, ki. Diakonissza anyaházának 154 nővér áll mint
nehogy ottani hiveinket idővel elveszítsük. betegápolónő a mentő szeretet szolgálatában. Most.

128

A külföldi protestáns egyház is serényen készül
a reformációi jubileum méltó megünneplésére,
Németországban ugyan elhalasztották azon fényes
ünnepeket, amelyek 1917 okt. Bt-én Wittenbergben
és november l-én il Wartburgon voltak tervezve
a német császár, az összes német evang. fejed el-
mek és a külföldi evang. egyházak képviselőinek
résztvételével. de az, egyes országos egyházak és
gyülekezetek annál buzgóbban ünnepelnek. A nagy
egyházi egyesületek az alkalomhoz méltó nagy al-
kotásokat .terveznek, A Lutherre és a reformációra
vonatkozó irodalmi termékek sokasága és jósága
valóban felemelő hatásu és csak azt a szánalmas
érzést kelti, - miért nem lehet ez nálunk is igy

Zavarólag hatott az ünnepi hangulatra, hogy a
birodalmi tanács 31 szavazattal 27 ellen kimondta
az u. n. "jezsuita törvény" felfüggesztését, amely
törvény szerint ezideig nem volt szabad Német-

Michaelis György. az új német birodalrr.í kance lár,
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egy nagy reformációi emlékalap gyüjtését kezdte mégis 1500pogányt, a leipzigi a Kilimandsár6n 20,
el a szövetség, hogy annak felhasználásával is a brémai Lomeben 18i, a barmeni Délnyugatafri-
minden irányban sikeresen védekezhessék a [ezsuí- kában 4000 lelket, a rajnai Ujguineában a pápuák
ták támadásai ellen. - A Gusztáv Adolf-egylet a közü, 470, Mentoweiszigetén 500 pogányt keresz-
háboru zajában is áldásosan müködik. 1915ben telhetett. S azon felül a többi országok evang.
1.765,550 márka bevétele volt. Támogatásával ismét misszióegyesületei zavartalanul fol:ttathatják hitté-
20 uj templom, 4 paplak, 3 iskola, 2 g) ülekezeti I ritési munkájukat, ugy hogy az Isten segitségével
ház stb. épült fel. Bevételeinek zömét azonban a háboru után bizonyára fokozott virágzást veend.
most a háboru okozta egyházi sebek enyhítésére Ausztriában az evangélikus egyházhoz való átté-
és gyógyitására forditja. - Jellemző, hogy mig rési mozgalom a háboru által megváltozott viszo-
nálunk evangelikus felekezeti középískoláínkban is nyok dacára is tovább tart. Igy 1916-bah Csehor-
csak heti 2 vallásóra van. addig a porosz kőzok- szágba- ismét 838, Stájerországban 334, Bécsben
tatási miniszteríum elrendelte, hogy ezentul az 795 egyén tért át az ágo h. ev. egyházba s igy
iSBzes porosz középiskolák felsöbb osztályaiban heti tovább. Bécsben a reform. egyházhoz is áttért 132
3 vallásóra tartandó, ugy amint ez az alsó osztályok- egyén. - Galiciában és Bukovinában az evang.
ban eddig is volt. Tanuihatnánk tőlük! - Német- gyülekezetek igen sokat szenvedtek a háboru alatt.
ország evang. lelkészi és theologusai fegyveres Igy Galíciában teljesen elpusztult 5 templom, 7 is-
szolgálatot is teljesitenek a haza védelmére s már kola és több paplak Nehézen megsérült 12 temp-
eddig is több ezeren estek el, ill. sebesültek meg lom, 18 iskola stb. ".- Nagy veszteség érte az
közülök. Csak a hazatért és harcsorba állt evang. ausztriai evaugelikusokat La Tour Elvine grófnő
hittéfítők közül is 219 pecsételte már meg honsze- elhalálozásával. aki treffeni (Karinthia) birtokán
relmét halálával. - Sulyos veszteség érte az egész tiszta katholikus vidéken messze világitó evange-
'német evangelikus egyházat dr. Bezzel Hermann likus [ótékonysági intézeteket állitott fel és tartott
elhunytával, ki mint a bajor luth. eg) ház konzísz- el. Azon vasuti szerencsétlenségnél, mely 1916
toriumának elnöke szükebb hazája h itárát messze nov. 30·ánMunkácson 28 áldozatot követelt, életét
tulszárnyuló lelkészi és irodalmi tevékenységet fej- vesztette' Gröbl Frida a sziléziai diakonisszaanya-
tett ki. A pozflonyi dIakonissza-anyaház uj épüle- ház egyik nővére és még Nowak Karolin nővér
tének felavatásakor mint vendég ő tartotta a részt- sulyosan megsebesült
vevökre felejthetetlen német ünnepi szent beszédet. Királyunk, iV. Károly, mint osztrák császár Ba-

A háboru hatása alatt az összes egyházi intéz- denben résztvett azon evangeliklis istentiszteleten,
mények között legtöbbet szenved a misszió. Az amelyet az ottani" templomban II. Vilmos német
angolok ugy a saját gyarmataikon mint az elfoglalt császár születésnspja alkalmából tartottak.
német gyarmatokon a legtöbb német evang. hitté- Ami a hazai politikai életet illeti, meg kell em-
rítőt, sok esetben családtagjaitól elszakítva, a cíví- lítenünk a kormányváltozást Gr. Tisza istván kor-
lizálatlan világ minden részében felállított fogoly- mányának helyét, mely a választójog nagyobb ki-
táborokba internálták, a missziói vagyont saját tár- terjesztésére nem vállalkozott, Gr. Eszterházy M6·
sulataik számára elkoboztak, a megkeresztelt evang. ric kormánya váltotta fel s az ifjú miniszterelnök
híveket és gyülekezeteket pedig saját püspökeik helyét csakhamar Wekerle Sándor foglalta el.
fenhatósága alá rendeltek, - Annál örvendetesebb, Németországban a kancellári székben Bethmann-
hogy a neutrális országok evangelikusai s a hábo- Holweg helyét Michaelis György váltotta fel, ki
rus viszony beálltáig főképen az :amerikai luthe- mint buzgó vallásos férfiu s evang egyházának
ránusok ahol csak lehetett meleg pártfogásukba hű tagja ismeretes.
vették és megmentették az evang. mtsszíókat. En- Az Ur őrizze és áldja meg ezentul is Egyházát
nek köszönhető, hogy egyes helyeken a munka mínden vész zivatar között megváltottainak üdvére
minden nehézség dacára tovább folyhatott és például Iboldogságára s védje, óvja vésztől a hazát.
a schleswig-holsteini misszióegylet a telügük kőzőtt

c

című vallásos néplapot előfizetésre. Előfizetési ára 35 számra
közvetlen küldéssei 3 kor..60 fill., csoportos küldéssel 3 korona.

Az előfizetési díjak a "Harangszó" kiadóhivatalának
Körmendre küldendök.

Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanitó.

o
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A dunántúli jubileumi óda-palyazat eredménye.
,

A dunántúli evang. egyházkerület a re- mindjárt közöljük. Az ódapályázatra 7 [u-
formáció négyszázados jubileumi ünnepé- bileumi költemény érkezett be, amelyek
nek alkalmára több rendbeli: pályázatot közül a bíráló bizottság az első díjjal
hirdetett. Ez alkalommal itt csak az óda- Kutes Kálmán zalaegerszegi lelkész-o a
pályázat eredményéről számolunk be az- második díjjal pedig Sántha Károly nyug.
zal, hogy a két pályadíjnyertes ódát a főt./lelkész jubileumi ódáját tüntette ki. A két
és mélt. elnökség nagybecsü engedelmével kitüntetett ódát a következőkben közöljük:

Óda
a reforrnáclójnéqyszázados emlékünnepére.

Irta: j Kutas Kálmán .

.Jelige: "Eszmékben dúsabb kor - e tüzben vérben~-
Hintsed reánk te tisztább fényedet!"

. Négy évszázadnak sötét távolából
Uj kor hajnala, fényed ide vesd!
Fölöttünk oly kor alkonytüze lángol,
Melyet pirosra milljók vére fest;
S míg honfígondunk virraszt egyre ébren
És vérbe sülyed eszme, szeretet:
Eszmékben dúsabb kor, - e tüzben, vérben,-
Hintsed reánk te tisztább fényedet!

./

Négy hosszú század sötét távolának
Homályán, íme, fényforrás .fakad ;
Vílágánál hithősök ezre támad -- -
Nő a fény egyre, a homály szakad.
Fenséges kor, a hitnek ébredése,
Minőt e világ nem látott soha l
Isten kezének új és szent vetése -
Az észnek új kor, - -a hitnek csoda.

~
A szent igének kél csodás varázsa
OIvasztva szívröl jéghideg közönyt,
BÜn mámorából a lelket fölrázza,
S ez téged, Jézus, tísztulva köszönt!
Vérző tanui támadnak nevednek,
BÜn és erény közt harc támad, csudás ...
Halálba hulló hősök énekelnek:
Vesztünk diadal, - a bünre bukás!

Hiába gyul fel százfelé a máglya
És ámbár vérzik annyi hős, derék:
Egy másik kézben lángra kap a fáklya, -
Mely olthatlan, mert szantelt tűzzel ég.
S midön a tüz, mit ember gyújt, kilobban,
Halandó test míg alakot cserél:
A hit fáklyájá lángol egyre jobban -
A test megnat.de lélek, szellem él l

Uj név alatt a lélek újra támad, -
Támasztja szent hit, égi akarat.
Nagy Magvető! a lelked el nem fárad,
S kezed a vérben újra vet sarat.
S te bűnös nép, mely jobbjaid pusztítva
Onmagad is a halálba veted:
Nem látod-é, hogy a felhőt hasítva
Az "erős hattyú;" már ott közeleg!? ..

- Nevét: utókor! zengjed büszke dalban!
Szentelt ihlet, foglald el keblemet !
Oh jertek, együtt, diadalmas karban,
A nagy, s dicsőnek mondjunk éneket.
Széthulló sarj mí, tömörüljünk össze,
Bolygók, kiket a vihar szétvetett,
Az erős hattyút a lelkünk köszöntse,
Ki hitünk összetartó napja lett.

Szent ihlet, adj a képzeletnek szárnyat,
- Hogy felkeressen minden szent rögöt,

Amelyhez hűség, hit, s négy hosszú század
Annyi nagy lelket szentelve kötött.
Luther bölcsőjét keressük fel újra
És Eisenachban zengjünk égi dalt! -
S most jőjjetek a diadalmas útra,
Melyen szabadság, s hit virága hajt!

Staupitz szaván és Róma ősi bűnén
- Villámtói éj - égj, ébredj öntudat,
S a lelked önmélyire lemerülvén
Vergődve lelje meg a jobb utat,
Forgasd a szent könyvet ma ízzó vággyal :
Kitárja titkát, írn, a Végtelen ; _
Lelked szabad lesz buzgó hite által,
Isten veled van, - nem vagy védtelen ...

* Husz János mondotta a máglyán.
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a reformáció négyszázados jubileumára.

Irta: Santlia Károly. Jelige: XLVI. Zsoltár.
Jessze gyökere, nyílik már virágod :
Bún tövise közt fehér Liliom;
Siralomvölgye, fénylik már világod:
Az üdvözítő Evangyéliom.
Kiszállt sirjából a krisztusi eszme,
Ég-föld elmúlik, de ez nem, soha;
A kilencvenöt immár kiszegezve,
Nem törli azt le éveknek soka.
Börtönön, máglyán, ezernyi veszélyen,
S poklok kapujtln diadalt arat.
"Itt állok, lsten engem úgy segéljen!'"
Igy zeng ajkán az Isten-akarat.
A Biblia Istennek akaratja:
Magas mennyekből lehangzó Ige;
Mcsterkezed amint éj-nap forgatja,
Wartburg sötétjét fénnyel hinti be.
Fut a homály, ünnepel az Igazság,
A [élvilág ünneplő lázban ég;
Lelkek láncát tördeli a Szabadság,
S csókkal jár körül a Testvériség.
Luther, Melanchion, Kálvin, Zwingli jőnek,
Egy célra törnek a Krisztus nyomán;
Vezér[áklyák ők születő Időnek,
S ujul a rég elhintett tudomány.
A nap aranysugárt ont a világra,
Gyors szárnyon jön és gyorsan elsuhan ~
Napunk: a Krisztus éltető világa
Éjt oszlat, lassan bár, de biztosan.
Jön az idő, de csak nekünk sokára,
Mert egy-egy lépte egy-egy századév,
S rózsát hajt Jézus töviskoronája,
S kiben megtartatunk : egy az a név.
"Lesz egy akol s egy pásztor f' Égi mester
Valóra válik nagy pró[éciád,
S megtelik a [öld testvérszeretettel,
S áldjuk az {stent s áldjuk szent Fiát.
Isten, Icinek a menny királyi széked,
z..sámolyod a [öld, oh Te végtelen:
Aldás, dicsőség, tisztesség Tenéked,
E négyszázéves emlékünnepen !
Ma Téged hálás milliók dicsérnek,
Pünkösdi tűzzel ma mind megtelünk •..
Szív mélyéből magasba tör az ének -
Zengjük: "Erős vár a mi Istenünk I"
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Most alkony száll négy hosszú évszázadra
Véres sötét lett ismét a világ.
Öldöklő angyal jár iszonyú hadra,
S a hit, sziv en sebezve, felkiált.
A véres alkony egy utolsó sávja
Kigyúl pirosan a világ felett,
Mi minden száll az örök éjszakába!
Kincsünk .. hitünk .. ah! minden elveszett ?

Nem! - Eszmény, hit, szabadság, - szen-
[vedésben

Kiolvadt tiszta, nemes, drága érc:
Szálltok ú] korra szent örökségképpen :
Ti égbenyuló hármas sziklabérc!

Mi ünnepélyes szozat áradoz ma
A [öldkerekség minden tájirul?
4 templomokban zendül szent zsolozsma,
Uj hajnal pirkad, régi fény kigyúl.
A wittenbergi kalapácsütésre
A renuhe kor álmából felriad.
Ki ily hatalmas e csodatevésre ?
Te oh nagy Isten s a te szent Fiad.
Krisztus!. Ki a világ végezetéig
Velűnlc van és velünk maradni fog,
S lesvén ajkáról az Élet beszédit,
Mind talpra állnak az apostolok.
A tűz, amelyet 6 hozott az égbül,
Luther nagy lelkében meggerjedett,
S az Istennek országa telj ed, épül
Melynek törvénye egy: a szeretet.
Bányász{iú, mily gazdag erre leltél,
Kutatva az lsten mélységeit;
Majd a magasba, ég felé repűüél,
A merre lelked bátor röpte vitt.
Szegény diák, énekléssel kerested
És könnyeiddel sóztad kenyered:
Élet kenyerét te uisszaszerezted,
S ajakadról az ének megeredt.
Velőket ráz a diadalmi ének,
Ha zeng: "Erős vár a mi Istenünk" 1
Egész világnak s minden ördögének
Csele nem árt, ha Istent ismerünk.
Te ismeréd, Isten fénylett sziuedben;
Nehéz harcod gyümölcse lett a hit,
Mely bizva örök égi kegyelemben, .
Elüzte lelked aggodalmait.
És nagy hiteddel Krisztus szent ügyének
Szolgálatában álltál .holtodig:
Te visszaadtad az emberiségnek
Az Igét, mely örökké boldogít.
Nincs az Igén lcioűl, mi üdvözítsen,
Hirdessék bár mennyei angyalok!
Igy szól apostolai által Isten,
igy te is, új apostol, általok.

/
lsten kertje: az Egyház állt kopáron,
Élet világa elsötétedett; .
pásztorra s nyájra szállott rémes álom -
Te.jöttél és kezdtünk új élete'.

Óh mint szünhetne az ige varázsa?'~ ,O,,,
Kereszt! hatalmad hogy 1 gyengülne el?
Minden veszhet, de nem a hit világa! q

Majd újabb korba új:(éltet lehel. ..

Gyújtó viharként, mely lángolva szár-
[nyal,

Te ősi hit gyújts, - égjen szív, kebel!
Harsogva szálljon Luther szent dalával
Hálánk Isten dicsére mennybe fel! ~~
Megtartott minket örök, szent hatalma;
Nagy magvetése áll még, s egyre nő:
An a reformáció diadalma:
Lelki szabadság, eszme, hit, erő!

Óda



Máté 8, 24-27.
Még mindig benn vagyunk az immár I A figyelmet itt :csak arra akarjuk fel-

negyedík éve tartó, valóságos ítélet hívni, hogy .mit jelent a világ s az egyes
időnek tekinthető nagy világzivatarban. emberek számára Jézus ébredése?.. A

.-"'<'E.: mi helyzetünk is hasonlít a hajóban ülő nagy háborgás kitörésekor és további tom-
tanítványokéhoz, akiket a vihar rettenetes bolása idején bizony Jézus még aludt 'és
tombolása már-már elmerüléssel fenyeget aluszik a világ nagy hajójában, az embe-

riség szivében. Az
Ildvözítő lelke tá-
vol van a viszály,
a gyülölet, az ön-
zés és kapzsiság
által szított esemé-
nyektől. Aszomoru
következmények

által támasztott ret-
tegés és bánat
azonban ébresztge-
tik Jézust. A gyü-
lölettől, . az anya-
giasság és önző ha-
talmi vágy túlten-

gésétől valóban
meg kell már un-
dorodni a világnak,
A fekete felhőkkel
.terhelt borus ég
után végre mégis
csak fel' kell de-

. rülní, ki kell sütni'
a szerétet napjá-
nak. Lehetetlen is,
hogy a nagy meg-

próbáltatások,
megrendítő intések
után ne legyen több
az emberekben az
igazságérzet, az

emberjogokkölcsö-
nös tisztelete, a

gyűlölködés és el-
fogultság után ne
ébredjen fel a sze-

. rétetnek lelke. Ha
s hajójukat teljesen elborítják a habok, pedig a szeretef ébred, akkor Jézus ébred
míg Jézus aluszik. A félelem és rettegés a világ hajójában. Ha pedig ő ébred és
azonban arra indítja a tanítványokat, hogy felkel, akkor megdorgálja a szeleket és a
felkeltsék Jézust a kiáltással: "Uram! tarts Itengert s lesz nagy csendesség. Oh bár a
meg minket; mert elveszünk." A felébredt reformáció nagy jubileuma az egész föld
Jézus nyugodtan néz szembe a háborgó' kerekségén az emberek szeme és szíve
tengerrel, a tanítványoknak csak ennyit elött teljesen feltárná az evangeliumot s
mond: .Mit féltek óh kicsinyhitüek '?" és általa bekövetkeznék Jézus ébredése, ami
felkelvén megdorgálja a szeleket és a ten- megszüntetné a vihart s meghozná a várva-
gert s lesz nagy csendesség. várt békességet. Amen. H. L.

- Uram! tarts meg minketl -,
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Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához.
Január Február Március Aprilis Május Június

1 Zsoltár ·67 Apost. csel. 15 Lukács 15 Róm. 15 .11. Kerint. 4 Efez. 3
2 Zsidók 4 Zsoltár 41 " 16

"
16 Ó Zsoltár 48

3 6
" 78 Zsoltár 86 Máté 26 6 Efez. ,

4
" 11 Apost. csel. 16 Lukács 17 Zsoltár 76 "

7 1)
5 " 12 "

17 ]8 Máté 27 Zsoltár 103 "
{j-

6 Zsoltár 72 " 18 19 " 28 ll. Korint. 8 Apost. csel. {.

7 Zzidók 13 19 20 János 18
"

9 5
8 Máté 3 w 20 21 19

"
10

"
6

9 " 4 "
21

"
22

"
20 Zsoltár 110 Zsoltár 92

10 ". 5 Zsoltár ]8 Zsoltár 5
Korint.

21 II. Korint 11 Apost. csel. 7
11 6 Apost. csel. 22 Lukács 23 1. 1 "

12
"

S
12 7 "

23 Róm. 1 . " 2 Zsoltár 121 Filipp. 1
13 Zs~ltár 9 24 2

"
3 II. Korint. 13 . " 2

14 Máté 8 25 ·3 Zsoltár 149 Gal at. 1 l'
'3

15 9 " 26 4 r. Korint. 4 2
"

4
16 10

"
27

"
5 fl

"
3 Zsoltár 36

17 11 Zsoltár 71 Zsoltár 99 " 6 4 Koloss. 1
. 1 18 12 Apost. csel. 28 Róm. 6 7 " 5 "

2

1 19 13 Máté 18 7 8 Zsoltár' 111 3

J 20 Zs~ltár 128
" 19 8 "

9 Apost. csel. 2 "
4,

21 Máté 14 20 9 Zsoltár 123
"

3 1. Thess. 1
1 22

" 15 21 " 10 1. Korint. 10 Galat. 6
"

2
c 23 16 22 11 11 János 14 Zsoltár 82~

Zsoi'tár "] 24 " 17 70 Zsoltár 43 12 15 1. Thess. 3

] 2D Apost. csel. 9 Máté 23 Róm. 12 13
"

.is
"

4,
26 " 10 ,. 24 13

"
14 Zsoltár 47 .. 5

] 27 Zsoltár 3 Zsoltár 32 " 14 IL Korint. 1 János 17 II. Thesa. 1
28 Apost. csel. 11 Máté 25 Zsoltár II Zsoltár 147 Lukács 9 2

1 29 12
"

69 II. Korint. 2 10 ,. 3

] 30 13 1. Korint. 15 3 Efez. 1 Zsoltár 133
Sl 14 Zsoltár 2 2,

1 Julius Augu.atus Saeptember Októbe,. November December

J 1 1. Tim. 1 II János 1 Zsoltár 41 Hozseás 9 Mikeás 5 Zsoltár 29

~ 2 " 2 Ill. János 1 Márk 10
"

10
zsoi'tár

6 Dániel 11
3 3 Zsidók 1 11 11 80 "

12
I- 4, 4 Zsoltár 135

"
12 12 Mikeás 7 Jeremiás 1

1 b 5 Zsidók 2
"

13
ZsoÍtár

13 Náhum 1 "
2

6 " 6 3 János 2 106 2 . " 3
1. 7 Zsoltár 28 4

"
3 Hozseás 14

"
3

Z'oitár
4

8 ll. Timót 1
" 5 Zsoltár 12 Jóel 1 Habakuk 1 83

( 9 " 2 6 János 4
"

2
Zsoitár

2 Jeremiás 8
1 10 3

" 7 5 "
3 26 9

c 11 " 4 Zsoltár 94 6 Ámos 1 Habakuk 3
"

30~ 12 Titus 1 Zsidók 8 7 2 4 31

" " "13 " 2
"

9
"

8 Zzoltár 85 Sofóniás 1 32
1 141 Zsoltár 39 " 10 •• 9 Ámos 3 "

2
"

33
1 15 Titus 3 Jakab 1 Zsoltár 148 " 4 ,. 3 Zsoltár 134

"
16 Filemon 1 2 János 10 5 Aggeus 1. Jeremiás 36
17 1. Péter 1

'Zsoltár
3 " 11

"
6 Zsoltár 90 37

18 2 73 Zsoltár a3 7 Aggeus. 2 "' 38
1 19 .JL 3 Jakab 4 János 12 " 8 Dániel 1 ,. 39
1 20 4 " 5 "

13 Zsoltár 89.Zsoltár 51 Zakáriás 1

1 21 Zsoltár 136 Judás 1 Hozseás 1 Ámos 9 Dániel 2 "
6

] 22 1. Péter 5 Márk 1 Zsoltár 31 Jónás -1 3 Zsoltár 100

C
23 II. Péter 1

"
2 Hozseás 2 2

Zsoi'tár
4 Zakáriás 9

~ 24 2 3 3 3 69 9
" Zsoltár1 25 - n 3 Zsoltár 108

"
4 4 Dániel 5 2

1. 26 1. János 1 Márk 4 fl Mikeás 1 6 "
149

j 27
"

2 5 6 Zsoltár 16 7 János 1
28 Zsoltár 53 6 7 Mikeás 2 8 Jelenések 1

"29 1. János 3 7 Zsoltár 122 3 "
9 Zsoltár 87

30 4
" 8 Hozseás 8 ." 4 10 Jelenések 22

21 5 9 Zsoltár 84 Zsoltár 63
»:



a Nestlé-féle Gyermek-
liszt- Társaságlól Vastalpvc;retek.

Wien 1., Biberstrssse 11, GUMMI· POTTALP.
hogy Ön is kisérletet tehessen. - Talpvédö. -

•
. Egy, levelezőlap elég. ' • P. E. Lachmann, Wisn IX., Moserg. 31___________ Abt. K. 50.

-

-.
Gyermekének

boldogsága
és egészsége függ attól, hogy mi-
képpen és mivel táplálja azt. A táp-
lálkozás következményei ldsérik a
gyermeket az egész. eleten áto A
helyes módon táplált gyermek min-
denkor sziidrd energiával meg fog
felelni eletf'eladatdnak, ellenben a
hiányosan táplált gyermek csak
nehezen vagy általában nem fogja
megállani a létért való kűzdelmet.
Gyermekének ooldogsága,. .. ".a fovoje
tehát legnagyobbrészt az Ön kezében
fekszik. Ne vonja meg töle az elsö
három hónapban a legjobb es leg-
természetesebb táplálékot, melyet az
anyatej nyujt, azután azonban te-
gyen kiserletei a csecsemőt legtöbb-
nyire nem kielégitö tehéntej helyett,
az 50 év óta beudit, orvosílag, aján-
lott tejpreparatummal, melyet '

~tls,fBls gYBrmskliszf nsk
neveznek es melynek főalkatrészét
a havasi- tehenek telfes teje képezi.
Sok ezer család, hirneves orvosok,
nyilvános és államigyermekintézetek,
sőt kirdlui . udvarok is ezt a készit-
ményt használják es védik ezáltal
gyermekeiket a gyermekbetegségekt61.

Teljesen ingyen kap egy próbadobozt és
prospektust

135

l! "t ' - a bstsg ILlEgl ssg BmbEriségnEk!
52 évi tapasztalataim ra és páratlan gyó-

gyító-sikereimre hivatkozva, ajánlom mínd-
azoknak, kik bármily s még oly makacs be-
tegségekben szenvednek, többek között:
minden hólyagbaj, vér- és bőrbajok, ideg- és
hátgeríncbajok, gyenge~égi állapotok, sziv-
és légzési-zavarok, vízkór, sárgaság, gyomor-,
bél- és aranyeres- bántalmak, kiujuló, régi
fekélyek és az összes nlli bajok, forduljanak
bizalommal hozzám, írjanak nekem,' mert az
orvosi tudomány legujabb találmányamak fel-
használásával gyorsan, gyökeresen, tartósan
gyógyitok. .

Aki tehát fenti bajátél rövid idll alatt
szabadulni akar, annak nem kell személyesen
jelentkezni, hanem irja le minden bajait,
melyeknek lelkiismeretes átvizsgálása után,
csak azon betegeket fogadom kezelés alá,
kiknek gyógyitása biztos, a midőn postafor-
dultával megkapják a sikeres hatásu, hires
gyógyszertárban készítettspeciális 9yó8yszere-
ket tudósítással, melyekért kezességet vállalok.

Fővárosi Dr Hala' sz A egyet. orvostudor és
speciálista • ·emerit.korházi orvos
Budapest. Vili., Csengeri-utca .4/d

1000000
több

Varróár
célszerü kéziszerszám mínden-
ki részére bőrnemüek, lószer-
szám, szljjak, cipők, fuvók, vi-
torlák, kocsiponyvák, zsákok

• stb. foltozásához. Igen fontos
a katonáknak. Ismételadóknak
kedvezmény. Teljes készlet
hozzávalóval együtt K. 4.50, a
pénz előléges beküIdése mel-
lett, utánvételIel K. 4.80. A

harctérre csak a pénz előleges beküI-
dése ellenében szállittatik.
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Thiérry A. gyógyszerész-féle Balzsam és Centi-

foliakenőcsöt évtizedek óta a közönség meggyőződés_
ből megbecsüli s előnyben részesíti s ezért nem si-
került ezen bevált háziszereket a tömegesen és ujon-
nan a hamisítók által sürün forgalomba hozott s
tologatóan felkinált más balzsamo, Esszenciák- Flui-
dokkal stb. háttérbe szorítani, mert a közönség ily
hamisítványokat legfeljebb egyszer, de soha többé
nem rendeli meg és bebizonyított tény, hogy a
Thierry-féle, ki próbált szerekhez visszatér. Azért
ajánlatos a vételnél mindig a védjegyre ügyelni.
Olvasóink különös figyelmét felhívju« a Thierry-
féle Balzsam az apácával és a Centifoliakenőcsről
szóló hirdetésekre, melyek naptárunk végén a hirde-
tések közt találhatók,

l th II b a) A reformáció négy-U er mei sza r . százades lvbtleuma
alkalmaból Baldeuf r-usztáv pécsi evang. lelkész
Dr. Luther Márton mettszobrát a hires pécsi
Zsol nay-gyárban elkészíttett '. A szobor Nagy Mihály
alkotása. Kétféle nagyságban kapható; a nagyobtnk:
(65 cm. magas) főleg iskolák, disz- és tanácstermek,
irodahelyisegek, paplakok számára, ennek ára már-
ványfényezett kivitelben 50/(, bronetro rott
kivitelben 65 /(; a kisebbik (24 cm maga.3)
magánlakásokban irőas, tal ra, szekrénykékre alkalmas,
en 'ek.. ára má.r~ányozott kivitelben, !~/(,
bronzirozott kivltelben 15 /(. A szalhtas el
csomagolás költségeit a m~grendel.~ viseli. ~ cS,oma-
golás 8, illetöleg 4 ~oronaba keru!; A szalli!aa. a
dijaknax utánvételezese, vagy elozetes bekuldesl
mellett történik. Az esetleges tiszta jövedelem a
pécsi egyház "jubileumi szeretetház" alapja javára
fordíttatik. Megrendelések Ba/dauf Qusztir
evang. lelkész, Pécs cimre tntezendük,
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Evangélikus egyházi tiszti névtár.
Eqvetemes központi kormány. Dunánlnnení egyházkerület.

Egyetemes felügyelő: br. Prónay Dezső, 1. PüspÖk: D. Baltik Frigyes, a vaskorena-read
Acsa és Budapest, egyházi elnök: dr. Baltik Frigyes lovao-ja balassagyarmati lel k., felügyelő: Beniczky
p~spök, Balassag;yarmat,. eg1!h~~i fŐj~gyző: .Ha~de! Árpia. földbirtokos, lakik ~ázi-I?uszta. (L~s~ncz mel-
Vilmos Selmeczbanya, vzlágz fOJegyzo dr. Szelényi lett) püspöki titkár: Baltik Pal, püspőki másod-
Aladár Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 3, egy- lelk~sz: Kardos Gyula, misszioi lelkész: Kirchner
házi aljegyző: Bancsó Antal Sopron és Révész János Rezső, főjegyzők: Handel Vilmos uagyhonti esp.,
Nagybánya, világi aljegyzők: dr. Lehoczky Antal selrneczbányai lelk., Sziklai Ottó ügy v., Pozsonyban,
Monor és dr. Mikler Károly Eperjes, ügyéF: dr jegyzők: Sehleiffer Károly lelk., Biskup Béla lelk.,
S_ztehlo Keruél Budapest, II., Főutca 6, pénztárnok dr. Trsztyénsaky Ferenc, Laszkáry Gyula, főügyész:
Bendl Henrik Budapest, Deák-tér 4, levéltárnok: dr. Trsztyénszky Ferenc pozsonyi ügyvéd, főszám
Góbi Imre, Budapest. vevő: Kalenda.János, lakik .\agyszowbat, ellenőr: \

Bánval eqvházkerület. Steltze~; Endre Pozsony, .levéltáros: lic. d.r. Schmidt
ll. K. Jano esperes, pénztaros: Kesztler TIvadar PO-

Püspök: S~~ ltz }:TUBzt~v1 Budapest 1.,: Verbő· zsony, könyvelő: Wichmann Adolf.. .
ez::r-utca 28, felugyelo: dr. Zsigmondy Jeno, Buda- 1. Barsi esp.: Bándy Endre lévai lelk, fel-
~~st, V., ~rin):i-u~c~ 14, püsp~ki ,tit~ár: Bezegh ügyelő: Bodó János, Aranyosmarót.. ,
Sámuel, nusszionarius: Varsanyi Matyas. 2. Fehérkomáromi esp.: Jánossy LaJOS komaro-

1. Arad-békési esp.: Csepregi Gyöfl~y b.-csabai mi lelk., felügyelő: lándori dr. Kéler Zoltán Buda-
lelk, felügyelő: báró Solymossy Lászlo, Apatelek. pest. ,

2. Bács-szeremi esp.: Wagner Gusztáv Adolf 3. Mosoni esp. Wenk Károly lelk., felügyelő:
ujverbászi lelk •. alesperes: Dedinszky János glozsáni Lepossa Dániel Magyarovár.
le~k., felügyelő: dr. Lelbach László, másodfelügyelő: 4. Nagyhonti esp.: Handel Vilmos selmeczbá:
KISS Gyula. nyai lelk., alesp.: Krupecz István hontudvarneki

3. Bánáti esp.: Doleschal Lajos lajosfalvi lelk., lelk., felügyelő: Ivánka István, főispán Palást
felügyelő: br Ambrozy Andor. (Hontm.).

4. Békési esp.: Keviczky László kondorosi lelk, 5. Nyitrai esp.: Szekerka Pál lubokai lelk., fel-
felügyelő: Havíár Dániel, Sza~vas . ügyelő: dr. Simkó Lajos Szenicz. ,

5. Budapesti esp: Kaczlán János budapesti 6. Nógrádi' esp.: Kiss István sámsonházai lelk.,
lelk., felügyelő: Zólyomi dr. Wagner Géza, Buda- alesp. állás üresedésben; felügyelő: Okolicsányi
pest, Akadémia-utca 5. Gyula, másodfelügyelő: kákóczy István.

6. Csanád-csongrádi esp.: Petrovica Som a szen- 7. Pozsonuuárosi esp.: dr. Schmidt K. J. pozso-
tesi lelk., felügyelő: Hász Antal, Magyarbánhegyes: nyi lelk., alesperes: Pröhle Henrik,pozsonyi lelk.,

7. Pestmegyei esp.: Sá~kány Béla kecskemét~ felügyelő: dr. báró Láng Lajos .Budapest, esp. má-
lelk., alesperes: Kruttscbmtt Antal soltvadkerti sodfelügyelő: dr. Samarjay Emil Pozsony.
lelk .. felügyelő: Földváry Elemér, Péteri, másod- 8. Pozsonymegyeí esp..: üresedésben; alespe-
felügyelő lvánka Pál. res: Farkas Geyza nagyszombati lelk., felügyelő:

8. Turóczi esp.: Hodzsa János saucsányi lelk., Lenhárdt Károly Modor.
alesperes: Skrovina Ottő turóczszentmártoni lelk., 9. Trencséni esp.: Krizsán Zsigmond trencséni
felügyelő.: Van?vics János, Tur?czszentm~rto~. lelk., felügyelő: dr. Stúr Károly, ügyvéd Trencsén,

9. Zolyo'l1}~'~sp.: Bakay Peter naglocsal lelk., Dunántúli eqvházkerület.
alesperes. VitalIs Gyula breznóbányai lelk., fel- l.

ügyelő: Csipkay Károly kir. közig. ítélőbiró Budapest.. P~spök: Kapi ~éla "szrombathel,!1 . .lelk., fel-
10. Horuát-szlauon eg.yházmeguei esp.. Mor-I ugyel~: dr. Berzsenyi Jeno .KemenessomJen (Vas~.).

genthaler, ~erenc ujpázuai lelk., felügyelő: Ketten- pi!:sl?öki ,titkár: László MIklós S.zombathely, pus-
bach András. . pokz masodlelliész: Horváth LaJOS Szombathely-

N
E
V
N
F
M
I~
A

A
O
B
S
V
B
H
V



137
egyházker. főszámvevő: Szabó Kálmán llc, tanár
Sopron, alszámvevő: Ihász Ferenc, tan, képezdei
tanár, pénztáros: Weisz Kornél Sopron, levéltáros:
Bothár Dániel főgim. tanár Sopron. .

1. Felsősoproni esp.: Scholtz Odön ágfalvi Ielk.,
felügyelő: dr. Zergényi Jenő, Sopron .•

2. Alsósoproni esp.: Farkas Mihály nagygeresdi
Mk., felügyelő: dr. Ajkay Béla Répczelak, (Vasm.).

- 3. Felsővasi főesp.: Beyer Teofil felsőlövöi lelk.,
alesperes: Rájter János kukméri lelk., felügyelő:
Hrabovszky István kir. közjegyző Felsőeőr.

4. Középvasi esp.: Kund Samuél répczelaki
lelk., felügyelő: dr. László Kálmán, ügyvéd Szom-
bathely.

t5. Kemenesaljai esp.: Vargha Gyula, vönöczki
lelk., felügyelő: dr. Ostffy Lajos, főispán, OsW-
asszcmyfa és Szombathely. .

lJ. Veszprémmegyei esp.: Takács Elek hornokbö-
dőgei lelk., felügyelő: dr. Kluge Endre Pápa.

7. Győrmegyei esp.: Horváth Sámuel téti lelk.,
felügyelő: Barcza Géza ügyvéd, Tét.

8. Zalai esp.: Magyari Miklós kapolcsi lelk., fel-
'l,gyelő: Csemez Elek, földbirtokos Kőveskálla.

9. Somogyi esp.: Németh Pál vései lelk., fel-
dgyelő: Berzsenyi Sándor, Nikla,

10. Tolna-baranyai főesp.: Horváth Sándor paksi
lelk., alesperes: Schöll Lajos hidasi lelk., felügyelő:
Mec)ul'arth Ernő főldbirtokos, Belecska.

Egyetemes gyámintézet.
Egyházi elnök: Bognár Endre lovászpatonai lel-

kész, világi elnök: dr. báró Láng Lajos egyet, tanár
Budapest, pénztárnok: Bendel Henrik Budapest,
IV., Deák-tér 4, jegyző: Bándy Endre lévai lelkésa.

Luthertársaság.
Elnökség: Scholtz Gusztáv püspök Budapest 1.,

Verböczy-utca 28. és dr. Ostrolucsky Miklós, titkár:
Majba Vilmos, Budapest, pénztáros: Bendl Henrik,
óudapest IV., Deák-tér 4 sz.

Ag. h. ev. országos rnissziő-eqvesület.
Elnökség: Scholtz Ődön esp. Ágfalva, Steltser

Endre vár. tanácsos Pozsony. Jegyzői állás üres,
pénztárnok: Broschko G. A. lelkész Budapest IV.,
Deák-tér 4,., 1.

Tiszai egyházkerület.

kölesei lelk., tealgyelő: dr. Meskő László főispán,
Nyiregyháza.

10. Szepesi városi esp.: Kübecher Albert leibi-
cai lelk., alesperes: Szontagh Sándor lelk. Szepes-
váraija, felügyelő: Münnich Kálmáu bányatanáesos,
19ló.

Egyet. nyugdíjintézeti bizottság.
Elnökség: Dr. Baltik Frigyes püspök Balássa-

gyarmat és br. Prónay Dezső egyet. felügyelő.
Tagjai: Sztehlo Kornél, Kaczián János, Beniczky Ár-
pád, ~aab I~ároly, dr. Ostffy Lajos, Bognár Endre,
Szentivány Arpád, Geduly Henrik, ügyvivő Gyürky
Pál esp. Rimaszombat.

Pflspök: Geduly ,Henrik nyiregyházai lelk., fel-
iigyelő: Szentiványi Arpád országgy. képv Sajógö- Az ágo h. evang, országos egyház
mör (Gömörmegye), főjegyzők: üresedésben; világi: Maguarország erdélví részeiben.
dr. Zelenka Lajos kir. táblabiró Budapest, jegyzők: r r
Kemény Lajos osgyáni lelk., Domján Elek sátoralja- Püspök: D. dr. Teutsch Frigyes Nagyszeben,
ui helyi lelk., gömöri Szentiványi József Beje és dr. gondnok: állás ür.es. .
Miklel' Károly jogakadémiai dékán Eperjes, egyház- 1. A med,qyesi egyházmegyében esp.: Römer
kerületi pénztáros: Bányai Béla Nyiregyháza, pénz- Károly lelk. Muzsna, gondnok: Schuller Gusztáv
tári ellenőr: Oberlander Zsigmond, levéltáros, iroda- Frigyes, nyug. gimn. igazgató Medgyes,
vezetó: Hronyecz József Nyiregyháaa, 'számvevő: 2. A nagyszeb(~nzegyházmegyében esp.: Müller
JlaternY,Lajos debreczeni lelkész. Henrik lelk., Sellenberk (u. p. Nagyszeben), gond-

1. Arvai esp.: Novák Pál alsókubini lelk., fel- nok: Reissenberger Gusztáv nyug. alispán országgy.
ügyelő: Lehotzky Miklós árvaszéki elnök, Lesztine. képviselő Nagyszeben.

2 Brassómegyei magyar esp.: Bohus Pál apá- 3. A brassói egyházmegyében esp: Reichart
czai lelk., felügyelő: dr. Molnár Viktor nyug. állam- János lelk. Höltövény, gondnok: állás üres.
titkár Budapest. 4. A beszterczéi egyházmegyében esp.· Keintzel

3. Gömörí eSTI.: Terray Gyula rozsnyói lelk., György dr. lelk. Besellyő (u. p. Besztercae), gond-
alesperesek: Bartholomeidesz László lelk. Csetnek nok: Berger Albert dr. gimn. igazgató Besztercze.
és Hoznek Lajos lelk. Nagyrőcze, felügyelő: Kubi- 5. A szászsebesi egyházmegyében esp.: Thull-
nyi Géza birtokos, főispán, Rimaszombat. ner Ernő, városi lelk. Szászsebes, gondnok: Krasser

4. Hegyaljai esp.: Turótzy Pál ózdi lelk., alesp: Gusztáv dr. ügyvéd Szászsebes.
üresedésben; felügyelő: Radvány István kir. taná- 6. A segesvári egyházmegyében esp.: Schuller
csos Miskolcz. Mihály lelk. Seg-esd (u. p. Segesvár), gondnok:

/5. Kishonti esp.: Győrky Pál rimaszombati lelk, Fielk Henrik, városi tanácsos Segesvár.
felügyelő: Medveczky Sándor kir. körjegyző Rima- 7. A selyki egy.Mzmegyében esp: Müller Már-
szombat, ton lelk Nagyselyk, gondnok: Binder Vilmos dr.,

6. Liptói esp.: Simkovics János hybbei lelk., nyug. kir. itélőt rblabiró Medgyes.
felügyelő: (üresedésben). 8. A sinki egyházmegyében esp.: Brandsch

7. Sáros-zempléni esp.: Liptai Lajos eperjesi I Henrik le k. Báránykút (u, p. Nagysink), gondnok:
lelk., alesp.: (üresedésben), felügyelő: Szentiványi Maurer Mihály dr., járási orvos Nagysink.
József birtokos Eperjes. 9. A kőhalmi egyházmegyében esp.: Binder

, 8. Tátraaljai esp.: Kallath Károly lelk. Sze- Mihály lelk. Kacza, gondnok: Kasper Mihály, nyng.r pestótfalu, felügyelő: dr. Lorseh Kernél ügyvéd takarékpénztári pénztárnok Kőhalom.
I -SzepesBzombat. 10. A szászrégeni egyházmegyében esp.: Kinn
( 9. Tiszavidéki egyházmegyei esp.: Materny La- Gusztáv Frigyes lelk. Dedrád (u. p. Szász régen).
1 Ios lelk. Debreczen, alesperes: Bor tnyik György gondnok: Wermeseher Emil dr., ügyvéd Szászrégen,
i
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Országos vásárok amelléktartományokban.
Almás, jún. 2., aug. 16. szept, 8.
Aberheiligen (Zágráb mellett), máj. 25., jún. 22.,

nov. 2.
Belovár, minden hó első hétfőjén máj. 19., okt. 20.
Babskin. Úrnap utáni nap, szept. 9.
Biskupee, aug. 16., szept. 9.
Bisztra, júl. 26., szept. 9 . .
Brood, (Szlav.), é-naptár. szerínt Gyümölcsoltó-Bol-

dogasszony, Szeut-Hárornság, aug. 2., nOT. 25.
Nyolc nap előtt marhavásár.

Bró~, iVara~dm.), f~br. ~4.,. !Dárc. 21., husvét után
hetfo, máj. 25., Jun. rs., JUI. 12., aug. 23., szep-
tember 14., nov. 30

Bukari, júl. 18., nov. 1. és 30.
Csacsma (Szlávonia), vizk. utáni hétfőn, püuk utáni

kedden, júl 22., Szt.-Katalin ut, vasárnap.
Csepin, Szt.-Hároms. és Mihálynap ó-napt 811

Dálja, máj. 5:> okt. 30.
Daruvár bőjt 1. vasárnap, pünkösd
DjakoTár, jan. 23., máj 1., júl. 26. okt. 28., marha-

vásár, jan. 20-22., ápr. 24, júl. 20., okt. 18.
Desenie, ápr. 25., júl. 26.
Druje, ápr. 24., pünk ut. kedd, szept. 9.
Dngosselo, Nagypént., Úrnap ut. vasárn., júl. 26,

ssept, ~. és 29., nov. 13., dec 4.
Eszék, jan. 20., ápr. 24., jul. 20, okt. 18.
Gline, máj. 16, szept. 20.
Goriea, Gyertya ·sz. bold -asaz, ut. hétfő, Fülöp és

Jakab, máj. 1., Úrnap, ut. hétfőn, aug. 10., szep-
tember 21,., okt. 15., dec 14. .

Gradíska, (O) szept 29.
Illok, jún. 13. és 14, aug 2., okt. 23.
Ivanec, jan. 7., febr. 3, márc 26., aug 26., szept. 9.
Iván (Szent·), máj. 3., Urnap után, Kereszt. Szent-

János napon.
Jamnice, Antal jan. 1'7., husvét és Szent-Hároms

utáni kedd, Rókus, aug. 16. .
Jark, Péter és Pál. .
Jaska, jan. 7., pünkösdkedd. júl. 2. és 16., dec. 1.
Ireg, Nagybőjt e1ső hetében, jún 9, aug. 15.,

okt. 14.·
Kamellica, máj. 3, jún. 22., okt .18.
Raptol, Péter és Pál.
Károlyvá-os, máj. 8., .jűn. 15., jűl.: 25, szept. 19.,

dec. 21.
Kapronca i Kopreinitz), febr. '3., márc, 26, máj 4.,

júl. 1., okt 18., dec. 7.
Körös (Kreutz), jan, 20, Pálrn. vasárnap, máj. 3.,

pünkösd után kedd, június 27, júl. 18., aug. 2.,
ezept, 14., okt. 18., nov 11. karácsony előtt.

Kostanica, júl. 26, szept. 20.
Kraljevác, febr. 22, máj. 24., szept 20., dec. 20.
Krapina, márc. 19., máj. 5 és 16., jún. 27., júl. 16.. Árpás, ('·'opronm.), júl. 6., október 11. .

aug, 13., szept. 10. és 29., nev. 1 ., dec. 6. légrád Z"lam.) márc, 12., Szentháromság napjál
ludberg, ápr. 30., júl. 16., kisasszony, dec. 21. követő hétfőn, aug. 24., nov. 2, dec. 3.

-- Az érde.kelteket feikérjük, hogya vásárok idejének megvál-
toztatásár61, illetve az u~onnanszervezett vásárokr61 a szerkesztéS•.

séget értesíteni sziveskedjenek.! .•• ,

c-

Lobor, husvét utáni hétfőjén, jún. 30:, szept, 9:
Ljubesica, jan. 17., febr 27., József, Husvét ut,

kedd, Pünk, ut. 5. nap, Sarl.-B -asszony, júl. 16.,
aua, 6. és 24., szept. 21., nov. 30.

Miholijac" ~orciunkula, Szt.-Mihály, 3 nap előtti
marhavasár.

Mitrovitz, Vizkereszt . után, Vincze Eliás próféta,
-Havi Boldogasszony.

Moslavina, husvét utáni vasárnap, kis Boldogass-
szony 3 nap előtt marhavásár.

'Nasic, márc, 10., jún. 13., aug. 15., nov. 30., .meg-
előző nap marhavásár.

Novi, jan. 20.
Nustár, 3 pünkösdi napon, júl. 26., okt. 30., 8 nap

előtt marhavasár .
Orahovicza (Salavon), febr. 2., máj. 3., jún. 20.,

nov. 25. Marhavásár, jan. 28., ápr. 28., seept. HI.,
MOV. 20.

Otok, márc, 19., páduai Antal, Miklós.
Pak-ac, Gyümölcsoltó-Boldogassz., Ignáes, Pünk.,

Eliás és dec. 8., mínd é-naptár szerint.
Petrinje, Nagypént., Úrnap ut, Lőrincz, AUg. 10.,

dec. 2l. -
Pétervárad. jún. 30., szept. 21., nov. ll.
Pozsega, Rem. Ant., Palm. vas. ut. hétfő, pünkösd-

hétfőn, jún. 24., aug. lD., okt. 15., dec. 21.
Ravna·Gora, jan. 7., okt. 15.
Ruma, bőjt első esüt., Petrus Mihály éli 'I'rifun,

mind é-naptár szerint,
Samobor, febr. 14., máre. 19., nagypéntek, máj. 22.,

jul. 28, aug. 10., dec. 21.
Sziszek, Gyertyaszént utáni szerdán, Pálm. ns. -ut.

kedden, m j., 4 áld., csüt., júl. 15., aug. 1~"
szept. 16., nov. 19.

Tábor ( \agy'), jún. 24., jún. 30. .
Tep.iez (Varasdm.), Mátyás el. és József el. hétf5.

máj. L és 15. Cyrill és Metód, el. ker, felma-
gaszt. és Márton előtti hétfőn. .

Valpova, jún. 24, dec. 9.
Varasd (Warasdin), ápr. 24-., jún. 24., júl. ss., nov._

5., dec. 21.
Velik» (Pozsezam.), ápr. 25.
Verőcze, jan 7., máj. 1., aug. 2, szept. 21.
Vidovecz, aug. 14., szept. 8.
VOl'io, rnárc 25., okt. 4.
Vukovár, máj. 1., jún. 24., nov. 15. I
ZáQráb, Pálm. vasárnap el. csüt., Márku- ut. napon

júl. 13., aug 21., Simon és Juda, dec. 2.
Zimony, Mátyás, máj. 2., dec. 13.

Pótlás a Magyarországi vásárjegyzékhez.



napra esik, a következő, ha más napra,
esik, amegel. hétfö és kedd, nov. 1_
megel hétfő és keddi napon.

Balatonfiired, (Zaiam ,jan. 14, ápr. 15••.
júl. 11., szept. 11.

Balkány, (Szabolcsm.), ápril. 1. és júl.
1., nov. 1. és dec. 25. napon megel,
kedd orsz. kírakö- és állatvásár.

Balmazujváros, (Hajdum.), febr. 2., máj.
25., aug. 14 , nov. 19. napokat magA-
ban foglaló hét szerda. Minden seer-.

. dán hetwásár állatfelhajtással.
Bin, (Baranyam.), márc. 10., jún. 1.~

szept. 29. és dec. ts. határnap megel.
hétfő.

Bán, (Trencsénm.), Háremkirály vasár. :.
állatvásAr jan. 2., kirakóvásár jan. 5.
Sexages. állatváaár febr 1., kirakó-·
vásár febr. 7., Szt ·Györgynapján állat-
vásár ápr. 17., kirakóvásár ápr. 20••.
Szt -háromságnapí : állatvásár máj. 22.
makóvásár máj. 26. Szt.-Jánosi állat:-
vásár jún. 22., kirakóvásár jún. 24.
B.oldo.gasszony: álJatvásár aug. 14.•.
kírakővasár aug. 17. Szt.-Mihálynapt
állatvásAr szept. 25 , kirakóvásár szept.
28. Simon és Judásnapi állatvásár okt..
!~.,kirakóvásár okt. 28. Luczan állat....
vásár dec. 11., kirakóvásár dec. 14.

Bánok-Szf.-G.yörgy, (Zalam.), ápr. 24., jún.
24.'1_ aug. 3., nov. 29.

Bánreve "Görnörm.), márc, 18. és szept.,
6 or.."gos vásárok.

Baraoska, (Bácsm.), [un, 17., okt. 20.
Ha 'a határnap . vasárnapra esik~
vásár 'következö hétfőn tartatik.

Baranyavár. (Baranyam.) febr. 2., jnn..
8., aug. 5., nov. 15. napokat magába. .
foglaló hét hétfő.

Barátfalva, (Vasm ), Husvét kedd. júl 2-e-
aug. Nagyboldogasszony után Dap
nov. Boldogasszony avatása napj~

Barol, ,(Somogym.), ápr. 1., jún, 24.,_
szept. 2., dec. 9.

Bártfa, (Sárosm.), 1. Mátyásnapi vIisár ::-
febr. 24. magába fogl aló hét szerda-
kirak6v. 2. Józsefnapi vásár: máre,
19. ma~ába foglaló hét szerda kirak6v.
3. Zs6fianapi vásár: máj. 15. magáb •.
foglaló hét szerda kírakóv. 4. Ker-
Jánosnapi vásár: jún. 24. magába ..
foglaló hét· szerda kíraköv, 5. Szt.-
Egyednapi vásár: szept. 1. magába,
foglaló hét szerda kirakó 6. TerézIa-
napi vásár: okt. 15. magába .foglal6.
hét szerda kirak6v. 7. Tamásnapi
vásár dec. 21. magába foglaló hét.
szerda kíraköv. E határnap megel. hétc
szerda Országos állatvásár.

Bát, (Hontm. ), Scptuag. előtt csütörtök:'
baromvésar, utáni hétfő kirakóv .•.
VIrágvasárnap Rogaten., aug. Lőrinc •
ady !II. _,:~sárn. és nov Martoa-nap-
elott! csutor. baromv., a 3 nap utini
hétfókön kirakóv.

Báta, (Tolnam.), ápr, 9. és okt. 15. ma--
gába foglaló hét hétfőn.

BAtaszék, (Tolnam.), marc, 19 ,jún, 16.,..
szept. 24. és okt. 28. megél. hétfőn •.

8itá, (Somogym.), márc. 10., máj. 25., ..
aug. 29. és okt. 9. .

Bátka, (Nögrádm.), máj. 20., "szept, tll_
Bátorkesz, (Esztergomm.), jan. 25., máj.

4., júl. 2., szept. 14. nov. 1l.OrsZég08
vásárok. _

B.ttonya, (Csanádm.), virágv. el. 2. hét
Péter·Pált megeI. vasár. és Dömötör'
nap elótti hét.

Battyánd, (Vasm.), júl 10., szept. 10. ha.
e napok ünnepre esnek, az ntána kö-
vető hétköznapokon, máj. 28. éa..
nov. 10.

Battyánfalva, (Vasm.), márc. 26., pÜDkÖ"
előtti kedd, júl. 2., aug. 16., o~ 8.

Bava~lst., (Temesm.), máj. 22., okt. ae.
8uzllI, (Pozsonym.), febr. Dorottyana

utáni szerda, ápr. husvéti'ünnep megeI ..

D jillVlr országon tartani szokott országos vásárok jBgyzskB.
Abaujszántó, (Ab.-T.m ), Nagycsüt., jul. 13,

okt. 4. és dec; 6. megel. 1 nap állatv.
Abádszalók, ("zolnokm) febr. 16., máj.

is., aug. 10., nov. t í-ét megel. vas.
és hétf.

Abony, (Pestm.), máj 30., aug. 20., és
nov. 80·át megel. vas. és hétf. orsz.
vásáro

Abrudbánya, é-nap. szerinti Tódor napon
máj. első hetében. Set- Mihály elótt,
karács előtt mindég hétfói napon.

AOla, (Pestm.), ápr, 15 és okt. 2:1,
Ada, (Bácsm.), márc, 19., jún. 15. és okt.

2ö-ét megel. vasarn. és hétf.
Ádánd, (Somogym.), Leat. vas., Nep.

János, Urszine vált. és Mindsz. napot
mag. fogJ. hét hétf. A vásár 2 nap tart.

Aknasugatag, (Mármarosm.), apr. 24. és
okt. 26. napját. mag. fogl. hétfön és
kedden.

Aleslll (Aradm.), ápr. 24., júl. ll., okt.
26., Ha e nap ünnepre esik. köv. nap.

Albertf, (Pestm.), máj. 16., júl. 13., nov.
5-é! megél. vasárnap és hétfón.

Algyógy, máj. 5., szept. 5., dec. SO.,
mege 1. 2 napon át marhavasar.

A;hó, (Vasm.), márc. 19., pünkösd előtti
hétfó okt. 8., dec. 13.

Allbunár, (Torontá1m.), ö-napt. szerinti
Pünkösd és ö-napt, sz. Mária menybe-
menetele napján.

Almás, (Bácsm.), febr. 9., máj. 1., szept.
14. és nov. 22. Ha e. n, vasáru. esnek
a követk. hétfőn; ha hétfőn kivül más
napra esnek, a vásár amegel. héttőn
tartatik.

AlpAr, (Pestm.), Virágvas. és okt. 10·ét
megel. vasárnap és hétfő.

Allób.log, (Gömörm.), febr. 3-4., ápr.
5-'; .• jún. 8-9., nov. 12 -16.

Allóflós, (Pozsonym.), Fekete vas. ut.
k~d; a Szenthároms. vas" Egyed és
András napot magában foglaló hét
keddjén.

AllÓlkNIboru, (ZaIam.) marc, 19., máj.
16., jűl, 13 .. dec. 9.

AIIÓb,,", (Árvam.), febr. Sexag. vas.
utání, Vírégvaaém, utáni jún. 24. utáni,
szept 8. utáni él nov. 19 utáni hétf.

.Allólendva, (Zalam.), jan. 25., Miserere
hét esüt., Nagycsüt., Pünkösd utáni
hétfő, okt. 28., Kmcsony előtti csüt.,
júl. 28 és aug. 28.

AllÓ/lpnlozL (Árvam.), Pál. ford. .Sarl.
b.-aslz. nap és Luk. ap. napja után.
hétfőn. .

Alsómeczenzéf, (Ab. - Tornam.}, Hlln.
elötti kedd, szept. 6., júl.~. követő
hétfó es Advent első vas. köv. nap.
')óllémedl, (Pestm.) ápr. 2.,júI. 4., szept.
2., dec. 8. vasárnap és hétfójén.

•Ulónyára.d, (Pozsonym.), apr., 24., jnl.
28" szept. 8., nov. 25. után eső csüt.

Alsóor, (Vasm.) Husvét után 2. hétfő·
aug. 10., nov. 11.

AIIópalojta, (Hontm.) Izept. 17., nov. 1.
A1tópáty, (Vasm.}, febr. 3 ,máj. 4., szept.

4, nov. 4.
Allólág, (Vasm.), ápr, 4., máj 25., szept.

21., nov. 5. Ha ünnepre esik, követk.
nap.

Allóaebea, (Sárosm.}, Nagyp. elótti szer.
AllÓvereozke, (Beregm.), jan. VIzker ,

máro. Elek, "pr. Szentgyörgy, [un. Pé-
ter és Pál, aug. Mária és okt. Parasz-
keva napot mag. fogl. hetek szerda
él csütört. napján.

AIItalfalva, (Torontá1m.), ápr. 1., okt. 10.
A"tfalva, (Csanádm.), ápr. 24., ju!. 26,

szept. 8. és nov. 25. ut. hétf. és kedd
napon.

A,atfn, (Bácsm.), máj. 16. és okt. 21. Ha
az eng határn. más n. esik, mint vas.
.•...hétfő, az el. hétfőn tartatik.

AlU, (Hevesffi.), márc. 19., aug. 1. 611
okt. 15. megel. !létfői napokon.

A,•• tag. (p.ltm.), jún. 24. és okt. 12.

megél. vasárnap.
Araes, (Franyova), (Torontálrn.), máj. IS.,

jul. 13., okt. 30. Ha a határnap nem
esik vasárnapra, a vásár megelózö
vasárnapon tartatik.

Arad, Juditta vagy fekete vasárnap
megel. péntek. jun.29. utáni péntek
és nov. ő-ét megel. péntek-től 4 napi
tartammal és p. a megj. péntek és
szombat kizáról. állatv., vasárn., hétf.
és keddi napokon pedig kírakövásár.
Minden hétfőn és péntek en hetivásár.

Aranyosmaróth, (Barsm.) a febr. 2. na-
pon és a husvéti ünnep megél. hétfó
és kedd, Szt-György napját követó 2.
hét hétfő és keddi napj jún. 21.
megél. hétfő és kedd, júl 25. köv.
2. hét hétfó és kedd, szept. 29., nov.
1. és dec. 25. megel. hétfő és kedd.
Hétfő barom-, kedd kirakóvásár.

AranyosmedgyeS, (Szatmárrn.), fehérvas.
hetében, nagyhetében ,áldozócsüt., jún.
24., aug. 8., nov. 5. és dec. 24. ma-
gában foglaló hét kedd, szerda, esüt.
ünnep esetén az elóző két napon.

Asszonyfa, (Gyórm ) máj. 9. és szept. 14.
Aszaló, (Abaujtornam.), márc. 23., jún.

22., dec. 31
Aszód, (Pestm.), aldozöcsüt., Szt-István

és Szl.-Márton utáni péntek.
Avufellőfalu, (Szatrnárm.), a marc. 19.

megelőző és szept. 8. után köv. hétf6.
Avasujváro., (Szatrnárm.), márc, 1., máj.

1., jún. 12., aug. 15., okt. ~5. magába
fo~laló hét hétfőjén.

Bllbócsa, (Somogym.), rnárc. 19., Szt.-
Háromság-vas. utáni hétfő; aug. 2L,
nov. 30.

Báol, (Bácsm.), marc. 10., utáni Mtfő;
máj. 21. utáni hétf6, szept. 8. és okt.
26. utáni hétfő.

B'oafilldvár, (Bácsrn.), márc 22., má].
22., aug. 21., ha a vásár ünnepre, vagy
vasárnap előtti napra esik, a vásAr az
előző hét vasárnapj. tartatik.

Baoskó, (Zemplénm ), jún. 19., szept. 8.
Bagonya, (Zalam.), máj. 19., 82ept. 4.
Baja, febr. 14. megelőző vasárnap apr.

24 , júl. 22., szept. 21. és dec. 6. Ha
a 4. utáni határnap a hét közepére
esik, az illető vásár a meg elözö va-
sárnapra következö hélfőn tartatik.

B.jmóoz, (Nyitram.), jan. 7. kírakövásár,
ápr. 17., marhavásár, ápr. 24. kirakó-
vásár, Pünkösd, el. kedd marhav.,Pün-
kösd, utáni kedd kirakóvásár, aug. 17

~marhav., aug. 24. kirak6vásár, okt. 4.
kil'ak6v., 8 nappal előbb állatv., a Viz-
kereszti vásár előtt 8 nappal álJatv.,
nov. 4.marhav., nov. 11. klrakóv., dec.
30. Marhavaisár.

Bajmok, (Bácsm.), máj. 25., aug. 24.,
nov. 11. Ha e határnapok v88árnapra
nem esnek, az előtte való hé\f. tart.

Bajns, (Esztergom.), febr. 16., máj., 16.,
aug. 16., nov. 16. magában foglal6 he-
teken szerdán és csütört. marha- és
kirakó orss. vásárok.

Bakabánya, (Hontm.), Septuag. vasmap
előtti szombaton és hétfón, ápr. 2••
elöző napon barom-, magán a napon
kíraköv., Júl.!. es 2., aug. Sl. és szept.
1., dec. 6. el. napon marhav., MIkl6s
napon kirakóvásár.

Bakonya, (Baranyam.), jún. 10., szept. 29.
Bakla IlsOyőrfa,(Zalam.), máj. 4., szept.l~.
Balallagyarmat, (Nógrádm.), jan 6. és

febr. 2. napját megel. hétfő és kedd,
ha hétfő V. kedd ünnepre esnék, a
köv. két napon, Leatare vasárnapot
követő hétfő és kedd, máj. 1. megeI.
h6tfő és kedd, Jdn. 26., vasárnapra
esik a kOntő hétfő és kend, ha
szombatra esik, a mégel. hétfő é•
kedd ango 20. megel. hétfő él kedd,
ha Tasarnapra esnek, az ezt kővetó
két nap szept. 29. Ha utóbb nap vasár-



lIzerda, jún a pünkösdi ünnep megél,
szerda, júl. Magdolna után, aug. Szt.-
Ágost után, okt, Ferenc után Katalin
után míndíg szerdai napon. Minden
szerdán hetivásár.

'<Ie61, marc. 1., jún. 1., szept. 1. és okt.
1. hetében kedden és szerdán.

3eosehely, (Zaiam.), marc. 19., ·máj. 11.,
szept. 1., okt. 13.

'aécl, (Somogym.), máj. 23 , okt. 4.
·8eczkó, Ilzt,·Gergely napja, keresztjár6-

napok, Péter és Pál, István és Katalin
napja előtt kedden.

-aliga-Szt,-György, Szt.-Gy. előtti jún. 20.•
és Szt.-Mihály utánI vasárnap.

-llékts, márc. 24., jún. 20., szept. 29••
vasár. vagy mege!. vasárnapon.

<8ékéscsaba. marc. 3., júl. 1•• okt. 26.,
dec. 2-ik advent vasár.

'Béla. (Szepesm.), jan. 15-16., ápr.
16"':17•• máj. 28-29., júl. 16-17.,
szept, 2!-2Ci.. nov. 26-27., dec.H-~ .

3éla, (Uj-,-Szepesm.), febr. 2.• pünkösd
keddjén. nov. 19.

<lBalényel, (Beled.), 6-naptár szerint
Gyertyaszentelő Boldogasszony. Szt.-
György, Szt.·Ulés és Demeter hetében
csütörtök 68 péntek.

-8ellatlnoz. jan. 20., febr. 21., ápr. 25.,
jún. 27., júl. 15., nov. 5. .

-Béltek, 1. Kraszna-Béltek.
4lellus, febr. Máté. á'pr. utólsó szerda

marhavasár, a következö csütőrtők
klrakövásár jún. Fülöp Jakab, aug.
.UrsZinte változása". okt. Símoa
Juda.

:a.odra, máJ. 6.• szept. 8., nov. 1. vasár-
napon.

"rczet, (Szabolcsm.), febr. 16., jún. 2.,
aug. 24., okt. 15.

,lIer eOlk, jan.. 25., aug. 7., szept. 26. .
"'regs.áu. virágvas. el. héten szerdán

és csüt, pünkösd el. másfél héttel
szerdán és pént., Pád. Antal napja
után köve tk. héten, Bertalan nap hét.,
Mindszent és Lucza nap hetében mín-
clig szerdán és csütörtökön, szept.
16-ét mag. fogl. hét szerdáján orsz.
seRésvásár.

·2terenos, (Szabotcsm.), júl. 2., dec. 18.
!Serettyóujfalu, ápr. 24., aug. 15., okt.

9-ikét megel. és jún. 21. mag fogl.
héten szerdán és csütörtökön.

"'rkenyes, 6-naptár, Péter és Pál napján.
-8erkesz, Vizkereszt apr, 24., jún. Szt.-

Jáno. és nov. Lukács utáni pénteken.
,5erkl, (Somogym.). Husvét utánI kedd,

jún 27., aug. 10., szept. 25.
'lIeI'ethalom, (Bírthaím.), apr, 17 , dec. 17.
"'zeneu, Fekete vasárnap utáni hétíön,

jún. rs., aug. 10., dec. 28,
'lerzáuka, (Szörényrn.), máj. 26-27.

júl. 25-26., okt. íj":7. és nvo. 7-j.
.:8erzevloze, Bálint napján Husvét, Pün-

kösi, Bertalan, Mindszent és Karácsony
nap elötti szerdán. .

"erzo.a, márc. 21.. júl. 6.,. okt. 26.,
megel. vasár. •

.fIeIZteroze, (Besztercenasz6dm.), Hamva-
z6szerda utáni vasárnap, hétfőn és
kedden orsz, állatvásár, máj. 17-18.,
Bertalan utáni és Katalin előtti szer-
dáll. Marhavasár 3 nappal előbb.

'lIIazteroze, (Vág), jan. 3-7., Apr. 11-15 ..,
jún. 13-17 .• aug. 8-12., szept, 19-23.,
nov. 8-12.

-IIeszterozsbánya, jan. 25-27., máj. 7-8.,
nov. 29--30., dec. 1. és 2.

..Bethlen, ápr. 5-6., Pünkösd utáni vasár-
nap és hétfön, Kísasszonynap elötti
és Katalin utáni vasárnap és hétfön.

.1Iethlen·Szt.-Mlklós, apr. 25., szept. 21..
<lee. 13·

-8ezdán. marc. 15., júl. 16., szept. 29. és
nov. 19. napját megel. hétfön

'Wloskv, jan: 25., máj. s., szept. Szt.·Máté
evangelista, júl. Jakab nap hetében
kedden és szerdán.

OIkszád, (Szatmárm.), júl. 12., aug. 25.,
szept 1~.

BIIIM, márc, 26 , JdIl. 15., okt. 8. vasár-
nap, vagy megel. YUárnap.

Bllke, máj. 20-21., jdl. 17-18., aug.
. 14-15., szept, 20-21.
BIrkis, jan. 28., ápr. 6., gGrGg Pünkösd

utáni vas.
Blttse, (Trencs6nm.), Pál fordulása, Fülöp,

Pünkösd, Jakab, Boldogasszony és
Mindszentek utánI hétíön, előtte csü-
tőrtökön marhavasár.

BIoske, (1. Tápi6bicske.)
BObró, febr. 6., máj. 1. júl. 24. IIOV. 6.
Bocskó, (Zeplénm.), jún. '19., szept. 8.

. Boldogfalva, (Óralja). ó-naptár szerinti
virágvas., szept. 20.

BOdon, (T.-Aranyosm.), Pünkösd utáni
sz erdán,

Bcd.ikőváralja, febr, 16., máj. 26, aug.
11., nov. 11.

Bodajk, újév 'után, jún. 29-ike után, Szt.-
Mihály napja utáni hétfön.

Bodrogkeresztur, febr. 20., [un, 5., aug.
28., nov. 27. Ha e nap ünnepre esnék,
megei. hétfőn

Bod.ásujlak, jan. 18., márc. 24 • júl. 14.,
okt. 17., dec. 21. .

Bogdány, márc.' 12.. jún. 24., okt. '-,
, dec. 6. hetében szerdán,

Bogsánya, (1. Németbogsán).
BÓka, (Horvát.), szept. 15. vasáz. vagy

a megel. vasárnapon.
Boldogasszony, Gyertaszentelö, Pünkösd

elsö hétfőjén, Nagyboldogasszony és
Boldogasszony bemutatása első hét-
főjén.

B.leru, márc. 19., jón. 8., szept. 4.,
dec' 28.

Bolkáos, márc. 18., nov. 9.
Bonozhida. Laetare utáni napon, jún, SO.

és okt. 21.
Bonyha, Hamvaz6-szerda utánI nap. Pün-

kösd utáni szerda szept, 27-30.
Bonyhád, márc. 6., máj. 1., júl 10.,

szept. 4 magában foglaló és dec 8.
első héten hétfőn éa kedden ..

Botgóprund, ápr. 1'-, okt. SO., marhavásár
2 nappal előbb.

B.rosJenŐ, ker. 8zt.-Jánol napja, Szt.-
Illés hete Ú Paraszkeva napja előttl
vasár. 6-napt. szerint,

Borossebes, S"zt.-György hetében, Szt,«
Mihály hetében szerdán~ 6-naptár
szer1nt Mikl6a (deo. lli.} hetébe.
szerdán.

Boroatyinkő, (vasm.), bőjt 2. hétfőjén.
máj. S., jún. 10.• szept. 14,-16.

Borsa, (Kolozsm.), febr. 24.., m~. 6.,
okt. 4.

Borzás, április 24.
Bozók, máj. 5., aug. 30., dec. li.
Bozovics, (Krassószörényrn.), jan., ápr.,

okt. hó t-sö keddjén és a gör.vkel,
áldozócsüt. első kedden.

Bő, febr. 6., máj, 9., aug. 10., okt. 4.
Bögöz, Laetare utáni csütörtök. .
Böhönys, márc. 19., jún. Urnap utáni

napon, júl. 20.) aug. 21-
Böős, jan. 14., márc, 24., máj. 1., aug.

6" okt". 28. heteiben. csütörtök .
Börsöny·, (Pílsen-, Hóntm.), jan. 1., jún.

18 , aug. 6., okt. 18. •
Bözöd, jún. 2., okt. 3. és dec. 13.
Brád, marc, 2<1.,jún. 2., szept 29., dec.

16. napja elötti csütörtök-
Brassó, Urnap után, Lukács utáni csütör-

tök, péntek és szombat.
Brezova, Vizkereszt után, Hamvaző-

szerda első hétfőjén, Nagycsütörtök,
Pünkösd, ker. Szt -János hétföjén,
István király, Máté és Imre után!
hétfön.

Breznóbánya, Laetare utáni hétfön,
P" "ljd első szerdáján, aug. 16. utáni
1 nov. 30.

Brv . .4. jan. Remete Antal, rnárc, J6zsef,
aug. Nagy Boldog-Asszony, nov.
Márton napokat megel, kedden,

Brulya, márc. 3., okt. 20.
Budapest, balparti rész: (IV - IX kerület)

marc 2. vasárnapján (József) május
utolsó vasárnapján (Medárd), aug. 3-ik

vasárnapján (János lefej.), nov. 1-96
vasárnapján (Lipót) kezdődik és tart
14 napig. Az előtte való héten az elö-
vásár tartatik. Jobbparti rész: (I-II.
kerület) Négy országos vásárt a bal-
parti vásárok után egy héttel s egy
hétig tartanak; Hl, kerület febr. 16••
máj. 25., aug. 15 , nov. 1. - A marha-
és 16vásárok a vásár második hetében,
vasár. tartatnak. Ezeken kivül Szt.-
György elötti vasárnapon, valamint'
okt. első hetében vasárnap, hétfö és
kedden, még további két országo.
Iövásar

Butka, úgynevezett Pünkösdi vásáro
jún. 2., aug. 28., okt. 4.

Buttyln, (Temesm.), ápr, 24, jún. 24.•
okt. ló. és nov. 30. Ha e határnapokra
róm kath. Tagy öhít. sátoroa Onnep
esik, egy hMtal késöbb.

Buttyin (Aradm.), 6-naptár Gyertyaszen-
telő, Urnap, Szt.-János fejvét és
Karácsony előtti héten; a vásárok a
nevezett napokhoz legközelebb esó
(előző' vagy következő) hétfőn tar-
tatnak.

Bur·Szt.-lIyörgy, Apr. 24.., aug. 16., Kará-
csony elótti hét kedcIJ6n.

Bur-Szt.-Miklús, ápr. 5., uept. 21. éa
dec. 8. utáni kedden

Buza, jan. 19.• Apr. 29., júl. 17., okt.2Ci.
BUliás, jan. 28., ápr. 24.., júl. 25.• okt. 1.
BÜkösd, (Somogym.), aug. li, N.-Bold.-

Assz. utáni vasárnap.
Bükösd, (Baranyam.), mázc. 25., Szt.-

Háromság utánI hétfÓn. okt. '.,
nov, 11.

BUsU,feb. 16., apr. 28., jún. 8., aug. il.
Ha e napra ünnep esik, a rákövetk'"
napon. ~

CsalIrendit. (Zalam.), jdll. hó első hét-
főjén, caonka cslltörtökön, aug. 10.,
Lőrlnc napján. ha vasárnap ra esik, as

.ezt követő hétfőn.
OURa, (Treneséam.), Virágvasárn. után,

Szt.-Három&áIr vasár, Bertalaa .apja
utáni hétfőn dec. 21-

Csákány, (Somogym.), aug. 15.
OlákáJIy (Vasm.), febr. 25, máj 2•• Ju.

8.• aug 6., szept. 8. és 29., nov. ~5.
Olákgorbó, ó-naptár szerint, Pünkösd

utáni Szt.·Mibály napon éa Húahagyó
előtti hétfőn 6s kedden.

Csáko.a (Temesm.), ó-naptár. szerinti
nagyböjt közepe, jún. 29., aug. 15..
6-naptár szerint Szt.-Mihály nap, uj

""'~ptár szerint Szt,-Márton nap
Csadornya, febr. 3., Virágv. utánI hét-

fön, jún. 30., aug. 3., okt. 13. nov. 25.
Csákvár, Oculi vasárnap utáni hétfón,

Rogate vasárnap után és Anna bet6-
ben hétfön és kedden és dec. 6-a
hetében hétfon és kedden.

Csanád (Szerb- és Ném.«), marc. 16.,
jún. 20., okt. 16.. dec. 10. vasárnap
vagyamege!. vasárnap. .

Csanád, febr. 14., máj. 7.. okt. 16.•
nov. 11·

Csantavér, máj. 1. ·és ssept. 24. elötti
héttőn.

Csap, marc. Gy.·Olt6-Bold·Assz. napja
előtt szerdán, jún. 8., István király és
Bold.vAssz , fogant. elötti szerdán ;
ezen ki vül jan 25-e, okt. 18-ika előtti
szerdán '!larhavásál'.

Csatád, má~2 , máj. 1., okt. 1~.
Cséffa, ápr., aug. és dec. hö első csü-

törtökjén.
Cssge, (Haj dum. l, ápr. 12., jul 1 szept.

20. és nov. 15. elótti hétfön .
Csejthe (Nyítram.), Máté, husvét, Rogate,

Lászlö , ;:;zt.·János lefejezése napján
Orsula, Tamás elötti hetek csütörtökém
A kirakó vásár elötü napon marhav.

Csenger, jan. 25., febr. 21, rnare. 19.,
ápr. ~4., május áld.vcsüt-, június Urnap,
júl. 22., aug. 20., szept. 29., okt. 28.,
nov. 19. utáni pénteken és dee. 25.
elötti pénte ken.

Csépa, ápr.. 2., júl. 12., szept. l'>.,dec.
18. vasárnap vagy etözö vasárnap.



CS8pl", máj. 20.} nov. 11.
Csep.eg, Hamvazör -rda utáni csütörtö'

kön, Nagypéntek, Exaudí, jún. 29.,
jlU. 22., szept. 29., Karácsony elötti
csütörtökön.

Csermö, Virágvas , Péter- Pál után vasár.
ó-napt, szerint Demeter nap utáni vas.

Caernátfalu; máj. 4., szept, 20.
Csernek iVas.), máj. 15" jún. 28, nov. G.
Cseszte (Schattmannsdorf), Oculi vasar.

febr. 24!, jún. 29.
Csesztreg, "jan. 19., máj. 16., aug. \IQ"

okt. 31.
esetnek, Gergely, Orbán, Ilona, Simon

nap hetekben hétfőn.
Cslkkarolfalu, Bőjtelő hétfő, jún. 24.,

okt. 16.
Cslkszereda, Septuagesíma utáni pénte-

ken, Aldozó csütört, utáni napon, júl.
13., szept. 29., megél. il napig állatv.

Csiklovabánya (Kr.-Szörénym.), júl. 2.
Cslk·Szt.-Domokoa, marc. 19. és okt. 10.
Cslk-Szt.-György, Virágvasárnap utáni hét-

főn, Karácsonyfa elötti hétfőn.
Cslk-Szt.-Márton, máj. 3., nov. 9.
CSlkszépvlz, jan. 7., ápr. 14., jún: 30.,

szept. a., a megél, napon marhav .
Csóka (TorontáJm.), Jézus nevenapján,

Quasimodo, Szt.-Háromság napján,
Mária nevenapján szept. 29.

Caokmány, jan. 8., nov. 13.
Caokonya, febr. 24., Husvét utáni csútör-

tökön jún. 27., júl. 26., szept, 21.
Csongrád, .marc, 1., máj. 1., aug. 25.,

dec. 10-ét megél. vasárnap.
Caorba, jan. Jézus névnap utáni vasér.,

Cantate vasárnap után, júl. é8 nov.
első vasárnapja után hétfőn.

ClOr.a (Sopronm.), jan. 6., Gergely-nap,
Fülöp-Jakab-nap, iSzt.-Iván, Szt.-Mihály
6s Szt.-Márton napján. Ha e napok
péntek vagy szombatra esnek, a kö-
vetkező hétfőn.

Caögle, (Veszpm.), máre. 12., jón. 23.,
okt. 9. .'

~köly, jan. 25., N.-csüt., aug. 2S.,
nov. 25.

Csúz (Komáromm.), márc. 12. éa okt. 15-
hetében hétfőn.

llurog, márc. 4., jún. 1. és okt. 6-át
megel. vasárnapon és hétfőn.

Caurgó, Husvét után, Pünkösd ntán ked-
den, szept. 1. .

c:.ütörtök (Pozsonym.), febr. 5., máj. 3.,
júl. 3. és okt. 21. hete csütörtök.

c:.Utörtökheiy, Pünkösd utáni kedden
Simon-Judás előtti vagy utáni kedden.

• aoz6, Fekete vasárnap utáni hétfőn,
Lőrinc nap és Miklós nap utáni hétlőD.

ez'Ue, febr. 19., máj. 22., okt. 9.
Czegléd, jan. 15., ápr. 19., júl. 22., naY.

1. napját megel, vasárnap és hétf6n.
C&ernya (Magyar-Német.) (Toröntálm.),

máj. 24., aug. 21., okt. 24. Ha az illeto
határnap hétkösnapra esik, a vasae '
amegel. vasárnap tartatik. -,

Czlbakháza. marc, 31., máj. SO., szept.
16., nov. 18., vasárnap és hétfőn vagJ
az előtte való YflsArnap és hétfőn.

Czlffar, márc. 111., jún. 14.., szept. :»O,
nov. 22. '

CZlrkovlány (Zaiam.), 8zt.·Lőrinc napj6D.
euepaja (TorontáJm.), ápr. ~ .• szep&.

e-l0.
Dálya, máj. 4.,. okt. SO.
• aba. (Pestm.), febr. 18., mlJ. 1., ••••

3., nov. 1. előző vasáru ap és hétt6a.
Darány, márc. 9., aug. 18., nov. 6.
Dárda, márc. 27. napját mag. fogl. h.

hétfőn, máj. Kerősztjáró hét h=tf
Bertalan napot és Mindszent
mag. fog\. hetek'hétfőjén.

laruvár (Kr.-Szörénym.), m6re. •• ,
jún. ro.

lebelyáosa, mare, 19., azept. 1.
"braczen, a Remete Antal, Szentgyörn.

Nagyboldogasszony és Dénea napok.
ról nevezett orsz vásárok 9 napon át
""tatnak, még pedig a k;jvetkezö f~

[

I

osztás sal : A vásár ugyanis fentnevezett
határnapokat megel. hét hétfőjén kez-
dődik és pedig nyers terményekre és
iparcikkekre nézve ez egész 9 nap
alatt; ezenkivül az első héten csütör-
tökőn és pénteken juhvásár, szomba-
ton és vasárnap sertésvásár, a máso-
dik, t. 1. az illető határnapot magában
foglaló hétnek hétfő és kedd napjain
pedig marhavasár is tartatik, a horto-
bágyi pusztán jún. 20-án országos
állatvásár.

Deés, márc. 1., jún. 1., aug. 20. és dec.
13-át mag. fogl. hetekben kedd, szerda
és csütörtök,

.Oeklelsln, [un. 18., aug. 21.
Deliblat, ápr. 6 , szept. 10.
Dengeleg (Szatmárm.), marc. 30., szept.

17.
Derecske (Bíharrn.), jan. 15, Apr. 24.,

aug. 15. és okt. 15. magába foglaló
hét előtti pénteken.

Oereoake (Sopronm.), márc. 12., [un, 24.,
nov. 30. '

Deregnyö . (Zemplénm.), jan. 11., szept.
6., dec. 6.

Ostta (Temesm.), márc. 24., [un, 15.,
seept. 12. és nov. 30.

Dettva (Zolyómm,), lásd Gyetva.
Déva, jan. 14.., máj. 19., aug. 3., okt. 30.,

megelőzőleg 3 napon át marhavasar.
Déva-Ványa, jan. 17., ápr. 15., júl. 5.,

okt. 12. Ha valamelyik vásár a hét
köznapjaira esik, az előző szombaton
6s vasárnapon tartatik.

Dsvecser, jan. 25., máj. 1., aug. G. és
nov. 1. napja előtt hétfőn és kedden.

Oévény (Pozsonym.), jan. 2.-3., máj.
1.-2., [un, 25, aug. 10-11., okt. 18.

Oézna (Aradrn.), marc. 19., máj. 14.,
ssept. 10. ünnepnap esetén a követ-
kező hétfőn.

Dezsér. máj. 1 , aug. 6., nov. 1.
DlcsÖ-Szt.-Márton, márc. 1., máj. 1., júl.

24., okt. 15, megelőző II napon át
marhavásár.

DlóazllQ(Ér-, Biharm.), febr. 1-ső het&-
ben, márc, 8-ik hetében, máj. 1-811
hetében, jul. 2-lk hetében, szept. 2-lk
hetében, dec. 2-ik hetében, szerdai
napokon.

Dlólzeg (Pozsonym.), jan. Jézus neve-
napja, ápr. Szt.-Győrgy, júl. Margít,
nov. Márton napok előtti. csütörtök.

DIsznód, [un. 30., aug. 29.
Dltri, lásd Gyergyó-Ditró.
Olvény (Nógrádm.), jan. 2., .~. 1., j4ll •

24.., a!'lf. 10., okt..-18.
Dlnha (ÁiYam.), jan. 1., márc. 1. jb. 1.

és 01rL 18. követő elaő hétflln.
Dob (Ti8za·), jan. 15., Apr. 17., aug. T.,

okt. 4.. hetében bétfőn.
DOltf& (Hundadm.), mtij. 5., ó·naptár

szerint. Pllnkősd 1dán 2-ik héten csll-
tört6k6n, .zept. JO., noy. 7.

Dobra (Vasm.), 8zt.-István utáni 6s .0\'_
1. után első hétfőn.

hbra (Nagy-, Zemplénm.), január 2.•
Husvétkedd, jul. 10., aug. 16., nov. 6.

Dollrloz&, máj. 8-5., szept, 23-t5.
Dobsina (Gömörm.), Péter, Péter azék-

foglaldsa ; Pongrác, Mária fo~ant.
Dobronya (Zólyomm.), marc, 1.,máj., 16.,

szept. 20. és nov.· 5.; ilnnep e.etén a
következő napon. .

Dobronak (Zalam.), Umap WtU h'tfő.,
júl. 25.

Dognáolka (KrasBóm.), szept. 18.
DOlha, máj 1:>-16., júl. 25-26., auc.

28-29., okt. tö-26.
hloy&, marc. 21., olrL 11.
Dollasl •• , jan. 1., gllr. 8zen. VWgvas.,

j~. lT., nov. :/D.
lombó, as ó-naptAl' _rlnt ylzkereszt

után 611 Szt -Oyörsy után hétfőn és
kedden; kaptá szerint Panteleon
és Lukács hetében hétfőn és kedden.

Dombóvár (Ó-), vtzkcreszt utáni hétfő,
Sat.-Oyörgr, 8.t,-Péter lIapja no)'. SO.

Domanlzs (Trencsénm.), febr. 1-5., marc,
22-26., máj. ~-t4., júl. 5-9., aug_
9-13 , szept. 13-17, dec. 22-26.

Dorog (Hajdum.), febr. 8., jul. 29. éa'>.
nov. 11. hetében csűtört.

Dorozsma (Csongrádm.), apr. 7., [un, 29••.
szept. 16 , dec. 8. előtt vasárnap.

Dökrököz (Tolnam.), Virágvasárnap el~
István kiráty utáni hétfőn.

Drág (Kolozsm.), júl. 6., aug. 18., nov. 7.
_Dragomérfalva, ó naptár szerint vizker~szt.

előtt, uj-naptár szerint Szt.-GyorgT
nap előtt, ó-naptár szerint Péter éa
Pál után, é-naptár szerint Szt.-MiháJT
után első bétfőn.

Drassó János fejvétele napján, ssept. !I.
Dubnicza (Trencsénm.). febr. 12-13., ápr.

28-29., júl. 24-25., szept. 29 30.
Dubrava (Líptöm.), máj. 10., [ul. 26.,.

szept. 29., dec. 6.
Duna-Adcny (Fejérm.), ápr. 2., jún. IG...

szept. 15., nov. 24.
Dunaföldvár, marc. 25., Pünkösd és aug.

20. és nov. 1. követő hétfőn.
Dunapataj, febr. 19., ápr. 14., [un. 29.,.

okt. 4. és dec. 13. elötti vasárnap.
Dunapentele, . Szt.-György napot, Szt.,

Hárornság vasárnap, Kisasszonynapl
hét hétfői napján és első Adventvasár-
nap utáni hétfőn. .

DunavecIt, febr. 14., máj. 6. júl. 26.,
szept. 29., megel. vasárnap és kedd!'L

Ecséd (Hevesm.), márc. 4., dec. 6.
Ecsel (Etzeldorf), febr. 14., ápr. 24., aua·

IL, dec. 6. .
Edelény (BOI'sodm), jan. 15., ápr. 1;;"

jÚl. 15., okt. 15.
E,beli, Szt.-György, Pünkösd, Szt.-MiháIT

és Katalin betében csütörtökön.
Eger, Vizkereszt utáni hétfőn, mája

Pongrác nap hétfőjén, július Sarló.
Boldogasszony után nétfön, szept. 20.
3 napon áto

Egerág, ápr. 5., okt. 11.
EI,rbeuy (Tordam), mare. 19., nov. 15..
E.erhát, jan. 1-2., marc. 28-29., jdl.

31., aug. 1., szept. 19-20.
Egarvár, márc. 19., noy. 25.
Egyed, máj. 1., okt. 20., ünnep- éa-

vasárnap es etén utáni hétfőn.
Elek, márc. 15., jún. 15., okt. 15. előtti

vasárnapokon.
Eleid; febr. 25. hetében szerdán és cs6-

törtökön, Alajos előtt, Máté és Luca.
hetében csü~rtökökön és pénteke n,

III,atak, aug_ 17-19.
lIIylno (Veszprémm.), febr. Sexagesima

yasárnap; jÚll. Margit, ,.ept. Ki••..
asszony, dee, Ap'ó8zentsk loeMbe.·
hétfőn.

Inylozke, ápr. 24 , jti!. 7., s.ep\. 14., deé..
21-61 magába fogl. hétfön. ~

Eperjes, kirakóv. jan. 28., 29., SO., máj •.
6., jún. 17-19 .• aug. U-14:; szept.
16.• nov. 25-27., marh.vásár jan. 25."
máj. 3., jun. l(.,a~. 9., szept. 13.,
nov. 22. Bőjti vású minden hétfötl.
máre. 11., 18., 26., ápl'. 8., 15., jti!. 16-
- Havi marhav. jan. 7" feb. 4.., má_
'., ápr. 1., máj. 20., jún. 3., júl. 1.,.
aug. 19., szept. 2., okt. 7., nov. 4-.
dec. 2., Gyapjuvásár: máj. _13., 27-.,.
szept. 8., 29

Erosl, apr. Leo és Sst.-MlluUynap hét-
hétfőn 68 kedden .

&döbllnye. jan. 28., 'pr. 1&., okt. 28., Ha.
e napokra ünnep esnek, előtte hétfón.

Erdöd, febr. 2. után, husvét elótt, pún-
kösd előtt, Sarló Boldogasszony után,
Kereszt felmagasztalás után, Mindszent
után és Miklós után csütörtökön.

I!rd~"Telek, apr. 1-2., okt. 15-16.
Erdoszáda, márc, és [un, első hetében,

aug. 3-ik és nov, 2-lk hét pénteki-
napon.

Erdővéo, tipr. 9., szept, 28.
~rked, ápr. 24., okt. 16.
Erd (Hamzsabég), május első hétfőjén,.

aug. 10.



tr-Mlhályfalva, márc. 14-15., jún. 27--28.,
szept. 6-7., dec. 10-11.

trsekujvár, Mátyásnapi, Virágvasárnap,
PünKösd. elötti hét, keresztelő Szt.«
János, Dömötör, Szt.-István, Kelemen
és Lucza hét szel dán

;Erzsébetváros, jan. 27., Gyümölcsoltó
Boldogasszony utáni nap, júl. 5., szept.
21., nov. 20., megelözöleg3napi marbav.

Esztergom, márc. Gergely, máj. Orbán,
aug. Lőrinc, okt. Simon Juda hetében,
mindig hétfön és kedden.

Etéd, febr. 3., ápr. 4., Szt-Háromság utáni
nétfőn, szept. 29. megél. 3 .!!apig
marhavasár.

Ettyek, máj. 9. és to-en, szept. 9. és
10. napokat magába foglaló szerdán
ée csütörtökön.

'farkaslaka, máj. 8., aug. 19., nov. 12.
Earkasd (Nyitram-), N.-Károly, Urnap,

Ilona, Bor. Károly és BorbáIya hét
keddjén, ünnep esetén bétfőn. Elötti
nap marhavasar.

J'azékfalva, júl. 4., okt. 24.
Faoset, é-naptár szerínt Vizkereszt, Sat-

Tódor, Virágvasárn., Áldozó csütört.,
Péter Pál, Nagy-Boldogasszony, De-
meter, Miklós.

'Fegyvernek {Puszta), márc. 1., jun. 1.,
szept. 12., nov. 20. vas. és hétfőn.

Fehérvár, lásd Gyulafehérvár.
f'ellérgyarIllat, febr. 2 utáni héten, HU8-

vét elötti héten, Pünkösd elötti héten,
jun. 28. hetében, szept. 29. betében
és Karácsony előttl héten mindig hétfőn.

l'ehértemplom, marc. 5-'1., jun. 20-23.,
okt. 15-18.

J'ehérto (Uj-, Szabolcsm.), jan. 28., jun.
8., aug. 26, nov. 20. hetében csütör-
tökön.

.Fekete-Ardo, jan. 20., marc. 19., Urnap,
júl. 22., szept. 21., nov. 30., megel.
hétfő, kedd. •

.f'eketehalom IZeiden), ápr. 25., szept. 30.
Eeketehgy (Bacsm.i, máJus másodikán,

okt. utolsó hétfőn.
Feketelo, Pál fordulat előtt, Vince, apos-

tolok oszlása és Gál apát utáni hétfőn.
f"ele~é, fe!!r. 10-11., máj. 4-5., szept.

9-10., dec. '-5.
1'elek, aUC. 18.
"ejka, PÜ fordulat utáni hétfőn, Nagy·

hét hétfőjén, [un. Medárd utáni hétfőn,
szept, Szent-Mibály utáni hétfőn.

.",lkeny", Husvét utáni pénteku éli
dee. 8., ö-naptár szerint.

"elaőbajom, ápr. 1., aug. 1.
•••• őbánya, jan. Vizkereszt hetébe.,

Keresztjáró hétben, jul. Apostolok
OHlAsa és okt Szt.-Ferenc hetében,
J;J.étfön éli kedden.' .

FeJIŐdIÓI, Szt.-Gergely aapján, Urnap éli
szept. Mária szent nnoap utáni kedd,
Szt.-Tamás nap.

f''''ölen~va, máre, 28., ja. 20., aug. 16.,
BZe!?t. 29., nov. SO.

E8I,óllivő (Vasm.), Hushagyó hétfőll,
Pünkösd előtt Ioétfőn, szept. 20.,
nov. 19.

'lI,ósór, Nagy-BIIJt 2-lk 'hetében,' Hus-
vét utáni 2. szerdán, Porttunkuta 68
Dllmeter hetében sserdán.

f'eJ,opetrooz, jún. 4., júl. 4., szept. 8.,
pkt.28.

f"eJ,őpulya.!._&Mjt közép hetében csütör-
tökön, runkösd, Nagy-Boldogasszony
és nov. 11. előtt csütörtökön.

""'aőazagea4, már&, SO., júl. ~. utáni
hétfOn, .z.pt. 8., ..-v. 25. .

f'elsőluriny, már •. 1'., má]. 1., aug. lll.,
..okt. 26.

ftl,öllenloz. (Nyitram. ) IDAre. 2(., m".
5., jún. 1'., júl. U., aug. 24., Izept.
!9., nov. :Uo

~laöullv6gl', jan. lll., lIliN. 8., JUD.•• ,
'&!'Pi. la.

lel,iullaik <V-.), jaa. 1., .". 1..
llJ!l.l.

••••••• 116•••••••••••••• Ia6lf6Jl, jflll.

24., Őrangyal vasá~nap utáni hétfön,
okt. 26. ,

Feivinez, Oculi vasárnap utáni hétfőn,
júni 8., aug. 23. és nov. 19. megelöző
3 nap marhavasár.

Félegyháza (Kískun-), jan. 20., márc 19.,
máj. 27., aug. 18., okt. 4. Ha va sár-
napra esik az elötti napon.

Fényszáru (Jász-), marc. 12-13., május
12-13., júl. 29-30., okt. 24-~5.

Fertő-Szt.-Mlklós, Bőjt 3-ik hétfőjén, Pün-
kösd után kedden. Máté és Miklós
utáni napon.

Fogaras, Pünkösd utáni csütörtök, szept.
9 , dec. 6. Minden vásár 4 napig tart;
az illető nap előtt két napon baromv.

Forró, jan. ]0., ápr. 25., aug. t5 , okt. 4.
Földaák, Mát)'ás nap, "Cantate" és .Őr-

angyal" vasárnap és Boldogasszony
fogantatás el. hétfőn.>-

Földvár (Marienburg), marc. 25., dec. 14.
Földvár (Bácsm ), marc. 22., máj. 22.,

aug, 21., ha ünnep vagy vasárnap elötti
napra esik az előző hét vasárnapján

Frányova, máj. 13., jul 13., okt. 30. vas.
Fráta, lásd Magyar-,
Futak (Ő-, Bácsm.), márc, Sl., jun. 16.,

aug. 17 , nov. 6. vasárnap.
Fülek, febr. 6-7., máj. 24-25., nov.

lS-1!l.
FUlöpszállás, épr, 8-9., [un. 17-18,

szept, 5., dec. 1).
Füred (Balaton-), jáno a., ápr. 15., júl.

11., szept. 11.
Füred ('I'isza-), jan. 4., ápr. 15., aug. 4.,

okt. 3. hétfőjén vagy előtte hétfőn.
Fúzesabony, marc. 12., Jún. 12, szept.

12., dec. 12. hétfőn vagy előtte hétfőn.
FUzea-8yarmat, márc. 29-30., jún.l0-U.,

aug 2fr-26., okt. 2'- 211.
. Gáhltó, Jan. 10., máre, 12., máj. 2l1.,

júl. 15., szept. 29., nov. 11. Ha a ha-
tárnap szombatra esik, a követö hét-
főn tartatik.

aajár, Laetare, Exaudl vasárnap, Urnap
és Bertalan után hétfön, Mindszent és
Boldogasssony fogantatása után hétfőn.

Galambok, febr. 16. és aug. 2-a előltl
hétfőn.

Oalantha, Gergely hetében, Pünkösd
előtt, István Király után és Advent
első hetében hétfön és kedden.

aala60z (Freistadt), Szt.-Pál megtérttése,
Laetare, Husvét, Szt,-Fülöp, Pünkösd,
Péter-Pál, Szent-Lőrinc, Szt.-Mihály,
Mindszent, Tamás hetében csütörtökön
6, kedden marhavásár ; minden marha-
'l'f.ár után követő hétfőn, kedden
Jdrakóv.

lI,ram-Szf.,·lIylltgy, Gyö~gy után ápr,
2?\-én é. okt. 9-ike utáni héten hétfőn
és kedden.

larlimuőllős, febr. 2., marc. 19., [un.
U., szent. 14., dec. 4. hete szerda.

•• ttája (Temesm.) jan. 20., ápr. 20.,
júl. 20., okt. 20. .

aá •• (NógrádID.), J6zus nevenapja utáni
h6tf6 é8 kedd; marc 18-19, nov.
'-5.

l'nviraIJa, ja •. 7., febr. 8., máj. 6.,
jul. 1., aug. 116, szept, 30.

IItlo" Husvét után 6s Urnap után követ-
kező bétfőu, dec. 21.

"Io'fa, márc. 12., máj. 16., júl. 8.,
ango 210, szept. 21.

lIillZéot, jan. Rem. Antal, marc. Ger-
gely, máj. Zsófia, júl. Mária Magdolna,
szept. Mihály, nov. Márton napon.

O.lej, ápr. 24. és nov. 19. hetéhen kedd!
napon.

•••• tR.k, jan. 22-e, ápr. U-e, jún.24-re,
nov, rt-e előtt hétfőn 68 kedden.

ler ••• (Temesm.), júl. 26., aug. 20..
'.r •••~, júl. 26., oki. 7.
a ••.•yHZ •• , jan. 14., maj., lIi., aug. 1'.,

DOV. 19.
1IIzt,ly, jan. Pál fordulat, Apr. Gyula,

jÓ. Péter-PAl, okt. Demeter he~bea
kedden .

Glrált, jan. 8., ápr. 17., jul. 29., okt. 12.
Gnezda, Vizkereszt utáni hétfőn, Farsang

utolsó hétfőjén, .Laetare" vasárnap
és Cantate után, Szt.-János előtt,

_ Bertalan, Szt-Mihály, Mindszent után
és Tamás nap előtt hétfón.

Goroszló (Nagy-), o-naptár szerint Péter
fogsága előtti, Hushagyó elöttí,
Jeremiás előtti, Urszine változás előtti,
Gábor és Mihály előtti napon.

Gödöllő. máj. 20., jun. 2Q., okt. 1., dee,
J3. követő hétfőn.

GÖdre, márc. 19., jul. 22, szept. 21. után-
és nov. 5. megél, hétf6. .

Gölnlozbánya, Fekete vasárnap utáni ked-
den, Keresztelö Szt.-János elött ked-
den, szept, első hetében hétfőn',
dec. 11-12-én.

Oönor, jan. 28., marc. 29., jún. 19., aug.
19., dec. 9.

Görosön (Szilligym.), mArc. 19., jún. 24.,
szept. 21., nov. 26.

Göroaöny (Baranyam.), febr. U., lIláj.
25., aug. 24., nov. 5.

GÖrgény-Sd.-lmre, majna 5.
Granltz, január J ézus n~venapla, május

Zsófia napja, júl, ApostOlO.k O.riaa
napja, nov. Katalin után hétfön.

Guta, jan. 1., Judica vasárnap, Jún. lS.,
szept. 21. hete hétfán.

Gyanafalva, febr. 14., máj. 12., auc· 2Lt
nov. 25.

6yalakuta, jan. 25., lún. 12., _. tI).
Gyarmat, lásd Balássa- és Füze8gJumaL
Gyarmatha, jan. 16., máj. 16., ek(. 26.
Gyeka, julius 6.
Gyékénye, (Somogym.), JDáJ. 1. "okt. 31.
Gyergyoalfalu, febr. U., okt. 81.
Gyergyódltroi, febr. S., 1Új. 1., j1Il.. 11.,

nov. 25
Gyergyó·Szt.-.lklól, Virágvasárnap előüi

nap, jún. 15., szept. 7., dec. 13. Ke«-
előző 8 napig állatvásAr.

Gyéres, febr. 8., júl. 8., okt. 12.
ayertyámoa, ipr. 6., jAa. 17., szept. s.., ..-""

vasárnap.
eyo ••a, máre. 10-11., Jú. 1-2., aug.

15-16., nov. 111-16.
Qyorot. márc. 16., szept. ._
GyGnllJöl, febr. 2-3., mAl. 25-26., auc·

24:--25., nov. 19-90. vadr. " hétíön.
ay6ngyÖl •• llék (SoIDOC&l')' 'Pr. 5. 68

okt. rt-Iki hétf6 68 ke4den.
8yiink, Hushagy6kedd el6tt, PlinkW

előtt csütörtOll6I1, aug. é8 .ov. e~
csütörtökén.

Byőr, jan. 18. (Piro.ka) Wt, a Nagy-Hét
el8ő 3 napján, az Umap, júl. 22-ike,
Magdolna, végre szept. 8., (Kisasszony)
és nov. 26. (Katalin) hetének Ioúo ••
első napján.

Qyula (Békésm.), Pál fordulat O••• 25.)
megel. héten .Exaudi" vasárnap. Júl.

. 22. és szept. 8. elötti hétben szerdát<ll .
vasárnapig.

Gyulafehérvár, Husvét után hétfőn, jti.
26., szept. SO" dec. 17., 8 nap m ••
előzőleg marhav.

IlyulakelZl (Zalam.), ápr. U., jan. 4..
szept, 8. és 29., no'l'. 11.

Had.d, Jan. ·13., Gergely, Áldoz6-csütöllo
tök, Szt -László hetében Mária )fa •.
dolna és Demeter hetében kedden.

Hadház (Hajdu-), mare. 12., júL 6., nepi.
21. hetében csütörtökön.

Haaymáslápoa, Gyümölcsoltó Boldoga_
szony és Szt.-Miklós napon.

Haj~ubölZörm'ny, febr. 3., ápr. 1., jUlI.
26., aug. 25. é8 noy. 19. hetéb.
hétflln.

RaJ~un,"il, mArc. 111., jdl. 16., .ept.
14., dec. 4. hetében szerdia.

HaJdu.loza, aug. 26.
HaJÓI, marc. 25., jún. 211. éOI s:aept. ••

utáni vuárnapoll.
Hala, (Pestm.), mare, 115., jdD. •.•

8zept. 1., nOT. II-Ike aUltt Ta~
és hétf6n.

HalMa (ltloilonm.), febr. 1M., jfIt. 21••

}
/
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aug. 20. és nov. 11. utáni hétfön.
Halmágy, apr. 12., okt. 16.
Halml (Ugocsam.), jan. 1., márc. 1., ápr.

24., júl. 13., aug. 2(., Pünkösd elötti
csütört., továbbá nov. 30. hete hétfő
és keddjén.

lIamzs.bég, lásd ~d.
Handlov., jan. 7. marhav. jan. l(. klra-

köv., febr. 17. utáni hétíön marhav.
febr. 24. utáni hétfön kirakóv. máj. 18.
utáni marhav., máj. 25. utáni héttőn
kirakó, júl. 9. elötti hétfőn marhav.,
júl. 16. elötti hétfön kírakö , szept 17.
elötti hétfön marhav ., szept. 24. utáni
hétfön kirakó, nov. 13. marhav., nov.
20. kirakóvásár.

Hanusfalva, Mátyás elött, Husvét előtt,
Pünkösd elött, Szt .-Jáaös és István
király elött csütörtökön. Mihály nap,
Mindszent és Karácsony utáni csütör-
tökön.

Harkány, febr. Zsuzsanna, ápr. Szt.»
György, augusztus Vasas-Szt.-Péter
és dec. Miklós hetében esö hétfön.

lI.rozk".k (M.-Tordam.), márc. 9-12.,
jun. 29-80., júl. 1-2., aug. 13-16.,
nov. 16-19.

Mark., jun. 29., aug. 24.
H.tvan, febr. 2., apr. 28., jún. 2., aug.

81-, okt. 2. és nov. 1>. hetében vasár-
napon és hétfön.

Hábos. márc. 15., dec. 19.
Háromfaágarliv, marc, 1., máj. 6., aug.

30, nov. 19.
Itátazeg, febr. 11-1'., aug. 21-24.
Hegyfalu, jan. 8. 6s szept, 2U. utáni hét-

főn, jún. 8. és szept. 29: utáni hétfön,
jún. 8. és nov. rt-íke utáni sserdán.

lIegykö (Sopronm.), Husvét és Szt.-Mihály
előtt hétfán.

Htlle, ipr. 22., Husvét után, jún. 10.
Pünkösd után kedden, szeptember L'
október 31. ,

Herc,sgszöllös (Baranyam.), máj. 4., nov.
25, hete hétfőjén.

Heles, marc, első hétfője, máj. első
csütörtökje, jún. 3. hétfője és Júl. <l.
hétfője. /

Hetel (Zalam.), Husvét utáni kedden,
Áldozó csütörtök elötti szerdán, júl. 27.

Heves. jan. 25, ápr, 18., júl. 18, okt.
24. hete vasárnap és hétfőn.

Hédervá" Husvét utáni kedden, Urnap
utáni szept. 8. (Kisasszony) utáni éti
nov. 25-ike utáni héttőn.

Héthárs, Vizkereszt utáni, Virágvasárnap
előtt, Pünkösd előtti, Sarl6s Boldog-
asszony utáni, szept. 2. és Kátalin
nap hetében mindig csütörtökön.

Hlbba (Gaib), jan. Pál fordulat utáni
hétfőn, marc. Gyümölcsoltó-Boldog-
asszony után, Urnap után, Szt.-EC1ed
után és Mindsz; ut. köv. napon.

",4.llIIás, ápr, :; - 6., szept. 25-26.
HIdegkat (Ternesm.), jan. lll., máj. 16.,

szept, 14.
tudeokut (Vasm.), VlrágvasArnllp uttul

6s Szentháromság vasárnap utáni ••••.
főn, szept. Rupert, nov. Kárton nap.

ItIdvég (Rába-, Vasm.), Vizkereszt, Virág-
vasárnap, KIIl'.-Szt. JáJlOS éa Szt.»
Ferenc hitT. után hétfőa.

Hllllelház (Basanj-am.), ViJlcze 68 TerH
. hete hétfőh.

lIoohawttJlé (Polll8On,...), marc. 19., jdll.
15., uept .{., dec. 6.

IIóIIDI•• vá.árltely, jllll.. J~RS neTenapja
UtáaI Taaárnllp éa Ilétfön, márc József,
Urnap, júl. apostolok csalasa és okt.
S."-G6l nap előtti Tasárn. és hétfön.

Hódoa (K.-'fordam.), j •••• 18., ápr. 1.,
szept, 21.

HÓdság, ápr. lt., szept. 29.
H611ta (Nyiirem.), Pál ford.lat •••••.

Laetare utAnI kedd, Husvét utáni ~
kedd, Urnap előtll, Szt.-IstflÚl, O.Il_
és Szt.-M ((rton utAn! kedd.

lIome""a, Jebr. 5-6., múe. tG-lt ••
maj. 2~-23., jún. :16-27., •••• a-..,

ssept, 11-12., okt. 30-81., dec.
19-20. hetében szerda és csütörtök.

H,mlró_oklánd, ápr, 28., okt. n.; meg-
elözö 8 nap marhaváaár.

HomOTÓd-Szt.-Márton, febr. 4., máj. 16.,
szept. 1., megelőzőleg 3 nap marhav.

Horgos (Csongrádm.), feb. és máj. máso-
~~~f~~. november h6 harmadik het4\~

Hosszuhetény (Baranyam.), máj. 4. elötti
hél fön, szeptember sz. t felm. előtti
hétfőn.

Hosszuperesztel, marc, 4., máj. 5., j11••.
SO., aug. 21.

Högyész, Pál fordulat, J 6zsef, Péter és
Pál és Lip6t hetében szerdán és cai.-
törtökön.

Hradlstye (Nyítram.), júl. 15., nOT. 11.'
Hunfalu, jan. 20., jún. 29. és okt. :Uo

hete, csütörtök.
Huszt, marc. 2. hete, júl. 8. hete, okt.

r-sö hetének hétfő és keddjén, 6-nap-
tár szerint Áldozó cs. nap, Nagy-Ból-
dogasszony nap, továbbá az ó-naptár
szerint Szt.-Mihály napja, mindig két
napon áto

Idvor (Torontalm.), máj. 8., szept. 2•.
Igal (Somogym.), Apr. 24, jún. 24.,·
. szept. 1., okt. 28.
Igló (Szepesrn.), bőjt közepén, ugyis

Hamvazó szerda utáni 4-ik hét csütör-
tökön, jún. 7-ild hetében, szeptember
utolsó hetében, december elsö heté-
ben szerdán,

Ib.,osbe,9y, febr. 2-4., máj. "16., júl. 26.,
szept. 21-

Ikervár, mbe. h6 elsó szerdáján, szept.
21. és dec. 21. elótti szerdán. ~

IH.va, febr. Dorottya, Gyümölcsolt6 Bol-
dogasszony, Áldozó csütörtök, junius
Urnap, [úl. Mária Magdolna, szeptem-
ber Máté, nov. Mindszent dec. Mária
fogant.

"Inda (Szolnokdobokam.), febr. 9-10.,
máj. 1-2., okt. 15-16.

Ipolyság, febr. 24., (Mátyás) előtti héttöu
és kedden, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony elótti máj. 25., júl. 20., Nagy-
Boldogasszony, szept. 21., nov. ó. '-
dec. 28. előtti hétfőn és kedden.

lregh (Tolnam.), Balázs Szt.-György, Kia-
asszony és Katalin hete hétfön.

••••• (Pestrn.), febr. H., jún. 15., szept.
1. dec. 18. Mindlg' vasárnapon.

lalváncll (Somogym.), ápr, 27., jún. 8 ,
aug. 29., okt 28.

lI,ainmezö, máj. 20., szept. 10.
Iszllr"'" J6zsef, Zsuzsanna és Mindszent

hete hétfőn.
ItttIt. (Magyar- és Szerb), Szt.·György

nap előtt vasárnap, okt. 16
lváJIe.tnzel, jan. 6. utáni szardan és

ápr., jül. és okt. hónapok első szerdáín.
Iván (Sopronrn.), Szt .»Pál, Husvét után

2-ik kedd Bertalan nap és Mindszent
utáni kedd.

lean, marc. 1.., 'Júl. 1. és okt. előtIl
vasárnapon éa hétfőn.

1.~lo"k., jan. :IG., marc, 14., ja. 20.,
okt 25.

J.~lonltz, máj., szept. és dec. első kedd
napjain.

Jataltfalva (Nv-Küküllöm.), Apr. lII-~.,
okt. 26-28 .

Jákü."" (J_), máre. 4.., aug. 30.
.pján mindig két napon vasárnap éa
ltétfön, vagy a megél. vasárnap 61
hétfön.

J.nkev", •• 17., jtI. :Ie .• aeT. 2.
lallllllk (Llpt6m.), Jan. 1'., ipr. 8., jún.

8., júl. 29., aug. 21. '>
Jbk (Szatrnársa.), máj. •• II~. 1&6i.

csütörtök.
Jáneshá •• (Va.m.), llIárc. 19., ~

elötti hétfó, aq. ~., ROT. li.
J•••• 'áU, febr. ~ •. , J-. a.-.M.,

•• ept. 8-t., 6••••• ~ ••.•••••••
aapján '- hétrá.

lIitU.rénr, •••. :I5-aII., .~. lt-4•••

aug. 1l'>-16., okt. 4-5. 6s dec. 9-1~.
hetében vasárnap és hettőn.

Jiszdósa, ian. 8., júl. 8. és okt. :M., a:lOl1
vagy a kóvetkező vasarn. és Ilt'ltfön.

Jaszenov. (Temesm.), máj. 21., o••• 11.
Jászladány, jan. 18., ápr. 5., jill. 2. fil

nov. 22. hét vasárnap és hétfG.
Jászlajcsmls. (Pestm.), máj. 26-át és

szept. ló-ét megél. hé~föi napokon.
Jászó, marc. 12., máj. 7., jún. 17., ssept.

27., dec. 13.
Jóktö, Szt.-Baláze, Szt.-Hiromság, Kária

Menybemenetele és Szt.-Endre Jtapok
utáni hétfón.

Jolsva, febr. 8., ápr. 20., jún. 23., aug,
31., nov. 19. elötti napon.

Kaál (Marostordam.), jan. 19-22., JI1áj.
22-25., okt. 1_.

Ka~a, febr. Bálint, JÚD. Alajos, szept,
Kísasszorry 6s nov. Imre hete sserdán.

Kabold, marc, 8., aug. 10.
Kadar"ut (Somogym.), Istenes János

elötti kedd, Szt -Iván elötti hétfő,
Bertalan elötti hétfő, Imre elötti hétfő.

Kat.osa, marc. 19., máj. 19., jún. t-sö
vasárnap és hétfőn, aug. 15., nov.
15., nov, SO. hetében elsó 2 napján.

Kamjonka (Szepesm.), jan. 27., Apr. 27.,
júl. 20. okt. 20.

Ku.k, márc. 19., szept. 20.
K.nln. (Török-), ápr. 29., júl. 1. aov.

1., mindig vasárnapon.
Kapl (Sárosrn.), marc, 12.
Kapolcs (Zalarn.), máj. 10., okt. 28.
Kaporn." (Nagy-), Jézus nevenapja,

Fehér vasárnap, Szt.-Háromság vasár-
nap, Boldogasszony és Mindszent
utáni hétfön.

ICapesméri,. febr. 10., ápr. 1., mái. 18••
jún. 14., aug. 11., 'Szept. SO.

Ka,osvár (Sornogym.), máre. !i., jÚJl.
29. elötti hétfön, szept. (., noy. 2.

Kapuvár (Sopronm.), jan. 25., ut.lo6tfón,
márc. 19. Uroap utáni hétfón, T"'zia,
Lucza utáni hétfőn. ...-

Kaptol, jún. 29.
Károlyf.lva, marc. 19- 21., júa. 2t - 30:,

júl. 1-, szept. 29-SO., nov. 7-8.
K.raJenő (Jász-), apr. 3., júl. 8., okt. 2_
K.ransebes, febr. első hetében, máj.

első, aug. első és okt. első hetében,
péntek, szombat és vasárnapon.

lC&J'á~, mArc. 12., máj. 4., jún. 27.,
szept 29. •

K.rozag, Mátyás, Pünkösd, Margit, Szt.-
Mihály és Szt.·András hetében, vasár-
nap és hétfőn. A Pünkösdi vásá r e'"
ünnep el. vasárnap és hétfőn.

Karmaos (Zalam.), máj. 3-a és I1GV. l-e
utáni kedd.

Kassa, jan. 20., mij. 8., jún. 27., aug.
15., nov. 19-00 hetében hétfő, keda
és szerda; minden hó első szerdájáa
országos baromvásár.

Katona, febr. 1·-3. .
kalymár (Bácem.), mtj. 16-a utáni hétfóa.

okt. havában Teréz hete hétfőjén.
Kavnrsrkó, ápr. 16, aUI!".24., 8Zept li.
Kaál (Hevesm.), marc, 1. éli _pt. LI

hétföj6a.
lCákov. (Krassöm.), máj. 1-2., )Iov. 1.
Kálóz, febr. 1., Husvét elötti h6tfóa,

JÚD. 27., szept. 26., dec. 19-1ke het.
hétfőn.

Kápolnis (Oláhfalu) jún. 25-28.
KápetRáa (Krassóm. \, jan. 13., máre. 21.,

máj. 5., gör.vkel, Pünköad hétfön,
júL 6., szept. 20 , nov. 20.

Kápolnokmonasfe,. jún. 1., dec. 6.
Ká, •• ztafalu, Pál fordulat, Fülöp Jakaa

apostolok oszlása é. Szt.-Ferenc hete
szerdáján.

lC.,t.l.n-Tótl (Zajam.J, marc. lt.
KásEony (Beregm.), Husvét elötti kéto.

kedden, Pünköid előtti héten keddiH,
~ 26. és dec. 6. hete hétfőjén.

láazonyaltlll:, mil. 1., júl. 2., no •.. 2' .
K_kllllél, m6rc. 12., máj. 10., aug. l'f.,

KepI. 26., aov. 2". hl/, .~Zá~Oil válHír i
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mindig hétfőn tartatik, ugy azonban,
hogyha a vásártartásra kijelöItfennebbi
napok valamelyike vasárnapra esik,
akkor a vásár utána következő hétfőn,
ha a hét utolsó napjainak valamelyi-
kére esik, akkor az azt megelőző hét-
főn tartatik.

hoze (Maros-), máj. 27., jún. 27., Izept.!".
'Ieozel (Pestm.), Husvét utáni vasárnap

és hétfőn, illés és Demeter előtti hét-
főn, okt. 26-át követő vasárnap é8
héttön.

Kemnloz, máj. 3., [ün, 22., okt. 18. .
·Kend".a (Dobokam.),·jan. 23., máj. U.,

aug. 18.
Kerosehgtt.(Somogym.), máre. U., mAl.

15. ~ aug. 16., okt. 15.
brelo SItIII"'I, Husvét előtti szerda,

ó-napt. sz. Nagyboldogasszony napján.
Kereld, jan. 18.
'I(erelztur, lásd Bodrogh-, Német-, Sza..

Keresztur. .
leresztes (Bíharm.), máj. 29., szept. n.

'Keresztes (Nérnet-), Szt.-Háromságvasár-
nap és Virágvasárnap utáni hétf611,
dec. Miklós u~ni hétfőn e,

&erta-8zt.·Mlklés, febr. 16., 4pr. 28 ,Jiin.
10., aug. Ii. utáni keddi nápon,

Kernyája (Bácsm.), máj. 12., okt •••
hetében vasárnap. .

Kertes (Vasm.), Áldozócsütörtök el. nap
aug. 13

Keszl (Komáromm.), márc. 12., 1'00. 26.,
aug. 24., nov. 11.

Keszthely (Zalam.), jan. 6., Husvét ut4Dl,
Urnap utáni, aug. 10. aNni, szept. lit.
és Szt.-Márton utáni OI!ItiIlI'tököu.

Kétkő, jan. 23., m&re. 18., ápr. U., Al-
dozócsüt., Urnap, júl. 10., ssept, 4. és
29., nov. 11., dec. 4. napokat megel.
szerda és csűtörtökön,

![érnén" Áldozócsütörtők'8 Erze6bet nap
elötti szerdán,

tismért, Invocate utáni, TrInitatis utálll
szept. 14. hetében, 61 dec. 13. hetébea;
kedden és szerdán,

K&tbely, Vízkereszt utW, Adorjáa:nap /
utáni, Dömötör nap atól hétfőn.

lCédlvásárhely, jan. 3. 6s!Dl!J. 2,. uNlIl
hétfőn és Simon Juda napja.

IIlIéd, febr. 16., máj. 19., dec. 2.
Glltl (Somogym.), máj. 2-át és júl .•.••

magába foglaló hét hétfőjén.
Kinin, jan. 12., máj. l8., aug. 24., O~

5., nov. 1.
IIráty-Dariol, febr. 2., 'pr. s., mAj. _.

j.úl. 23., szept. t., lIOV. 12., dec. UO
,1IIrályfalva, júl. 7., DOT. 11.
1IIrályháza, máj. Hí-ét, [ün. 27-ét, au&,.

-30-át éli noe, 10-ét magában foglafi
hetében hétfön é! kedden.

IIrály-Helm80Z, Nagyc8Üt., tovdbbá j,6a.
24., okt. 10. és dee. 13. hete hétfőfM;

Itlsbaáb Nyitram. ), júl. 81.
'IUsbér, Apr. 24. hetében, jón. Szt.-l.

aep, aug. Nagyboldogasszony •• 'lA
nov. Szt.-Márton kete CJIftC. ~>

IIs-tlEell (Vasm.), b(Iji.2-ik h«f6I6It~
16., szept. 1., okt. ft. ';:fi~

"'Er (J __ Kan-s..olnokm,), febr. 8.,
Apr. :Ii., j'Ol.. 26., nov. 11. Ba vatlár·
napra Tagy tDmepJlapokra "nének, a
megel. bétf6n._A haUmoIpokat megel.
D8P9ko1t madIaT.·

I IJIIanó, VlZkereszt, Szt.-Oyörgy _ Szt.-
Mihály napok előtt vaámapon.

Kis-Kend (Kis-Küküll6m.), Mbr. 2!., »OY.
7.

lis-I(OIIIárolll (Zaiam.), Szt.-~r8Et.-
Pál és Katalin előtt hétfőIl- .

IIs-Köriis (Pestm.), febr. 2&--Ml., .6J.
1-2., ango 1-2., ct. SlI-l'. hetQ,ea
vasámap é8 ~

Ils-Marja (Bihum.), mm. '., jÓ. 11.,
szept. 11., dec. 11.

Kls-Márla-CzeU, lásd Kltt-Czell.
• smarton, Oculi yasárnap, Exaudi Yas.

nap, Vasas Szt.-Péter és olá. 4. atta
az első hétfői napokon.

I

IIll11arton-YáralJa (Sopronm.), márc., j111., .
ssept, é8 dec. hónapok első hétfőjén.

Kia-Selyk, jún. János nap, nov. Márton
nap.

kIS-Sink, Laetare vasárnap után hétfőn.
Kk-Szeben, febr. 24., ápr. 24., jún. 24.,

IlSept. 8., okt. 26., dec. 8. kirakóv.
Ha e napok nem csütörtökre esnek,
az előző csütörtökön. Vásár előtti
szerdán állatv. Juhv: ápr. 24., okt.
16-At mege!. kedden. Külön havi mar-
hav. [an., márc., júl. és aug.' első
szerdáján.

lIstelek (Csongrádm.), jan. 13., Apr. 16.,
júl. 7., okt. 20. előtti vasár, és hétfőn.

Kls-Terenne, máj. 1-2., nov. 11-12.
KII-Yj.szállás, marc, ill-20., jun. 50.,

szept. 4-5., dec. 19. elötti Tasárnap
éli hétfőn,

lIi_a-Ujbtly, febr. Dorottya elött, máj.
. ~1Ira után, jM. 15-lke után, jtU. Jakab
B:gl előtt, Szt.-Istviin, Gál 65 Lucza
aapok előtt csütörtök marha-, a reá
következő hétfőn kirakóvAsár. Heti
marhavt&ár febr. 210, 28. és márc. 7.,
14., 21., 28.

Kla-V·á•••• , márc -. 17., milli. 23., jM. 16.,
szept. 1., nov. 1. hetelt'ben hétfőn é8
katáeaoayt mege!. hélfön.

JO,-ZOMhr (~oronWm.), márc. 18., aug.
se., okt. 11.

Klenóoz (Gömörm.), febr. 1., ápr. 24.,
j1l.1.26., okt. :l6",

IIIIkn6, Szt.-Anlla napján, nov. 4.
Irtka, febr. 22., JjIn. 22., szept. 22., nov.

22. bete vasárnap éa hétfőn.
"-teva (GömÖl'm.), Jan. 14-15., Apr.

~4., ítIl- &-6., okt. 8-7.
IIéIOZl, feb? •. , Husvét utáni szerda,

szept. 29.
Kolozsllloncstor,. m«,j. 5.
KoIozlvár, jan. 10., mare. 12., [űn. ti.,
• ssept. 1., .0V. 2. Juhvásár ~. 5.
1t.I••..Katallll, ju. 6., Apr. 24., jón. X.,

szept. 29.
h!Úrom. Fülöp-Jakab, Péter-Pál, R-&c.,

Szt.-Ferenc éa András hetében és pedig
a 'barom- é. elővásár hétfő éti keddi

- napoko ••• a Hívásár szet'dm •• csütlli'-
tökön.

lemjáth (J!JiÚ'!IJD ), Fáb-8ebesty4ll, Gy11.
mölcsoltó Bo)doga_01I7, Zsófia, Apos-
tolok oszl6sa é! Dömötör mpok hete
pénteken mfllllav., a rákövetkező hét-
ron kIr_Ó1'- -

len/l •• (Bánát-), méc. 5., Jtbl. 15., szept.
1. TlHlámap.

lCeneIÓ ~.). HuTtt lltálll kedd ••
é! sze~~lIrtök éa pfia-
leken, 20., 21." Mindaz. aUla
következ n 61 ke~n.

Köny! (ToJam.), .,... a., éa okt. ,.
hete sllerdÚ.

K.roRd, jan. 18.,.eJ. 111.,Hl. 4., aug. 25.
l_rP0na, febr. 6., Dorottya előtt pénte-

hu és utána hétfö:n, Áldozócsütörtök
.tá:ll pénteken •• hétfőn, ]jin. 29.,
attg. 2<1;"okt. 2&, dec. ll&. d5ttI hét-
főn Jr:tl'akó-, ez.mw pllateken mar-
hav.

Ko.l'Jt•••••.. láH K~-XO.iztolán.·
KottorI (1Aam:j, .: 27., szept.

SQ., IlOT. SO., m : x •• ' llzept. 15-ét
köv. YUMnap.

lH.una, feW. uo, "_... 1., jdI.. 22.,
noy. U. •...

Ke:!:'" (~. abe_ ~. aG,j. 1., JCIn.
26., oltot: 1A!.

ICoZlltá. (1:1dIaII." ja •. 211., aqr. tO.
KöbafOlll fBiDpronm.), farsang utihl!· lift.

tőn, H~ uttni a.tIC é8 jM. hó utáni
hétfőn.

Kőhalom (Reps), l'kkereszt 61! Virágv.
utáni hétfő II, j6L 25., okt. JO. megel.
2 nap marbaválll!~. .

ICiilesd (To1Dmll.), Judloa, Szt.-Gotthárd,
Szt.-L6nl.6 éli Szt.·Mdrton hete kedd •

Köpostny (Mosonm.), SinIo:n •• Jnda
.pját k6Y~ Mtl'öo.

Körmend, febr. 2" marc, 12., ápr. 5.,
máj. 16., jún. 24., j4l. 20., aug. 24.,
szept. 21., okt. 18., nov. 11., dec. 13.

Klirmoozbánya (Barsm.), Szt.-Győrgy ut.
esütörtök, péntek és szombaton, aug,
1. és Mihály hete csütörtökön, pénte-
ken és szombaton.

Körösbánya, jan. 2., j4l. 8., nov. 20.,
dec. 7.

ICórös-Ladány, máj. 10., jún. 28., szept.
15.

Kórösmező, é-naptár szerint János • .me.
tMét, János fővételét. Boldogasszony
fogantatlísa megel. hétfőn és kedden.

IŐrölhegy, marc. éli aug. hónapok utáni
keddi napján.

Kőröspatak, Mátyás nap, jdD. 16., ok*. •••
Kőszeg (Vasm.), Virágvasárnap előtU,

Pünkösd elötti, Jakab elötti, Egyed
utáni, Orsolya elótti és a a-lk advent
vasárnap utáni hétfőn.

Köszvényes, febr. 9., máj. 3., aug. 20.,
nov .. 2. megel. 3 nap marhav.

Kötegyán (Biharm.), jan. 10, júl. Hl.
KöveskáUa, Husvét után kedden, Áldozó-

csütörtök után pénteken, Lajos utAn
hétfőn." "

Kövágó-Szollos (Baranyam. ), marc, 1.
állatv. júl. 22 , szept. 15. kirakóYásár,
dec. 1. állatv. Ha dec. 1. Tuárnapra.
esik, akkor a rákövetkező napon.

Kövágó-Őrs (Zalam.), aug. 17., nov. i.
Krassó (Szatrnárm.), rnáj., júl. 6s szept.

első, nov. második keddi napján.
Krassova, ápr. 24. utáni e186, jún. 211.
. utáni 2-lk, nov. 14. ut62tt 3-1:1I:hétf(Ja
és kedden.

Kraszna. januárban ee4 3-ik péCfőn 6a
kedden, ápr., júl. éli okt. hónapokba.
eső 2-lk hétfőn és kedden.

ltraazna-Bélt1lk (Szatmarm.), febr. 10.,
Husvét és Pünkösd héttl! u~ kÖ'I'etli
kedden, j4l. 21., szept. 2ll., DOT. 10"
dec. 22.

Krompaoll (SzepeSID.), Szt.-György éa
szept, Mátyás betében csütörtlik é ••.
péntaken.

Kubln (A1~), febr. Sexagalma Tuárn·
utálll, Vlré.IrYa*. utúl, JdI. 24. utáni.
szept. 80 utmll, nov. 19. UC6nI. hétfön.

Kubln (T__ .), marc. U., m'i. i .•.
nOT. 7.

1CIIIIPIoz,máj. 1., okt. 16.
lilla (Báesm.), ápr. 29., [ün. 24., aug".

6. ée okt. 15. előtt vasáru. és hétíön,
Kunhegye., Gyert.vaszentelő, Páduai An-

tal, Sámuel ért' Lukáes napján mindig
vasárnap és héttőn,

lun-Szt.-Márton, febr. 14-16., máj.
22-23., aug. 22-21., nOT. 11-12_
hetében vasárnap 6. hfUőn.

Kun-5zt.-Mlklós, febr. 3-4.., máj. 16-17 ••
aug. 22-23., dec. »-lIO.

Kurlma \Sároam.), Jm. 24., márc. 8.•. -
'pr. 26., jó. 24·a követő kedden,
ango 14-15., nepL 29., nov. 11., dec,
2ll. előtt! 'ftdde:n. Mindszent utálo.
S napig juh- 68 keeskebőrvásár.

Kiíta., ápr. 6., j61l. SO~ Júl. 111., szept. 8.-
r.IItt (NyItram,), jan. 14., •• 26., jda.

10., aug. 4., saept. .., _. 11•••• ,
hetekben szerd6D.

Kutyfillv&, Apr. 10., nOT. 25-
KUküHődP, Ykkereszt utálll h6ttlJa.;:

Hushagyóke&l Cötti, Hnsvét e16~
Pünkősd elötti, aug. lit. előtti ~.
Karácsony el6tö hétfőn.

ICIrpö4 (Kirchberg), Pál fordulat -táIO,
Virágvasárnap utálll héUÖD. E naPOIL"
előtti szombaton orsdf:Ot! állatvállér.·

KlrtI! (Komáromm.), mArc. első, jtíll. $-Ik,.
aug. első _ okt. ela6 hétfőjén.

Kuzma (Vasm.), ÁldozÓcsÜt(!rtök. .
Laczháza (Kunság), febr. 28-29., mái.l26-26., aug. a-4., okt. 15-16., vas'I'~-

Dap és hétfőn.
Ladomér (S4roem.), Jm. 20-22., jfu1.

3-4., nov. l1-i~.
Lajolfalva (Mosonm.), jan. 25., máj. 25.".
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Ker. felmagasztalása.
lajos-Komárom (Veszprémm.), febr. és

jún. utolsó csütörtökén. Szt.-István
hetében csütörtökön amennyiben Szt.-
István csütörtökre esik, e napot meg-
e!. szerdán, nov. második csütörtökén
a kirakodó és állatv. egy napon.

lajthafalu. Pál fordulat, Márkus, t fel-
magasztalása.

~ajth-Szt.·Miklós, Jubiláte, János fővétel",
. Terézia és Miklós után kedden.
Laskó, Apr. 24-ét magába fog!. hétíőn,

okt. l-sö hetében hétfőn.
Lednlcz (Trencsénm ), Rogate vasárnap,

júl. Szt.-Jakab; szept. flzt.-Mihály és
dec, Miklós napján,

Lelbloz (Szepesm. ), fe~r. első keddjén;
Husvét utáni 8-ad n•.~n kedden, jirl.
elsö keddjén; aug. 16-én kirakóvásáir,
utáaa kedden marhavásáz; ha a\l~.
15-iIIe keddre esnék, akkor aug. 22-éa
tartatik a llIarhavásár; aov. elsi
keddjé •..

Lek_e (S~atmá_.), marc, 1., j"il. i.
. Leltenoz8 (Er.wq), március 1-2., április

2ö-2G., júa, 1" szept. 20-21.
Lelesz. jaa. i., ••árc 19., .áj. 3, aug.

ll., szept. :M. és nev. l •. ét maglIIta
iot:laUi kéte •. hétfÖL

Lelle (Sernogysa.), a..r~ lSs Pünkösd
utáni kedden Kisas!!HlIy e)ótti hétfő •.,
l"Mkas nap.

LQIIlyeltó~, júl. 5.. .
LeJlSény (Vesz)llléJllm.', OrBán és Ter.ia

.•••• Aetében esö hétf_jé •.•
1....., (Zalam.), iehr. :U" jlUl. 2., tID.

~.. a.g. 25, okt. 6 és eec. 25-ft
:JI06gei. loeddi aapoa,

L6Woty (Mosomn.), júl. .'" •• v. 4. ki-""*' s-.eriol.a.
Lé.,.. ,:ZalaJ!J.), máre. U., Szt.-HárOJn-

s~ napján, aug. 24., nov. 2, dec. 13.
Lálta (Tasm.), febr. u'<Jl96 hétfön, ",Aj.

2-lk és szept, at"lsó hétfőn, dec.
Miklós, Mária ne •.e aaJlJáa.

Lenti ~alam ), febr. ~., árp ie., dec. ll.
Lén,"" jún. v., no... ••
Lesen_-Tomaj (~lalll.), jll!. 26.
Léva, jalt. 6., Fekete vasárnap, Urnap,

júl. 25..• szept. 29. 60 nov. 25-íki hete
bétfőu és szerdán. Hétfön marha-,
szerdáa ki,,,kliv. Ha ünnepre esik,
aWror a vásár •. reá következe napos
tartatik.

Lillatbánya. feDr. 2..,· máj. 1.. júl. 22.,
szept. 29.

U&IIIIing,marc. 10., szept. 'f.
Uget (Baranyam.), .ápr. Dömötör elótti,

Öl'allgyal vasárnap elótti héttőn.u,.•. lásd Német- és T't nevek Illa•.
U,itvir (Nyitram.), jn. 17., márc. 311.

jJíIn. 1., jlli. 12., "...t. 21.
U,l64d.· •• ltlós, Remíaíscere, J!lx:auCl,

It•••• Bertalan és dec. Miklós napokolt
_ba-, másodnapon kíraköv.

UPJI8, é-naptár szerint ~t.-György, Szt.-
JJlés, IGsasszony és Szt.-Mihály •.ap
elit1i vasárnap; 2 nappal elöbh állatv.

UjllSG (Z41yomm.), jan. 5,,' Septuages.,
J'üukösd utáni nap, júl. 25., okt. 4.

Llua (Trenesénm.), jan. Vince, Szt.-
György, Péter és Pál, aug. Lirlftc,
• O\". András utáni cslltirt.

Utlka (Olaszi-" márc. 19.,júl. :14•.• _pt.
lO', nov. 10. Ha ünnepre WIk _~-
előző hétfőn.

Loosmánd tSopronm.),Husvét, S.ent-Vlda.
Kálmán és karáOllony elötti hétfőn.

~kcza (Arvam), J6zue neve, Szt.-Jakab,
. 8zt.-Mlbály és Szt.-András előtti hétfön.

*k, Husvét után 2-i1l:szomhat aug. U.
Losonoz (Nógrádm.), febr, 13-14., máj.

9-10, júl. 1- 2, szept -13-14., de ••
8-10.; ünnep esetén a kevetkezf
• apo •.

l,el8llCz-Tugár (N6grádlIl.). j•••.4., ~pr.
4., aug. 2., okt. 4. hetébetl hétfő" 61
kedde ••,

LÓls. Husvét előtti két héttel esó hétfőII;

\
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Urnap elötti, Szt.-István után és kará-
csony elötti hétfön.

Lovasberény cFeh·"rm.), Nagyhétben és
Pünkösd elötti hétfőn, szept. .11-iki
hetében és Dömötör utáni hétfőn.

Lovász-Patona, ápr. Rezsö, jún. Antal,
aug. Ágoston és nov. Erzsébet napok
lletében hétfön, ünnep esetén a kö-
vetkező napon.

a.ödös (Litzelsdorf), Pünkösd utáni ked-
den; ango 11. . .

kövö (Pozsonym.), jan, 5, márc.11-13.,
máj. 11., júl. 21., aug. n., szept. 21.•.
nov. 12.' .

\iövő, lásd Zala-, Németlövö
töcse (Szeposm.) , Ujév utáni elsö pénte-

ken, marha,", az előző szerdán ; Judica
vasárnap elötti héten pénteken (a
marhav, szerdűn), Sarlós Boldog assz ony ...,
(júl. 2.) magában foglaló hete pénte-
ken (rnarhavásár szerdán), okt. h;
hetében pénteken (marhav. szerdán".

Lubicza (Szepesm.), február 7 8., április
18-19., júl. 4-5., aug. 22-23.) nov.
7-8.

Lubló (6-) (Szepesm ), Ujév után; Virág-
vasárnap j júl, Exaudi .vasárnap j júl.
surlös Boldogasszony napja; Szt.Tst-
ván ldrály napja; sze-it. Máté; okt.
Gallus; dec. 6. hetében hétfö és kedd.

Lucska, lásd Nv-Lucska.
Lugos (Krassörn.), febr. 10., máj. 1'.,

júl. 2-'1." okt. 21-23 . .megelóRi
szombatoa.

Lupu. jan. 11., máj, 3. és szept. 18.;
raegel. 3 napon át marha"

"'61 (Zemplénm.;, febr. 15., máj. 30.•
okt. 6" dec 12.

Mada , ápr. 3, máj. 14., júl. 18., aug.
U. és dec 17-iki hetében szerdán.

Madar. jún. 8-9., aug. 24-25.
Madaras, lásd Nagy-Kun-Madaras.
Mágócs (Baranyam.), febr. 14., ápr, 1•.•

jún. 13., okt. 7. hétfőjén.
Magyar-Almis (Eácsm.), febr. t.•m.,. 1.,

saept. 14., nov. 22.
Magyar-brád. jan. 6., ápr. 13., [ün. 1.•

~. 14., okt. 2i.
Magyarfalva (Pozsonym ), a höjt 4-iki

vasárnap utáni hétfőn; július :í2-én;
Szt.-Mihály nap utáni hétfő •. és nOT.
26.

Maoyar-Gyerl-Monóstor, marc. 19., Jún. 29.,
alig. 20., nev. 11.

Magyar-Igen (A.-Fejérm.), Pünkösd utáni
jIléateken, okt. 19-26.

.agyar~,.I (Szolnok-Dobokam.), jan.
)li-19" m4j. 13-14., júl. 6-7., szept.
26-27.

M.gyar-II •• y-Zso",~.r, jan. 20., ó-naptár
sserínt Husvét utám 6<1Pünkösd utbi
•.apon , aug. 27., nov. 22.

Magyar-Óvár, jan. 5" mt:!. 5., aug. 1.,
szept. 2'1.. és okt. lIS. het"n ltétfóÍl.

IIltylll'ÍI. febr. 3 -1 .• ipr. 1-11., aug.
2-5., nov. 12-15.,

Magyar-I'écska. lásd Pécsll:a
lIagyar-Szt.-Pál. lásd Sat.-PtI.
Majsa, febr. 9. Szt.-Háremság vasárnap

utáni hétfón, aug. 27.• 1l0V. i í.

lIaill (Baranyara.), jan. 20., máj. 1.,
aug. 29., okt. 1•.

Maittlw. lásd lf-llilljtény
MakftJM. jaa. 1.. ápr. 24-, jdn. 24.,

szept 9...U (Csantdm.), Judica vasár~ap elötti
izombat, jún. 24., aug. 19. és nov.
19-iki előttt· izom hat, vasárnap és
hétfö •..

.alaczka..{l'ozsonym), fMr. 24., Ambrus
"ap, Ke~. felt. nap, Sarl. Boldogalz-
szony, l'ercziunkula, Ker. felmag.
}(ártoll •• Szt.-János hetébell csütór-
töke..

•• ..-11, •••••• ,•• áj. 1., ':Iti. 26••
szept. 4.• NY. 5.

• arozaltö, j... 25., 8zt.,,,,örgy. Szt .•
Mar~it, n~. "ét követö csütörtökön.

.ar,lta (Bill_.), jn. 6., ápr. 24., ja

13.. szept. 14., nov. 15-ét mag. fogl.
szerda, csütörcök és péntek,

Marikó. jan. 16. és jún. 19. utáni csutör-
tökön.

Markod (Marostordam.), ápr. 1. és szept,
17.

Mármarossziget, o-naptár szerint böjt első
hétfő és kedd napján, ó-naptar szerint
Pünkösd hétfö és kedd, o-naptár sze-
rint Illés nap hete hétfő és keddjéa ,
ha Illés vasárnapra esik, a következó
hét u, a. napjaín ; okt. 13. hét hétfő-
jén és keddjén ha okt. 13. vasárnapra
esik, u. m. az Illésnapi a reá követ-
kezö héten, dec. 2-ik feJéuek első hét-
föjén és keddjén. .

lI1arcsllye, Vízkereszt, Gyümölcsoltó-
Boldogasszony, Pünkösd másnapján.
Ker. János és Nagy-Boldogasesoay,
mínd. ó-napt szerint, és okt. 1Q.

Marosludas, máj. 4., okt. 4.
Marosuj,vár, ápr. 13., aug. 15-ét megel.

pénteken. Megel. 3 'lap marhav.
Marosvásárhely, jan. 17., Virágv. előül.

csütört., Urnap utáni hétfö, szept. 4••
nov. 11.

Martonos (Bácsbodrogm.), jún. 8. (szept.)
Mária névnap utáni hétíön, nov. 7• .é.
jún. é s nov. vásárok, ha nem NMk
vasárnapra vagy hétfőre, amegel.
hétfőn tartatnak.

Martonvásár (Fej érm.), márc, 26 -26.,
jún. 15 -16, szept. 14-15;, dec.
21--22.

Martyanóoz, (Vasm.), máj. 21., aug. 10.•
nov. 11.

Mathaócz (Szepesm.),· febr. 6., jún. 8.•
aug. 6., nov. 1.9. hete csütörtök és
pénteken.

Mác'iapócs (Szabolesm.), fehr. 6., máj. 3.•
aug. 21., Mária neve nap ntáni hétfőn.

Mándok (Szabolcsm.), Judica vasárnapot
követö hétfón, jún. 29., okt. 28-át
magába fog!. hétfőn és Advent elsö
vasárnap utáni hétfőn .

• by, [ae. 15., ápt. 1., júl. 8., nov.
~-6t magába fogl. hete szerdáján.

1Iícrf_1II, lásd Kisczell.
•••.•••• Iy tN.-Kűküllőm,), ápr. 15., 16.,

1T., BOY: 4., 5, 6.
""""hegy (V•••. ), .'j. i .• aug. 6.,

_l'.11.
•••••• lke. mire. 19., PfIlIk. ut. ssomb.,

DOv.5. '
-.Mzalka. jan. 25. ~S márc. 19. hetébe •.

hétfőn. ápr. 24. és szept. 29. hete
llétfőj~n; jil. Mária-Magdolna és nov,
Erzséhet hete Ilétf.

Megy•• z', jan. 15., máj. 10., ssept, 29.
Medgy.. (Nv-Küküllöm.}, márc. 20.•

Invocate utáni csütörtök, júl. 13., Szt.-
Mihály Ilap eli!.i _ütörtiköa., nov. 30.

"há~IQ, jaa. 22., lpr. 6,. Jlll. 16. és
okt. 16. _

MekénYII (Baranyam. ). "r. 21.. ,. aug.
10-ét Eagába fog!. )éten héttflo.

"lenc •• , a görög-keleti Püllkösd els6
napján aug. 27., MV. ,.

"rény (Wage ••••••••• I, s.."esra.), Hant-
Tazó szerda IletMlen, Pü:nkősd heté-
~en, Lörínc •• Dömötör Iletében
szerdán.

,erczifain (Temesm.), áJr. ~., aug. 10•
"rnyo (Somo~m.), febr. 24., máj. 5.,

aug. 2., nov. 5. hete 116d6n.
M.IO~" (N.-Küküllőm.), "r. 23.
..tzllldf (Alsó-), Na~ csütörtök8n, Sar-

lós Boldogasszony szept. 8. és Adveltt
első Tasárnap után.

..tzenz'" (Fe)c06-), ápr. II., júl. 31., dec. S.
"z""'4. máj. 1•• olt. 31. Megelőzőleg

3 napig iuh- és marhav.
llez#hrény·. Apr. 6., j11l. 12. és okt. ••
MlZobe40n, ó-napt. fterint Pünkösd utá

nap ••.
.lzöosM. márc. '-, jún. 6., okt. 10.,

dec. 30. .
.ezőkeresd •• (lloreodm.), jan. 25.• jún.

12., szept. 19. dec. 22. elötti vasáru.



lIlezökomárom, Judica: Rogate napon,
Szt .Míhály nap hetenek kedd és szer-
dáján, Szt.-Kelemen napon (nov. 23.)
2 napon áto ._

Mezőkövesd, márc. 19., J.un. 27., aug. 20.,
okt. 4-ét megel. hétfon. .•

Mezölaboroz. jan. 14., márc. 14., jun, 21.,
szept. 26., nov. 8. .

Mezöméhes, jan. 24., máj. 30., aug. 30.
Megel. 3 nap marhav. . .

Mezoörmén~es, ö-napt. SZ~flnt Vlzkel:7szt,
máj, 5, ö-napt. szerint Szt.-Gyorgy,
júl. 6 , dec. 18. .

Mezötur, jan. 1., máj. 1., aug; 1. nov.
'1 vasárn. vagy megel. vasarn.
Mía~'a Pál fordulat, József, Pünkösd,

:Ján~s és Pál apostolok, Jakab, Kis-
asszony, Simon-Juda, Miklös pk. napok
után mindig szerdán és kedden mar-
hav , .

Mieske (Sopronm.), máj. 3., szept. 14.,
dec. 8. .

Mihály lásd Nagy- és Szent év alatt.
Mihály! (Sopronm.),. jan. G., jún. 13,

aug. 6. és okt. 4-1ke utan kedden.
Mike, febr. 16., ápr. 8., .szept. 1., nov. 5.
Mlkeszásza, jan. 28., máj. 20., okt. 13
MIklóstelke (Klosdorf), márc. 19 , dec; 6.
Mindsz~nt (Csongrádm.), Jan. 7-8., apr.

14 -15., jún. 30., júl. 1., okt. 27-28.,
ha nem szombat és vasárnapra esnek,
megeí szornb. és vasárn.

Mlske (Pestrn.), febr. 2-át és márc. 25-~t
követő napon, júl 2-án, aug. 23-át es
szept. 8-át köv., napon, okt. 4., nov.
lIi., dec. 13.. ..

MIskolc, febr. Juliánna . maj. Orbán, aag
Sámuel, okt. Lukács és dec. Lázár
napok het. hétiön.

Mlszla, [an., ápr., szept. első, okt. 26-ika
hét hétfőn.

Mlsztótfalu, máj. 3., nov. 25. hete hétfi
és kedd.

Mocs, jan. 12. Virágv , áld. csütört. és
aug. 20. utáni napon .. .. .

Mocaonok (Nyitram.), apr. GyorgyelottI
kedden, Olv, vasárnap el. csüt., mar-
hav., apr. 24.. és Olv, vasárnap ut.
kedden kirakóv., máj. 3. és szept. 14.
búcsú-vásárok.

Modor, febr. 2., ápr. 24., jun. 2(, aug.
24 ,szept. 2V., n.ov .. ll. Ha szerdára
esnek a vásár mindlg a megel. napon
ba pedig szerda utáni következő napra
esnék: akkor a köverk. hét keddjén

Módos (Torontá1m.), marc. 25., jún. 29.,
aug. 24., nov. 2.6. vasárnap.

Mohács, febr. 24., ápr. 17, jún. 24.,
szept. 15.. nov. 11., dec. 21.

Moholy (Bácsm.), máj. 30., szept, 30.
Mokrin. febr. 14., máj. 21., aug. 20.
Moldova (6-) ápr. 21., aug. 27.
Moldova (Uj-), máj. 5., jún. 24.
Monor (Pestm.); márc. 12.• jún. 1., au:.

18., dec. 8. vasárnap és hétron.
Menor (Erdély), máj. 31., szept. 27.
Monora, jún. 5., okt. 28. ..
Monostorkrasznóbródi, máj. 22., 23., 25.
MonoszIó (Moszlavína), ápr.,11-15., szept.

4-".
Monyorókerék, marc. 19., Püakő.d előtl:l

kedd, okt. 23·
Moór (Fej, rrn.), Szt.-Györgg, Szt-Harorri-

súg nap utáni hétfon, Rozália é. Már-
ton nap hét hétfőjén.

Moravicza, ápr. 1., okt. 1.
Mor~onda, aug 21.
Móriczföld. márc. 3., máj. 2., aug. 3. 65

nov első vasamap.
Morovlcza (Bácsm.), József nap hetében

hetfőn, júl. utáni hétfőjén, hOT. első
hétfőjén.

Mosgó (Somogym.),· Husvét után! kedd ••
jún. 2(.

Moson, ápr. 2., júl. 13., okt: ~., dec. Zi.
legközelebbi eső hétfőn, ünnep eaetéa
Ir gközelebbi köznapon.

Mossócz (Turöczm.), Fábián és Sebestyé. -
Szaniszló, Szt.-Hárolllság Ú~S:Anyá.lt.-

r

zas, Máté, és Mindszent napok utáni
szerdán.

Mucsi (Tolnam.), máj. 20., okt. 20-ild
hete szerdán.

Munkács, Vízkereszt, marc. József, ápr.
György, Pünkösd, jún. keresztelő Szt-
János, aug. Nagy-Bold.-Asszony és nov.
Márton napokat megel, v: követö, a
város által évről-évre meghatározandó
két-két napon, az ö-napt. szerint Nagy-
Bold.-Asszony napj. hete hétfőjén, a
kírakövásárok, s ezen orsz. kírakő-
vásárok mindenikét a (Nagy-Bold.-
Assz. ünnep kivéve) 3 nappal meg-el.
orsz. marhavásárok. Ápr. 2., máj. 14.,
szept. H. és okt. 8-ika hetéb. mindig
hétfön [uhv.

Murányalja (Gömörrn.), marc. 20., jún.
20., aug. 22., dec. u.

Muraszerdahely (Zalam.), máj. 1., jún. 26.,
aug. 19., okt. 26.

Muraszombat, Hushagyó kedd el egy
héttel, Husv. hétfő el. két héttel,
Husv. hétfő ut. egy nappal, jún. 25.,
aug. 24.; okt. 15., dec 6.

Mu"nia, febr. 2., júl. 12., aug. 10., szept.
29.

Muz·sna (N.-Küküllőm.), apr. 23.
·ft1uzsla (Esztergornm.), ápr. 10., jún. 7.
Nagyajta, febr. lG. Áld. csüt. ut. nap

dec. 28.
NalYapold, márc, 19., dec. 12.
Nagyalmás. jan 23., máj. 1., júl. 22.,

szept.,17.
lIagyatád (Somogym), Gergely nap el ,

tavaszi "Kereszt. nap" el. Illés nap
el., Rókus napján, őszi "Kereszt. napl'
előtt, nov. 11. után mindig hétfőn.

lIagybajom (Biharm.), márc. 4., jún. 4.,
szept. 27.

Nagy~ajom {Somogym.), József nap. el.
kedden, Pongrác el. hétfőn, Urszin-
vált. ut. nap, Terézia előtt hétfőn.

Nagyba..rom, Dömötör előtt csütörtök és
farsang utolsó csütörtökjén.

Nagybanya, Oculi vasárnap után, Urnap :
után, ango Szt+latván után és nov,
Márton nap után hétfő és kedden.

Nagybáród, Gergely nap utáni hétfő Péter-
Pál hetében Nag y-Bcldognaszony é.
Márton nap utáni hétfon.

Nagybecskerek, márc. 1., máj. 25 I nug.
17., okt. 12. és nov. 23. napját csütör-
töktől kezdve 4 napon áto

N!I~ybcrszlta r Ungrn ), febr. 2. Ilegel.
hétfőn Pünkösd elötti csütörtök, Nagv-
Boldogasszony előtti kedden. Mária
pártf , ünnep utáni ~-ik kadden, IlZ
6-naptár szerint.

Nagybittss, 1. Bíttse.
Nagybiróoz, máre, 1~., máj. 16., szept, 1.,

nov. HJ.
NngybGrócz. Invocat vasárnap utáni hét-

ró n , máj. 16 , szept. 1., nov. 19
Nagyborosnyó, Julianna, máj. 1ó-16.,

aug 2,-26., nov. 19-20.
Nagyc.enk, Husvét után és Simon-Juda

előtt csütörtök.
NagydoliCz (Vasm.), jún. 16., dec. 6.
Na'gvdorogh, márc. 13 , jún. 5. hete hét-

őj én , aug. első hétfőjén okt. 16.
Nagyekemaző, febr. 1., [ün. 13.
lIagysnyed, jan. 25, máj. 8., aúg. 19.,

okt. 16. Megel. 3 napig marhav.
Nagyfalu IÁn'am.), Vizkereszt, Szt -Má-

tyás, Szt.-GyÖl'$.y és Szt.-Jakab és
Szt.-Mihály napok utáni Iiétfőn.

lIagyfalu ~Szilágym.), jan. Vizkereszt
utáni bétfőn, márc. bőjt közepe heté-
ben, Áldozócsütörtök előtti héten, júl.
3. hetében, szept. 3. hetében, nov. 2.
betében szerda és csütörtök.

Natygáj (Torontá1m.), máP 1., nov. 7.
kgyhallllágy, é-naptár szerínts Virágv •.•.

elötti héten, Péter és Pál hetében,
Kisasszorrynap és Borbála hetében,
mindig szombaton.

Nagyharsány, Remete Antal, jan. 17.
.Igtt ápr. 12., j';". S:ot.-l.áa«Jó ó •• kt.

9. elötti hétfőn és kedden.
NagyhöF/any, jan. 25., szept. 9.
NagJida, (Abau

9
jm.), Judica vasárnap, máj.

2D., szept. _1., dec. 22.
Nagyigmánd, rnárc. József, jún.' Vitus

szept. Szt.-Mihály nap hete hétfŐjén:
Nagyi!or.da (Szolnokdobokam.), íebruae

9-10 , máj. 1-2., okt. 15-16.
Nayykalló, Hushagyó kedd utáni csütört.,

apr. 24-lk, Sarlós B. A. nap, szept,
28. és nov. 30-iki hetéb. csütörtökön.

Nagy\ca~l~sa, febr. 2., Husvét, Pünkösd,
aug. 10., okt. 15., dec. 8. előtti hétfőll
8 napon áto

Nagyk,apos, Vizker. ut. hétfőn, Gyüm.-
Olto Bold.vAssz. ut. hétfón, Pünkösd
el. hétfőn aug. István nap ut. hétfőn
szept. Mária nap elötti hétfön és nGV.
András nap el. hétfőn

Nagykapus, aug. 24.
Nagykáróly, febr. 4., Apr. 15., jún. s.,

júl. 1., szept, 16., nov. 4., dec. 9. hete
hétfőn.

Nagykáta, jan. 25., ápr. 24, szept. lot.,
vasárnap és hétfő. .

Nagykikinda, ápr. 2•. , jlí.n. 24., sze,Pt.
20., dec. 1.

Nagykcsztolány INyitram.), Gyertyaszea-
telő és Rogate utáni .pénteken, Máté
és A'Wrás utáni hétfőn. Amarhav.
négy nappal a kírakóv. előtt tartatik.

Nagykőrös, márc. 5., ápr. 24., jún. 27.,
aug. utolsó hétfő- és keddjén, okt. 26.

Nagykunmadaras, jan. 2,;. Pálnapi vásár,
ezen napot megel. vasáru és hétfón,
Áldozócsütörtöki vásár, ezen ünnepet
megel. vasárnapot és hétfőn, júl. 25.
Jakab-napi vúsár, e napot magában
foglaló hete vasárnap és hétfőn okt.
26. Dömötör-napi vásár, ezen napát

. mege!. vasárnapon és hétfön.
Nagylak (Csanádrn.), apr, 24. és szept,

29. hetekben szombaton, jan. 6. utáa
kővetkező és júl. 2. szombatján. Ha
az első két nap egyike ünnepre vagy
a szombatot rnegel. napra esnék, úg.r
a megel. hét szornbatján tartatik.

Na~ylévárd (Pozsonym J, Vizkereszt utáni
hétfön, Gergely napján, Rogate vas.
utáni hétfön, júl. 25, aug. 1\.1.,szept.
21. és nov. 11. után hétíön.

Nagyléta (Biharru.), jan. 15, ápr 2J é.
szept. ~:..L, mindig csütörtökön.

Nagylomr'oz (Szepesm l, ápr. 25. és okt.
19 hete csütörtökön .

Nagylucska Beregm " febr. 13., apr, 5.,
Pünkösd utáni csüt , júl. 31., szept.
10. és nov. 30.

Nauymagyar (Pozsonym.), Jultánna , Hu s-
vét, Urnap, Szt-Kereszt Jelrnag asz tn lása
elötti szerdán nov, 5, utáni szerdan
Karácsony elötti szerdán.

lagymajtény (Szatmárm.), febr. 5., ápr,
16, máj. 15., júl. 10., szept. is., nov. ~
6., dec. H.

Nagymaros (Hontrn ), marc. 19 .• Tózsef
hetében szerdán, okt, Brigitta, dec.
Judith hetében hétfön.

Nagymarton (Scpronm.), Nagycsütörtök
elötti, Bzt.vl-láromsag utáni héttön ,
Lőrincz é. Márton napok hetének
hétfőjén.

Nagymegyer. jan. 25., máj. 15., aug. 6.,
okt. 27., dec, H. hetében szerdán,

Nagymihály, (Zernplénm.), ugy nevezett
Boldogassz. vásár, jan. 28-29., Virág-
vasáruap-vásár, ápr. 8-9., György-
vásár, máj. 6-7., Antal-vásár, JÚR.
11-12., Nagy-Bold.c Assz.vvásár aug.
12-13., Lukács-vásár, okt, 15-16.,
Karácsonyí-vúsár, dec. ~f)-17.

lagyoroszl (Nógrádm ), marc. 19. hetében,
májusban Keresztjáró hetén, aug. 6.
heten és dec. 6, hetén hétfőn és kédden,

llagyplrlth, máj. 10.. júl. 25" saept. 2".
lIagyrákol (vasm ), fel>. 10, máj ss.,

aug 16, nov. 15.
IIagyrőcze Görnörm.), n>ára. 19., j .•••. 13.,

•••• pt. ~1 , " ••. 15,



Nagysajó, október 1.
tlagysalló (Barsm.), Hamvazó szerda utáni

héten, Virágvasárnap ut. héten, Pünk..,1. .héten júl. 2. héten, aug. 20. ut.
héten, nov. 1. ut. héten és dec. 25.
el héten, hétfón és szerdán.

Nagysármás, 6-naptár szerínt Kisasszony
napján.

Nagysáros, Fekete vasárnap, júl. 18. és
nov, 9. után szerdán.

Nagysink, márc. 11-14., júl. 17-20.,
•--../ szept. 20. utáni hétfő, kedd é. szerdán.

Na,gysurány, jan. 25., (Pál ford.) máj. 1.
(Fülöp Jakab.), aug. 10. (Lőrincz) és
nov; 1. (Mindszent) napotmegel. hétf6n.

Nagyszalol1ta, a febr. 15., ápr. ló., aug.
15. és nov. l1-ikét magában foglaló
héten pénteken és szombaton.

Nagyslalatna, jan. ~1., Szt.-Háromság
napja, nov. 11. megél. napon marhav.

liIagysza,ók (Sárosm.), máj. 1., nov. 1&.
Nagy-Szt.-MikIÓs (Szerb- Ils Nérnet-), ápr,

5., júl. 2ó.) okt. 25.
N~yszeben, Vizkereszt utáni első hétíön,

máj. 3., szept, 14. Megelősö 7 napig
mar.iavásár,

Nagyszombat, jan. 22., márc. 2 hetének,
apr. 24., jún. 15., júl. 25., szept. 8.,
okt. 28., dec. 6-át magában íogl. hétfő,
kedd, szerda és csütörtök,

Nagyszőllős (Ugocsam.), jan. Pál, Gyü-
mölesoltó.Aldozöcsütörtök, jún. János,
aug. ll. I szept Kisassz. , okt. Sírnon-
Juda, dec. a Karácsonyi ünnepek he-
tében hétfőn és kedden.

lliagyszőllős (Veszprémm.), Szt.c György-
nap és Mindszent nap héten szerdán.

"'l\Ilytarna (Urrocsam.), febr. 16, ápr. 1.,
[úl , 26. és okt. 18. hetében hétfőn é.
kedden.

Wlijlyvárad, a marc. 12., jún. 21., szept.
S., dec. 8., hetéri péntektől keddig, és
pedig pénteken s szombaton sertés-
vásár, a többi napokon kirakó- é.
szarvasmarhavásár.

Nagyvazsony (Veszprémm.), lnvocat.
vasárnap Szt.-Kereszt feltalálása. jún.
24-ét, Szt.-Keres7.t felmagasztalása és
Karácson)' napját megelőző hétfón é.
kedden.

lliallyzerind (Aradrn.), jan. 4... szept. 1.,
ünnep es etén a következő napon.

Nagyzarlenz. ápr. 4., júl. 11., okt. 2~.
Nagyzsám (Ternesm.), Szt.v György 641

Szt.-Mihály elétti vasárnap.
ToIaszód, máj. 27:, Bertalan utáni ll-ile

szerdán nov. 8. .
•• szvad (Komaromm.), aug 10" és nOT.

ő-ikét mege!. hétfőn.
Nádudvar fHajdum.), ápr. é. aug. els.

hetében s okt, 25, hetében mlndig
hétfon. •

....•.-...:.adasd rBnranyam.), márt. 19. és aug'.
"0. hetében hétfőn.

Nágocs( Somogym.), J6 zs ef, Antal, Nagy"-
asszony, Terézia nap, hétfőn.'

lIámesztó (A,·vam.), jan. 13., máre. 12.,
aug. 1 , okt. 18.

l/e"pál (Turóczm), ápr. 20-24.., w.•evt.
13 -H.

Nedelicz (Zalarn.), múrc. 10., júa , 15.,
Őrangyal nap utáni hétfőn és dec. 1~.

Nemesdéd (Somogym), jan. 25. előt.
hétfön, Szt.vlf ároruság utáni kedd •• ,
szept. 29., dec. 21. előtti hétíön.

Nemesmilitics (Bácsm.), máj. 7., okt. 26.,
vasárnap és hétfőR, yagy elötti vasár-
nap és hétíön.

Jemesvid ,(Somogym), jan, 22., máre.
21., JÚR. 17" okt.' 24.

lIezsider (Mcscsm.), marc. Judika utáDl,
júl. Jakab utáni, "ept. Egyed utáni,
okt. Pál utáni, dec Miklós utá.i hétfőn.

Né~ti (Hontm), jal!. Jézus nap előtt,
m rc. 12. (Gergely) nap előtt, ápr. 2ó.
(yörgy) nap előtti, jún. Szt.·Három-
.ág elötti, szept. első vasárnap előt~
és Adv. 2-ik vasárnap elötti csütört.

Németbogsán, Apr, 1., máj. 16., PéteEPál

)
!
\

\
I

\
)
I

I

utáni és szept, lB. utáni pénteken
Németboly. jan. 6., máj. 16., júl. 25.,

szept. 8., okt. 20. Ha e napok vasárnap
vagy ünnepnapra esnek, a reá követ-
kezö , ha pedig csütörtökre, péntekre
vagy szornbatra, a rnegel. hétfőn.

Német~9resztur, máj. 3., szept. 14.
Németlipcse, jan. 25., ápr. 24., jún. 24.,

szept. 21.,' dec. 21.
Németlövő (Sopronm.v, febr .. U., ápr. 24.

Nagy-Boldogasszony Szt.-Márlon nap
elötti csütört

Német-Szt.-I'IIiklós (Vasrn.), Cantate utáni
és Beltalan és Miklós előtti nétíön.

Németujvár(Vasm ), Gyertyaszentelö utáni
napon Virágvasárnap utáni hétfőn, 'Ur-
nap utáni péntek en , aug: f , szept. 1.,
okt. 30. és dec. 6.

Nimnlos jún. 13., aug. 10., nov 25.
Nlczkyfaly'a ('l'emesm.), máj. 23 , aug. 7.
'''arád, febr. 1';., máj. 15., júl. 26. és

nov. 19-ét megel. hétíön.
Noszf., (Veszprémm), ápr. S~t.-György

és okt. Terézia hetében hét!őn.
Nova (Zalarn.), Gergely. György, Sar1<18

Boldogasszonyelőtti hétfön, N.-Bol-
dogasszony, Mihály és Karácsony előtti
hétfön.

NovonelJoza (K -Lucska , jan. 81., Apr. 4.,
máj 9., júl. 25., szept. 12.

Nyárá41zoreda febr. 21-24., aug.!.,
dec. 7-10.

Nyárhá4, Szentháromság napján szept.
1., dec. 7 -10.

Nyárhlll, Szentháromság napján .zept.1.,
dec. 13.

Nyék (Sopronm.), Apr. 24 , Pünkösd utáni
kedden aug- 10. szept. 29.

Nylrbakta (Szabolcsm.), jan. 27., ápr. 15.,
júl. 5., aug. 21., nov. 6. nap hete
hétfőjén.

Nylrbátor, jan. 20., marc. 25., _~ept. 8.,
nov. 9. e. dec. 6. után követk. csüt.

Nyiregyháza, Tamás, hete, Pünkösd elötti,
szept. 8-jki é s Lacza hetében hétíön.

Iylrmada (SzaJaolcsm.), husvét elötti
héten, áldozöcsüt , Annanap , Kísasa-
szonynap és Andrásnap hetében mín-
dig szerdán. .

Nyitra, Rem. ~ál utáni hétfőn, Oculi
vasárnap utáni hétfön, Nagycsütörtök
napja, Nep. Szt -János utáni hétfön,
Sarlós Boldogasszony utáni hétfön,
Nagy-Boldogassz. elötti hétfön, Szt.-
Mihály elötti hétfön, Szt.vl.ukacs utáni
hétfőn, Sztv-'I'arnús utáni hétfőn.

Nyltrazsámbokrét, Vízkereszt, Szt- Három-
ság és Kisassz ony nap utáni követé
és Boldogasszony fogantatása megel.
szerdai napok en.

Nyulas, apr, 24. .
,Nyusiya, rGörnörm.), febr. 11., sz ept. 11.
O-Béba, (Torontálm.), márc. 8, jún. 1.,
, szept, 8., lnindi.g y::sárnap.
O-Becse, ápr. 2., Jtíl. e. és oki. 17-e előtt

vasárnap.
Ó-Bessenyő, máj. lll., okt. 15.
OCS8; jan. 18., mái c, 27., "[ún. 24., okt.

19. elött vasárnap.
Dosava 'ZÓlyomm.), mán. 8., dec. 13.
O-Falu (Szepssm.), jan. 30., márc. 28.,

máj. 23, jún. 27., aug. 1., okt. 3.,
• dec. 5.
O·Kanizsa (Bácsm.), máj. 25, szept. 1.
Olad (Vasm), febr. 4., máj. 5, Jún. 8.,

nov. 6.
Oláhlápos, fe'",., ápr., jún, ang., okt.

és dec. ehő szornbatjaín.
Oleznó (AlzeJl8ul, febl. 111-20., au ••

29-31.
'-Moravleta, József nap hetében bétfőJl,
• júl. 24. utáni hétfőa, nov. első het6-

ben hétfőn.
6mpitál (Pozsonym.), a Mjt harmadik

lIetét követő kedden, Pünkösd elötti
hét keddjén, Urszine utá"i kedden,
ekt. 18-át követő kedden.

'lIGd, jan. 2., márc. 19., m" lG, júl. 3••
Ht.4.

O·pCcska (Román-), a febr. 2. és jll.!.
24. me ge!. szomb., vasarn, és hétfő ••

Oppova, máj. 21., nov. t.
O-Radna, febr. 26. elötti szombat, [ú ••

és okt. hó utolsó szornbaton, mái. 4.,
aug. 10. és dec. 18. előtti szerdáa.

Oravka (Arvam1, jún. 24., dec 2.
Oravioza (Román-), márc. 25., júl. 25.

. Orezifalva (Temesm.), ápr. 24., szept. 8.
Oro"falu (Háromszékm.), március 80.,

szept. 31).
Oroszvár (Mosonm.), aug. 18., okt. lS ••

dec. 29.
Osgyán (Görnörm.), marc. 4., máj. 29.,

aug. 19., okt 36, dec. 22.
Ostfi-Asszonyfa (Vasm.), júl. 13.
Oszlány (Barsm.),: Virágv., K.-Szt.-János,

Szt.-István, 8zf-Mihály és Szt -Miklós
utáni hétfőn és kedden.

ottok, jún. 13., dec. 1;.
Ozo.a, Jézus nevenapján, Nagyhéte.,
.. Sarolta és Terézia elötti hétfőn.
Okőrmező (Márrnarosm.), ápr. utols 6 hete

hétfón és kedden, jún. 26-27., aug.
2-ik hetében hétfőn és kedden, szept,
4-5.

Örrr.ényes (Mező), jan. 18., máj. 5., jill.
6., dec. 18.

Paq&a, aug. 18 és Mátyás elötti csütört.
Paks, máj. 16, júl. 15., szept.· 21. és

nov. 19. héten hétfőn és kedden.
Paloesa, jan.'6., marc.us., júl 10., szept.

29. követö kedden.
Palota (Vár-, Veszprémm.), ápr. 12 .. aug.

5., nov. 11., dec. 13. hetének hétfőjén.
Panolova, ápr. 22., júl. 9 és szept. 18.

hete csütört. vagy a követö csütört.,
4 napon áto

e, ankota (0- és Uj-), máj. 3., aug. 1.,
okt.'15. vasár., illetve megél. vasarn.
Ha a máj. 3-iki vásár a világosi vásár-
ral összeesnék, a pankotai egy héttel
elöbb tartatik.

"apolcz, febr. 14., Pünkösd elött aug.
12., szept. 29. hete hétfőn

Paraj~, marc. 19., júl. 26., okt. 11\., de •.
17. l\fegelőzöleg S napig marhav.

Paszmos, máj. 6., aug. 24.
Pa. lis. máj. 6., okt. 1.
Pánezélseeh, jún. 24-25. és szept.9-1t.
Pápa, Gyertyusz entelö- Boldogasszony,

Gyümölcsoltó-Boldogasszony, $zent-
'Hárornság vas., júl. Sarles-Boldogasz-
szony, aug. Nagyboldogasszony, szept.
Klsasszony és dec. Boldogasszony·
fogantatása ünnepek utáni kedden és
szerdán illetve a követö hét keddjéa
és szerdáján.

Pápónz (Vasm ), febr. 14 (8 Pünkösd el.
hétfőn aug . .10. és okt. 2G. előtt hét"
napokc-n

Párdany Torontúlm.), máj. 16., szept. Ill.
Párkány (Esztergornm.), ápr, 24., jún .

24., aug 24., okt. 28., dec. 15-ét mag.
fog!. hétfőn és kedden,

Párueza (Nyitra külv.) országos vásárai
összeesnek a Nyítráa tart. országos
vásár napjaival.

I'ásztó (Hevesm.), Virágv. után követi
és jún. 29., aug. 10. és dec. 24. előttl
hétfőn és kedden .

"éos, Gyertyaszentelő-BoldogasszoDY
hetén, Husvét elötti, Pünkösd elötti
héten, Mihály héten hétfőn és kedden
Havi-Boldogasszony éa Katalin nap
hetében, vasáraaptól kezdTe míndíg'
egész héten.

PMtka (Magyar-), máj. t. 68 szept. 14-é'
megel. szomb., vasár, és hétfőn.

Pécsvárad (Baranyam.), Bálint, ápl'iHs
Adalaert. aug. Sarló-Boldogasszony éli
okt. Lukács nap hetében hét!őn éa
kedden.

Péozel máj. h6 első hétfőjén és kedden,
szept. második hétfőjén és Keddjén.

Pelsőcz (GÖmörm.), febr. 21" ápr. 9,
szept. lG.

Perbete (Komáromm.), febr. 10, má ••••
:16., júl. 13. és okt. 19. bet •• jHí.liiift.

.1
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.Pered (Pozsonym.), márc. Benedek, mil.
Remete, Antal, aug. Ur szinvált nov.
Brz.ébet hetében szerdá11 és csütör-
tökön.

Perlak (Zalarn.), Hushagyökedd, Pünkösd
utáni kedd, Jakab nap utáni kedden.

Perjámes, ápr, 24.. jún. 15., szept. 24.
Perlasl, jún. 27., nov. 9.
Petele, é-naptár szerint Pünkösd első

szombaton, dec. 6.
Petrozaély·DlIsa, máj. 13., okt. .13.
.Petr •• (Bi-Naszödm.), ápr. Hugó és okt.

Simon-Juda napján.
Petris, jan. 2., márc. 8.,jún. 23. és aug.!.
Petrovácz, marc, 11., máj. 13., aug. 26.•

nov. 11., vasárnap vagy hétfőn.
Petrovoszello, máj. 8.• aug. 30. és nov.

7. előt ti hétfőn.
Pétervásár (Hevesm.), jan. 1., ha az Uj-

év napja péntek vagy szombatra esik,
utána való .hetfőn és keddea, májna
Pongrác, szept, Cyprián hetében ked-
den és szerdán.

PlII8 (Pestm.), jan. 5.. tpr. fi ,júl. 5.•
okt. 5.

t'llIsvörösvár, febr. 20. 68 szept,: 8. utól
hétfőn.

Plnozehely (Tolnam.), Hushagyókedden 'S
Hamvazószerdán, Szt.-György, Urn••
és Simon-Juda hetében kedden é8
sserdan •.

·>f'In.k.fő (Vasm.), jan. 25., ipr. 24., [ün.
24., aug. 24.·, okt. 16., nov. 11. Ha e
napok péntek, szombat vagy vasár-
napra esnek, a vásár az utána követő
hétfőn tartatik.

Plskolt (Bíharm.), márc. 1., szept. 1.
Pivnicza, ápr. 17., júl. 1., okt. 23., mín-

dig vasárnap és hétfőn.
PodolIn (Pudleín, Szepesm.), jan Szt.-Pál,

márc Judica vasárnap 66 jún. Ker>
Szt -János nap hete csütörtökén, to-
vábbá júl. 2li-26., végre 'aug. Szt.-
Lőrinc, okt. Simon-Juda és nov. K.~
talin nap hetén csütörtökön.

'Poigár, Vizkereszt hetében, márc. éli
jún. második hetében és Mihály nap
mege\. helé" sserdán,

Polgárdi (Fehérm.), marc. József, szept.
Kísasszony nap hetében hétfőn.

Polonkn, ápr. 9., akt. 8.
f'omogy (MosOOlm.), Mátyás ap. előtt! 68

szept. 14. et6tt! héttőn.
-l'uprád (Deutsehdort), Judica vasám.p,

Szt.-László, ·okt. 15. 68 dec 6. nap
hetében kedden 6s szerdán:·

Poroszló (Hevesm.), febr. 9., jún. 1.,
szept. 1., nov. 9., vasárnap, illetve az
azokat megel. vasárnapoa.

Pozsony, az ápr. 5-re es' 'fincze, [ün.
24-re eső ILer.-Szt.-János, szept. 29-re
eső Mihály és dec. ra-ra eső Lnca
napot megél. és követő 2-2 heti idő-
tartamon balül, a város Alta} évenkint
meghatározaadó napokon.

Pőrgilíln (Vasm.), okt 28.
Pöstyén, febr. 27-28., apr. 10-11., máj.

15-16., jún. ~-27 .• aug: 21. és o"
2-3., nov. 6-7., dec. 18-19.

Prá&már, febr. 3., aug. 6.
Pred már (Trenesénm.j, jan. 11-16., •••.

~-14., Jul. 6- 9" szept. 27., Kt. 1.•
nov. 2--28.

PrlÍpoitfalva (Props*>rf, N.-Kilkil.ll_~
febr. 21., aáj. IS.

PrivIgye (NytW-am.l, P,U fOMulat, J6allef.
Szt.-Ker. felmag., Luká. &s Aad.ú
napokon, ha szomllat vacY va,,*-apra
esik, a kőv. h •••••• A JdraketU vás*
előtt egy baMl _Ilav.

I'I'Iglevioze-kt...... (lUc8ll1.), jú.. 2L
utáni hétfőn.

'rina (Német-, Nyitram.), IIlvocat je
Virágvasárnap utáDI kedden, Ki ••••
utáni szerdán, Ker ...s.t ...Jánoe llá6bea
hétfőn, Jaka. hete ~6n, Ór-
angyál vasárn.p és IIIndszesatek 1Itúi
kedden. Advant után hétfőa Idrakóv,.
Quinquages ..!. Reminiscere, Lae~

Vírágv. utáni kedden, Szt.-Háromság
utáni hétfőn, Mindszentek előtt ked-
den, Advent vasárnap utáni hétfőn
marhavásár.

Próna, lásd Tótpróna.
Pruszka. (Trencsénm.) Gergely, Szt.-

György, Péter és Pál, Szt.-Lőrinc és
Erzsébet elötti csütörtök.

Pruzslna, jan. 24., máj. 16., aug. 24.,
nov. 3.

Puoltó (Trencsénrn.), Ujév, Hnsvilt, Pün-
kösd, Margit, t felmag . és MIIld,8zent
utáni követö hétfői napokon.

Putnok (Göniörm.), Gyertyaszentelő előtt,
Husvét előtt, Pünkösd előtt, Nagy-
boldogasszony előtt és Mindszent előtt
hétfőn.

P··Felyvernek (Jász-Ni-Kun Szolnokm.),
máre. 1., jún. 1., szept. 12- es.dec. 1.,
ha e napok aem vasárnapra esnek,
akkor az azokat megel. vasam,

Püspöki, lásd Bihar-Püspökí (Bíharm.),
nov. 30.

Plispökl.~iny, marc. 19., júl. 13., szept.
29 , nov. 11. hetében csütörtökön.

Riba·Hidvél, Vizkereszt, Virágvasárnap,
Ker.-Szt.-János és Szt.-Fer hitv. utáni
hétfői napok.

Rába-Szf.-Márton (Vasrn.), Husvét utárű
2-ik hétfön, aug 10., nov. 28.

Ráozkaniua (Zaiam. ), Husvét utáni szer-
dán, máj. 16., jÚlO. 24. és aug. 10.

lIáeEkeva (Pestm.), jan. 25., ápr. 17., júl.
15., és nov. 5. előtti vasárnap, hétfőn
és kedden.

Ráozkozár (Baranyam.), márc. 12" máj.
5., júl. 12., okt. 2 '. ünnep esetén a
következő napon.

Rákos (Sopronm.), Szt.-GyörlIT előtt és
Szt.-Mihály ntáni csütörtökön.

RadR.; Áldoz6csüt. utáni nap, okt. 1.
o-naptár szerint. .

".~nóth, ó-lIaptár szerínt karácsony ae-
gyednapja, Laetar vasárnap utáni hét-
fön, jdl. 2., nov. 4.

".distyál (Borsodm.), júl. 13., nov. 1-
Radosnya (Nyitram.), Vizkereszt után

következő héten, Hamvaz6szerda utáni
héten, Sarlós-Boldogasszony 68 Szerit-
.kereszt felemelése hetén hétf6n és
..erdán.

"~ts'oz, (Nyitram.), jan. 2., febr. 24.••
ápr. 24.l·jún, 11., szept 4., nov. 2i.

".Rány \ZólyoJaJll.), máj. 4.-6., sze,L
8-10.

".jNZ, febr. Mátyás, Iipr. Szt.-György.
máj. Zsófia, Ker.-Szt.-János, •••ept.
Jánas f6vétele, okt. Szt -Orsolya, •••.
Miklos.

Rajka (MosoDlD..), Farsang utáni b66fI-
j6n, NBlTcsütörtökön, Pünkösdkad&.
aug. 18.. okt. 18., dec. 28.

".u.az, ipr. 2!í., .u,.3-ikhetébella"
hétfőn és IIOV. 2-ik heténak elsl nap-
ján, ünna, eeetéa • következö napon.

•• kitsán (Va.m.), mm. ~. Pünkösd
előtt kedden, jil. 2., auc. 11., akt. S.

••t •.(GlIJIlöml.), j_ •. , -43. a., .",.
18;, dac. lS.

••••• (Vasm.), jón. '., JI..,.. 1.
•• ,Ily, _~. it........ 11>. lIet6Ma

kedden. •
R_tt, (•• ."... SHpeam.), fHr. •••

Iipr. 17., jún. 12., j61. 10. dec. s,
Retiec.~'nya (Ir1'tll!sóm.), VirAcv_Úlll8p'

elött! péIlteken au&,. _vi BoI~_.
előtt, szept. Szt.-Mihtiy nap heea pén-
teIr'JI, illetv" előtte válcS p6nteken.

lIa"dlt (Zalam ), okt. 25.
Rttlnár (Szebenm.), márc. 1., no.. ti.
IItttt •• m". 7., júl. 11., _pt. 28.
IMUs (T_esm.), febr. lII-ll4., jlÚl.

28-lU., okt 31. és "ov. 1.
1Nk" (PHtm.). febr. '., JÚL 11., 8zept.

16.
...,.,·Szt·ly.rar, máre. 1:1., 'Pr. K.,

l'ankO~ után kedden, okt. 26.
I'te. (Felső-Fej6lm.). Álclozócsütöl'tlk

után lI4>tfőn.

Réz~ány8, febr., ápr., jún., aug., okt.
és dec. hó első szombatján.

RImaszombat, jan. Vizkereszt után való
"ap. Virágv. előtt péntek és szombat,
máj. 14·-.16., júl. 12.,...-13.,aug. 28-2$.,
okt. 20 - 21.

Rlm.-Széos,jan. Pál fordnlat, ápr. GyÖl'gy,
jún. Urnap és szept, Mihály het6loen
hátfőn és kedden.

RI'.falv., nov. 15.
Rlttierg, apr. 17., jún. 15., szept. 13-14,.,

nov. 16-ét megél. vasárnapon .
RoIMnOl (Vasm.), bőjt kösép., nagy •• ".

~k. jún. 15.• júl. 18., aug U., 80V.
25., dec. 24.

Razanyó (Gömörrn.), marc. Gábor.)ln.
Márk, szept. Gellért, dec. Lázár !lett-
ben, hétfőn és kedden.

Rozsnyó (Brassörn.), jan. 25., júl. 11.
Rózsahegy, Vizkereszt után, marc, 19.,

Áldozócs. után, szept. 2'., dec. 1.
RŐOZ8.lásd Nagy-Röcze,
Rőt" (Vasm.), aug. 15., szept. 8.
Rudna (Torontá1m.), máj. 21., szept. 20.

vasárnapon.
Rum (Vasm.), jan. 10., márc, 21•• Jb.

27., aug. 25., okt. 16.
Ruma (Bácsm.), apr. 13., máj. 29., jún.
c' 13.~,júl: 29., szept. 29.
Ruszkin, Simon és Jnda, Reminisc. heté-

ben kedden. /
Rusz,olánya (Marmarosm.), O-PünkiSCíO-Illés, O-Mihály előtt egy hétte

hétfón és kedden.
Ruazt (Sopronm.), Gyertyaszentelő-Bol_

dogasszony után, Rogate után, Egye.
nap után, Mindszent. csütörtökön.

Sárd (Somogym.), Áldozócsütört. eliiti
hét.főn Sarlós-Boldogasszony, Urszine
változása és Máté napján.

S.jÓ-Bömör, febr. 15-16., máj. 3-!.,
júl 5-6" okt. 3-4.

SaJö-Sz,lItpíter (Borsodm.), márc. 12'0
apr, '24, jún. 29" szept, 29., aec 6-
míndíg a követő hétfőn.

Sajtoskál (Sopronm.), Laetare előttí est-
tört., továbbá Szt. -István, Szt-Gellért
és Szt.-T ••• á8 hetében, csütörtöki".

Salánt, máj. 25., júl. 6. és szept. 21. nl'
hetén .,.... ti csütörtökön

S.llót.rJáno [an., _j., júl. és okt. hé-
napok 3-il< héttőj".

Sark.d, ápr. 2'., jAn. 8., okt. 28., <too.
21. előtti h6t azembat és vasarnee,

'uvi, (SaslOin). Nl fardulás, JÓIISef.
Szaniall6, P6tw 68 Pál, Urszíne. válto-
zás, Keresztfelma~asztalás, Gát 6e
'András na,jaia köv~tő szerdán,

Sáms... (So_~m.), jan. 2.. aug. ~••
nov. 12. •

""~erf (Nyitra ••. ). V!ftcy.1IUai lIétfön,
Pünkösd utáni kt6len, llertaltiI UpjÚl
és Lukáca utáJl,\ ••••••.

•••• rház (Z•••.. ), JIIB.•.• mirc. ~.-_
Sá~"ár., ipr .• '1 ,... 1... nept. ll:

és nov. 19.•• Ilete I16Uőjéll.
Sárkány (J'•• ~aJa.). m4 18., •••.•.•

nov .. l1. .
*,rker'Mdllr (lI'ehfbl.). aCJ .•• 68 ••••

15-ét megél, ~ •
lárkiz, febr. M., •••• ti., jtl. ~ .•

szept. 20. 611 .•••••• hetében a.tfőn
és kedden.

Sárosd (FeMra.), -t.!. t., júl. 1.. aUI
1(., nov. 11. hete kedd an.

SirMw.gypat.k, márc .•. , máj. t t., _go
.1'., okt. 10., dec 5.

Sárp.t.k, Áldozócsütörtök utáni BIIpO"
Sárvár, aug. 2. után követő h~;

Simon-Jnda n.apján.
Sárv'r·VármeUík.(Vasm.), Rorate hétflIa.

Advent al16 h61t6jén.
'Áld (BaraJlyam.), máj. 7., jtl. 6s 8~

l-ső IlMében hétfőn. Ha ellapom
tlnnep esik, a következő kedcen.

I*toralja-Ujhely, febr. 9. hetébea 611
Virágvasárn. elötti hétben ked ••• éla
pénteken, júl. 2., nept. 2. és nO'>'. 5.
hetében és karácsolU"t me.rel. hét_
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keddan és pénteken. Ha a vásár kedd-
napjára ünnep esik, előtti hétfőn, ha
pedig a pénteki napra esik ünnep,
ugy az azt megel. csütörtökön tartatik.

Selesvár, márc. 16., jún. 24., nov. 4.
Sehn8oz, a négy Kántorböjt napján kíra-

kóv.; az ezeket megél, hétfőn, ha
hétfőre ünnep esik, kedden barcmv.

$ellye (Baranyam.), marc. 4., máj. 1.,
aug. 10., okt. 15. és dec. 3-ika elötti
hét!ön állato, kedden kirakóv. -

Selye (Vág-, Ny itram.), Dorotya, Orbán,
Margit, Szentkereszt felmagasztalása
é. Katalin nap hetéb hétfőn és szerdan.

Salyk (Ki5-, Sejkaníka), jún. János, nov.
Márton nap

.'Iyk (Nagy-), máj. 20., dec. Luca nap.
• empthe (Nyitram.), Nagycsütörtökön,

Márton nap és Karácsony hetén csü-
törtökön.

tieprös, máj. 1. és nov. 2-át megelőző
vasárnap.

Sepsi-Szt.-György, Reminiscere György,
jún. JánOIl nap és Brigitta nap' után
azerdán és csütörtökön.

Seregjlyes, Gyertyszentelő-Boldogassz.,
Fekete vas., Ferenc és Sarlós-Hold.-
Áasz. nap -hetéb. hétíön.

81k181, marc, 19-iki hetében hétfőn; Szt-
Háromság utáni' hétfőn; Nagyboldog-
assz. hetéb. hétfőn nov. BO. dec. 2.

SUlngyia (Arad), máj. 25., okt, 2. és dec.
13-át követő vasam,

lIlmánd, febr. 13., máj. 13. és szept. lll.
hetében vasam. ..

SIRl8ntorlya, Laetare, Exaúdi és Oran-
gyal vasárnapja es Imre hg. napja
Itel'ben kedden és szerdán.

Il'titk, marc. 24. és okt. 19-ét mag. fogl.
_rdán.

•••• raln, febr. 14., máj. 13., aug 18.,
• ee. a.

"kBÖ (Nyitram.), febr. Balázs nap, máj.
Szt.-Háromság, aug. Mária égbemene-
tele, nov. András apostol utáni hétfon.

8.lt, jan. Sara napot megél. vasárnap,
máj. Aldozócsütörtőköt megel. kedden
es szerdán, aug. Rókus napot mege!.
vasárnap, nov. Márton napot megél.
vasárnap.

Somlyó-Vásárheiy, marc, Benedek, júliua
Margit, szept. Lambert és Karácsony
hetében hétfőn.

Somkerék, jan. 2-3., febr. 2- 3., Jún.
23-24.

Somlyó, lásd SaIlágy.
Iomkut (Nagy-), marc. 19., jún. Margit,

aug. Nagyboldogass z. és nov. Károly
utáni szerda és csutört. ,

•••• gyvár, apr. 18., okt. 15.
lI,morja (Pozsonym.), márc, Gergely, ápr.

Szt.·György, jún. Kereszt.Szt.-János,
aug. Szt.-Hertlilan, szept.' Brunö, nov.
Mindszent nap elötti hétíön. Ha ünnep
esik, a következö napon.

Somol (Ujfalu-, Nögrádm.), marc. 4., júl.
7., okt. 6., dec. 13

Somol (Sárosm.), Husvét és Pűnkösd
elötti csüt., aug. utolsó, dec. 13. &lötti
csütörtök.

Sopron, marc. elsö hétfőjén, máj. első
hétfőjén, aug. utolsó hétfőjén, Szt.-Erzs.
nap hetén hétfön, kedden és szerdán

SorOksár, marc. 1., máj. 15., ango 10. es
okt. 31. napja hetében vasam.

Sóskut (Pehérrn.), Gergely, Medard, Ur-
szine változás 68 Erzsébet hetében
kedden es szerdán. .

Sesntezö, ápr. l-ét magába foglaló hét
szerda és csiHöri. napjain máj. 20.,
júL 15., okt. 26.

8tájerlak (Krassöm.), Szt"Háromság
vasárn., okt. hó 2-lk vasárnapján.

6tomfa (Sztupava), Nagycsütörtök, máj.
1., júl. 25., ango 21., nov. 6., deo. 21.

Strldó, marc. 19., jún. 22., szept SO. 68
dec. 4.

6"::;jácz-Vöröskö (GÖmörm.), május 6.,
okt. 26.

Surány (Vasm.), mArc, 19., máj. 1., aug.
12., okt. 26.

Sülelm'd, jan. 13-14, máj. 20-21., aug.
27-28. _

Sümeg, bőjtközepe utáni kedden, nagy
hétfőn, 'Atdozöcsüt, elötti kedden, Sar-
lós Boldogassz . .napján, Bertalan, Dö-
mötör és Erzsébet napján.

Süttö (Eliztergomm.), marc. 18., Jin. 18-
és dec. 18-ik hetében csüt.

Svedlér (Szepesm.), Vizker., Szt.-György
utáni hétlőn, Urnap utáni pénteken.
Szt.-Mihály utáni hétfőn.

Szabad szentkirály, Áldozócsüt. előtti nap.,
aug. Szt.-László elötti napon, szept.
Máté napján, nov. 2.

Szabadka, febr. :U., máj. 16., szept. 8.,
okt. 28., napját megél. vasárnaptól
szerdáig.

Szabadszállás, marc. 81. 68 JIll. 7., nov.
16-16. megél. vasárnap és h6tfön,
szept. 17-ét meseí. vasárnapon.

Szabéa, ápr, 17., okt. 7.
Szakacsi (Somogjm.), febr. 10., ápr. 1.,

nov. 11.
Szakolcza (Skalitz), Gyertyaszent. ,Judica,

Pünkösd, Péter Pál, Kisasszony (szept.
s ) PortiunkuJa, Mindszent és Lucza
napok ntán következő szerdán marha'
vásár, csüt. kíraköv.

Szakcs (Tolnam.), febr. 24., jún. 3., szept.
H., dec. 6:

Szakul (Kr.vSzörénym.), Urnap elötti hét-
fön, Mindszent után hétfőn.

6zalka (Ipoly-), jan. 2~., (Pál fordulat)
márc. 6., (Fríderik), apr. 25., (Mark),
jún. 27., (Szt.-László)ésnov. 19., (Szt.-
Erzsébet) elötti szombaton marhav., a
reá köv, hétfőn klrakóv.

Szaikszentmárton, jan. 28. előtti vasám.,
hétfő, kedden, Pünkösd 2-ik napján
és utáni két napon, Illés és Lukács
napot megelőző vasárnap, hértőn és
kedden.

Szalónak (Város-. Vasm.), bőjt 3-ik he-
lőn, l:izt.-HAromság vasárnapja után,
Mihály és Karácsony elötti hétföi
napokon

Szaiárd (Bíharm.), febr. 2., aug. '.
Szamos (Torontálm.), máj. 13 , okt. 1.
Szamosujvár, febr. 3-5., ápr, 2 >--30.,

máj, 1., júl. 23., 24., 25., okt. 26.,27., r-

28
Szany, máj. 9., szept. 19. .
Szarvas (Békécsm.), febr. 24-25. ,jún.

24-25., . okt. 19-20., dec. 21-22-ét
megel.: szornbaton, vasarn. és hétfőn.

Szarvkő (Sopronm.), ápr ... 6., jún. 18.,
Karácsony előtri hétfon .

Szárosa, marc. 19., szept. 15.
Szárhalom (Nv-Kükűllöm ), nov. 11., 12. ,

és H.
Szatmárnémeti, febr. 2., márc, 19., máj.

1., júl. 2., szept. 29. és nov. 21. heté-
-nek kedden és szerdán.

Szántó (Abaujm.), Nagycsülört. júl. 13.,
okt. 4., dec. 6. Megel. napon állatv

Szántó (Zaiam ), Pünkösd-es Illés utáni
kedden.

Szászbonyha (NagyküküJIÓDl,l, Hamvazó-
szerda napján, Pürrkösd UÚÍii szerdán..
szept. 27 30 KirakóvásArok előtt 2-3
nap állatv.

Szászcsór (Szeszcsór), márc. 30., okt. 29.
Szászhalom, Márton nap utáni pénteken.

szombat 68 hétfő.
Száazpelsőoz, nov. 11. követö hétfőn

kíraköv., e napot mégel. p6nteken á,
szombaton marhav.

Szászerkld, ápr. 24., okt. 16.
Szástkabánya (KrJl8sóm.), mjJ. 6., JIll.

11., szept. 29.
Szászkézd, Pünkösd előtt más. hétfőn.
Szászkeresltur, jan. 25., nept. 1.
Szálznád •• , febr. 5., 'Pr. 11II-,okt. 81.
SzálZrégen, febr. 12-19., máj. '-12.,

aug. 1-10., ok&. 16-lIS. .
Szásueb8l, Jan. lll., Qr. ll'., aq. 24.,

ápr. 6., 1., a., ••• lt., 11., 12. Jula.:v.

Szálzvár, marc. 25. utáni szept. 1I1-ik.
hete hétíöjén.

Szászváros, márc. 14, jún. 4., okt. 4.,
dec. 6. Megel. 3 napon marhav.

Szebelléb, ján. 25., (Pál Iord.), Fekete
vasam. utáni hétfon, máj. 26., (Fülöp).
jún. 24., (Ker .. Szt.-János), júl. 22.,
(Magdolna), szept-ben Szt.-Ker. felm.
napján, nov. 25. Katalin.

Szeben, lásd Kis- és Nagyszeben alatt.
Szécsány 1Torontálm.), ápr, 22., jún. 12.,

okt. 1".
Széosen (Vasjn.), febr. 16., jún. 17.,

szept. 14., nov. 2~.
Szécs, túsd Rimaszécs.
8zécseny, jan. 25., rnárc, 12., Apr. 24.,

jún. 13., júl. Apost. Oszl., aug. 29.,
nov. 25. hetében hétfőn és kedden •

Szeged, febr. 17., máj. 5., júl. 31., okt.
io., nov. ~11., vasarnaptól kezdve egy
hétig es minden vásar előtti péntek
és szombat sertésvas.

Szegszard, Vírágvasám., Áldozócsütört.,
Sarlós-lfoldogasszony; Ker. feltal. ~II
Erzsébet napok hetében hétfőn éli
kedden. .

Szeg vár, marc. 10., máj. 19., aug. 19.,
nov. 19-ét mege!. szombaton, vasam.
és hétfőn. -,

SZ8ghelom (Békésm.), tebr. io., máj. 20.,
júl. 2U., szept,' 20. utáni hétfőn é.
kedden.

izekcsö (Duna), márc. 12.. június "Szt.-
Háromság " ntáni hétfőn, szept. 1.,

·nov. 5.
Szelnloz (Liptóm.), febr. 3., márc. 24.,

máj. 1., jún. 2b., nov. 2.
Szék, febr. 24., júl. 8., szept. 27., okt.

18., nov. 30.
Székesfehérvár, Invocavit vasárnap, Szt-

György, Szt.vlván, Dömötör és Ber-
talan hetében vasárnapon és hétíön •

8zéktlyhld (Biharm., febr. 19., máj.!.,
jún. 2'., szept. 29., nov. ss., dec. 26.
h&tekben péntek en. Ezenkiéül husvét
és pünkösd előtt csütörtökön és pén-
teken.

Székelykeresztur, febr. 21-24., mjJua
1-4., júl. 4-7., szept. 8-11.

Székelyudvarhely, Blljt közepe utáni szerda
és csüt., Urnap után kedden, okt.
4-6., dec. 19-22.

Székesut, jan. 25., júl. 27., okt. 23.
Szelistye (Szebenm. jún. 14., okt. 7.
Széltakut (Pozsonym.), ápr, 29., jún. 24.,

szept. 30., dec. 16.
Széleskut (Sopronm-), jún. 24-ik hete

csütörtökön nov. ö.
Szem.ak, Judica vasárnap előtt és ó-napt,

szerint Péter és Pál előtt két hettel
vasárnap é8 hétfő., okt. 3-ik vasá,rnap
•• hátfön.Sz.," (Répeze·), máj. 7., szept. 14. .:

Sz_~' Vi •••• zt, Mátyás, Husvét
,1 Leo, Orbán-, Margit-, Egyed-,'
L napok és Karácsony előtt
hétfón. ,

Szenárö, jan. 22., marc. 26 , aug. 1., okt.
4., megél. hétfőn.

8zanic, (Nyitram.), Pál forduló hétfön,'
Oculi vasárnap utáni kedden, Miserere
utáni hétfőn, Urnap v.ttni hétton. Ágos- .
ton napon, Minály után következő
második kedden, Erzsébet napja 6a
Tamás utáni hétfőn.

Szentágotha, Judica ntáni éa Sst ••Márion.
utáni hétfőn, dec. 21.

6zantenna (Uh Aradm.), fe~. 1., JaJ.
26., nov. ll., vasárnap vag 116tf6n,
esetleg a köv&tk&zó .•.asárnap tartatik.

8zlntantal, máj. ~~. 10., no .•.• li.
Szentantalfalva ( Illo), AntaJnap het ••.

nek szerda.
Szentannakápolna (S •• pesm.), július 26.,

okt, 4..
8zentbaláu, febr. a., Jjn. 12_, ango .21.
SzentUkálja (Zaiam.), Gyümölcsoltó~

Boldo gas5zony utáni hétfón.
8zentbenedek (Barsm.), jan. 25.,. máros.



19., Pünki'sd kedden es szept. I-ére
eső hét keddí napjára.

Szentbenedek (Vasm.), Farsang elötti.
BÖjti Kántor litú';:i Virág\,asárnap, Őrzi
Kántor utiini és K~rácsony elÖttillét~0r..

Szentbanedck (Erdély)) Pál fordul6, Pill'
kösu elötti kedden, szept, 2.

Szentdienes (Baranyam. " máre. 15., jún.
1., aug. 10., vasárnap esetén a r:'ii:L-
vetkező hétfön, okt. 9. utáni YUSár11':pbuesuvásár.

Szentegyházas (Oláhfalu), március 12.,
nov. 29.

Szentelek (Vasm.), jan. 22" ma.us 1(;.,
szept. 8., IlOV. 15. utáni kedden.

Szentendre, máj. 5., aug. 1., okt. ~O.,
hétföIf marhavásárral.

Szentgál (Veszprémm.), júl. tű-Jka lleté.
ben és szept. elso hétföjén álJatl'.

Szentgo thárd, mArc., jún., szept. és dec.
Kántor szerda utáni hétfön, Nagycsüt.,
m:lj. r., júl. 22., okt. 18.

Szentgróth (ZaIam.), febr. 3., márc. 12 ..
Husvét elött; szerda, jún. 24., júl. 13.,
szept. 1., nov. 13., Karácsony elöttiszerda.

Szentgyörgy (Barsm.), ápr. 25. és okt .. 9.
utáni hétfön és kedden.

Szentgyörgy (Esztergomm.) április 24.,nov. 30.
$zentgyörgy (Oláh-, Beszterczenaszódm.),

febr. 1., máj. 8., aug. 1., nov. 1-
Szentgyörgy (Pozsonym.), febr. 2i., ápr.

24., jún. 26., szept. 5., nov. 5. és dec.
21. hetében csütörtökön.

$zentgyörgy (Torontá1m.), ápr. 15., szept.15.
$zentgyőrgyvölgy (Zalam.), febr. 19., ápr,

12., jún. 8., aug. 10.
'Ze"tllona (laIam.), máj. 22., szept. 22.
$zentlmre (J.•NagykunSZOlnokm.), július

2-3. és nov. 18-1~. napj. kizarólagosmarhay.
$zentiván (Baranyam.), febr, 20., máj. 12.

hetéb. hétfön júL 4., szept. 14••.
Szentjános (Mosonm.), máre. 19.,. jún.

4., aug. 2'., nov. 11. hete hétfőjén.
Szt.-János (Morva_, Pozson~'m.), j< úbián

és Sebestyen Judica vasárnap utáni
, hétfön, jún., Ker. S~t.·János, aug.
. János fejvétele, okt. Simon.Juda.
Szentkereszt (Barsm.), febr. 2., ápr, 25.,

jún. 24.. aug. 15., szept. 2~. és nov.
21'ét követö hétfön és kedden.

Szentkereszt (ZaIam. , máj. 3., szepr, 14.
8zenlklrály (Baranyam.), máj. Áldozócs.

el. napon, jún. 27., szept. 21., nov. 2.
$zentlászló (Zalanl.J, apr. :O~., máj. 29.,jún. 2i.
$zentlászló (1'ordaaranyosm.), ápr. 17.,

okt. 28. E napokat megel. 3 napon atmarhav.
SzentlŐrincz (Baranyam. ), feb. 14., szept.4.
$zentmarglt (Sopronm.), jú.n. 24.
$zentmárton (Soronm.), febr. 2~., aug.

24. és okt. 15-ét mege!. kedden.
Izentmárton (1'ur6ezm.), febr. 2.1. után

és Püu!>ösd elötti hétfőn, aug. 10.,
szepr, 21. és nov. ll. utáni hétfő na-
pokon kirak6v., marhavásúl'ok e napo-
kat mege!. péntek. Ezen/övül május
~5-26. és !izept. 25-26. gyapjuvásárok.

Izentmárton (Györm.J, a Husvét ünnep
után követő csütörtökönf, aug. 21.,
nov. 11. Ha e napok egy ünnepre v.
vasárnapra esnek a rákövetkezö napon.

$zentmárton (Als6srtázsa, Vasm.), Hus-
vét utáni 2,od hétfőn, aug. lU. ésnov. jI.

Szentmártcnkáta, szept. l-ét megel. vasár-
nap és hétfőn.

Szentmihály, lásd Német-.
SzentmIklós, lásd Lajta_, Fertő-, Lipt6-

és Gyergyónevek alatt. '.
8zentmlktos (KÜküllőm.), ápr. 25., szept.

21., dec. 13.
$zentmlklós (Nagy_), április 5 - 6., jUlius

5-6., okt. 25-26.

Szentpéter (Őrí-, Vasm.), febr. 28., márc.
21., maj. 18., jún. 20., aug. 1., nov. 4.

Szentpéter (Komáromm.), febr. harmadik,
ápr. első, jún. második, szept. ha"ma-
dik csütörtök napján.

Szenlpéter(Német_, 'l'emesm.), aug.IG.án.
Ha a határnap vasárnapra esik, ugy
az azt követö hétfön.

Szenfpéter (üzdi-, Kolozsm.), júl. 12-'5.
Szentpál (lHag)'-, KOlozsm.), júl. 28.
Szenttamás, márc. 12., júl. 26., Elept.29.
Szentes, febr: 2., ápr. 2<., júl. 22., szept.

21-ét megel. szomb., YL3árn. és hétfon.
Szep es béla. lásd B~la.
SzepesoJaszi, ~eptuag. vasárnap hetében

hétfőn marha\., szerdán kirakóvásál',
Eus\'ét uténí kedden ldl'ukó és mar-
hav. eg) ütt, János fejYétele napján
kirakó_, két narpal előbb mal'havásár,
nov, 6. heté b. .hétfŐ;l marha-, szerdán
kirakóvásár.

SZ8n9sremete, febr. 2. utaní, apr, 14.
utáni, júl. 2. utáni és dec. s, utánihétfön.

SzepeSSzombat (Georgenberg), Vizkereszt,
Szt.-György, al;,',;', 24., nov. Mindszent
utáni hetekben csütörtökön.

Szepesvá"aljn, BójtkCz, máj. Áld. csüt.
hetében, júl. Margit.nap hetön, szept.
és dec. első hetében, hé tfón marhav.
és csüt, kirakóv" kivé\re ÁJd.-csüt.
hetét, ekkor a kirab;v. szmdán van.

Szep tk, máre. elso h6iföjén, dec. hö
Lueza napja eWtti hétfön.

SzepSI (Abaujm.J, a febr. 26., júl. 15.,
okt. 31. hetében hétföi napokon és
HUSVét, Pünkösd és Karácsony elötticsütöi tö],;:ön.

Széplak (Vasm.), jan. 22., marc, 22., aug.22., okt. 22.
Széplak (Biharm.), a böjt lllásodhetében,

Szt ••Györg)' elötti héten, Lőrinc hete,
okt. első hetében mindennap keddinapokon. .

Szerdahely, lásd Muraszerdahely.
Szerdahely (Szebenm.), febr. 24., júl. 27.,nov. 11.
Szerdahely (Duna-, Pozsonym.), jan. 18.,

Husvét elott 2 h~ttel, Keresztj. héten,
Jún. 27., júl. ~2., nov. ll. és dec. lS.iki
hetében, keddi napon.

Szeredujvároska, Gy.·Szt. febr. 2., jún.
Szt.-Iván, aug. N.-BolcI.-Assz. és o-ld.
Terézia napok hetében J csütörtökön
marhav. utáni hétfon kirakóv.

S'ze' ed a, lásd Csikszereda.
Szereda (Maros.), febr. 21-24., július

28-30., dec. 7-10.
Szerednye, máj. 2.; jún. 13.,júl. 12., aug.

28., szept. 8. és .110\', 5. után követ_
kező hétfőn. Továbbá .<\ldozÓcsütőrt.,
Urnap és Jakabnap utüní hétfön juhv.

Szerencs, jan. 7., apr. '2.7., aug. ]6.,
nov. 2. .

SzlJágycseh, jan. 4., febr. 15., márc. 15.,
[ún., 7., szept. 13., okt. 25., dec. J3.

SZiJágysOmlyó, márc. 20., jún ~"., szepr.
25 és dec. 18. hetekben, csütörtökés pénteken. .

\ Szigetvár. jan. 25., tipr. 24., jún ]3'1
aug. 2., sze!,t 29. és nov. J:J. Jlete
hétfő és kedden.

Szlkazó, febr. 6., máj. 1., júl. 22., szept.
8., nov. 11. hete vasárn. és hétfön. .

Szil (Somogym ), márc. 1., máj. 10, aug.
6., nov. 19.

Szil! (Sopronm.). ápr. 24., Bertalan nap.
ján, ünnep esctén az utánok követ_
kező hétfön, ~lindszent és Karácsony
utáni hétfön.

Szina (Abaujm.), márc., máj 1 szept., nov.
hónapok második péntekjén. Ha ez
ünnep, a következö pénteken.

Szinna IZemplénm.). jan~ 30., márc. 22.,
jún. 23., szept. 4

Szlnye. jan. 15, márc. 26., jún. 27.,ok. 15.
Szlnn'rváralja. Felixnap, Gyulanap, Incze.

és Teréznap hetéb. hétfön és kedden.

Szirák (Nógl'ádm.), máro. 5-6., n:ájt~s
']5-16., szept. 8-lj, nov, :!6-27.
napokat mege!. hétfön és kedc.!en.

SZivagy, lásd j'·elsöSzivág)'.
Szje/nicz (Li.('tóm-), fe!'r. s., Oculi vas.;r-

nap, maj. 1., JUl. 20 , nov. 2.
S.kacsányi (Nyitram ), Fábián és Sebes-

tyén, Szt.·Márk ev., Szt .•Prokop, )lária
szur., Mindszent nap Után kö\'etk. keud
~t'6t~k~~~hIv~bián és Sebe~'én nap

5zklenó, febr. 14-15., '-irág"'lsúl'nnp,.
:':;zent-Háromság és Istvan király Utáni
hétfön és I,edden.

Szobb, jan. Remete Pál, ;ípr. ])cZ>ü ""p,
jún. Szt .. Lasz lö es okt. Sz t ; \' endel
elötti hétfö és kedd napokon.

SzoboszIó (Hajdu-), Virágvasárn. követo
és Aldozócsüt. hete llétfön, j lll. első

hétföjén, Drmeternap hetébe!! hétfő;
Szobotiszt, Mátyás napján, Husvét utáni

hétfőn Mária mennybemenetele, Máté
nap, Lukács nap, Mária fogantatásautáni nap.

Szobránoz, Ramv. szerdán, Dlárc. 25.
(GYümöICsoltó-Boldogassz.), Pünkösd,
júl. 2. (SarJós-HOldogassz), aug. 2'0.,
szept. 8., nov. ll. és Karáésoll)' utáni

I szerda napokon. •
Szolnok, febr. :!4., máj. 18., szepr, 8.,

nov. 5., ha szept. 8 .. vasül'napra cstk,
vagy az ünnepen és után következő
napon, különben a hét elózó vasarn.
és hétf~jén.

SZO/yva (Beregm.), marc, 19., ápr, 24.,
\ júl, 29.. szepr, 29·ik hetében Csütör-tökön.
SzomOlány, Feteke vasárnap utáni csü.

törtökön, Áldozócsütört. eJött szentán,
szept. 7., nov. 25.

Szombathely, Hushagyókedd elött kedd
és szerda, Szt -György, elóttí kedd
és Szerda, Kisasszony elötti kedd és

. szerda és András nap előtti kedd ésszerda.
Szombat, J. SzepeSszombat.
Szomolnok, Nagycsütörtök; úrnap utáni

szomb., júl. 2., nov. 24., dec. 21.
SZÖigyén (Eszterg-omm.), J özser, úrnap,

Kisasszony és Advent hetében hétlo
marha- és kedden kirak6v.; szept. 2V.

Szől/os, J. Garam_, Herceg_ és Nagy_
nevek alatt.

Sző!iösgyörök (Somogym.J, márc. 21.,
máj. 16., szept. II., okt. 18

Szőny (0-:, márc. 4., máj. 1'6., júl. 17.
szept, 13·At követő hétfö napoko»,

Szorégn (1'orontálm ), febr. 24., apr, '"O .•
júl. lö., szept. 14.

Stanisits- (Hácsm.), áp!' 12. es okt. 4-ét
megcL hétfői napox on.

Sztara «Zernplénm.), j an , 22., jún 24.,
júl. 26., dec. 3u.

Sztrazsa lSbepesm ), marc, Remini-sCC1"e,.
jún. 15., szept ].;g-yed, nov. Szt .. ~LiJ"
ton után mindig szel'd{m.

Sztropko (Zemplénm), GyertyaSzentelö.
Husvét, l\eresztjúló napok, Cl'l1ap.
Péter-Pál, Bert1ilan, Szt.-~'lihál'y, Simon_
Juda és Lucza nap hetében kedden
ha e nap ünnepre (esik, úgy il megel .•.kedden.

SZucsany (Tur6czm.), jan. 17., apr. 25 .•
máj .• 6., júl. 25., szept. 12., okt. 17.

Szuha (Poz~onym.), luál·C. 21., júl. 27.,
aug. 2!J" nov. 9.

Szuiok (Somogym.), HUSvét, Pünkösd és
Lukács nap elöt, hétfön.

Szvidnik (Felső-J, jan. j ~ "ó'napt szerint
Fekete vlisárnap után, máj. 6., jún.
7., aug. 2., szept 21., okt. 2,.

SzVedlér(Szepesm.), Vizkeresztés György
nap után héttön, Ul'nap után péntek en,.
Mihály ut~n hétfon baromvásürra!ÖSszekötve.

Tab, ápj·. 11 ,jún 2., aug. 1., szept. 21.
Tabajd, febr. 3-4., máj, 24-25., aug.

30-31., nov. 8 ~.
Tállya (Zempléum J, jan. 22, ápr. 4.•



jón. 27., okt. 19.
Tamási (Tolnarn.), febr. é. máj. Kántor.

nap elötti júl. Magdolna elött, szept.
Kántor előtt, dec. Kántor elött hétfön
és kedden.

Tapolcsány (Nagy-, Nyitram.), jan. Do-
rottya, fehl'. Antal, márc. Gergely,
marc. Ivó jún. Iván, jú\. Mária-Mag-
dolna. aug. Bertalan, szept, Máté és
nov. Lipót nap hetének csütörtökén
marhav., utáni kedden kirakóv,

Tapolcsány' (Kis-, Barsm.), jan. 6., febr.
24., júl. 16., nov. 25. csak kirakóv.

Tapolcza (Zalarn. ), aug. 16., dec. 6.
Táplóbicske, febr. 7., máj. 7. és szept. 8.

hetében vasárnap és hétfőjén.
Tápiógyörgye, múrc. 1., máj. 5., aug. 31.
Tápiószele, jan. 1., Apr. 1., júl. 2. és okt.

15-lke heteiben hétfői napokon.
Tarosa (Moscnm.", marc. 16, máj. S.,

nov. 14.
Tarozai, febr. 3., márc. 10, máj. 5., aug.

4., szept. 29., nov. 10 utáni hétíön ,
ünnep esetén a mege\. hétfőn

Tarjin (Kornáromm.), márc. 31., máj. 18,
aug. 4., okt. 6.

Tarnocz (Liptóm.), febr. 24., Pünkösd
utáni kedden, aug. 10., okt. 16., dec.
3. .

Tarpa (~{ezö-), marc. 19., jún, 11., okt. 8.
Tasnád, .Bálint hetében pénteken ; HUB-

vét elötti csütörtök; máj. Szaniszló;
júl. .Sarí. B -Assz.v ; szept, Kisassz. ;
• kt. Gál és nov. Márton nap heteiben
pénteken.

Tata, Husvét utáni héten kedd és szerda
Pünkösd utáni héten kedd és szerdat

aug. 27-28 , nov. 5-6.
Tauoz, ápr. első és aug. utolsó vasáru.

elötti szo mbat.
Teke, febr. 1., máj. 1., jún. 27., nov. 6.
Telegd Biharm.), ápr. 3-ik és dec. elsó

Iletén szerda napon.
Telegdl-Baeon, jan. 21., ápr. 13., júl 31"

okt. 7.
Temerin (Bácsm.), febr. 25., máj. 5,

szept. 4. és nov, 22. hetében vasár ,
_ap és bétfón.

lemesvar, márc. 19., jún. 1., aug. 15.,
szept 29., dec. 18. csütörtöktél 5
• apig.

Tenke (Biharrn.), márc., jún, szept. és
dec. 4·il{ heteiben hétfön.

Tepla (Lipótm.), jan. 16., márc. 12, jún.
10., aug. 16., nov. 15., Miklós napon.

Tep:itz (Trencseurn '), márc. 1., jún. 29.,
szcpt. 1 , dec. s.

Terebes (Töke-), jan. 10., máj. 5, aug.
1., okt. F·.

hrebes (Tur-), ápr. 6. és -okt, 13, heté-
nek hétfö és kedd.

Teregova Szörényrn.), jan. 19., Husvét
után pénteken, júl. Ii, és Szt.-Deme-
tert mcgeí. pén.ckcn.

Tevel (I'olnam.)í ,,'cl'onika, Szt.·Háromság
'I'ekla után hétíön.

T~csö, 6-naptár szerínt Virágvasárnap;
Péter és Pál j Urszin változás j Bold »

Assz. és Ujév napja hctében hétfön
es kedden, ünnep eseten a következö
héten hétfön és kedden, esetleg kedd
es szerdán.

~égiás (Hajdum.), jan. 28, máj 10, aug.
l8., okt. 29. hete csütört.

Téthszen1kut, máj. 16., után követkesö
és nov. 1. után következö csüt.

Tihany (Zalam.), ápr.' 24. és júl. 24-ét
követö kedden.

Tinye, jan. 5., marc, 5., jún' 15. és okt.
2. hetén hétrón.

Tiszoloz (Theissholz), jan. 17., máj. 19.,
aug. 10., nov. 5.

Tis Ina (Vasm.), febr 25., jún. 5., szept.
9.

TIszaföldvár (Júsznagykunszolnokm.),
JOárc. 24., jún. S., aug. 29., okt. 11.
míndig vasárnap és héttőn.

Tiszaf'tildvar (Bácsbodrogm.), márc, 24.,
máj. 20., aug. 22.

nlzsfUred, jan. 4., ápr. 15., aug. C.,
okt. 3. hete csütörtök és péntek.

nszakürth, máj. 20., szept. 30. hetének
vasárnap és héttőn.

TIszalÖk, máj. ló., júl. 10, aug. 21.,
szept. 25., nov. 27. hetében csütör-
tökön ..

TIszaluoz, jan. 5., ápr. 15., [ül. 10., nov. 5.
TlszanánB, febr. 24 , máj. 1., aug. 4. és

okt. 15. vasárnap, esetleg, amegel.
vasárnapokon.

TIszaörs, máj. és dec. hó első hétfőjén.
Tllzaszalók, febr. 16., máj. 18 .. aug. 20.

és nov. 11. hetének vasárn. és hétfőn.
Tlsza-Szt--lmre, jan. 2-3., nov. '18-19.,

csak marhav.
Tlszatarján (Borsodm.), ápr. 5, júl. 30.,

szept. 10., nov. 30. E napokat megél.
héttőn auatv.

TIszaujlak, Vizkereszt, márc. Gergely,
apr. Szt.-György jún. Alajos, aug.
Bolg.-Assz. és n6v. Erzsébet nap után
követő szerda éz csütörték.

TItol, ápr. 6., aug. 22. és okt. 20. heté-
ben hétfő és kedden, ha e napok
egyike ünnepre esik, a következő
napon.

Tokaj, márc. 24., jún. 23., júl. 22., szept.
22., okt. 27., dec. 22. hetében hétfőn ;
ünnep esetén a következő hétfőn.

Tolosva, ápr. ~., Jún. 22., szept. 9., nov.
10.; ünnep esetén a mege\. hétt'ön.

Tnlna, máj. első hétfőn, jún. Hi., aug.
10., nov. 5.

Topánfalva, ö-naptár szerínt Virágvasár-
nap elötti péntek; 6-naptár szarint
Pünkösd elötti pénteken ; júl. 9., aug.
28., nov. 5. E napokat megél. 3 napon
át marhav.

Topolya, ápr. 18., júl. 13 és okt. 4. nap-
ját megél. vasárnap és hétfön.

Toponár, ápr. 25., Szt.-Háromság vasár-
nap utáni napon; aug. 25., nov. ll.

Tcplicza. 1. Oláhtoplicza.
Torda (Tordaaranyosm.), Hamvazószerda,

utáni szombat; ápr. 24., JÚII. 24., szept.
9., dec. 6. E nap megel. 3 napon At
marhav.

Torna, febr. 2., marc. 19., máj. 1., szept,
1., okt, 26., nov. 25. Ha e napok nem
csütörtökre esnek, megel. csütörtökön .

Tornalja, marc. 14-15, máj ~ 1-22.,
okt 14-15 .. dec. 2- 3.

Torua (Bácsm.), jún. 1i., okt. 2.
Tornya, ápr. Vicenap előtti vasárnnp 1

Péter-Pál és nov. 17-ikét (Gergely!
követő vasárnap.

Toroozkó, máj. 16., okt. 10. E napokat
megel. 3 napon at marhav.

Torontál-Vásarhely(Torontálm. ,jún. 20-át
mege!. pénteken és szombaton orszá-
gos kirak6v. és állatv.

Tovarlsova, febr. 2., nov. 16.
. Törosvar, aug. 8., okt. 6.
Török-Blcse, márc, 25., aug. 17., old. 3.

vasárnapon, esetleg amegel. vasár-
napon.

Török-Kanlzsa, máj. 1., aug. 1., nov 1.
Tiirökkoppány, ápr. és okt. első hétfőjén.
Török-Szt.-Mlklós, jan. 10 , ápr. 17., jún.

26 , okt. 4.
Tövis (Alsö-Fehérm.), febr. 20., aug.

24-27., nov. 4--7. Kirak6vásárok előtt
1-1 nap állaty.

Tótkeszl (Tolnam j, Szt,-G)'örgy elötti
Nagyboldogassz. és Márton napokat
magában fog!. hét hétfő és kedden.

Tót-Pelsooz, marc. 11. és 12. júl. 14-15.,
szept. 6-7., uov. 18-14.

Sót-Szentmárton (Zaiam.), jún. 13., nov.
11.

Tótvárad, jau. 19., 6-naptár szerint Hus-
vét utáni csütörtök, 6-nap tar szelint
Vrnap szept, 26.

Tót-Próna (Turöczm.). Gergely nap.
Rogate utáni hétfó, Jakab nap, Pál
nap.

nencsén, febr. Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ; Husvét után Oktavíán ; Pün-

kösd ; júl. Sarló-Botuug assznny ; aug.
Péter; sz.ept. Kereszt felmagasztalás;
okt. Lukacs; nov. András napján.

Trsztena (Arvam.), Dorottya napja utáni
hétfön, ápr. 24., Pünkösd utáni ked-
den, júl. 16. Nagyboldogasszony és
Márton napja után hétfön.

Turkeve, ápr 1., jún. 20., dec. 6. hetéb.
vasárnap és hétfön. Ha e napok hét-
köznapra esnek, elötti vasárnap és
héttőn.

Tura (Ó-Nyitram.), Vízkereszt, Judica,
Exaudí, Szt.-Iván, Nagyboldogasszony,
Szt -Mihály, Szt.-Katalin utáni kedden.
A kir aköv. elött mindig marhav.

Tura (Pestm.), apr. 1~., okt. 10-ét kö-:
vetö vasárnap és hétfőn.

Turán (Turöcsm.), jan. 5., Pünkösd hét-
fön, nov. 5.

Turoz, jún. 24., szept. 2. hetében' hétfön
és kedden.

Turdossin (Arvam.), jan. 26" máj. 1.,
szept. 14 .. nov. 6.

Turnisoha (Zalarn.), Husvét után 2-ik
héffő; Pünkösd elötti csutört. ; Antal;
Nagyboldogasszony előtt csütörtök;
Kisasszony utáni nap es Fekete hé~
csütörtökjén és okt. 4·én.

Turóoz-Szt.-Márton, lásd Szt.-Mártoll.
TUrje, Belsö-, (ZaIam.), febr. 24., ápr.

24., júl. 24.; szept. 29.
Tüs'kevár, febr. 2.!, jún. 14., júl. 22.,

szept. 8 mindig hétfőn.
Ubres (Ungm.), marc. 19 előtt, ápr. 24•

előtt jún. János nap előtt és nov 1.
elötti seerdán.

Udvard (Komáromm.), jún. elsö hetében,
Őrangyal betében hétfön és kedden.

Udvachely, Székely. (Udvarhelym.), bájt
közepe után való legközelebbi szer-
dán és csütörtökön. Vrnap utáni hét-
főn és kedden okt. 4-5. és végre deo.
21-22. napján mindenikét megel. 3-3
napi marhavásárral. Ha akár a kirakó-,
akár amarhavásárok elsö napja űn .•
nepre esik, a következö napo kezdó-
dik a vásáro

Ugra (Kisküküllőm.), Quasimodo utáni
csütörtökön, szept. 16.

Uj·Arad (Temesm.), marc, 1., jún. 16.,
okt. 18. /

Ujbánya (Barsm.), jan. Vizkereszt utáni
. hétíön, márc. 12., Aldozócsütört. előtt

szerdán, jún. 24., szept, 7., l1J)V. 19.
A megel. napokon marhav.

Ujegyház febr. 3.,·Krisztus menybemene-
tele utáni napon és okt. 16. utáni
nétíön.

Ujfalu, máj. lB., aug. 29., okt. 15., dec 6.
Ujfalu (Torontálm ), jún, 22., ango 15.
Uj-Galgócz (Borsodrn ), Husvét hétfön.
Ujkécs e (Pestm ), febr. 20., máj, 15.,

júl. 31., nov. 3.
Ujlak (Nyitram.), jan. 1-3., marc. 19-21.,

máj. 21-23., júl. 30., aug. 1., nov.
19 21, dec. 17-19

Ujlak (Bodzás-, Zemplénm.), jan. 18.,
márc, 24., júl. 14., okt. 17.

Ujpest, feb'!' , máj., júl. és okt. 15-ét kö-
vetö vasárnap.

Ujpécs, ábr. 4., aug. 10., okt. 28. vasár-
, napon.
Uj-Szlváoz (Bácsrn.), ápr. 3., jún. 10.,

szept. 23. vasárnap vagy hétfön, eset-
leg a mege!. vasárnap és hétfön.

Uj-SzÖr.y, jan. 6. és szept. 1. hetében
héttöri.

Ujváros (Balmaz-), febr. 2., máj. 25.,
aug. 14., nov. 19. hetében szerdán.

Ujvároska (Nyitram.), márc. Oculi, aug.
Szt -István, nov. Szt.-Lípöt, napot kö-
vetö keddi napokon -.

Uj-Vervász, márc 28., jún. 2. és szept,
12-ét mege!. vasáru. és hétlőn.

Ujvldék, .••.tuáre. 20., máj. 19., aug. 10.,
okt. 2~.

Ulma (Ternesm.), máj. 26., ango 18.
Und (Sopronm.), marc. 20., máj. 11., jún.

sc . szept. 9.
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Ungvár, jan. 25., marc, 12-ét Áldoz6cB.
Urnap, júl. 25., ssept. 8. és 29., ugy
DOV. 29. megel. hétfőn és kedden or-
Izágos kirak6v., továbbá Áldoz6csüt.,
Urnap, júl. 25. után következő hétfőn,
kedden és szerdán juh- és gyapjuv.

Uazod (Pestm.), szept. l-ét megel. hét-
főn marhav.

Uzdln (Ozora), máj. 10•• szept. 12-
Uzdl-Szt.-Pét.r, júl. 15., megel. , nap

marhav.
Uzon, marc. 18-19., miT.' 24.-26" dec •.

6-6.
Üllő, marc. 4. és aug. 10-6t meielózó

hétfón.
lirmény (Nyítrarn.), jan. 3-4., marc.

16-19., máj. 27-30., júl. 26-27.,
n8llt. 6~iI., DOV. 28-30.

V••• (Fehérm.), febr. 20" máj. 16., aug.
16.,-ok t. 20.

Vá.z, Husvét elötti, SarI6s-Boldogassz,
Gál és Tamás nap előtti vasárnap és
hétfőn.

Vadász (Afadm.), ápr. 7., Jún. 24. és okt.'
2-ik vaSárnapján.

Vadkert INógrádm.), jan. 2., ápr. 21-22.,
júl. 21-22., szept. 22-23.

Vadkert (Pestrn.), ápr. Szt.-György heté-
ben vasárnap éa h6tfón, nov. 1. meg-
el. vasárna!!.

Vág-Ujhely, Septauges, Remínísc. , Quasi-
modo, Szt.-Háromság,· Prokop , Mária
születése, Urszine változása Mindszt;
és Tamás napok utáni hétfón. A kira-
k6v. elötti csütörtökön marhav.

Valnló (Baranyam.), márc. Gergely, júl.
Sarl6s-Boldogasszony, okt. Fereric és
dec. Luca nap hetében hétfőn.

Vaja (Szabolcsm.), aug. 1. hétfőjén.
Va).aháta, márc 19., aug. 20.
Vajdarétse, jan. 18-19., aug. 1-2.
Vajda-Hunyad, 6-naptár szerint Laetáre

elötti szembuton és Áldozócsütörtök,
júl. 11., nov. 13.

VaJ.a-Kamarás, marc. 19., júl. 24.
Val pó-Szentivin, dec. 6.
V"yemáre (Krassom,),' 6-naptár szerint

Husvét elötti csütörtökön és okt. 26.
Vámos-Mikola (Hontm.), jún. 22-ike és

szept, zs-tke elötti hétfőn állato, ked-
den kirakóv.

Vámos-Pérel, jan. Károly, máj. Zsigmond,
aug. Lajos nov. Katalin nap hetében
hettőn.

VarlH1nó, febr 15-16., ápr. 26 - 26., júl.
2-3., aug. 21-22., dec. 5-6., ünnep
esetén a követö napon.

Varasd (Tclnam ). ápr. 24, jún. 2<!., júl.
25., nov. 5.

Varadia ('l'emesm.), ápr. 22., szept. 2.
Varna (Trencsénrn.), jan Jézus neve-

napja, Laetare"Vasárnap, Szt.-Három-
ság vasárnap, júl Margit, szept, Mária
nevén, első Advent vasárnap.

Vanány rAradm ), okt. 2.
Váralja (Krasznaho rka), marc. 19., jún.

26 , szept 26, dec. ti •
Varias, apr. 1., szept. 1., dec. 1.
Varal a, lásd Bodókő, Szepes, Szinyér,

Znió neve alatt.
Várhely (Hunyadrn.), é-naptár szerint

Husvét után követő 2 szombaton,
okt. 2·1.

Várl (Beregm.), jan. 28, ápr. 5-6., máj.
24-2'; , jún. 21-22., aug. 30-31., okt.
18-19., dec. 20-21.

Várkony (Borsodm.j, ápr. lsö és okt.
első hétfön.

Vármallék (Vasm.), Rogate hétfőn, Adv.
első hétfőjén, .

Városi od. febr. 13., szept 17.
Vásárnaly (Veszprém.), m árc. 20-21.,

júl 17.
V.\sarhely (Somlyó-, Veszprérum ), marc.

Benedek, júl. Margi; Bzept., Lambert,
dec. karácsony hetében hétfön.

Vaskoh, febr., ápr., jún., aug., okt. é.
dec. h6 első péntekjén.

Vasvár, jan 27_, márc. 15.,. máj 3 1 jún.

18., aug. 10., ssept. 29" nov. 10.
Vásárosnam6ny, Hushagyökedd utáni hét-

fön, jún. MedAnl nap hét hétfőn,
szept. 8. Kísasssony) utáni hétfőn,
dec. Luca nap hetén hétfőn.

Vi.árut (Pozsonym.), febr. 24., Jún. IS.,
aug. 20. 6s okt. 15. héten kedden

Vaneol, jan. 4., ápr. 5., jún. 28., szept.
24.

V60s (Máros-), júl. 2.
VMeny (Mosonm ), )IláJ. 1., nov. 2.
Vémand (Baranyam.), márc. 28., Júl. 17.

és szept. 30-án l<izár61agos állatv.
Veiincze (Fehérm.), 27 , aug. 7., nov. 6.
V.lkápola (Barsm.), febr. 3-4 .. márc.

27-28., máj. 30-31.,jún. 12-13., auc.
29-30., dec. 11-12.

V.rhó (Nyítram. ), Ujév, Sexages, Virág.
vasárnap, Cantate, Szt.- Vitusz; marc.
Magdolna, Kereszt felmagasztalás és
Márton nap hete kedd napjain A ki-
rak6v. előttí hetében pénteken marha-
vásáro

Verbóoz (Nyitram.), jan. 21., ápr. 7.,
máj. 13., jún. 17.., szept. 2., nov. 4.

Verebély, . febr. 1., márc. 22., ápr. 26 .
jún. 28., aug. 2" szept, 27., nov. 22.
és dec. 20.

Vereozke (Alaö-), jan. Vizkereszt márc,
Elek, ápr. Szt .•György, jún. Péter és
Pál, aug. Mária és okt. Paraszkava
nap hetében szerdá és csütörtökön.

Verespatak, marc. utáni és okt. 2-ik he-
tében péntek és szomuaton.

Vermes, máj. 8., okt. ll.
VerŐOZ8,jan. 6., máj. 1-
Verpelét (Hevesm.), jan. 18.. ápr. 24.,

júl. 2i. és okt 31. Ha hétfőre esnek,
előtte való hétfőn.

Verseez (Ternesm.), Gyertyaszentelő előtt,
Virágv. előtt, aug. 1. vasái nap , okt.
utolsó vasárnap, mindig péntektől hét-
föig. •

Veszprém, jan. 6., febr. U., márc. 12.,
Gergely máj. 4., aug. 10" szept. 21.
és dec. 6. hetében hétfőn és kedde •.

Vép (Vasm.), jan. 25.. Fehér vasárnap
után hétfön, Áldozócs. elötti szerdán,
Péter és Pál és István király előtlt
napon és nov. 5.

Vldovecz (Zaiam ), ápr 25., okt. 18.
Világos (Aradrn.), bőjt közepe, JÚD. r-ét

követö vasárnap, aug. 2-ik hete és
Szt -András nap hetében vasárnap, a
júniusi vásárt kivéve az 6-naptár
szerint.

Vlllány (Baranyum.), ápr. 4., okt. 31
Vlnga '(Temesm.), Atdoz öcs. előtt. Szt-

István és Szt.-Mihály napía után pén-
tek, szombat és vasárnap. I

'Vlsk, az 6-naptár szerint: Szt -Pál , Szt.-
György, Szt.-JÚnos 68 Demeter, nap
hetében, hétfőn és kedden, ünnep
esetén következö hétlőn és kedden.

VIszló, apr. 1., júl. 13., okt. 2';.
Vlssó (Felsö-, Mármarosm.), máj. 11-12.,

aug. 10-ll., nov. 9-'0.
VIttenOl, jan. 20., márc. 19., ''''ij. 6.,

jún 24., aug. 24., okt. 1 G.
VItakna, ápr 1.. aug. 6., dec. iO.
Voila, máj. 5.\ aug ~8.
Vojtá:" máj. 7., szept, 1.
Volóoz, (Beregm ), ápr.. JUl1., aug. és

okt. h6 első szerda és csütörtök.
Vörosmart, febr. 14, üpr. 4., júl. 6.,

okt 26.
Voro,var (Vasm.), Vizkereszt utáni hét-

fön, Keresztjár6 h é: , Péter és Pál,
Anna nap, Mindszent nap litáni hétfön.

Vörs (Somogym.), ápr. 3. és júl. -5. után
követő héttőn.

Vrány, ápr. 13, júl. 11., nov. 7
ZábDla, Hamvazószerda elött, Szt -Janos,

Ferenc és Katalin ut. míndíg pénteken.
Zagyva-:lón, minden hó ő-ét köverö ked-

den.
Zakaméne-Xlln (Arvnm). IllCrj 25. és

szept. 2Y. utáni második hétfőn.
Za~ány. jún. 24.

/
::;:AJ

Zala (Somogym.), Apr. 1., máj. 15., aug.rs., okt. _.
lala-Apathi, lásd Apáti.
ZalaJuir, Szt.-Gergely elötti, Nag)"boldog-

asszony utáni, Advent másodtk vasar-
nap utáni kedden.

Zala-!gerueg, febr. 114., Virágvasárnap,
Szent-György utáni hétfön, Pünkösd
utáni kedden, júl. 22 , szept. 9., okt.
28., nov. 30., dec. 28.

Zala-Lövő, Apr. 1., máj. IS., aug. 29.,
nov. 5.

lalavár, febr. 24., júl. 26 .
Zalatna, marc. 1-3., júl. 16-18., aug.·

30-~1. és szept. 1-
Zaránd (Aradm.), 6-naptár szerint Ham-

vazószerda utáni vasárnap, ii-naptár
szerint Boldogasszony napja é. dec.
17. elötti vasárnapoken.

Zay-U!lJ'.óoz,bójt 3-ik vasár-nap, Aana nap
és Szt.-Márton után hétfön.

Zám (Hunyadrn.), jan. 28., nagybőjt 4..
hetében szerdán , jún. 2., júl. 20., ssept.
10. és 26., dec. 12-én.

Zboró. febr. 25., jún. 25., okt. 28., lIec. 28.
Zellz (Barsm.), lebr. '2. betéb., "pr. ~6-ét

megel. héten. Urnap hetében, júk 31.,
aug. 31-én, szept. 8. és nov. 19. hetek-
ben,. hétton és kedden.

Zemplén, febr. 24., jún. 2., KOV. St.,
dec. 21.

Zenta (Bácsrn.), marc. 26., jún. !lí!.,-al.lg.
17. é, nov. 19-ét aiegeí. vasárnap ée
hétfőn.

Ze.telke, márc. 30., szept. 14.
Z.rn.st, máj. 31., nov. 2<1.
Z.nt.alka, máj. <lO., szept. 3-5.
Zllhyfalva (Torontátm }, ápr. 4., elot. 15.
ZH'fer (Pozsonym.), jún. s., nov. :!;Ö.
ZlIah, márc., jún., szept. és ies. 10.8-

napok első szerda és csütörtökö •.
Zlroz, márc. 19., máj. 1., júl. 26., szept.

29., szept. 40.
Znló-VáraIJa, jan. 7., Husvét elöllti sz er-

dán, Pünkösd utáni kedden, Sacnt-.
Mihály és Miklós nap.

Zólyom-Llpole, jan. 6., Septuagesima,
Pünkösd utáni nap, júl. 20., okt. 4.

ZÓlyom, január 12. marhavasár az wtám
következő napon kirakóvásár, február
23-2-1. kírakövús..r, Nag ycsiuc i .ok
marhavásár, április ;! '~án marhave.súr,
Urnap után következő két napkirakó-,
július 26. marhavásár, szeptember t.,
november 19. és december 21. napján
kirakóvásárok. .

zomba-;- apr. 1$., júl. 26., hete szc r.la,
nov. 7.

Zombor (Kis-T'orontálm.) ,
augusztus 10.) október
vasamapra esik, a vásár
",asámap tartatik.

Zombor (BácSIl1.),· Gyüm-Oltó-Bold-Asss.
napja, o-naptár szerint Nv-Bo ld.vAssz.
nov. 25.

Z"rány (M080nm.), ápr. 20., jún. 29.,
okt. 9., dec. 4.

Zsámbék, febr. 4., jún. 24. és okt. 28-át
követö csütörtökön él pénteke. és
ápr. 24-ét magába foglaló hét csürör-
tök és pénteken.

Zsarnócza (Barsm.), jan. 20., Gyümölcs-
oltó-Boldogasszony, márc. 25., máj.
1., Szt.-Hároms:í.g vasárnap, jún. 25 •
okt 31. és dec. 13-ika utáni ltétröu
es kedden.

Zslbó, február 13-14, május {-5., júl.
10-11., október JO ·11., december
17 -J8.

Zsomolya, március 19., június 20., szep-
tember 8., novernber ll. nundig va-
sárnap.

Zso1na, február Dorottya, Husvét, Ur-
nap. Szt.-István, okt6ber Gál apát éa
december Luca utáni követö héttőn.

Zsombor (M.-N, Kolozsm.), DOY. 22.

április 15..
J8. Ha nem
a megelözo

I

\
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- :Millió meg millió ember
meggyőződött róla, hogy

Dr. Vértes-féle Sósborszesz (F/c ren c
pál in k a)

használatban a leghatásosabb, legta-
karékosabb, erőt és fiatalságot ad.

A hálalevelek ezrei bizonyítják, hogy fáradtságnál, léghuzam, meghülés yagy ned-
vesség által keletkezett fájdalmaknál egyetlenegy bedörzsölés elegendő arra, hogy
a fájdalmak rögtön megszünjenek, a frisseség, egészség, munkaképesség ismét visz-

Védjegy szatéfjen. De ügyelni kell a meHékeIt parasztvédjegyre és a névre : Dr. Vért •• -
féle Sósborszesz. - Sem balzsam, sem fluid, sem más bedörzsölőszer nem pó-

tolhatja a Dr. Vértes-féle Sósborszeszt, mely kétszer oly kiadós mint bármely utánzata és a legolcsóbb,
mert már néhány csöpp belőle elegendő, mostantól kezdve pedig még erősebb minőségben lesz
készitve, ugy, hogyezentul használatban még kiad6sabb és takarek •• abb. Akit rheuma, C8ÚZ,
kiszvény, oldalszIráa, szaggatáa, bénulás, nyilamlás gyötör, akinek a lába, keze, feje, melle, hasa, torka,
háta, dereka vagy gytm ra fáj, ne mulassza .el a Dr. Vértes-féle Sósborszeszt megrendelni, mely erő-
sítí az ízmokat, megacélositja az idegeket és az egész test rugékonyságát emeli. A legsokoldalubb
píperecíkk, mint haj-, száj- és arcv.z, mint izzadáselleni- és fertőtlenítőszer kítünő szolgálatot tesz.
Nélkülözhetetlen háztszer tehát fiatalnak és öregnek, szellemileg és testileg megeróltetettnek, szen-

védőknek és egészségesnek.

I nagy, 2 egyuerü vagy 4 próbaüveg 7 It 20 fillér 'rankó.
2 nagy, 4 egyszerü vagy ~ próbaüveg 12 K 'rankó.

VERTES LAJOS Su s q v ó qv s z er t á r á b ö l, LUGOS 132. szám.

a
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eseteiben legelőnyösebben alkalmazható a Vértes gyógyszerész-féle

V' A S M É'S ZS Z Ö R P
Hatása tüdőhurutnál, tüdővésznél, köhögésnél é5 mellfájda1maknál
·.,érköpésn~l. sápkórnál, várszegény.égn~1 sannak következményeinél,
angolkórnál, valamint üdülé~nél, mint erősítő, á légzőszervekbe jótékony
hatásu, .ízzadtságot csökkentő, muratkozik. Görvélyes (angol kóros) gyerme-
keknél, olyanoknál, akik a növésben visszamaradtak, akik -gyenge testüek,
betegesek, a kóros tünetek gyorsan eltünnek és tartós jólét következik be,
a gyermekek erősek és vidámak lesznek és rózsás, telt arcot kapnak. Ser-
dülő lányoknál. a krítíkus kerban lévő asszonyoknál, szabálytalan havi tisz-
tulásnál kiváló sikerek érettek el.

Katonák, kik kírnerülve és megtámadva tértek vissza a harctérről,
előszeretettel s gyöngített szervezetük erősbitésére és helyreállitás ára nagy
haszonnal veszik Vértes gyógyszerész vasmész-sz ·rpjét.

1 palack Vértes-féle Vasmészszlrp postán bérmentesen küldve,
6 korona, Teljes Imrára rendesen szükségelt 4 üveg ára 17 korona bér-
mentve és ingyen csomagolással. Valódi minőségben egyedül kapható:

IVÉRTES LAJOS .Sasqvóqvszertárából, LUGOS 132.



Na~éÓnylabdacsok, Vértes-félék, székrekedés és r
eldugulás ellen a legbiztosabb hashajtó-

szer, mely vértisztitó kurára is igen alkalmas és
ezért különösen nőknek rendellenességeik megszünte-
tésére felette fontos. Egy nagy doboz 4'30 IC frankó.
5 nag)' dobol. - 20 K helyett - csak 15 K franko.

Ko··höge's r~kedts€g. '!leli és, toro.kfájdalr.tak,
, natha, azamarhurut es a legzoszervek

hurutjainál nélkülözhetetlen mint kitünő uyálk aoldö,
köhögéscsillapitó, egszersmind gyomorerősitő és ét-
vágygerjesztó háziszer a bánáti növény tea. 1 doboz
2 kor. 50 fill., 4 doboz 8 kor. franko. Gyermekek

is szi vesen veszi k.

Mellbetegek,
I (azelött Mária-Elixir)vértköpők, sáp kó rosok, vér szegények, tüdöbajosck, .. ". '"

heptíkáso k, asztmatikuso k, gyengék el ne mulasszás a m~ly a lugo'.1 ..~z :\!~lrla" f\".fógys~er~arbol .valo
a . Sz. Mária" gyógyszertárból hires vasmészszörpjét v~n ehsr~erv,e,. mrnt a legJoJ;>b. ~a~IEze,r ctvagJ;gerJesz-
használni. Ezen kipróbált háziszer hatása nyálkaoldó, tésre, e1?,e?z,tc~1 zavarok ~Ihal'ltasara es ,az egesz szer-
iazadtságcsök kentő, köhögéscsillapitó, a légsőszervek- vez~t .~.ro,sItesere. ,1'1~ te~at ~tvÍlgytalamagban szenved,
re .ót '·k~ hatása emé~~téstelőseU"itő prősitő vér- felboJoges, felfúvódás, hanymger, gyomornyomás, g)'o-1 c ny., " ,..., , örcső k 'd"I' , , II 't
és 'l:EontkPpző és ezért nemcsak felllőtteknél hanem m?~'gorcso , ~ze, u es, gyomoreges, rosszu e, ross~·

. gyermekeknél is a legjobb hatással Yal~ Alkal~azz,nk szaJsza~,~It.e!;tJ bantalm~k,~me.~z:c~l za:a:ok,:~~y n.:,as
még: Szamárköhögés, chachitis (angolkór), so vanysag, g-:rom~1 bitl1: alll1~k, ~ova~ba, koh?gés, I el,:dtoe,M n) .~l·
női bajok, valarnint mindeuuemü gyenge~ég és kirne- k;lso.~as, kllne~'u;t~g, fel, I~b, ~ez<lyak :(!.~ ::lH~.,f~~as
riiltség felléptekor. 1 üveg, 6 K franko. 4 üveg bdll~J?,:<' a,kkol ,,~'"'.y~ a, :U",O~I ,,~z .. ~laJI.a ,,) ?-:-.!'
egy kurárn rendesen szüks éges 17 IC franko. Egye- RZ,eltm hlr~s eroslto" e.s .táJdalom('sLlaplt~. l\olil~.I,I'
dül valódi a Sz Mári'!l" lIyógyszertárból, lugos. So~bor~zeszet, amel~ ~'ovld ld? alatt a. l,egkulonbozobb.

" Templomté'r 136. bajoktol megszabe ditja. 8 kis, 4 kozepnagy, vagy :2
---------~-------·_-_- __ ll1a/1:y üvég 11 K bérmentve. Hi Ido, 8 kiizépnagy

S ' , kré AMARANT nevén Is vagy 4· nagy üveg 20 korona bérmentve, - Meg-zazszorszep- rem ismert (törv. védve) küldi a "Sz. Mária" gyógyszertár, lugos, Templom-
. . tér 136 szám:

valamint szappan es puder

a, egyedül tettesen ártalmatlan szcrek szcplök- Csak a N(ivénylabdacsn)i,
májíoltok.j-edő k. bőrkiütések, bőratkák (mitesser) melyek a lugosi "Sz. Mária" gyógy-
és a bőrnek egyéb tísztátlanságai ellen. f. "Száz' szer-tárból valók, hatnak kjtünően ke.
szorszépv-krém , szappan és puder használata mény vagy rendetlen székletétnél és
megpuhítja és megftnomítja a bőrt, simává, va- székszorulásnál. Elősegitik a székleté.
kitó fehé rré, bársony puhává , ruganyoss á.frissé és tet, meggyorsítják az emésztést. vér-
egészségessé teszi. A festbörtisztitásánál a ,f'z!iz. .tisztitólag hatnak, a "Máría-~ósber.
szorszép" szappan Ielü.mulhatatlan , simulékony- szesa't-szel eg-yütt használva, tehát a
nyá és finommá teszi a hajat. Százszorszép· krém, legelterjedtebb bajokat elhárító szernek
szappan és puder kiegészitik egymást hatásukban van elismerve, vértisztito kurák ra ki.
mely már rövid idő mulva fe!tünö A :-:zázszor: válőan alkalmasak és ezért asszonyok
szép-puder fehér. krérn- és rózsaszinben kapható szivesen veszik rendszeresen. 1 skatu-
I tégely Szászorszép·krem 2.50 kor .• 1 doboz lya ,,2\övéllylabdaesf

' mint mellékcso-
Szászorszép·puder 1.50 korona. J darab Százszor· magolás 60 fillér; külön küldve 10
szép-szappan 2.50 korona, 15 KoronátóI bérmentes skatulya 7 K 30 fill. bérmentve. Egy

küldés.ill 11 Vaiódlcsak a' védi,egygyel. Ó, iás doboz 4 kor, 30 f franko.

Megküldi a "Sz. Mária"· gyóQyuertár, Lúgos, Templom-tér 136.

és eröteljes szakáll
leggyorsabban és

legbiztosabban a Dr.
Heuffel-féle hajnö-

vesztö pomádéval
nyerhető. Még is
éves ifjak is gyö·
nyörü bajusz és dus

szakálIra tehetuek
szert. Fél adag .Je K
6'í f franko, egész
adag 5 K 70 f frank ••

Csak a Mária-Sósborszesz

PántHkaférerrfeiestöl gyorsan, és. biz-~:J o tosan távozik a
~o~:t;j"~'.\.6i"Q.[;;·..8, 13"3•. ;;;t•.•.@...Ii).,Ó;;J"•.Qjl.;á.rtestbőlaVértes.

féle CuO-labdacsok használata ál-
tal, mely egyszerü és ártalmatlan.

Miről ismerjük

meg a szalag-giliszta jelenlétét?

ArrÓl, hogy a betegnek különböző bajai támad-
naJs.-..u m.: bél- és gyotr. orgörcsök, hányás, nyo-
más á testhen, valami lit oly érzés, mintha egy
g0ll101yag felszállana 3" torokig, szelek és az alsó
test összeszorulása, szél ütés, hj ulás, vérszegény.
ség, étvágytalanság. felváltva mohó. étvágYl:íyal,

~ bágyadtság és kedvtelenség a munkához, tulsagus
nyálképződés, savanyu felböfögés szuró fnjda·
mak a mell ben, buskomorság, stb.; mint külső
tünetek még felemlitendők: szemek körül kék

-karika, a szarubőrnek különös fehérsége, halvány
arc, bevont nyelv, elsoványodási duzzadt test, stb.
Megrendelésnél a kor felemlitése kéretik. Egy

doboz CuO·labdacs 9 K 30 flll. frankó.
Kaphatók egyedül VÉRTES LAJOS Sas-gyógy-

szertárában lUGOS 132. sz.
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'I'apasstatataim, melyeket több evi mük ödésem alatt bécsi, német és belgiumi gyógyszertárakban
szereztem, arra indítottak. hogya dr. Kvapil orvosi utasitása sze rint összeállitott

Kárpáti Egészségi labdacsokat
(Malaczkai labdacsokat»

forgalomba hozzam, melyek eldugulás, köszvény, étvágyhiány, gyomorbaj, felfuvódások, szédülés, Fer
fájás, váltóláz, aranyér, börkiütések, vizk_ór és vesebajok ellen a legfényesebb sikerrel alkalmazhatók .

Szétküldési föraktár:

(FRIEiiRICH JANOS gyógyszeré&znél, MALACZKAN Vásártér 1. tpozsonymegye,)
Raktár Budapeste": TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertára, Király-utcza 12 sz

I Figyelmeztetés l
ICsak akkor valódi, ha minden
Ihasználati utasítás amelletti
I védjegygYt'1 van ellátva és
Iminden doboz födelén a készi-
tőnek el'"é~z czime látható. -

IMinden más efféle labdacsok,
mint ne m valódiak, visszautn-

I sitandók,

t

Jg eu tisztelt gyógyszerész ur! Az; ün k árpát i labdacsat
nem csak hatásosak , laanem direktc uélkülöabeiettenek. A
mig ezen labdaesckat szedem, mindig egészséges vagyok cs
kittinö étvágyam V:lD, azért kérek rögtön nekem ismét 2 tc-
keres csel küldeni. Kelt Dombovár , l~h'. márczius ll. Ko-
suth Lajos-utcza 11.

'I'íszteletto! Herk Dániel, okJ. táncztanár.

Egy skatulya ára 42 fillér, egy

tekercs hat skatulyával 2 kor , II

10 fillér.

IIa alapdacsok árához 40 fillér I
mellékeltetik, akkor a megr en-}

delt mennyiség az egész bim-

dalomban bárhova ~érmelltve I
küldetik.

I

~

Számtalan elísmerö- és hálanyilatknzat, melyek közül néhányat itt felsurolok :

:Melyen t isztel t gyógyszerész ú r ! ]~n már tiz év ó{n. ne II

használom az ön k ár-pár í egészségi labdacsa it, m{'~ pedig
azért, mert ezek engem akkor teljesen kig-y6g\ itottak. Hatá-
rozottan azt áll ithü tom róluk.' hogy c akis kárpáti labdacsat
hozták akkor rendbe oele.ő szerve imet. al íntbogy ismét rosa-
szul érzem magam, kérem nekem azonnal 2 tekercsel k íüdení.
Kelt zatatnpolcza, 1912. március 2-:ín.

Maradtam legmélyebb tisztelettel
Huppan Ilyu!a, hentesmcstcr.

Meiyeu tisztelt gyógysaer ész ú r ! Azt hiszem tetszik rű
cmlék ezn i, hogy már sok év óta rendelem gyógyszerész úrtól
a. kárpúí i labdacsok at, még pedig mindig 10 tekereset egy-
szerre. Most mík or 11jból 10 tekereset rendelek, nem IIlU-

lasathatom el az alkalmat, hogy gyógyszcres« úrnak ugy a
magam, mint sok barátom nevében, kik ezen Iabdacsck nak
k dszönhetfk egészségüket, legforróbb há láma t ós köezönctemc t
kifejezzem. lJat •.í.suk mindenkor bevált. Kütönösen gy vm or-
bántalmaknál. fejszaggatásnál, eldugulásnál, sz.ívdobogásnál
cs aranyérnél. ~JelJesleg cmlitem csupán. hogy nöm talán
már régen a földben volna, ha ezek re :t labdacsokra rá nem
akadtunk volna. Kiskorától szh dobogása volt azonkívül min-
dig fej., és g-yomorfájásról panaszkodott, de mióta győgysze-
rt~S1. úr kárpati labd acsait használja, ezen bajok mind meg-
svüntek , de azért elővigyázatból még mind ip: szedi néha-néha.
F'ogadj a tehát mégegyszer legőszintébb k~s'l.önetemet. A fent-
emtítctt kárpáti labdacs miné!. előbbi elk üldését kérve, mara-
dok kiliinö tisztelettel Pel ső-Or (Yasm.) 1910 febrnár 25.

Erfler Sándor, zsebkésgyárös ,

Tekintetes gyógyszerész úr! Kérem sziveskedjék az {in
által készitett kárpáti cgéezség í labdaesaiból ti skatu lyát tar-
talmazó tekereset klildeni utánvét mellett postafor dult.ival.
Fozadja igen tisztelt gyógyszerész úr hálás ...köszőnetemet ezen
k itünő es jóhatásu Iaddacsaíért, melyeknek hatása kitünő volt
és 3. melyek rosszeméaztéaü gyomromon sokat seg itettek , Az
Isten áldja és tartsa meg Ont sok és sok az.ámos évek ig erőben
cs [ó egészségben Nagyvázsonv (Vcszprémnrcp yc), 191~ szep-
tomber 8-'1ll. Legmélyebb tisztelettel

Szabó Antal, D.'·Ug. erdé.z

,
Igen tisztelt F'r iedr ich űr-! Legyen setves cztmemre új-

ból k űl dení a mal aczk aí Iab dacsokból ; én nem értem, nem
használ nekem egyéb semmi a világon, miut csak Frír-dríca
úrnak :1 lubd acsa i, azoktól a székelés es az emésstés köny-
nyebbt n mcgy. Sztveskedjék azonnal k üld ení utánvét rncllett,
az aluth-ott cznuemre a labdacsokbó egy tekereset. 6 doboz-
zal Kispcst, 1~IJ.! február 20. Hunyady utcza 85. szám.

'I'ísztclette l
Vatter Keroly, m. k h-. vánYiszt.

Jgen tisztelt Gyógyszerész űr : Tisztelettel kérek részenn-e
i~m("t 2 tekercs k rirpát i lábdacsot k üldenf , mert ez tartja iga-
zán fenn az cgcs ségern nt. Azt hiszem a megyéből szám os
rcnde léat tetszett kapni, mert ajanlatomra sokan örvendettek
neki. Szívétyee üdvez lettel és tisztelettel Bordos , 191fi. ja-
nuár 17. Posta: Nag y) end (l'dvarbelym )

Bálint "ljhaly, körjegyzö.

Tekintetes Pr-íedfích János gyógysz erész urnak _ ;\1<1·
Iacka : )[é1yt ll. tisztelt syéeyszeréea ur örőmmel telt azivve l
hozom tudomására, hogy kárpáti labdacsai kítünden használtak,
dacára an nak . hogy csak csekély mennyiséget haszr.álta m el
belöJük ('5 Hzért ezen Iabdacsokat mindenktnek a Iegmetegehb-
ben ajánlani fogom, ]<}gyben sziveskedjék ismét két tekercs-
esei kiildeni. Kelt Ceelldőmölk. H115. április 2-an Baros-utra
40 szám. Maradok ezennel k iváló tisztelettel

Pongrác Sándor, máv. alkalmazott.
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IMiokozz~ a possz Bmésztfsf? II Legjobbnak elismeri lapszer • -
Mindenki tudja, hogyarosz emésztés as oka I 5 ZAB DD05 - HOL EelTHI ft
a fej fáj ásn ak, dugulás, gyomorfájás, láz. áju-
lási tünetek, idegbajok, köszvény, kólika,
aranyér, menstruativ-rendellenességek,hurutok
és más fájdalmaknak, melyek rögtön elmulnak.
mihelyt a rossz emésztés megjavul es a gyo-
mor rendesen müködik. Ez legjobban ós leg-
biztosabban elérhető a rendkivül izletes, or-

vosok által is ajánlott' kitünő, diatikus
háziszer aBallaféle

____________~--------------~----------~ur---__------__---- -,~
"

Börkiütés, ótvar. száraz és nedves
kiütés,

seb, viszketegség, láb-, kéz és hónaljizzadás.
aranyér stb. ellen 1 e g biz tos abb
gyógyszer - már rövid használat után is 11

SOMOR-KENOCS.
Hosszabb használat után, gyógyit ja a vörös

orrt, az orr külső és-J.-első sebeit, valamint
míndennemü fagyá .• okozta sebeket és
viszketést.

Az összes bőrbajok rüh és kelevények
legjob. és legolcsóbb gyógyszere I

Tőb_ ezer kőnö,ö és elismerő levél.
Ossze nem tévesztendö a legujabb időben

forgalomba került utánzatokkal.
Egy nagy tégely Balla-féle valódi sömörke-

nőcs használatiutasitással, 5.- K. 4 tégely
díjtalan csomagolással és ingyen szállitással
20.- K. Ajánlatos hozzá 1 tégely Gyógy-

szappan 2.1>0 K.

Kapható a "HUNNIA' glóg)'szertál'ban
Budapest, VU. Brssébet-kdrut 56.

~------------------------------------A házlszerek királya az egyedül valódi

:-: SANDOR-8ALZSAM :-:

I KRUTALY- GYOMORSÓ

Amennyire nélkülözhetetlen a háziasszonynak
a s6 és egyéb füszerek, annyira szükséges az
egesz család egészségének fenntartásához a
Sándor-Balzsam Nem mulik el nap a családi
életben, hogy kisebb-nagyobb kellemetlenségek
nem történnének és ezekben az esetekben nem
mindig lehetséges, kűlönösen vidéken, orvost
igénybe vennünk. Ezen a szükségleten van hi-
vatva segiteni ez aháziszer. mely mindig
kéznél legyen. A családok milliói tartják
köteless~gükyek, hogy házuknál otthon leg yen a

Sándor··
Balzsam,

mely a mínden üveghez mellékelt használati
utasítás szerint kiválő eredménnyel alkalmaz-
ható j roszullét, fejfájás, emésztési zavarok,
ájulás, láz, gyomorfájás, kólika, esue, rheurna,
oldalszurás, csontfájdalmak. női bajok stb. be-

tegségekné!.

Jollb minden sósborszesznél és Fluidnál !
Postán 6 üveg 6 K.

'--------------------------------------

,,~ "'I:J ~ ~ I..A.." g y 6 g y sze r t á r
Budapest, VII. Erzsébet-kürut Ó~. Központ 5.

Minden létező háziszer és gyógyszer megrendelhetö nálunk, melyet mi a pénz előzetes beküldőse el-
lenében vagy .utánvéttel naponta postára adunk a világ bármely részébe, 1 K 50 f csomagolási és
portodij felesámításával csomagonként. - Megrendeléseket 20 koronátói kezdve dijtalan .csomago-

- lással bérmentve száIlitunk. .

által, mivel ez nemcsak az emésztést segiti
elő és az étvágyat javiLja, hanem a gyomor-
savakat is pétolja és a gyomor és bélizmo-

I
·

kat erősiti.
Egy több hétre elegendö adag' 4.50.-------

melyet a szervezet és idegek erősitésére, ál-
matlanságnál és lábbadozó betegeknek világhirű
orvosok ajánlanak. Ezen kellemes, csokotáde-
bonbouszerü erősitő tápszer emeli a szervezet
ellentállóképességét. ugy, hogy bárki, aki
gyöngének érzi magát, rövid idő alatt frissen,
életvidáman végzi napi munkáját, mivel test-
súlyának gyarapodásávol nem érez fáradtságot,
az álma nyugodt lesz, ideges érzékenysége,
,álmatlansága, szivdobogása, étvágytalansága
és izzadása s az ezekkel jelentkező kellemetlen
malléktünetek elmaradnak. 1 doboz (40 pasz-

tilla) 6 kor.

Kapható a "HUNNIA" gyógyszertár,
VII. Erzsébet-kőrut 56.

----------------------------------_1
I

\

BUdapest, I
-----------------~----------------~ ,



.--------------------------------.HlmatiD-PastWák.

.

Ezek vérképző és táplálo hatásu ak. A kezdő vérszegénység összes jeleinél ne mulasszuk el a be-
tegség előrehaladásának idejekorán elejét venni és rendeljük bizalommal a Hiimatin-Pastillákat,

I:doboz[ára 4-60 K. MInden doboz -1 doboz ára 4'GOK·
a készítönek sajátkezüleg irt névaláirásával ke", hegy ellátva legyen.

T~h·I·Brr'Jil fs'IBvalÓdi angoICalcara-lag-
I H.- rada ,értilltitó labdaclok.

1 tekercs 6 dobozzal, bérmentes küldésseI ára 4·.O~K.': BEgy tekercsnél kevesebb nem küldhető.
Különösen ajánlható a székletétel, és az emésztés, előmozditása- és szabályozásához.

Peru-Tanno-Chína-kenöcs.
Ezen teljesen ártalmatlan haj- és szakállkenőcs meggátolja a hajhullást, erősíti a fejbőrt, megezünteti
a korpásodást és börbetegségeket, elejét veszi a hajmerevség és őszülésnek és megtartja annak
fényétés simulékonyságát. Hosszabb használa~.ál a hajnak sötétebb szint kölcsönöz. Egy doboz ára4aUK.

,-

Thiorry A,-fólo Di[OStil diotikns Óllá[y ÍS-HIIÓsztő,or.
Az emésztést elősegítő, minden emésztési nehézséget könnyen elhárító háziszer. Különösen ajánlható
sok, nehéz zsiros és puffasztó étel és túlsok ital élvezése után. Felbüffögés, gyomorégés, fulladás és

gyomorsav ellen biztos hatásű szer.~. Egy doboz ára 3·a. K.

Evtizedek óta bevált Vértisztitó-tea.
Ezen tea, kiváló hatása folytán, már általános elismerésben részesül. Ez'a tea tisztítja a vért, kiváló
jótékony hatásu régibb bőrbajoknál, eredménnyel használható a máj •. és lép felduzzadásnál és gyo-
morterhelésnél. Ar:myérbántalmaknál, majdnem csalhátatlau szer Hatása a bőr-, bél- és vese élén-
kebb müködésében nyilvánul, miért mint vértisztító szer minden egyéb szernél előnyben részesítendő
Használati utasítás. Egy evőkanál tea 2-3 csésze forró vizzel leforráztatik, meleg helyen fél
óráig állni hagyjuk, ezután kinyomkodjuk. Ebből egy-egy csészét (ha ez hatás nélkül maradna
lehet korlátlanul nagyobb mennyiséget is) reggel és este, langyos melegen igyuk. Gyermekeknek

_ aránylag kevesebbet adunk. 1 doboz ára 3'- K_ .

Megrendelé.eket vagy Pénzesutalványokat következöleg kell cimezni:

THIERRY A, I,ŐrangJal"-gyógyszeJ'tára Pregrada, Rohitsch mellett (Ausztria).
Thierry A. gyégyszer6sz Balzsama és Ce••tilolium kenöc.e stb, mindenütt mint a legjobb
háziszerek vanna~ elismerve, elterjedve és közkedveltek, hogy azoknak bővebb ajánlása felesleges.

/

Budapesten rendelhetá: TÖ~Ö~ JÓSZEF, ggóggszBrtárában, Budapest, VI.,
Király-utca 12.

N.gyban:rendelhetö:

Kocbmeister utóda és Tballmaier és Seitz drogerista cégeknél Budapesten,



,,

..------------------,--~--------I•••••••••••••••••••••••••• •: Thierr,· A. :
gyógyszerész Balzsama

enyhíti a köhögést, görcs- és tájdalom csillapító, előmozdítja az
anyagcserét, vértisztító, étvágygerjesztö, elősegíti az emésztést,
enyhiti a hurutot, betegségeket megelőz és megakadályoz stb.

12/2 vagy 6/1 vagy 1 családi üveg ára 8 K.oo o o

TbierryA.. gyólyszerész
Cenlifoliómkenőcse.. fájdalom csillapító, hüsítő alapo an tisztitó, puhitó és idegen testeket eltávolító hatásu.

O O 2 doboz ára 4'80 o o

ThiBrry D. gyógYSZBrBSZ
köszvénw-fluidia

O O clak külsöleg' halZnálhat6. O O
Bedörzsölőszer: csúz, közvény, hát- és deréktájásnál, inzsába, bénulás, külső hüléseknél, stb. ugysein-

tén külső erósítőszer, megerőltetések és hosszabb gyaloglás után,
2, üvegnél kevesebb nem szállítható, Ezen két üveg, ára utánvéttel vagy a pénz előzetes

beküldese ellenében K 4-80.

Valódi angol 'bőrvédő .keDöcs.
nem tartalmaz semminemü ártalmas. vagy tiltott anyagot, gyorsan és biztosan ható szer az összes
bőrbetegségeknél, .csodásan megszünteti az arc- és testből' tisztátalauságait, mint szepJöt, lIIájfoJtot,
böratkát stb redőket, valamint a bőr dur vaságát, a durva és vörös kezeket finommá és simára
teszi folytatólagos használat mellett pedig az arcnak fiatalos üdeséget és fínomságot kölcsönöz, Az
arc Js azon testrész, melyet fiatalítani és finommá tenni óhajtunk, minden este lefekvés előtt gyengén
bedörzsölendő. Reggel azután mosakodásnál friss hideg viz és bóraxszappan haszuálandó.

_ = Egy tégely viflódi angol börkenöcs és egy bóraxszappan ára K 4'GO, =

Budapesten rendelhelö:
Törők J6zlef, gy6gyszertárában, Budapest, IV., Király-utca 12.

Nagyban rendelhetö:
Kochmellter ut. él Thallmaier ésSeitz drogerilta cégnél Budapest.



Varázs fuvola
Bárki egy óra alatt megta.nulhat rajta
játszani. A YanízsfnvolA 20 acélbang-
gal és kelleme' bőgőkis<Ír<'ttol van el látva,

.~ra tckk al
••ak 10 é. 15 korona.

Iskola-hegedű
Kit{inö. hang u, remekül kid~g6~ott dom-
boru hegedtí , tok k al , vonóval és 1.0 darab
felsze re lésse l egyUtt IlO kcron a, l'gyan-
ez finomabb k Ivtte lbcn , f'rancí a hegedii
alaku tek kal DO <is 60 korona. Rgós'l.en

finom k ivitelbeu

koronátöl 500 koronáig.-----
TöI cSérnélkii 1\

hangvBrsBny-bEszélő-
gB'p I;;redetisé!:éért szavatosságot váJ-

la.lunk - Gyönyörü kiál1itásul
I tiszt •• és kellemes hangú valódi

tölc.érn(\Jkü1i hanzverseny - beszéJögép,
200 drb tűvel egyii!t csak 100 k orona,
Pinomabb k lvltelben 150 K-tól 500 K-ig.

Hanglemezek óriási választékban.

OKARINA
Ezen nj és kedvelt hangszer a fOl'()-

láho7. hasonló, rendkivül kedves hangot
ad. Kevés gyakurlattal a. Iegrövidebb
idö a.latt képes bárki rajta. jfitsl,ani. ~\ra,

ft é! ~ korona. Bgészen finom k ivite l
13 k oronától 50 koronáie ,

Hangszerkirál,
országszerte elismert elsörendü magyar
hangszerek és beszélögépek áruháza

Budapest, JÓzsef·körut 15.
Telefon: J6zsef 71.

~

~ ~

Csoda-
A hangverseny réz-

trombita igen
könnyen fujható,
20 primhangot és 4
kisérű akkordot fog-
lal magában. Erős
sárgafem kivitelben,
hossza 45 cm. 12
billentyűvel. tokkal,

iskolával

csak 20 korona

réz·
trombita
~

, Me,:lrendelésnél elö~eg küldendö!

Ova'S' Figyeljen a WA GNER névre és a Ilf.
• há:rrszimra, hogy máshoz ne tévedjen.

Beszélögép.
Pompás k i.ill ltás u, hatalmas: hang m
óriási banl;verseoy - be8lOélögél',

200 darab koucerttüvel eg-yiitt

100 koronátói
500 koron.áig.

Tárogató.
Kezelése egyszerü ; rendkívül könnyü
fuv.isu. é. rnétabus tárogató heugu,
13 brltentyüvel , külön francía aípnyel-

vckkeí

csak 100 korona,
Finomabb, 13 b í l lentyüvel 120 korona.

Xagy t árogató iskola 4 korona.

FUVOLA
tiszta haugclással, ebenfából.

bil lontyülckel

40 kOll'onától feljebb.

Tábori müvész-

szájhófmonika • kÉszlEt
drb k isaluku miívéez . súij .. harmonik a,

k.ülönfélc hangolásban

csak 12 korona.
Ugyanez finomabb k ivi telben

10 és J 5 korona.
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Az 1918· kévi.

"l UT H ER-N A P'TA R"
is' a reformáció négyszázados évfordulójának

• emlékezetére készült. A nevezetes jubileumi ünnepen legyen •.
tehát a "Luther-Naptár" kivétel nélkül minden~egyes

magyarultudó evangelikus hivünk kezében.
Tekintettel arra, hogy a mult évi költségekhez képest pusztán csak a
papiros ára több mint 100%-kal emelkedett, a 2 nagy müvészi értéku
mürnelléklet rajs oltatása és előállítása is kivételesen sokba került s az
összes költségek tetemesen megnagyobbodtak, kénytelenek vol~k Nap-
tár unkj árát 1 Kor .• 0 fillérben megállapitani. Az ennél még maga-
sabb ármegállapítást is csak úgy ke;ülhettük el, hogy~;-'naptrrirés~
célszerü beosztással egy ívre szoritottuk össze, amely beosztással azért
minden lényeges rész ott is megmaradt s az irodalmi rész - se;;-;eszített

gazdagságából. -
Az 1918-ik évi "Luther-Naptár" ára tehát a következő :

" 1-20 példány frankó küldésseI darabonként 1 Kor. 20 fillér.
20' példányon-- felül történő elárusítás; eE~tén'" frankó küldéssel a.

1 Kor. 20 fillér ár mellett 10% engedmény jár.

Kedvező~ eredményesetén Naptárunkkal az e.yházi jótékonyságot
~ég -továbbra is "állandóan kivánjuk Szolg6.ln~Eddig 'a-~,Luther, Naptá;;;
jövedelméből összesen 1508 K-t adhattunk jótéko~ycé~a. -f9:f7Tvi
adományaink a következők voltak; a "Proteltána Árvaház"-nak
200.;.kor., a soproni evang. lieeumi "Oiákottho!'l.alap"-nak a szer-
kesztők részéről külön-külön adott 100-100 K adománnyal együtt

-o. __ t __ ,_~

összesen 400 K, a magyarországi evang, lelkészek tanuló fiait
segétyzö Intézetnek 100. kor.

Ami tőlünk telik, mindent megteszünk, hogy egy jó, tisztán evangé-
Ukus' szellemü naptárt adjunk híveink kezébe s ezen kívül még'"jótékony-
célt is szolgáljunk; a mi kérésünk csak az, hogy a:"Lulher-Napiár"
terjesztése érdekében különös tekintettel arra, hogy mint j ubi fe u m I
e m lék minden magyarul tudó evang. hívünk és a tanuló ifjuság ~T kezébe eljusson, mindenki tegye meg a tőle telhetőt.

'Mind n me.rendelés, pénzküldeménw
és m•• keresés a "Luther-Naptár"
szerkesztöségéhez Sopronba (Paprét

2 sz.) intézendö.

c

•
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A középfoku iskolák uj) evang. vallástanítási
. tervéhez készült könyvek. X

Scholtz Testvérek
könyvkereskedésének kiadásában,

Budapest, IV., Ferencz.körut 1920 megjelentek:
[:=:::J[:=:::J[:=:::J[:=:::J[:=:::J[:=:::J[:=:::Jc::=:Jc::::::::Ic::=:Jc::=:Jc::=:Jc::=:Jc::=:J

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kovács Andor: Hadi femetésí énekek. Ára 20 f. i
•Kutas Kálmán; Beszéljetek ti ~vek. Vallásos'

versek és egyházi beszédek • ..Ara 1 K 80 f .•

Mayer Pál: Vigyázzatok és imádkozzatok .•
Imák, vigasztalások háborus időkben.Ára 3tj{.••PaulilrJános: Határmesgyén. Egyházi beszédek i
és imák a reformácio 400 éves évfordulóv j

jára Ára' 60 t. !

Sz~ntó Róbert: Deli végeken. Költemények.!
Ara 2 K. •

•
közelében. Énekes!
katonák számára •

••'l'örteli Lajos: A halotthamvasztásjogosultsága .•
ü • .,\ oU f. •

, .
Törteli Lajos: Nagypénteki passió. Ara 30 f •

., " Karácsonyi, üzenet a táborba .•
Karáesonyi predikáció. Ara 30 f. •

Törteli Lajos: Ugyanez nemet fo.rdításban.!
Ara 30 fillér. •

Szimonidesz Laj s: lsten
és imádságo könyv
Ara 30 f.

Ezen kívül ajánljuk:

Endreffy János: A háboru theoloqlája, Ára 60 f.

" " Vallásos szinképek. Vallás-
lélektani oktatások. Ára 40 f.

Hetvenyi Lajos: Az evangeliomi keresztyén
világnézet. Ara 2 K.

Erre a könyvre a "világnézet" fontos kérdése
iránt érdeklödő müvelt közönség figyelmét

fölhivjuk.

Lelkész: Az igaz papság tüköre. Ára 60 f.

Szabó István: Az irömteleQ világ öröme Egy-
házi beszédek vigaszul a nehéz napokra, -
emlékül a nagy időkre. Ara 1 K 50 f.

Szimonidesz Lajos:' Jatho beszédei. Ála 2 IC.

Vidovszky Kálmán: Csendes hangok a háboru
zajában. Beszédek és imák. Ara I K 50 f.

Zathureczky László: Szocialismus és refor-
máció. Ara 1 K.

Potóra átlag 10 f küldendő egy-egy könyvre.

1. Ágost. hitv. evang. keresztyén vallásoktatás 14. Az evangéliumi keresztyén' világnézet. A
a középfoku iskolákban. 1. Tanterv. II. Ut- középiskolák VIll-ik és a többi középfoku
illU tatás. Irta: Hetvényt Lajos. Ara 2 K.. iskolák megfelelő, osztályai számára. Irta:

2. A keresztyén egyház rövid története kor és Hetvényi Lajos. Ara 2 K.
életrajzokban. Képekkel. A középfoku isk o- \ '
\ák lU-lk ozztálya számára. lrta: Hetvényi A 2 ik . k" , .. k ' ,
Lajos Ara 1 K. -1 szamu enyv evang. nepun szamara,

3. Keresztyén va\\ástan. A. középfoku iskolák a ~-ik számu pedig a tudományosan müvelt
Iy-ik osztálya számára. Irta: Hetvenyi Lajos. közönség számára is nagyon ajánlatos és al-
Ara 1 IC 50 f. . kalmas mü.

Megrendelhetök:
Seholtz Testvérek könvvkeresk. Budapesten, IV. Ferenc-körut 19-21.
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A reformáció négyszázados jubileumának emlékezetére .

.....~.




