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Tudomány és hit.
Karácsony est van. A beláthatlan fehér hómezőn
sijvöllve nyargal végig a hideg deczember fagyasztó
szélvésze. Szörnyű vígan van ő kelme, szinte össze
remeg az ember lelke hátborzongató énekétől. De
hogy is ne volna jó kedve, mikor a messze-messze
tájat, melyet a szem belát: egyes-egymaga uralja.
Mint a csikó, melynek hátát nyereg még nem érin
tette, beszáguldja a csillogó hómezőt, hogy nem
talál-e vakmerőt, ki lépteivel az ő birodalma csend
jét merte fölverni. Mikor azután senkit nem talál a
messze nagy határon, megfordul útjában s neki vág
a hósivatag másik szélét bekoszorúzó kihalt erdő
nek, hátha abban lelne valakire, a kit amúgy isten
igazában megforgathatna.
Beront az erdőbe. Fagyos szárnycsapásaira össze
rázkódik az alvó erdő. A hó alatt görnyedő faágak
csikorogva ingának meg s hullatják magukról a jéggé
fagyott hópelyheket. Könyezik az erdő, de lehulló
könycseppjei jéggé dermedtek. Az erdő lelke, a ren
geteg mélye pedig fólbúg, megzokog névtelenül fnagy
fájdalmában, mintha szivét akarnák kitépni. Almá
ból ébresztette föl a szél; tündérszőtte napsugaras
álmát fújta szerte-szét a hósivatag e rakonczátlan
gyermeke s most álmát siratja, álmáért zokog. Olyan
gyönyörűét, olyan édeset álmodott bimbóbontó, virág
fakasztó tavaszról, aranykalászos, fülmile-dalos nyár
ról ; visszaálmodta a kegyetlen ősz által letépett
haragos-zöld lombkoronáját s a közé a búgó gerle

párt és sűrű bokrai árnyékán a harmat-könyes ibolyakelyheket. Olyan szép volt, olyan édes volt álma s
olyan fájó, olyan szívhasító a való, az ébredés!
Itt sem talál senkit a sivatag zsarnoka, kivel
ereje súlyát éreztethetné. Ott hagyja az álmát sirató
erdőt s kivágtat a térés pusztaságra. De magával
viszi az erdő búgva-búgó zokogását; hiába akarja
lerázni szárnyairól, nem bírja. Szügyébe vágja fejét
s neki iramlik a végtelen messzeségnek; de az csak
nem marad el tőle. Lihegve, halálra fáradtan ér el
addig, hol a szürke hósivatag a csillagszemü égbolt
tal ölelkezik s ott kimerülve rogy le, elhallgat. Az
erdő búsan-búgó zokogása, névtelenül nagy fájdalma
pedig átragad a mosolygó égboltra s a testvér föld
bánatára megreszketnek a csillagok s sugár könyeket hullatnak a hó szemfödélre; csak úgy szikrázik
a hó, a mint reá hullnak a csillagok sugár-könyüi.
♦

Az a magas homlokú tudós pedig, ki ott fönn a
csillagvizsgáló to mvban végtől-végig szántja tekin
tetével a határ n .<ü!i levegő-eget, a mint észreveszi
a csillagok szóban rezgését, zokogó sírását, meg
csóválja galambősz fejét s igazít egyet az öblös
messzelátón, mely mint egy ágyú mered ki a csillag
szemü éjszakába. De hát hiába, azok a csillagok
csak nem akarnak fölhagyni a reszketéssel. Újra
igazít rajta, megtörli kendőjével szemeit s újra bele
néz ; de a csillagok még most is egyre sírnak, resz
ketnek.
— Hja! öregül a legény, gyöngülnek a szemek!

—
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— mondja sóhajtva magában s épen el akarja venni
szemét a távcsőtől, midőn annak korongja elé hir
telen egy kis halvány csillag szökken. Visszakapja
fejét s lázasan nézi az ég emez ismeretlen lakóját.
Ez pedig ott az ég sötétjén hirtelen megindul, min
dig gyorsabb és gyorsabb röpüléssel száll tova az
utána bámuló csillagtábor közt, kevés vártáivá már
vakító fényben tündökölve hasítja végig a távol
éjszakát, még egy pillanat: és épen midőn a leg
szemkápráztatóbb lángban ég: eltűnik ott, hol a
csillagos ég széle a hóval födött föld peremével
ölelkezik.
— Eltűnt 1 — morzsolja halkan a tudós ajka,
a mint a csillagot elnyelte szemei elől az égbolt
holló-szárnyú karimája. Elveszi szemét a messzelátó
végétől s feje lassan ráhajlik a szék támlájára. De
ni, mi ez? Valami megmozdult a keblében s mintha
beszélni kezdene. Oda kap jobbjával, mintha el
akarná simítani azt a remegést, a mi ott benn tá
madt. Csodálatos 1 Hányszor látott ő már csillag
hullást, hány meteornak futását kisérte figyelemmel,
hány szeszélyes üstökösnek pályáját számította már
ki a nélkül, hogy más, mint tudományszomj heví
tette volna lelkét; s ime most egy parányi kis csil
lagnak katasztrófája megremegteti szivét! ... Szivét ?
— Hát még szive is van a tudósnak ? Ő eddig nem
érezte, ő eddig ezt nem is tudta . . . De mintha
mégis — úgy rémlik előtte — mintha egykor, régen,
nagyon régen, lett volna már dolga a szívvel . ..
Megrázza fejét, hogy elzavarja onnan a mull
emlékeit. A fehér hófürtök meg-megremegnek a gond
tól barázdált homlok körül; az ember szinte várja,
hogy mindjárt hó hull belőlük.
— O hó! — mondja a csökönyös gondolat —
engem ugyan ki nem rázol annyi meg annyi rej
télyt megoldott fejedből! Tudós vagy; annak tart a
világ s magadnak is hizeleg önmagadról ezt hinni •
nos, hát mondd m eg: honnan jött az a lefutó csil
lag. hova tűnt s miért futott le? Nos, felelj! . ..
Milyen könnyen felelt volna máskor e kérdésekre
az ősz csillagvizsgáló és ma és most nem tud, nem
mer reá válaszolni, mert érzi, hogy feleletével csak
újabb kérdéseket támaszt, a mikre azután igazán
nem lesz képes megfelelni.
Ajkai idegesen rándulnak meg, a tudós nem akar
engedni; az ész küzd a megmozdult szívvel s ön
kénytelen szalad ki ajkán a felelet:
— Meteor volt, mely letérve pályájáról, a nehéz
kedés törvénye alapján aláhullott s a sebes mozgás
ban önmagát emésztette föl, avagy ha szilárdabb
anyagból állt, úgy a földre hullott alá.
. . . Igen ? — felel ott benn valami — és ki térí
tette el p á ly á já tó l, k in e k k e z e m ű k ö d ö t t k ö z r e á h b a n ,
hogy oly ügyesen siklott el égi társai közt a nél
kül, hogy azokba bele ütközött volna ? Felelj, ki
tette ezt ? . . .
A tudós kebléhez kap, mintha el akarná hall
gattatni a további kérdéseket. Pedig már ez is sok
volt, pedig már erre sem bírt felelni 1
Az a belső hang pedig csak beszél tovább kérlelhetlenül : Szegény tudós te! Lám, eddig terjedt
a te bölcseséged! Egy csöppet sem tudsz többet,
mint az a tanulatlan népfia, ki a te meteorodat le

—

hulló léleknek nevezi; sőt az ő ismerete még fölötte
áll a tiednek, mert ő a hunyó csillagot a költészet
örök szép glóriájával vonja körül s így legalább
gyönyörködik benne, míg te véges számjegyeiddel
hiába igyekszel megmérni útját, kiszabni ösvényét
a légtenger végtelenségében 1 . . .
Az ősz tudós zaklatott leikéből mély sóhaj sza
kad fel. Elhallgatott az ész, lerakta fegyvereit a szív
szava előtt. Behunyja szemét, míg a lezárt szem
pillák alól két öreg könycsepp görgedez alá orczáján,
föl-fölakadva annak mély barázdáin. Fölemeli resz
kető kezét, hogy letörölje őket, de aztán mégis csak
hagyja tovább peregni, végig az arczári s onnan le
hófehér szakállára. Miért is törölné le őket, hisz már
oly rég nem perdült szeméből köny, mit a szív
hajtott ki rejtekéből 1 . . . Olyan édes érzés annyi
annyi év után a szívből facsart két könycseppet
arczán érezni! S míg ez a két könycsepp bírókra
kél az arcz ránczaival s a szakáll ezüst-fehér szá
laival, addig az ő lelke visszaszáll a múltba, fölkeltve
sírjaikból a rég elhantolt édes és bús emlékeket. —
Édes és bús emlékeket mondtam ? De bizony csak
búsak azok! Neki csak tövise jutott a rózsának s
ha mégis a gúnyos sors úgy néha napján meg akarta
tréfálni, hát oda dobott elébe egy már más keblén
elhervadt rózsát is, a mi az ő tövisekhez szokott
lelkét oly édes örömmel tölté egy pillanatig. Bizony,
csak egy pillanatig, csak addig, míg a kezébe nem
vette a hervadt rózsát, mert annak szirmai már a
legelső érintésre szerte hullottak. Nos, ilyenek az ő
édes emlékei, már a mennyi van! . ..
Szegény volt, tehát eltűnt a tömegben észrevét
lenül, míg mellette mások ragyogtak és pompáztak.
Csoda-e, ha ifjú lelkének fájt ez az észrevétlenség;
csoda-e, ha ő is fényleni vágyott, mert azt hitte:
ez a boldogság; csoda-e, hogy ha, a mit a rideg
ébrenlét tőle megtagadott, álmában szőtte végig a
csillogó jövőt?! . . . De neki kevés volt az álom; ő
ébren is boldog akart lenni 1 Szolgájává kellett tehát
tennie a sorsot, kicsikarni ennek uzsorás kezéből
azt, mit tőle a születés, a múlt megtagadott. Ehhez
pedig vasakarat kellett. Nos, hát az is megvolt.
Tanult és éhezett és újra tanult. A vasakarat, a
boldogság után sovárgó lelke legyőzte az éhséget, a
jelent feledteté a szépen megfestett jövő. óh, hány
de hány kínos emlék tarkítja ezt az időt! . . .
Végre aztán addig tanult, míg vasakarata kény
szerűé meghódolni a sorsot. Híres ember le tt; nevét
ezrek olvasták, milliók csodálták. Hejh, hanem neki
sokba, nagyon sokba került ez a hír, ez a dicső
ség ! — A szivébe! . . . Bizony azt bele ölte abba
a sok könyvbe. De hát szerzett helyette mást: —
e z ü s t h a j s z á l a k a t . Nos, ez is nyereség, mert hát —
úgy mondják — a fehér haj tisztesség. Hanem hát
ő nem nagyon örült ennek a cserének, mert midőn
czélja elérése után először pillantott a tükörbe, —
legény ember volt — keserűen vágta földhöz a
különféle czikkeket, mert hát a mi a fekete hajhoz
illik, az a fehér hajat bizony nevetségessé teszi. De
hát minek is a fehér hajhoz dísz, mikor az magá
ban is — tisztesség! Hát biz őt az alatt, míg rab
jává tette a sorsot, az idő — a sors eme szövetsé
gese — megtréfálta egy kissé, orvul elvette, meg
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őrölte ifjúságát. Ügy kellett neki, miért nem vigyázott
reá jobban! . . . Az ifjúságot kicsikarni az idő kezé
ből, visszakövetelni a múltnak sírjából: balga ábránd.
Ott hagyta tehát ő is a nagyvilági fényes társaságokat
s ide jött ebbe a világfolyásán kívül eső toronyszo
bába — tovább tanulni. S így még nyert, mert itt
égiekkel társaloghatott: a csillagokkal. S hogy ezt
tehesse, fáradnia sem kellett, mert azt idézte meg
maga elé kihallgatásra az öblös messzelátó segélyé
vel, a melyiket épen akara. A szép Vénus, Afrodite,
a Sántakata, Jupiter, Saturnus napos vendégek vol
tak nála s nap-nap után hűségesen beszámoltak neki
útjaikról, mintha csak szolgái volnának. S ő ki is
adta ezen naplókat s a világ bámulattal tekintett
föl hozzá a magas toronyba.
És most őt, a híres, a nagy embert, ki szolgáivá
tette a rátartós Vénust, a hajdan isteneknek paran
csoló Jupitert s nem kevésbé hatalmas Saturnust,
íme most őt egy semmi, egy nyomorult hullócsillag
kihozza sodrából s kényszeríti bevallani, hogy sem
mit sem tud, hogy minden híressége mellett is keve
sebb, mint az a tanulatlan paraszt! Óh, ez fájt neki,
fájt kimondhatlanul.
Mellette az asztalon papírok álltak, teli s teli
számokkal. Egy ismeretlen bolygó pályának kiszá
mítása volt s alig hiányzott már belőle egy kevés
és kész. Ma akarta bevégezni s bizton tudta, ha ez
lekerül onnan a toronyszobából a zajos nagyvilágba,
úgy olyan port ver föl, a mely méltán fog sorakozni
eddigi babéraihoz. És most ezt a nagy munkát,
annyi álmatlan éjszakának verejtékes gyümölcsét ide
gesen ketté szakítja s a lobogó kályha füzébe dobja.
Mit ő neki a hír, a dicsőség, a mikor — úgy érzi
— ezek fénye olyan hideg, olyan fagyos! Úgy érzi,
ha a világ minden dicsőségét elnyerné is, valami
mégis még mindig hiányozna, lelke még mindig
szomjúhozna valami után. Óh, de hát mi is az a
hiányzó valami, mit sem hír, sem dicsőség nem
pótol ? . . . Mi ? — szól a belső hang — nos, hát
a boldogság! . . . «A boldogság!* — mondja utána
a tudós reszkető ajakkal, mélázva. — «Igen, igen,
a boldogság, a mit czélul tűztem magam elé, a miért
küzdtem, barczoltam, a miért föláldoztam ifjúságo
mat, mindenemet és el még sem értem ! Ez, ez hiány
zik tehát, erre vágyik az én üres lelkem, az én
szomjú szivem! Oh, de ki mondja meg, hol találom
én ezt meg ?! . . . Ezért áldoztam föl egy egész em
beröltőt s nem értem el, hogy érhetném hát el most,
mikor már a koporsó ásít felém? . . . »
Megtörve hajtá le fejét két kezére és fölsírt, meg
zokogott, mint egy gyermek. És kétségbeesett kér
désére választ sehonnan nem kapott. Azok a vaskos
kötetek ott a könyves polczon bizony erre nem
tudtak feleletet a d n i. . .
Ifj. Porkoláb Gyula.
(Vége köv.)

Az Ur é i va gyu n k.
Bőm. 14, 7—8.

A z Ú réi
A z Ú réi
A z Ű réi
H űséges

vagyunk, élü n k avagy H alunk;
va g y u n k , k i értü n k vérezett;
va g y u n k s Ha vele H aladunk:
ke zé v e l f e l a m ennyBe vezet.

A z Ú réi va g y u n k ! ÓH já r ju n k ő vele,
p a jta esüggjön s z iv ü n k , őt dicsérje szavunk,
j$ szű zies életünk legyen tanújele,
H ogy m i őt szeretjü k s az övéi v a g y u n k !
A z Űréi v a g y u n k ! Baj, veszély nem rém it,
B á r a Halál sötét völgyéBen H aladjunk ;
Gsüggedezö sz iv ü n k fonnyadó rem ényit
F elüdíti e szó : A z Ű réi va g yu n k !
A z Ű réi v a g y u n k ! A m a nagy utolsó
HarezBan ő segít m eg s m eg szü n teti B ajunk;
j j Bár eíHagy m inden, nem ijeszt a koporsó ,
H iszen a sírBan i s : A z Ű réi v a g y u n k !
(Spitta után.)

A farizeus és a publikánus.
— Mai képünkhöz. —Luk. 18, 10—14.

Vannak a világ- és egyháztörténetben általáno
san ismert alakok, a kiknek nevéhez annyira hozzá
fűződik egy-egy gondolat, eszme vagy esemény, hogy
a mint nevüket halljuk, mindjárt eszünkbe jut az
a bizonyos gondolat, eszme vagy esemény is.
Hogy az egyháztörténet terén maradjunk: Judás
nevének említésekor azonnal rút árulására gondolunk;
Luther alakja a reformáczió nagy eseményére irá
nyítja figyelmünket; Gusztáv Adolf neve arra int,
hogy a szent eszmékért élni s halni szent kötelessé
günk. A bibliából eléggé ismert «farizeus* név a
képmulatást és kevélységet, a publikánus név az
őszinteséget és alázatosságot jelenti. A farizeus és
publikánus elnevezés ugyan nem egy embernek, ha
nem a régi zsidók egy-egy osztályának neve volt.
A farizeusok a zsidó nép egyházi és politikai vezérférfiai voltak, a kik a nép előtt korlátlan tekintély
nek örvendettek. Ezeknek a farizeusoknak olyan
forma volt az elvük, szerepük s magukviseletük a
Jézus korában, mint a jezsuitáknak az üldözések
századaiban. A farizeusok e szerint a régi zsidók
jezsuitái. Röviden úgy jellemezhetnénk őket: kívül
juhok, belül ragadozó farkasok; betű szerint, igazak,
lelkileg gonoszak. A publikánusok vámszedéssel fog
lalkoztak. Megvetett, lenézett egyének voltak, a kik
nek a rómaiak által kirótt s a zsidók szemében
igazságtalannak tartott adókat kellett beszedni.
Egy farizeust s egy publikánust mutat be mai
képünk. Ott áll a farizeus az Istennek templomában
ri gőggel eltelten és kifeszített mellel ilyen módon
imádkozik vala magában: «Isten! hálákat adok ne
ked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek,
r. gadozók, hamisak, paráznák; vagy minémű ím e
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publikánus is. Bőjtölök kétszer egy héten, igazán
megadom dézsmáját minden marhámnak>.
Mily elbizakodottság rí ki a farizeus imádságá
ból, azért ád hálákat, hogy ő nem olyan, mint
egyéb emberek, hanem különb. Igaz, hogy a fari
zeusok a törvény betűjével ellenkezésbe nem jutot
tak, a mózesi törvényt külsőleg betöltötték, sőt lát
szólag többet tettek annál, de valójában hazugok,
képmutatók, irigyek, pöffeszkedők, zsarnokok, kevélyek, tehát bűnösök voltak.
Ma is vannak ilyen farizeusok, még a keresztyé
nek között is. A farizeusokat meglehet ismerni s z e r e t e t l e n s é g ü k r ő l . Minden, a ki önmagát szep
lőtelennek ítéli, társait pedig gonoszoknak tartja és
megveti, a más szemében a szálkát meglátja a
magáéban pedig a gerendát sem veszi észre: fari
zeusnak nevezhető. A kikben nincs felebaráti sze
retet, alázat, azok mind farizeus lelkületű emberek.
A farizeusokat továbbá meg lehet ismerni i m á d 
s á g u k r ó l . Imádságuk puszta hálaadásból áll. S
mily gyarló hálaadásuk is? Tu'ajdonképen nem
egyéb, mint rút öndicsekvés. De jaj a farizeusok
nak, a kik elbizakodottan hordják fejüket Isten és
ember előtt, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, de
az alázatosaknak adja az ő kegyelmét !
A publikánus az őszinteség és alázatosság minta
képe. Talán volnának kegyes jótettei, a miket érde
mül tulajdoíthatna Isten előtt, de érzi, hogy erényei
csak porszemek bűneinek magas hegyeihez képest
s azért nem is szól azokról. Csak bűneinek súlyát
érezi; lábai megrogynak, szemei könybe lábadnak
és meghajolva hangoztatja kérő fohászát: «Isten
légy irgalmas nekem bűnösnek!» Boldog az, a ki 1
ily töredelmes szívvel áll meg Isten előtt! A világi
törvényszék is méltányolja a bűnös töredelmes val
lomását. A mennyei törvényszék azonban csakis a
töredelmes bűnvallomást jutalmazza teljes felmen
téssel és ideig s örökké tartó boldogsággal.
Kövessük mi is a publikánus intő példáját. Ne
igyekezzünk a sziveket és veséket vizsgáló Isten
előtt bűnös voltunkat eltakarni. Hisz tudhatjuk, «ha
azt mondjuk, hogy bűnünk nincsen, magunkat csal
juk meg és igazság mibennünk nincsen*. A min
dentudó Isten előtt gyarlóságunkat el nem fedez
hetjük.
Szívleljük meg még az alábbi tanulságos történetet.
Egy király meglátogatott egy nagy fegyházat.
Összegyűjtette a lánczra vert rabokat s kijelentette
előttük, hogy egyet közülök látogatásának emléke
zetére szabadon fog bocsátani. Kikérdezd sorban a
foglyokat, melyiknek mi a bűne ? Lett erre nagy
mentegetődzés. Az egyik m ondá: csak jeletéktelen
hibát követtem e l ; a másik állítá : hogy hamis ta
nuk miatt került a börtönbe; a harmadik panaszkodék: mások csábításának szerencsétlen áldozata —
s így tovább. Csak egyetlen egy rab vallotta be,
hogy engedetlen volt szülői iránt, el sem tudná so
rolni, mennyit vétkezett s beismerte, hogy bűneinek
méltó büntetését vette. Végül a király finom gúny
nyal kihirdeté, hogy azt a rabot fogja szabadon
bocsátani, a melyik magát oly bűnösnek tüntette
fel, mert hátha elrontja és elcsábítja becsületes és
derék rabtársait.

Leszállt az idők teljében a menny királya is a
földre, hogy a bűn rabságába került embereket ki
szabadítsa. A nagy király lelkileg köztünk van ma
is. A ki nem vallja be, hogy a bűn lánczával le van
bilincselve, azt nem oldozhatja fel. A ki azonban
bflnbánólag bevallja, hogy a sátán hálójába került,
azt kegyelmesen megszabadítja. Őrizzük meg lel
kűnkben mai képünk azon bölcs tanítását: «Valaki
felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki meg
alázza magát, felmagasztaltatik*.
TnJámö

Phánuel.
(Februári emlék Luther életéből.)

Mi az a Phánuel? A nyájas olvasó e név hal
latára bizonynyal a karácsony utáni vasárnap evangyéliomának azon helyére gondol (Luk. 2, 36.):
« Vala pedig egy Anna nevű prófétaasszony, Phánuel
leánya, Asernek nemzetségéből való. Ez sok időt élt
vala*. Itt azonban nem erről van szó, mert a mi
Phánuelünk nem személynév, hanem egy helység
neve. így nevezte el ugyanis Luther a thüringiai
erdőben a Friedrichroda tőszomszédságában fekvő
Tambach községet. A ki evangélikus keresztény létére
átutazik a szép Thüringián, bizonyára örül, ha
hébe-korba helyeket érinthet, melyeket Luther élettörténetéből jó ismer s öröme még nagyobb lesz,
ha oly Luther által emlékezétessé lett helyekre is
akad, a melyekről addig vagy egyáltalában nem
hallott, vagy csak homályos sejtelmei voltak. Lás
suk tehát, hogy minő szerepet játszik ez a PhánuelTambach a Luther életében ?
Dr. Luther Márton Melanchton és Bugenhagen
kíséretében 1531 január 31-én kelt hires schmalkaldeni útjára; hogy mi czélból, az ismeretes. Uljok
Grimmán és Áltenburgon át vezetett. Február 7-én
érkeztek Schmalkaldenbe. 9-én prédikált Luther a
fejedelem előtt az ottani nagy templomban, melyben,
mint maga mondja, az ő és a Spalatin hangja, ki
előtte való napon beszélt, csak ügy hangzott, mint
egy egér czinczogása. Ügy a hely, mint a levegő,
jó hatással voltak egészségére, a mint ezt Justus
Jónáshoz írt levelében olvassuk és eleinte láthatólag
jól érezte m agát; örülvén annak is, hogy olyan sok
kiváló és tudós férfiú jött ott össze. De csakhamar
egy nehéz betegség előhírnöke jelentkezett nála; kőbántalmak zaklatták annyira, hogy a tárgyalásokon
nem is vehetett részt. Invocavit vasárnapján egy
rendkívül díszes gyülekezet előtt, az előírt evangyéliom alapján, hatalmas beszédet mondott, melyben
a helyes keresztyén böjt fogalmát fejtegette: ‘ Gyászt,
szenvedést, mindenféle bajt és szerencsétlenséget,
miket Isten mér reánk — fájjanak azok bár nékünk
embereknek — Isten akaratából elszenvedni: ez a
helyes keresztyén böjt*. Sajnos, még azon a napon
hasonló böjti időszak kezdődött reá nézve. Fájdalmai
annyira gyötörték, mint még soha életében. Közel
hitte végnapját. Bántotta a gondolat, hogy a könyö
rülő Isten úton, idegenben sietteti halálát; de végre
is legyőzte szomorúságát, megkisértetését s meg
nyugodott, mondván: «Uram, hűséges Istenem! ke-
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zeidbe ajánlom magamat; szívesen meghalok, a mikor,
a hogyan és a hol néked tetszik én Istenem, mert
a te akaratod a legeslegjobb*.
Egy ízben betegágyában meglátogatta őt a választófejedelem is. Luther arra kérte a választófejedelmet,
hogy az evangyéliom szent ügyét drága kincs gya
nánt viselje szivén; mire a választófejedelem azt
felelte:

Luther állandóan sóhajtozott és imádkozott bará
taival, a kik hűségesen látogatták és fölötte épületes
elolvasni azokat, a miket e napokban beszélt és irt.
Jó humora azonban nem hagyta el.
Reminiscere vasárnapján Melanchton ült nála s
Luther oly fájó pillantással tekinthetett rá, hogy az
keservesen zokogni kezdett. Erre Luther így vigasz
talta: «Löser János azt szokta mondani, hogy köny-
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«Aggódom, dr. Uram, hogy ha az Isten el találná
Ont szólítani, az ő gyönyörűséges igéiét is elvenné.*
Luther erre tagadólag intett, mondván: «Óh nem,
Felséges uram, ezt ne adja Isten ! Számos tudós és
hű emberünk van, a kikben megbízom s a kik jól
értik dolgukat*.
Mikor a választófejedelem búcsúzni akart, még
egyszer vigasztalta a beteg Luthert, e szavakkal
végezvén beszédét: «Ha csakugyan Isten úgy akarná,
hogy elszólítsa, legalább felesége s gyermekei miatt
ne aggódjék, mert felesége — úgy mond — az én
feleségem leend s gyermekei az én gyermekeim
lesznek*.

nyű jó sört inni, hanem rossz sört inni, az már
nehéz dolog. Hála Istennek, ezen halálküzdelemben
is, nagy fájdalmaim daczára, nyugodt lehetek; mert
ha a jót elfogadtuk az Úr kezéből, a rosszat ne
fogadnók el ? Ez bizony nagy hálátlanság volna s
ilyen embereket minden nap találhat az Úr .. . Lám
mennyire megváltoztam; ki még tegnap ép és egész
séges voltam, ma már minden erőm elhagyott. Tegnap
még minden nehézség nélkül hegyeket másztam volna
meg. Jóságos Istenem, mily semmik is vagyunk mi
szegény emberek te előtted s mily hiába való min
den mi cselekedetünk és elhatározásunk, még ha a
legjobb i s !»
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Midőn a kőbántaimak már egy hétig zaklatták
és semmi gyógyszer sem használt, kétségbe esve
élete felett, Luther azt kívánta, hogy Schmalkaldenből
Gothába vigyék. Bár nagyon gyenge volt, kívánságát
teljesítették, sőt orvosa, dr. Sturtz — kit Melanchton
Luther kívánságára Erfurtból rendelt oda — maga
sem volt ellene, mert Schmalkaldenban, hol nem
volt gyógyszertár, a legszükségesebb gyógyszereket
is nélkülözték. így hát február 26-án Bugenhagennal, Spalatinnal és dr. Sturtzczal útra kelt. Megható,
hogy mennyire gondoskodott a választófejedelem
Lutherről! Egy kocsi szenet s más melegítő szere
ket küldött utána, hogy az úton, ha szükség lenne
rá, megmelegíthessék.
A nagy fájdalmak miatt az nap csak négy órá
nyira, Tambachig mehettek. Itt haligatá meg Isten
a betegnek és baráfjainak hő imáit és sóhajait s
valószínűleg az erős s tartós mozgás és kocsirázás
— mely itt a rossz út miatt elkerülhetetlen volt —
segítette elő a javulást és hozta meg a legközelebbi
éjjel a megváltást. Luther érezte, hogy a betegség
megtört. Még az éjjel egy örömtől s hálától túláradó
levelet ír Melanchtonnak s azt egy küldöncz által
rögtön el is küldte neki Mikor az kora reggel
Schmalkaldenba ért és a bíboros lakása előtt el
sietett, hangosan kiabálta latinul: ‘Dicséret és hála
Istennek, Luther él; ép és egészséges!* és mindjárt
megviszi az örömhírt a választófejedelemnek, János
Frigyesnek, a ki a küldönczöt tíz új aranynyal aján
dékozta meg. Luthernek ellenségei már holt hírét
költötték, úgy hogy mikor Luther márcz. 14-én mint
lábadozó beteg Wittenbergába visszatért, a tiroli
Haliból — az ottani evangélikusok megbízásából —
egv ember érkezett oda, hogy Luther sírfeliratát le
írja. Luther bizonyára meghívta asztalához s min
denesetre egy hiterősítő levelet adott át neki. Ama
fent említett, Melanchtonhoz írt levelét pedig így
végezte: ‘Éjjel félhárom körül, Tambachból, azon
helyről., a hol engem az Úr megáldott; itt van az
én Phanuelem, itt jelent meg nékem az Úr!>
Az utazó, ki ma Tambachot meglátogatja, a
Luther-kutat is felkeresi, a mely a falutól néhány
percznyire eső erdő közepén van. Állítólag egy jó
italvíz éhből a forrásból segített Lutheren. Ugyanott
kőbe vésve e szavak olvashatók — melyeket Luther
maga írt nagy betűkkel Tambachi szobája falára,
persze latin nyelven: *Itt van az én Phánueiem,
itt jelent meg nékem az Úr!» Ezen szavakból a
nyájas olvasó már bizonyára kitalálta, hogy mit
jelent ez a Phánuel? Phánuel ugyanaz, a mi Pniel.
Luthernek tehát ama szónál I. Móz. 32. 30. lebegett
szeme előtt : *Annak okáért nevezé azt a helyet
Jákób Pnielnek: mert látám, úgymond, az Istent
színről színre és lelkem meggyógyuló és nem halék
meg>, — s ezt a szentírási helyet ő testi meggyó
gyulására s imáinak meghallgatására vonatkoztatta.
‘Itt van az én Phánueiem, a hol nékem megelent az Ür 1» — Van-e, kedves olvasóm, néked
s ilyen Phánueled, egy olyan helyed, a melyről
Lutherrel elmondhatnád: «itt jelent meg nékem az
Ur?» Avagy, a mint a Szentírás mondja: «Itt szem
től szembe látám az Istent* s a mint Jákób hozzá
teszi: *Itt gyógyula meg az én lelkem/>

Mindenekelőtt azonban egyet nem szabad feled
nünk. Luther atyánk élete munkájával megmutatta
az utat, mely azon Phánuelhez vezet, mely mind
nyájunk számára életnek, lelki meggyógyulásnak
forrása lehet. Ez pedig: az Isten igéje és a szentsé
gek, evangyélmi lutheránus egyházunknak kegyelem
eszközei. Fölötte fontos, hogy egy evangélikus keresz
tyén tisztában legyen azzal, hogy ezekben adatott
számára a lelki betegségek gyógyszere. Isten igéjé
ből s a szentségekből meríti az egészséges keresz
tyén hit üdvének biztonságát.*

Hazai és külföldi hirek.
Halálozás. Az Urnák két agg szolgája költözött
el újabban az élők sorából; az egyik Kubányi Lajos
alsóesztergályi ev. lelkész, a királyi arany érdem
kereszt tulajdonosa, ki e hó 7-én halt meg 82 éves
korában s lelkészkedésének 54. évében; a másik
Bartholomaidesz János nyíregyházai ev. lelkész, tisz
teletbeli főesperes, a Ferencz József-rend lovagja,
ki életének 86-ik, lelkészkedésének 64-ik évében e
hó 12-én halt meg. A hosszú, érdemekben gazdag
élet az Úrnál találja meg méltó jutalmát; áldott
legyen emlékezetük!
Nagylelkű hagyom ány. Lőcséről írják, hogy
ott e hó 4-én meghalt Soltz Sámuel oki. bányász,
ki 120 ezer koronára rugó vagyonát a lőcsei ev.
egyháznak hagyományozta oly feltétellel, hogy a
tőke tizenöt esztendőn át tőkésíttessék s azután sza
badon rendelkezik vele az egyházközség. A lőcsei egy
ház szerencsés, mert rövid idő alatt már másodszor
részesült ilyen jelentékeny hagyományban, a meny
nyiben vagy két év előtt Herrmann Gusztáv is reá
hagyta negyedmillió értékű vagyonának jelentékeny
részét. Áldott legyen emléke a hagyományozónak s
áldás legyen a hagyományon i s !
A dunántúli ev. lelkészegylet 1899. szept.
5-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből idézünk
néhány határozatot. Az értekezlet kimondotta, hogy:
«a ki gyermekeinek más vallásban való nevelteté
sére kötelező Ígéretet tett, saját egyházunk iránt
hűtlenséget követett el s azért semminémü egyházi
tisztséget nem viselhet*. — Kimondotta, hogy a hívek
építése szempontjából «a hétköznapi reggeli könyör
géseknél még akkor is, midőn írásmagyarázat nem
tartatik, megfelelő szentírási szakasz olvasandó*. —
Kimondotta, hogy «a hol a helyi viszonyok meg
engedik, minden gyermek legalább két évi tanfo
lyamban részesüljön a korfirmácziói oktatásban*. —
Kimondotta, hogy ‘falusi gyülekezeteinkben melegen
ajánlja a gyermekistentiszteletek behozatalát és kellő
ünnepélyességgel való megtartását*. Továbbá: ‘né
pünk lelki gondozása czéljából szükséges a vallásos
esték rendezése, a midőn éneklés, felolvasás vagy
szabad előadás, szavalatok stb. által igyekezzünk
híveinkben az egyházhoz való ragaszkodást fentartani és fokozni*. — Kimondotta, hogy: «a vallás* Mutatvány a Scholtz Ödön ágfalvai ev. lelkész által
kiadott ‘ Gotthold naptár»-ból. — Fordította Geisllinger Pál
csávái lelkész.
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erkölcsi ev. egyházias irányú olvasmányoknak a nép
között leendő terjesztését a legmelegebben ajánlja
és legczélszerübbnek tartja, ha az ily épületes mü
veket ingyen, az esperességi lelkészegyletek, gyüle
kezeti nőegyletek, esetleg egyes hitbuzgó egyháztagok
áldozatkészsége mellett juttatjuk a nép kezébe*. —
Csak ennyit idézünk a fenti lelkészegylet jegyző
könyvéből. Ez is eléggé mulatja azt, hogy a dunán
túli lelkészek hivatásuk magaslatán állanak s hogy
megértették a kor intő szózatát. Áldja meg az Isten
őket e nemes lelkületre valló elhatározásért s adjon
nekik erőt azt végrehajtani i s ! A többi kerületek
pedig mielőbb kövessék őket; óh, mert jaj nekünk,
jaj szegény, sok felől megtévesztésnek kitett híveink
nek, ha aluszunk!
Az országgyűlésen e hó 1-én az 1900. évi
költségvetést kezdték tárgyalni, a melynek folyamán
az ellenzék felhozta különféle kifogásait a kormány
ellen. Az országgyűlés többsége azonban elfogadta
a javaslatot részleges tárgyalásra s a részletkérdések
közül legközelebb a királyi udvartatás ügyét tár
gyalták. Kossuth Ferencz azt az indítványt terjesz
tette be, hogy «a képviselőház utasítsa a kormányt,
hogy az önálló állandó magyar udvartartás teljes
kiegészítése végett tegye meg a szükséges lépéseket*,
mert — a mint mondotta — ha már az ország
erre oly nagy áldozatokat hoz, méltányos, hogy ne
álljon üresen a budai királyi palota. Hasonló érte
lemben beszélt Ugrón Gábor, hangsúlyozván, hogy
«az udvartartás magyar legyen, az uralkodó ház
tagjai jöjjenek el a magyar nemzethez és kezdjék
meg a nemzettel az együttélést, az együttérzéssel*.
Ezekre aztán Széli Kálmán miniszterelnök válaszolt
s méltányolva a kifejezett óhajt, hozzá teszi, hogy
a királyi udvarnak Budapesten állandó képviselete
van s az utóbbi években tapasztaltak után senki
sem tagadhatja, hogy ma a királyi udvartartás a
magyar állam közjogi és államjogi kifejezését inkább
hordja magán, mint bármikor azelőtt. Miután e tételt
elfogadták, Kossuth Ferencz megint a választókerü
letek helyesebb beosztását s a választói jog igazsá
gosabb megállapítását sürgeti, ezt a javaslatot azon
ban a ház szintén mellőzte.
A római kath. autonóm iai kongresszus.
Nagy dologban fáradnak pápista atyánkfiái. Szeret
nék ugyanis ők is az autonómiát, az egyházi önkor
mányzatot behozni, a mely szerint t. i. a világi
elemnek is legyen valami szerepe az egyházban.
A múlt hó 31-én nyilt meg az e kérdés megvitatá
sát czélzó kongresszus Budapesten, de még egyelőre
csak bizonyos formai dolgokat végzett el, később
majd megírjuk, hogy mennyire jutottak.
A délafrikai háború. Nem régiben az angol
országgyűlésen nagy viták folytak a délafrikai há
ború felett. A királynő trónbeszédjében kifejezte,
hogy mélyen elszomorítja az, hogy annyi emberélet
esett áldozatul a háborúnak, de benső megelégedés
sel nézi azt a buzgalmat, a melylyel honfiai DelAfrikában Anglia szupremácziájának biztosításáért
küzdenek s buzdította őket arra, hogy tartsanak ki
s feszítsék meg újra erejüket, hogy a harczot diadal
masan fejezzék be. Az ellenzék részéről azonban
egyes elítélő hangok is emelkedtek a háború s annak

vezetői ellen s egyesek, mint pl. Sir Róbert Reid a
volt liberális kormány koronaügyésze, hevesen tá
madta meg a kormányt, azt vetvén szemére, hogy
az ő vakmerősége, oktalansága s őszinteség hiánya
idézte fel ezt a háborút; a felső házban Roseberg
lord meg egyenesen a kormány ellen való vizsgálat
megindítását követelte. —- A háború tovább folyik
s újabban ismét a búrok győzelmeiről adnak hírt a
lapok. E hó elején azt újságolták, hogy Buller tábor
nok átkelt volt a Tugela folyón és segítséget vitt a
szorongatott Ladysmithnek, újabban azonban — a
tudósítások szerint — a búrok visszavonulásra kény
szerítették. Az angol csapatból állítólag sokan búr
fogságba estek s nyolcz ágyút is elvettek tőlük.
Angliábnn nagy az izgatottság a többszörös kudarcz
miatt s a haderő szaporításáról gondoskodnak.
Óriási sztrájk dühöng Ausztriában, közelebb
ről Cseh- és Morvaországban és Sziléziában. Mintegy
százezerre menő bányamunkás szüntette be a mun
kát. A sztrájk ide mifelénk is elhatott, mert a mint
írják, Resiczán mintegy háromezer vasmunkás szin
tén beszüntette a munkát azért, mert kevesli a
munkabért.
Dereng 1 . . . Mindenki észrevehette, hogy — kü
lönösen a nagy városok piaczain — az érzékcsiklandoztató, szemérmetsértő s az erkölcsi érzéket
mételyező képek, iratok újabban annyira elszaporod
tak, hogy a komoly ember nem fojthatta el magában
azt az aggodalmas kérdést: *haez így megy, hova
jutunk! ?» Örömmel olvassuk azonban, hogy a becsü
letes németek már észrevették a bajt s legközelebb
egy olyan törvényjavaslatot terjesztettek a birodalmi
gyűlés elé, a mely e baj terjedésének gátat vessen.
E hó 7-én tárgyalták s fogadták el ugyanis Berlin
ben azt a törvényjavaslatot, a mely kimondotta,
hogy: «Egy évi fogházzal és ezer korona pénzbün
tetéssel vagy ezek egyikével büntettetik az, ki 1. er
kölcstelen nyomtatványokat, képeket vagy ábrázola
tokat árul, elad, osztogat, kiállít, falra ragaszt vagy
bármi módon a közönségre hozzáférhető helyen ter
jeszt, ilyeneket a terjesztés czéljából készít vagy
ezen czélra készletben tart, hirdet vagy kínál; 2. er
kölcstelen nyomtatványokat, képeket vagy ábrázola
tokat tizennyolcz éven aluli egyéneknek pénzért
átenged vagy megkínálja ; 3. erkölcstelen használatra
való tárgyakat a közönségre hozzáférhető helyen
kiállít, hirdet vagy kínál; 4. nyilvános hirdetéseket
kibocsát a végből, hogy erkölcstelen érintkezést léte
sítsen. — A fogházbüntetés mellett a polgári becsület
elvesztése s a rendőri felügyelet elrendelése is meg
ítélhető*. — A törvényjavaslatot valami Heinze nevű
követ szorgalmazta, a miért is *lex Heinze*-nak,
<íHeinze-törvény*-\\(ík nevezik. — A dologban csak
az a csodálatos, hogy mikor e törvényjavaslat el
fogadásának híre hozzánk eljutott, egyes lapok — a mi
szintén egyik jele Magyarország elzsidósodásának —
azt gúnyolták s elítélték, mivel az állítólag néhány
művésznek a kenyerét veszi el. Hát mi erre csak
azt mondjuk, hogy pusztuljon el az a néhány mű
vész, erkölcstelenségével együtt, s meneküljön meg
több milliók jobb érzése 1 Bizony, bizony nem ártana
nálunk is e dolgot szigorúbban venni, mert a ledér
szellemmel együtt járó erkölcsi bajok már is erősen
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látszanak. De hát a magyar csak a maga kárán
tanul, a másén soha!
Gyilkos szekta. A kificzamodott vallási gon
dolkodásnak egy szomorú következményéről írnak
újabban a lapok. Amsterdam közelében, Tiel város
ban ugyanis van valami vallási szekta, a melynek a
feje valami Schers nevű ember azzal dicsekedett
hívei előtt, hogy neki álmában megjelent az Isten
és felhívta, hogy engesztelő áldozatot mutasson be.
Schers erre saját gyermekei közül akart egyet fel
áldozni, de azt szenesére nem találta otthon. Akkor
azután egy paraszt legényt — azzal az állítással,
hogy az ördög szállta meg — elfogott s lemészárolta
s a fanatikus hivők a meggyilkolt vérébe mártva
kezeiket, bálaadó zsolozsmákat énekeltek. Ez felköltötte a csendőrség figyelmét s a szekta tagjait üldözni
kezdték s közülök negyvenet el is fogtak. A fő kalefaktor a gyilkosság után megszökött, de megkerítet
ték s az őrültek házába zárták. S tényleg oda is
való, összes őrjöngő híveivel együtt.
Francziaországból jelentik, hogy ott az anar
chisták összeesküvést terveztek a párisi kiállítás ellen.
A legnagyobb pavillonokat levegőbe akarták röpí
teni, még pedig az egyes külföldi uralkodók látoga
tása alkalmával, hogy — úgymond — egy csapásra
két legyet, üssenek.
Mikor m egy férjhez a leány ? Ebben a lako
dalmas farsangi időben egyet-mást közlünk a fenti
kérdésre vonatkozólag is. Németországban például
ritkán megy a leány férjhez 18 éves kora előtt,
nálunk Magyarországon se igen ham arabb; ellenben
a spanyol leányt már 14 éves korában férjhez adják,
sőt Francziaországban már a 13 éves süldő lányo
kat. Csak Napóleon szabta a férjbezmehetés korát
15 évre. A görög leányt is korán adják oda a szülei
és a czigány leány gyakran játszik már 12 éves
korában bábu helyett a saját gyermekével. A ruté
nek is érettnek tartják a 12 éves leányt. Az eszki
mók leányaikat 14 éves korukban házasítják össze,
az indiánusok tíz-tizenegy évvel. Khinában is korán
férjhez adják a leányt, Kokinkinában meg épen hét
éves korában keresnek férjet a leánykának, épen
úgy Indiában a védák és Jamaikában nem ritka a
12 éves mama. A török és néger is legzsengébb
korában adja férjhez a leányát. Madraszban az a
leány, a ki 16 éves koráig pártában marad, a tem
plom szolgálatába lép, mert ezen a koron túl-megszünik számára a férjhezmenés lehetősége.
A m ezőgazdasági állapot január hónap
ban. A magy. kir. földmívelésügyi miniszterhez a
gazdasági tudósítóktól beérkezett jelentések szerint,
a múlt hónapban rendkívül változó és túlnyomó
mértékben nedves időjárás uralkodott országszerte.
Gyakran havazott, a hótakaró azonban rövid ideig
tartott, mert az enyhe, esős időjárásban a hó elolvadt,
minek következtében a vetésben, illetve a mezőkön,
nagyon sok helyen álló víz is képződött. Néhol a
folyók és patakok is kiáradtak (a felvidéki és erdélyrészi vármegyékben) és elöntötték a réteket s
itt-ott a vetéseket is. A bőséges eső és havazás
következtében a kártékony férgek és egerek nagyobrészt kipusztultak; a vetések felüdültek, sőt a későn
vetettek is nagyobbára kikeltek. Helyenkint azonban

az elvetett mag megromlott, másutt bár kisebb mér
tékben. a vetések kipállottak s itt-ott kifagytak. Nagy
általánosságban az őszi gabonavetések kielégítően
állanak. A repezevetések csak részben kielégítők,
helyenkint kivesztek. A lóherékben és luczernásokban az egér okozta pusztítás következtében jelenté
keny a kár. E miatt sok helyen föl fogják szántani,
különösen az erősen megkárosodott hereféléket. Takarmányneműekben helyenkint, különösen a felvi
déken hiány mutatkozik ; sőt néhol az ország egyéb
vidékein is panaszkodnak a gazdák e miatt. A sző
lőkben az ól mos esőzések és az erre következett
nagy hidegek kisebb-nagyobb kárt okoztak; néhol
a gyümölcsfák is szenvedtek.
Vezérfonal a konfirmálandók oktatásához
czím alatt újabban egy kis füzet jelent meg har
madik kiadásban. írta Wladár Viktor, szügyi ev.
lelkész, érd. esperes. Rövid 33 pontban foglalja
össze a szerző a konfirmálandók tananyagát, mivel
— az előszó szavai szerint — «a konfirmálandókról egyrészt feltételeznünk kell, hogy a hit- és erkölcs
tanban és egyházi történelemben jártasak; másrészt
azt a módszert kell követnünk — kivált falusi egy
házakban — hogy a konfirmálandó ne keseríttessék
el sok magolással, inkább hallgassa lelkésze szívhez
szóló előadásait*. A füzet különösen a falusi gyü
lekezetekben való használatra ajánlható. Ara 20 fil
lér. Kapható «a balassa-gyarmati könyvnyomda rész
vénytársaságnál*.

Biblia-olvasási kalauz.
• Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !» (Ján. 5, 39.)
Február

R e g g e l.

E s te .

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Máté 16, 1—12.
Máté 17, 1 4 -2 7 .
Lukács 8, 4—15.
Máté 18, 1 -1 1 .
János 7, 1—10.
János 7, 11—24.
János 7, 37—63.
János 8, 12—28.
János 8, 31—46.
Lukács 18, 31—43.
János 9, 1 —9.
János 9, 24—41.
Máté 11, 20—30.

Máté 16, 13—28.
Zsoltár 138.
II. Kor. 11 1 9 -2 1 , 9.
Máté 18, 12—22.
Lukács 9, 51—56.
János 7, 25 —36.
János 8, 1—11.
János 8, 21—30.
Zsoltár 141.
I. Kor. 13.
János 9, 10—23.
János 10, 1—11.
Lukács 10, 38—42.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
február 14-én.
G abonafaj
B ánsági b ú z a . . . .
T ís z a v id é k i b ú z a
. .
l’estv id é k i
„
. .
F e h é rm e g y e i „
. .
B ác sk ai
„
. .
R ozs. T. re n d ű
. . .
„ 1i
„
. . .
Á rp a , ta k a rm á n y . .
»
é g e tn i v a ló . .
„
serl'ö zésre
. .
Z ab, ó ...........................
ú j ...........................
T engeri, b á n sá g i, ó
„
m á sn e m ű , uj .
Itopcze, k á p o sz ta . .
„
b á n sá g i . . .
K öles, ó ...........................

Egy h e k to lite r
s ú ly a k iló k b a n
74—81
74—81
7 4 -8 Í
7 4 -8 1
74—81
70—72
—

60—(52
62—64
64—'.6
39—41
39— 11
—
—
—
—

Á ra

100

k g rn a k

l e g k is .á r | legn. ár
14.10
14.90
14.50
14.90
14.50
12.50
12.20
11.40
11.00
—. —
10 80
10.10
9.30
—.—
23.40
—.—
10.70

15.50
16.00
15.70
15.70
15.70
12.70
12 40
11 50
11.40
—.—
11.00
10.70
9.80
—.—
24.50
—.—
11 60

—
Tojás (a vásárcsarnokban) 100 darab 7 —8 kor. — fiit

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.

