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esetleges tiszta Jövedelemb6l a szerkesztó-kiadók elsősorban is a
oru nyomorának enyhítésére szolgáló jótékony intézményeket segélyezik.
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ttár nincs több, mi~•IAPTAR",
~~ 8 azért ennek egyetlen magyar és magyarul tudó evan- 8 ~~

lE - gélikus családból sem volna szabad hiányoznia. - ~
~ A nagy áldozat és kockázat, mit a szerkesztő-kiadók a ~
~ "Luther Naptár" megalapitásával, további szerkeszté- ~
_ sével és kiadásával más erre hivatott testület vállalkozása _

~

hiányában a nagy ügyért való lelkesedésből saját maguk ~
hoztak, azonkivül e Naptárnak gazdag tartalma, szép és
emiatt nagyon költséges kiállitása feljogositják őket arra

- a kérelemre, hogy -
~ a "Luther-Naptár" minden olvas61a eg,úttal ~
~ terlesztöle ls leg,en a "Luther-Naptár"-nak. ~- -
~

A "Luther-NaptárI! bolti ára a szines műmelléklettel együtt ~
csak 60 fillér. Postai szállitással a feltételek a következők:
1-5 példány franko küldéssel darabonként . 70 fillér.

- 5-9 példány franko küldéssel darabonként . 60 fillér. -
~ 11-]9 példány franko küldés mellett darabonk. 60 fillér. ~
~ 1 darab ingyen példány kedvezménnyel. ~
_ 20-100 példány elárusitása esetén franko küldéssel il 60 _

~

fillér ár mellett 10% engedmény jár. ~
100 példányon felül történő elárusitásnál ugyancsak franko

küldéssel il 60 fillér ár mellett 15% engedm. jár.

~

- Nagyobb megrendelésnél azt kérjük, hogy annyi példányt szí- ~-
~ veskedjék megrendelni, amennyi biztosan el fog kelni, nehogy ~

~~ a példányok visszaküldése ujabb költségünkbe kerüljön. ~~
Minden megrendelés, pénzküldemén, és megkeresés a "Luther-
Naptár" szerkesztöségéhez Sopronba (Paprét 2. sz.) intézendö.

Magyar nye

A "LlJ o

LEJSrK LAJOS SOPRON I
GÓZERÓVEL MÚKÖDÓ HORNYOLT TETÓCSERÉP ÉS TÉGLAGYÁR

(SCHMIEDHEINE - SZABADALOM.) Ajánlja mindenütt elismert kitünö
mínöséqü hornyolt tető-, gerinc- és közönséges tetöcserepét, hornoru-
tégla, kézzel vagy géppel gyártott faltégláját, lyukasztott kémény tégláit.

Sopron, II. ker.
Ráköcí Ferenc-

utca 13. sz.

Sürgönycím.
Lenk Lajos

Sopron.

Gyári iroda:
Tégla-utca

3. sz.

Távbeszélő:
47. sz.



1.

Katona nótak."
lrta : Szalay Mihály.

Édes anyám kiállott a kapuba,
Várja, várja: mikor ir már a fia.
Hogy hiába várja azt a levelet,
Könnye, mint a záporeső megered.

Édes anyám, bizhatik a fiában,
De tudja, most egészen más világ van:
Fel-felharsan a trombita hivása,
Nincsen idő sürü levélirásra.,

Édes anyám, törölje le a könnyét,
Vegye elő imádságos kis könyvét;
Kesergéssel ne gyötörje el magát,
Imádsággal gyógyítgassa bánatát.

Édes anyám, ránk virrad még az a nap,
Levél helyett engem várhat magamat.
Győzelmesre fordul nekünk a világ
S nem kell tovább siratgatni a fiát.

II.
Elhagytalak szép Magyarországom,
Minden nap a csatamezőt járom.
De mihelyt a fegyver pihen,
Mindjárt visszafáj a szrvern

Utánad.

úgy tudtalak s úgy tudlak szeretni,
úgy) kivántam földedben pihenni!
Mégis ha kell, tudok halni,
Idegenben elporladni

Te érted!

*) E két alkalmi költemény már az 19m. évi
"Luther Naptár" befejezése után érkezett, de azért
mint időszerű szellemi termékeket külön mellékleten
'kőz.őljűk.





A "NÉGY APOSTOL"

János és Péter.

Dürer Albert festménye.

Márk és Pál.

A "LUTHER-NAPTÁR" 1915-ik
ÉVI MŰMELLÉKLETE.
Három szinü nyomás.

Romwalter Alfréd kő- és könyv-
nyomdai műintézetéből
Sopron. O 1914.
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V. cím 1. fejezet 255 §-a. Az 1840. évi XV.
t.-c. II. r. 210. §-ának intézkedése egyelőre itt is
alkalmaztatván, a határidők, tekintet nélkül a köz-
beeső ünnepekre, az ott megállapított szünnapok
alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen
szünnapokra esnék, az a legközelebbi köznapig
terjed.

VIlI. cim I. fejezet 375. §-a. (t881. LX. t.-c.
22. §.) A marasztalt fél vallásának ünnepei a végre-

'. hajtásuál is lehetőleg figyelemben tartandók.
Határozatok Magyaro! szág részére az 18F3.

XXXIII. törvénycikk által: .
. 1. §. A királyi biróságoknál évenként julius

hó 1-ső napjától augusztus 31-ik napjáig szűnidő
tartandó.

2. §. A szünidő alatt nem érintetriek: sem
a törvény, sem a birói határozat által, sem pedig
a felek kölcsönös megegyezése által kitüzött határ-
idők és határnapok.

A hozott birói határozatok a szünídő alatt
is kiadandók és foganatositandók.

Izraelitákat az 1840. XV. t-c. 1. cim 5.
fejezet 55. §-a értelmében nem szabad törvénybe
idézni: .

Az összes szombati napokon.
Purim napon. (febr. ~ti.)
Passzah-rllusvét-jünnep. 1" 2., 7. és 8. nap-

ján, március 30., 31. április' 5., 6.
Sabout-Il'ünkősd-Iünnepen máj. 19, 20.
Jeruzsálem elpusztulása napján, [ul. 20.
Ros-Hasanah (Ujév) 1. és 2. napján szep-

tember 9. és 10.
Jom-Kippur-(Engesztelés-)napon, szep. 18.
Sukkoth-t Sátoros) ünnepen, szep. 23._ 24.
Semini azereth-I Gyülekezés- )ünn. szept. 30.
Szimcháth tora (Törvényöröm) napj. okt. 1.

Farsang tartama.
. A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyó

'keddig (vagyis január 7-től február 16-ig) bezárólag,
tehát 41 napig

.? Csillagászati évszakok.
Tauasz kezdete: március 21-ikén. Ezen idő-

ben 11nappal egyenlő az éjjel: tavaszi nap-éjegyen-
lőség (aequínoctíum vernale).

Nydr kezdete: junius 22-6n. A mi földré-
szünkön leghosszabb ez időtájt a nappal; nyári
napfordulás (solstitium aestivale).

Osz kezdete: szeptember 24-ikén. 'A nappal
ez időben ismét egyenlő az éjjel; őszi nap-éj-
egyenlőség (aequinoctium autumnale).

Tél kezdete: dec. 22-én. Most a mi földün-
kön leghosszabb az éj; téli napfordulás (solstitium
hyernale).

'A nap és rendszerének csoportja.. .
Központi test: a 0 Nap.
Főbolgyók: ~ Merkur, közel 8 millió mértföldnyire

a Naptól,.;88 napból áll az éve.o Vénusz, 15 millió mértföldnyire a Naptól'
mintegy 225 napból áll az éve.

Naptári tudnivalók az 1915~ikközönséqes évről.
'Az idöszámltésról.

A keresztyén idószdmítdsnak folyó 1915-ik
évét Krisztus születésétől fogva számítjuk. Ez
közönséges év, mely 365 napból, vagy 52 hétből
és 1 napból áll.

Az ó-naptár szerint 1915 január J-je a mi
január 14-ikénkre esik. .

A görög egyhdz éveit a világ teremtésétől
kezdve számítja az u, n. byzanzi időszámítás után.
Ez a vilagtererntését -a Krisztus születése előtti
5509-ik év szeptember, t-ére teszi s igy az 1915-i~'~
évnek' ó-naptár szerinti szept. 1-éve1 (ú] naptár "\
szerint szept. 14.) kezdi a 7423-ik évét. Az oroszok
Nagy Péter cárig szintén ezt a időszámítást hasz-
nálták; a 18-ik század eleje óta azonban a mi év-
számainkat alkalmazzák, de emellett is még a régi
Julián-féle naptár mellett maradtak.

A zsidók éveiket a világ teremtésétől kezdve
számítják. 5675-ik évüket 1n4 szepternber 21-én
kezdik. 1915. szeptember 9-én kezdődik 5676-ik
évük.

Az arabok, perzsák, törökök es a moham-
medán vallás többi követői éveiket Moql(uiFfédnek
Mekkából Medinába történt kivándorlásával kezdik,
amit Hedsrának neveznek és 1914 nov. 19-én kez-
dik, 1333-ik évüket, amely szőkőév {l5'5 nappal.

'-...~
Kertani ismertető jellegek ..~"

Uj I ó I Orosz

naptár

16
XIV

20
13
C

Aranyszám
Epakta, vagy holdkulcs
Napkör .
Római adószám.
Vasárnapi betüt.
Osnovanie .
Klucs granic . .

Változó ünnepek.
Nagypéntek
Husvét-vasárnap . . . .
Aldozó csütörtök .
Pünkösd vasárnap . . .
Szentháromság vasárnap
Advent első vasárnapja

április 2.
április 4.-
május 13.
május 2;:$.
majus 30.
november 28.

'A négy kántorszerda.
Február 24. Május 26. Szeptember 15. December 15.

Törvénykezési szünnapok.
Törvényszünetek iránt az 1868. LIV. t -c. a

következőket rendeli:
Ill. cim 1. fejezet 100. §-a: Sürgős eseteket

kívéve, senki sem idéztethetik megjelenésre. vallá-
sának ünnepeín-Tíyen -ídézés elrendelése vagy el- .
halasztása miatt azonban helye van a perorvoslatnak.



Ó Pöid, 20 miilió mértfőldnyire a Napt6i.
d Marsz, 32 millió mérföldnyire a Naptól, 687

napból áll az éve.
732 kis bolygó 191,3. végéig, de mindig többet

fedeznek fel azon á tájon.
'h Jupiter, 107 míllió mértföldnyire a Naptól,

majdnem 12 év alatt teszi meg az utját a
Nap körül.

11 Szaturnusz, 194 millió mértföldnyire a
Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg a
körutját.

o Uranusz. 3961/2 millíó mértföldnyire a Naptól,
84 év al'att teszi meg körutját.

i'l Neptun, 621 millió mértföldnyire a Naptól,
164 év és 216 nap alatt teszi meg körutját.

Mellékbolygók, vagyis holdak: a Földnek 1, a
Marsznak 2, Jupiternek 8, Szaturnusznak 10,
Uranusznak 4, Neptunnak 1 holdja van.

'A'hold fényváltozásának jegyei.
~ Ujhold, O_Első negyed; 0 Holdtölte, ([ Utolsó

negyed

'Az állatkör (zodiacus) jegyei.
!pi' kos ~ rák n mérleg -4 bak
" bika ~ oroszlán '-!iE bököly ft vizöntő
tt ikrek j.,. szüz é'. nyilas ': halak

Az első három jegy tavaszi, a második há-
rom nyári, a harmadik három őszi és a- negyedik
három jegy téli.

'Az ugynevezett uralkodó bolygó ez év-
ben á. CD Hold.

Nap- és holdfogyatkozások az 1915.évben.
1915-ben két napfogyatkozás van, mely azon-

ban a mí vidékünkön nem látható. Holdfogyatkozás
ezen esztendőben nincs.

1. Gyürüalaku napfogyatkozds 1915. febr.
14-én A fogyatkozás kezdete általában 2 óra 42
perc d. e. A fogyatkozás vége általában 8 Ó. 25 P
d. e. Ezen fogyatkozás látható Délafrika keleti
partján, az Indiai Oceánon, a Szunda-szigeteken,
Ausztráliában és Melanéziában.

2. Gyürüalaku napfogyatkozds 1915. aug.
10-én és ll-én. A Iogyatkozás kezdődik aug. 10-én
8 ó. 56 p. d. u. A fogyatkozás végződik aug. I l-én
2 Ó. 49 p. d. e. Ezen fogyatkozás látható Azsia
keleti partjain, Japónban, a Fülöp-szígeteken, Uj-
Guinea északi részében és a Csendes-Óceánon.

. I . : 1 '
Jegyzet. Az égi testek íelkelését és lenyug-

vását budapesti kőzépidőben, a többi adatot közép-
európai (zóna) időben [eleztük.

1915-ik.
188:!-ik.

'A keresztyén időszámítás legneveze-
tesebb kerszakai.

A folyó év Jézus Krisztus születése óta
Dionysius szerint az. . . . . . .

Jézus Krisztus halála óta az. . . .
Az első keresztyén római császárnak Nagy-

Konstantínusnak megtérése óta az
A pápaság megalapítása óta az . . .
A honfoglalás óta az
Géza fejedelem megkereszteltetése óta a
1. István megkoronáztatása óta a . . .
Magyarországnak az európai független

államok közé való besoroztatása óta a
Arómai ésa görögegyház különválása óta a
A puskapor felfedezése óta az. .
A könyvnyomtatás feltalálása óta a
Mátyás kírály trónra jutása óta a
Luther Márton születése óta a .
Amerika felfedezése óta a.
A reformáció kezdete óta a . . .
A mohácsí vész óta a .
Amióta a Habsburgház szakadatlanul ural-

kodik Magyarországon óta a. . . . .
Luther Márton halála óta a
A Gergely-féle naptár behozatala óta a.
A burgonya behozatala óta Európába . .
Károli bibliafordításának megjelenése óta a

. A bécsi békekötés óta a . . . . ~. . .

. A níkolsburgi békekötés óta a .
A lincí békekötés óta a
A westfáliai béke (a harminc ~éves háboru

befejezése) óta a . . . . . . . .
A gőzgép feltalálása óta a .....
II. Rákóczy Ferenc szabadságharca óta a
Az amerikai köztársaság megalapítása óta
II. József türelmi rendelete óta a.
A 1791-ik, 26-ik t-cíkk meghozatala óta a
A pesti evang. zsinat óta a . . .
A védhimlő felfedezése óta, a . . . .
Kossuth Lajos születése óta ,
A távíró feltalálása óta a . . . . . .
Az 1848-ik t.czikk megalkotása óta a
1. Ferenc Józsefnek magyar királlyá tör-

tént megkoronáztatása óta a
Az 1891. évi magyarországi evang. zsinat

összehivása óta a. .. .....

1603-ik.
1313-ik.
1019-ik.
921-ik.
918-ik.

915-ik.
861-ik.
573-ik.
475-ik.
456-ík.
432-ik.
423-ilL
398-ik.

·390-ik.

387-ik.
369-ik.
333-ik.
330ik.
328-ik.
309-ik.
294-ile
270-ik.

267-ik.
216-ík.
212-ik.
139-ik.
134-ik.
124-ik.
124-ik.
120-ík.
105-ik.
77-ík.
67-ik.

48-ik.

24-ik



Januárius.
Zsolt. '69, 17. Hallgass meg engemet Uram! mert jó a te kegyelmességed!

A te irgalmességodnak sokasága szerint tekints én reám!

Bevétel Kiadás
Kelet Na p 1 Ó

K f K
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----c------,---. __ 1. Ujévl'e Lk. 2, 21, Gal. 3, 23-29.

l/Péntek IlJjé~. Eman'IUjév,' 1"fE/19IBonifác vt. 17 501417Id.u.ld.e.llzsolt. 145,8-19
2 Szombat Ábel, ' Makár ap. ~ 20 Ignác vt. 7 494 17 511 842 Mát" 6, 6-13

1 Máté 3 13- 17 I Pét 3 20-22 Vízkeresztre Mt 2, 1 12~Es. 60, 1 6.

1915. éVe Januári·us

, ,
3 Vasárnap C. Benjam. C. Jéz. sz. n~ 21 E. Juliána 749 418 624 913 Zsolt.13~,7

4 Hétfő Titusz, Bella Titus pk. ~ 22 Anasztázia 749 420 74C 938 LKrón. ]7,8

5 Kedd Simeon, Árp Teleszfor vt. ~ 23 Krétai 10 vt. 749 421 855 957 Zsolt.I15, 1
6 Szerda Vizkereszt Három kir. l<' 24 Kar. el. bőjt 749 422 1011 1015

1

1. Tim. 2,

7 Csütörtök Artur, Attila Raimund hv. it 25 Nagy karács 749 423 1128 1032 Luk. 18, r
8 Péntek .;;; .. , Szeverin ap. ~ 26 Istensz. Már 749 424 d. e. 1049 I If. Kor, 5. 970reny
9 Szemhat Marcel Julian vt. .f1 27 Istv. íödíak. 748 425 1247 119 Példab.25,

-12

-15

-18

1-6

-14

-15

6-7

810
11
12
13
14
15
16

Vasárnap C. 1. Melán. C. 1. Vilmos t.t€ 28 E. Többez.v 748 426 2 9 1132 II. 'l'im. 4, 1--

Hétfő "-gob. Higin p. vt. "IE 29 Apró szent 748 428 334 12 3 Ésa. 10, 12-1

Kedd Ernő Arkád. vt. ~ 30 Anizia sz. 748 429 457 1243 Róm. 2,1-1

Szerda Vidor 40 vt. -kat. ~ 31 Melánia 747 430 612 ~391Luk, 1, 46-5
Csütörtök Bódog Hilár pk. et. ~ 1 Jan. Ujév)9)5 747 431 714 251

11

v. M&.s, H-'

Péntek Lóránt Pál remete 4 2 Szilveszt. 746 432 758 411 Ap. Cs. 9, 36-4

Szombat Gusztáv Marcel p. ft 3 Gordius 745 434 832 535 Zsid. 'll, 6-1

2 1 vas. vízkereszt után. Luk. 2, 41 52, Róm. 12, 1 5.

o
3

O

S

3
3. II. vas. vízkereszt után. Jan. 2, 1-11, Róm. 12, 6-16.

C. 2. Antal C. 2. Ant. al Ali\. ~ D. Teoktiszt. 7 444 35 856 654[ Ef. 3, 14-21

Piroska Piroska sz. ::: 5 Teona 743437 915 8 91Máté 5, 13-20

Sára Kanut, Sára:: Epiphania 743438 932 920 Luk. 22,39-46

~áb., Seb. ~áb, és Seb. ::: 7 Iván 7424 39 94710~29'LKor. 9, 19-~7
Agnes Agnes sz. tf11II 8 Domnika 7 42[4 4110 21137 Luk. 7, 19 21

Vince, Artur Vince szp. J~ 9 Polieukt. vt. 7 414 431019 d. e. Luk. 12, 1-12

lzaiás, Zelma Bold. A. elj. ~ 10 Nissz. Gerg. 740444103712 A ZsoL,.71,8-12

17 Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat

2
2
2
2
2
2

,oc 3

, ,

~Vasárnap C. 3. Tádé C. 3. Timót lfL'Id 11 D. Triod. vas 739 445 1058
1;~

Zsolt.119,41-4
5 Hétfő Pál ford. Pál ford. ." 12 Taciána 738 447 1126 25 I. Kor. 2, 1-1
6 Kedd ' Balambér Polikárp pk. M 13 Sztratonik 737 449 d.u, 46 Kol. 4, 1-1

7 Szerda Lothár, .Ián. Ar. sz. .Ián. M 14 R. és szin. vt 736 451 1248 55 ll. Móz,4, !O-l
8 Csütörtök Nagy Kár. Apollonia sz "'iE 15 Pál remete 735 452 146 558 1. Ján. >i, 2-1
9 Péntek Adé! Szalezi sz. F "'iE 16 Sz. Pét. lánc 733 454 254 640 Zsolt. 18, 1-1
O SzoriIbat Mártonka Mártonka sz ~ 17 N. Antal ap. 732 455 4 7 715 Ésa. 41, 10-2

4. III vas. vízkereszt után Máté 8 1 13. Róm, 12 17 21

8

6

G

7

5

9

O
5. Septuagesírna. Máté 20, 1 16, L Kor. 9, 24 10, 5.

311Vasárnap IC. Virgilia IC. Hetv. vas·I~1181 D. Hetv. vas·17 3114 561 52~ 74111Zsid. 37, 23--40

Bolygók járása.
,. '" .,' A hold fényváltozásai. E hó kezdetén Venusz d. e- Izraeliták naptára 5675.

® Holdt?lte: l-én 1 ó. yo p. d u. 5 Ó. elótt kél, Marsz d. e. 8 Ó. Január 1. = 5675. Tebeth 15.
ce U~olso negyed : 8-,100.13 p. d. u. kél, Jupiter d. e. 10 Ó. kél, Január 16. = Sebat 1. R. Ch.
~ UJh.?ld: Iő-én 3 o. ~2,P' d. u. ~ Szaturnusz d. u. 4 Ó. előtt kél. I
O Elso ~egyed: ~3. 6', 0. 32 p. d. e. - 2-án 7 Ó. d. u. a Nap a Föld-
@ Holdtolte: 31-en Ó o. 41 p. d. e·1közelben.

I
7-én Farsang kezdete.

<c Földközben : 12-én 3 Ó. d. u. l-én a nap 8 Ó. 27 p. hosszu, a<c Földtávolban : 24-én 10 Ó. d. e. hó végéig 58 perccel nő.

Időjárás Hersohel szerint.

i-8-ig hó, eső; 8-15, szép, hi-
deg idő; 15-23-ig derült, enyhe;
a hó vége viharos.



Februárius.
Márk. 13, 33. Óvjátok meg magatokat, vigyázzatok és imádkozzatok; mert

~ nem tudjátok, mikor jD ej az az. idő.

Kelet Nap 1 Ó
Bevétel Kíadás
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~:1:·hé:28nap + + Februári'us
.~A-A-~-k-~-~A-4-~-A-~-4-4-~-~·-~·_+_·_·_·_·_·_·_·_+_·_._._._,

Nap Protestáns I Katholikns c Görög-orosz
Nap Hold /1 utmutatóa

lieitil I".YÜÍJt. ~elte-I~yugt'lBibliaolvasáshozo. p. o p. o. p. o. p. I

1/ Hétfő Ignác I Ionác pk. ff!f' 191Arzén. 730 458 642 8 21Ap. Cs.4, 23-·30
2 Kedd Karolin 1Gvertyasz. B l- 201~utím ap. 7285 O 769 821 Róm. '5, 1-11
3 Szerda Andor Balázs pk. }.>. 21 Agnes 7275 1 917 8~91r. Jan. 3, 10--24
4 Csütörtök Veron., Rác Kor. And. pk. ~ 221 Anaszt. vt. 7265 31035 806

1
I. Kor. 3, 6-23

5 Péntek Ágota Ágota sz, vt. ~ 23 Kelemen vt. 724.5 ~I~~~~915/
1

Luk. 12,13-21
6 Szombat / Dorottya Dorottya sz.lt.i€ 24 Babilasz 72315 936 Mark.10, 17-27

71Vasárnap IC. Rikh. Tód C. Hatv. vas. "IE125 D. Hush. vas 7225 7 121 10 4:[Máté ~3,23-2
8 Hétfő Salamon Math. J án, /fr 26 Simon 7215 8 243 1040

1
Luk. 14,7-1

91 Kedd Abigél Alex., Cir. e l1r 27 Krizoszt er. 7 195 10 4 O 1129[ Márk.13,32-3
10 Szerda Elvira Skolaszt. sz. ,a., 28 Efrém 7 17512 5 4 d. U. Máté 7, 21-2111 Csütörtök Dezső . 1 Szepl. Sz. m

l

.,,'129 M;nác erekir 7 16r -13 554 1491Z.id. ll, 32-4
121Péntek Adolf A 7 sz. r.-a. §,\ 30 agy Va zu 7 155 15 631 3 91AP: Cs.7,54-6
13 Szombat Ella Polyeukt vt. ~ 31 Czírus,' Ján. 7 13517 657 429. Róm. 1, 7-1

6. Sexagesírna. Luk. R, 4-15 II. Kor. 11,19-12, 9.

8

o
O

2

_. , , . ,
14 Vasárnap C. Bálint C. F ars. vas. f,\ 11Febr. D Vh. Y. 7 12 518 718 547I Ap Cs. 8, 1-8
15 Hétfő Jovita Fauszt., Jov. .- 2 Az ÚrJ.Kr.b. 7 10 520 736 7 O M. Jel. 5, 9-14--16 Kedd Julianna Húsh, k. Jul ..- 31Szímeon 7 8522 752 8n Neh. 10,32-35-17 Szerda Donát, Konst Hamv. szerd ~. 4 Izidor 7 7523 8 7 919 Zsolt. 84, 1-11
18 Csütörtök Konrád Simeon pk. lffIIII 5 Teodula 7 5525 8,10"11 n .• óz, is, ,-"19 Péntek Zsuzsanna Konrád hv. I~6 J ulián Orv. 7 3526 8 1136 v. Móz. 20,1-9
20 Szombat Aladár Eleutér pk. 7 Ifj. Lukács 7 2527 9 O d. e. Z&olt. 5, 1-12

...

7 Quinquagesí ma Luk 18 31 42 1 Kor. 13 I 10

8. BOJt. 1. vas. Máté4, 1-11. II. Kor. 6, 1-10.

C.. 1 Invoc. ff!III 8[ D. Nagyb.j V'I7 0529 926[[12441I.Krón.29,ll-20
Yét. szé~f. M 9 N~cefor vt. 6585 31 958

1
150[ Ésa. 26, 1-1

Dam. Pet. et M 10' Pal vt. 6 565 321039 253 1. Pét, 1, 1-19

tvlátyás Kán. oa4€ 11 Teo~óra . 6 545 341131 34~8'Zsid. ll, 1-10
VIktor vt. "* 12 Melet pk. 6 52

1

5 36 d. u. 43 F'Illp 2, 1-11
Sándor pk. ~ 13 Fotina 6 505 37 145 512 Jan. 12,44-50
Leánder pk. ~14 Máró 648538 3 1 5421 M. Jel. 19,1-9

BolygókJárása, Izraelitáknaptára5975,

E hó elején Venusz d. e. 4 Ó. Február 15. = Adar 1. R. Ch.
után kél, Marsz d. e. 7 Ó. kél, Február 25. = Adar 11. Észterbőjt.
Jupiter d. e. 8 Ó. után kél, Sza-
turn d.. u. 1 Ó. kél. _ 14-én Február 28. - Adar 14. Purim.
Gyűrűs napfogyatkozás.

_2~.J....,;V_as_á_rn_a.:..p..!..1C_,_2_._E_Ie_m_é_rI:.,..C_.,2:-.R_e_m,_in_·..!.:I~~1_1~,"-D_._N_a...:;,g.;..yb_.~2'...l~,-=-6.::.46..!.15_4.::.:0:.!..1.::.41;;.;.9:.,..16~611..::.Ro::;:·m.:..... ...;;.;10',,!.,.,;,=1

9. Bőjt II. vas. Máté 15, 21-28. I. Tessz. 4, 1-7.

HoldfényváltozásaI.

'i CC Utolsó negyed: 7.6 ó 11. p. d. e.

ff Ujhold: 14-én 5 Ó. 31 p. d e.

:) Első negyed: 22. 3 Ó, 58. p. d. e.

IdBJérá.HeraohelszerInt.
1-7-ig sok hó, szeles j 8- il-ig

viharos j a hó másik vége nedves

szeles.

cc Földközelben : 7-én 2 Ó, d. u.

l-én a nap 9 Ó. 28 p. hosszu, a
hó végéig 1 Ó. 26 p. nő.

cc FöldtáVQlban 21-f}I\7 Ó, d, e, l6-án Farsang vége.



Március.
Jakab 5, 13. Szenved-e valaki ti köztetek i' Imádkozzék. Öröme vagyon-e vala-

. \ t kinek i' Énekléssel dicsérje az Istent.

Kelet Nap 1 Ó
Kiadás
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Március,-...-~-='''-Z·-=·'-·~·T~~-~·-,·-z·-r-~·~=---N.;T~·~''::~:·.-'
, Nap Protestans Kathohkus 1[ Gorog-orosz ~elte n,yugt. ~eltelnyugt.11 Biblia olvasáshoz

. o. p. o. p. o. p. o. p.

11Hétfő Albin Albin pk. it 16 Pamfil vt. 644 541 537 6261~'i1ip. 1, 9-17
2 Kedd Lujza Szimplicius it 17 Marianna 643 543 657 6431Józs. 22, 1-6
3, Szerda Kornélia Kunig. sz. re 18 Leó pápa 641 545 818 7 1 Luk. 10, 26-37

4 Csütörtök Adorián Kázmér hv. n 19 Filemon 639 546 941 721 Ap. Cs. 5, 17-29

5 Péntek Özséb Özséb vt. t.I€ 20 Leó pk. 637 548 116 741 Ap. Cs. IS, 38-52

6 Szombat Frid., Gott!. Perpetua t.j€ 21 Eusztát 635 549 d. e. '8 7 1. Tim. 1,12-20_. -
7 Vasárnap IC' 3. Tamás C. 3. Oculi /tr 122 D. Nagyh, 3.v 633550 1231 84~ Róm. 8,31-3
8 Hétfő Alice Ist. Ján. hv. /tr 23 Polikárp 631552 151 92 I: Kor. 4, 9-·1

9 Kedd 'F ranciska R. Franciska ~24 Ján. f. meet. 629554 259 10251 Ap. Cs. s, 36-4
10 Szerda Olimuia 40 vértanú 425 Taráz 627555 353~1:~II Kor. 11,22-2
11 Csütörtök Aladár Konstant. hv. 426 Porfir 625,56 432 }o}sa 12. 1-

12 Péntek Gergely Gergely p. a27 Prokóp 623558 5 1 21 L Sám.12, 20-2.
13 Szombat Krisztián Nicefor pk. t;\28 Vazul 6 21559 52: 3291 Luk. 9,67-6

-.

10 BOJt III vas Luk. JI, 14 28. Efez o. 1 9.

6

o
8

6

5

2

14 Vasárnap I C. 4. Matild C. 4. Laetare .- 1 Márc. D. Nb. 6196 1 5'~4~1zseu, H'.;,."-15 Hétfő Lous., Krist. Longin vt. .- 2 Teodót 6,176 2 55 5541 Jób 29, 1-2-16 Kedd Henriett Heribert pk. "." 3 Kleon 6156 3 61 7 ~ 'U;'.".u-,
17 Szerda Patr., Gertr. Patrik pk. ,,.,, 4[ Pál és Ju!. 613 6 5 62~ 812 •• té ss, 'H'
18 Csütörtök Sánd., Ede Jer. Cziril p "." 5 Konon 611 6 7 645 92 L Móz 1, 26-2
19 Péntek József József eml, fPIII 61Amorii 42 vt. 6 9 6 8 7 5102l;}1L 'I'hesz, 4, 1-12
20 Szombat Hubert Joachim hv. flIIII 7 Vazul és t.vk 6 7 6' 9 7271136 Péld. 24, 30-8

..

11. BOJt. IV. vas. Jan. 6, 1 15. Gal. 4, 21-31.

4

5

9

9

, ,
21 Vasárnap C. 5. Bened. C. 5. Judica M 8 D. Nagyb. 5.v 6 5611 757

d~ Préd '.~'22 Hétfő Oktávián Oktáv. szp. 11 9 Szeb. 40 vt. 6 3613 834 124 Péld. 13, 4-1
23 Kedd Eberhard Viktorián vt. M 10 Kodr. és t. 6 1614 92C 1 Péld. 22, 17-2
24 Szerda Gábor Gábor főa. -IE 11 Szófron pk. 559615 10H 227 Péld. 6, 6-1
24 Csütörtök Zolt., Gy. o. Gvüm.oB.A -fE 12 Teofánesz 5576 17 1124

3 r'" '.'H26 Péntek Manó Fájd. Szüz ~ 13 Nicefor pk. 555618 d. u. 34 Zsolt. 52, 1-
27 Szombat Rupert Damaszk. J. ~ 14 Sándor . 553620 153 4 6 IlI.Móz. 19, lS-1. . ,

28[ Vasárnap C.6 Vir. vas. C. 6. Palm. ~ 15 D. Nagyb, 6.v 551 621
31~ 42~

Máté 28, 1-8

291 Hétfő. Euszt., Eörs Ciril szp. it 16 Szabin. vt. 549 622 429 447 Luk. 6,80-8
30 Kedd Izidor Kvirin vt. it 17 Elek 547 624 55 .55 Máté 26, 69-7
31 Szerda Ámosz Árp. Ámosz pr. re 181 Czirill pk. 545 626 71 52 Péld. 8, 18-1

12. BŐJt V vas Ján. 8 46 09 ZSId. 9 11-15 .

7

2

9

2

9

8
13. Vláté 21, 1 9. Filipp. 2, 5-11. Nagypéntek. Ján, 19, 16 30. Ezs. 53 5 ·10 .

3

5

li

7

Bolygót Járása.

E hó elején Venusz d. e. 4 ó.
után kél, Marsz d. e, 6 ó. után
kél, Jupiter d. e. 7 Ó. előtt kél,
Szaturn d. e 11 Ó. után kél.

Hold fényvái tezás al.

® Holdtölte: l-én 7 Ó. 33. p. d u.
•.. CCUtolsó negyed: 8. 1Ó. 28 p. d. u.o Ujhold 15: $ Ó. 42. p. d. u.

O Első negyed: 23. 11 Ó. 48 p. d. u.
® Holdtölte: 31-én 6 Ó. 38 p. d. e.

Izrllellták. rtaptára 5675.

Márc. 1. = Adar 15. Susan Purim.
Márc. 16. = Nizan 1. R. Ch.
Márc. 30. = Nizan 15. Passzah 1 n.
Márc. 31. = Nizan 16. Passzah 2 n.

l-én a nap 10 Ó 57 p. hosszu,
a hó végéig 1 Ó. 44 p. nő. Időjárás Hersohel szerint.

1-8-ig változó; 8-15-ig sok eső;
15-23-ig változó; 23-31-ig derült,
hüvös idő.

CCFöldközelben : ő-én 4 Ó, d. e.
CCFöldtávolban : 21-én 2 ó. d. e.

21-én este 6 Ó. a Nap az ikrek
(M) jegyébe lép. Tavaszkezdet.



•

Április. .
Máté 5, 7, Boldogok az irgalmasok, mert. ők irgalmassá.got nyernek.

Bevétel KiadásKelet Nap 1 Ó
K K f
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•IS.-~-4-4-~-~4-+.-4-·~·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_V_._._._._._.-._._._._._,
Nap I Protenstans Katholikus I( Görög-orosz I Nap Hold II Utmutató a

kelte nyugto kelte nyugto Bibliaolvasáshoz
ó. D. Ó. p. ó· p. é, p. I

~ Csütörtök Hugó.N.-:süt Nagycsüt. n l~ Kriz. ésDk 543 626 842 544 Luk. 23, 26-31

Péntek Nagypéntek Nagypéntek yi!€ 2 Nagypéntek 541 628 10106 9 Ján. 19, 16-23

3 Szombat Rik., Kereszt Nagyszemb. c-f€ 21 Jakao, ifj. 538 630 11356401
Luk. 23, 39-43

14 Husvét vas Márk 16 1-8 1 Kor 5 6-8. Husv 2 n Luk 24-13 35 Ap csel 10 U-41_ .. , , , ,
4 Vasárnap C. Husv. vas. C. Husv. vas. ~ 2~ D. Husv ..vas. 536 631 d. e, 722 Ján. 13, 1

[ Hétfő Husv. hétfő Husv. hétfő ~ 2~ Husv. hétfő 534 632 1250818 Máté 26, 50

6 Kedd Livia Coeleszt. p. 4 2~ Husv. kedd 532 634 149 927 Luk. 23, 50

7 Szerda Gábor, Herm Epiíán k. 4, 21: Gyüm. o. B.A 5 306 36 232 IOl Ján. 14

8 Csütörtök Lidia Dénes pk. a 26 Gábor 5 286 37 3 5 d. u. Ján. 3, 11

9 Péntek Dömötör Dömötör vt. a 27 ;,1.atrona vt. 5 266 3t!330 119 Luk. 19, 11

10 Szombat Ezekiel Ezechiel pr.' - 28 Hilarion ifj. 524639 348 2321 Ap. CB. 24,22-

-15

-54

-53

, 19

-21

-17

-27

I~VaSárnap C. 1. Leó C. 1. Quasim. - 2~ D. 1. Cir. vt. 523 6414 5342 IV. Móz. 13,2-12 Hétfő Gyula Gyula p. hv. - 30 Klímak .Ián. 521 642 421 451 Luk. 14, 16-13 Kedd Hermenegild Hermenegild rpjt 31 Hipácz 519 643 436 559 Ján. 4, 31

14 Szerda Tibor J usztin vt. ~ 1 Apr. E.Már. 517 645 451

7 ~

Ap. CB. 26, 19

151Csütörtök Atala Anaszt. vt. ~ 2 Titusz 515 647 5 9 816 Jún. S,

161Péntek Lambert . Lambert vt. ~ 3 Nikéta ap. 513 648 530 92 I. Kor. 9,14

171Szombat Rezső Anicét p. vt. filii 4 Györpv 512 649 558 1029 Ap. CB. 17, 1

15 Fehér vas 1. vas. husv. után. Ján 20. 19-23. 1 Ján. 5 4-10.

6-32

-24

-·38

-26

1-8

-23

-12

l~ Vasárnap C. 2. Ilma C. 2. Miseric. M ~ D. 2. Diodor 510 651 632 1129 Ap. CB. 2, 40-4

19 Hétfő Emma Timonezp. M 6 Eutik 5 8652 715 d. e. Ap. CB. 18,16-3

20 Kedd Tivadar Tivadar hv. -fE 7 Kallióp vt. 5 66538 91221 nl. Mbz. 10, 1·1

21 Szerda Anzelm, József olt. O-fE 8 Herodion 5 4 655 911 i3~
Luk. 1~, 1-1

22 Csütörtök Szilárd Szótér és Ká iaOfE 9 Eupszik vt. 5 2 657 1020 Péld. 2,1-1

23 Péntek Béla Béla pk. ~ 10 Ter.enc 5 O 658 11322 6 Zsolt. 15, 1-5

24 Szombat György GyörQ:y vt. ~ 11 Antipa 458 659 d. u. 229[ Zsolt. 24, 1-10

16. II. vas. husv. után Ján. 10. 11-16. 1. Pét. 2. 21-25

1

4

1

O

,
21 Vasárnap ,C. 3. Mark C. 3. Jubilate 'it 1~ D. 3. Vazul p 4567 12 2249 Ján. 16, 20-3

26 Hétfő Tihamér Klet. és Marc it 13 Márton p. 4557 23213 7 M. Jel. 7, 6-1

27 Kedd Litla, Ariszt. Zita sz. n 14 Arisztark 4537 3443 324 Ján. 14, 21-3

28 Szerda Valéria Ker. Pál hv. ~ 15 Kreszcenc 4517 56 8345 Luk. 10, 38-4

29 Csütörtök Lenke Alb. Péter vt. y!í€ 16 Irén 4497 67374 7 Jer. 31, 10-1

30 Péntek Katalin Zsófia sz. vt. f.I€ 17 Agapit 4487 89 7436 Péld. 8, 22-3,

17 UI vas husv után Ján 16 16-23 1 Pét 2 11-20

3

2

6

Bolygók Járása.

E hó kezdetén Ve nusz d. e. 4 '<c U~OlSÓnegye.d: 6. 9,Ó.12p. d. u. Ó.után kél, Marsz d. e. 5 Ó.kél, ~pr~l~s5. = Sebíí sel P. (7 ü. n.)
O Iljhold : 14-en 12 o. 36 p. d. u. Jupiter d. e. 5 Ó.kél, Szaturn 9 Aprílís 6. = Achar seI P. (8 ü. n.)
~ Első ~eg~ed: ~2. 4 ~. 39 p. d. u., Ó.után d. e. kél. IÁprilis 15. = Ijar 1. R. Ch
® Holdtolte. 29-en 3 o. 19 p. d. u. --.--

___ í l-én Nemzeti ünnep.

Hold fényvaltozásal. Izraeliták naptára 5675.

<c Főldközelben : 2-án éjfél után.
<c Földtávolban: 17-én 4 Ó. d. u.
CC Földközelben: 30-án 8 Ó, d. e.

1-én a nap hossza '12 Ó.43 p.,
a hó végéig 1 ó. 38 p. nő.

Idö~árá8 Herlohel Izerlnt.

A hó első fele szeles, változó;
14-22-ig sok eső; 22-ikeután vál-
tozó.



Május.·
Máté 7, 12. Valamit akartok azért, hogy cselekedjenek az emberek ti veletek,

azt cselekedjétek ti is azokkal, mert ez a törvény és a próféták.

Bevétel .11
l!~---'---

K I

Kiadás
Kelet Nap 1 Ó
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1915.év + +' Ma"J-'us~,o~ '. ~o~," ,Ez a hó 31 nap

11Szombat FüL és Jak. Fülöp és Jak. Í!! 181Ján. szerz. 1,1-11
18 VI vas husv után Ján 16, 5-15 Jak 1, 16-21.

91Vasárnap C. 5. Gergely C. 5. Rogate . :: ~6 D. 5.:'~.'aiu1 14 347202282441

1

II. Kol. 3, 12-25

10 Hétfő Antonin Anton pk. d "",27 Siti. .Iéz. rok 4 327 212 433 50 Ruth 1, 6-18

11 Kedd Arvéd Vlamert pk .,..:.."",289 vértanú 4 307 222 594 58\ Efez, 4, 12-24

12 Szerda Pongrác 3-er.pk. vt. -t- :"-29 Szozipater 4297243 166 6 Róm. 12,9-18

13 Csütörtök Áld. csűt. Áld. csűt. ••••~O Áld. csűt. 428725336714 Filip.' 4,4-13

14 Péntek Bonifác Bonifác vt. •••• 1 Máj. J!rem. 4277264 2820 Róm. 8,1-6

15 Szombat Móz., Zsófia De la SaLJán M 2 N. Atan ...haL 4 267 274 339 22 Zsolt. 100, 1-5 .
20. VI vas husv után. Ján. 15, 26 16. 4, ]. Pét. 4. 7 11.

16 Vasárnap C. 6. Peregr. C.6.Exaudi M 3 D. 6. Theod. 424 729 514 1016 Zsolt. 97, 9

17 Hétfő Bojta Paskál hv. "tE 4 Pelágia sz. 423 7306 411 2 I. Péld. 12,

18 Kedd Erik Erik. kir. vt. ""i2 5 Iréne vt. 14 22 7317 31138 I. Kor. 2, 9

19 Szerda Sarolta Cölesztin p. ""iE 6 Jób 421 7328 9d. e. Máté 25, 31

20 Csütörtök Bernát Szien. B. hv. ~ 7 Sz. ker. m: 419 733 919 128 Luk. 1

21 Péntek Konst., Ilona Timót vt. ~ 8 János ev. 418 734 10311231 Máté 13, 31

22 Szombat Júlia Julia sz. vt. 'i:' 9 lzaiás pr. 417 736 11451252 Róm. 14, 16

~. .. .. .. ~-, ., , ., , ,
23 Vasárnap C. Pünk, vas. C. Pünk. vas. i- O D. pünk. vas. 416 737 d. u. 111 Máté 13, 24

24 Hétfő Pünk. hétfő pünk. hétfő n11 Pünk. hétfő 415 738 216 127 Máté 11, 7

25 Kedd Orbán VII. Gerg. p. n12 Germán 414 739 337 146 r. Kor. 15, 19

26 Szerda Eduárd N. Fülöp Kan ~ 13 Glicér ia vt. 4 rs 7415 32 6 Ézs. ll, 1

27 Csütörtök Lucián Béda et. yi€ 14 Izidor vt. 412 742 632 232 :1.1.Jel. 2, 7

28 Péntek Emil, Vilma Ágost. pk.hv. yi€ 15 Akill 411 743 7593 5 II. Kor. 20, 1

29 Szombat RólandMart. Elentér hv. Í!! 16 Teodór 411 744 916 349 Józs.' 23, 1

-16

2-8

-16
--46

7, 20

-35

-25
91 Punkosd vas János 14 23 31 Ap csel 2 1 13 Punk 2 n Janos 3 16 21 Ap csel 10 49 48

-30

-13

-21

30jVásárnap
31' Hétfő

22. Szentháromság vas, János 3, 1 15. Rom. 11, 33 36.

I
Szenthár. v·IC.1.Szenthár.14117jn., 1. M~z. V./410j7 45j1017[450\'!FiliP'
Petronella Ang. Mer. sz"a, 18 Pét., Den vt. 4 97 461116 6, l<'i1ip.

Hold fényváltozásal. Bolygók járása. Izrael/ták naptára 5675.

CCUtolsó negyed: 6. 6 ó. 23 p. d. e. E hó elején Venusz d. e. 4 Ó. Május 2." Ijar 18. Lag beomer.
O Uíhcld : 14-én 4 ó. 31 . d. e. előtt kél} M~rszd, e. 4 ó., Jupiter M~~us14. = Szi.ván 1. KGh.

,. r J ff • P d. e. 3 o kel, Szaturn d. e. 8. o. Majus 19. = SZIV.6. Sabuoth 1 n.
O Elso negyed: 22 5 o. óO p. d. e. előtt kél. Május 20. = Sziván 7. Sabuoth 2 n.
® Holdtölte: 28-án 10 Ó. 33 p. d. u·1 I ''. l' I Időjáráa Herschel szerint.

... .'.., 1-én a. nap ~4 ó.. 23 p. ho~~zu, A hó eleje változó; 6-22-ig sok. (c Foldtavolban . 14-en 10 o. d. u. '. a ho végeig 1 o. 14 p. no. eső szeles' a hó . hü ..
f1" Földkr lb 28 . . , , vege uvos,~ o oze en: -an 6 o. d. u nedves.
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Június.
Efez. 4, 25. Azért levetvén a hazugságot, szóljol1 igazságot mlnden emher aZ

ő felebarátjával: mert egymásnak tsgiei vagyunk.
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Ez a hó 30 nap Június

-
13 Vasárnap C. 2. Tóbiás C.3. P. Ant. M 311D. 3. Herma /4 47 56 4 019 O Ján. 1,
14 Hétfő Vazul N. Vazul pk. "'fE 1 Jún. Jusztin 4 47 57 456 940 Ján. 5, 2

15 Kedd Vid Creszc. vt. OOfE 2 Nicef. patr. 4 47 57 6 JOl1 ROm. 8, 1
16 Szerda Jusztina Regi, Fer. ~ 3 Paula sz. 4 4 7 58 71 1036 Mate 1, 2
17

1

Csütörtök Hilda Rainer hv. ~ 4 Mell'. patr. 4 47 58 8211057 Máté16, 1
18 Péntek Arnold Mark., Marc. 51Marczián 4 47 59 9331h6 Maté

37 5911046113:211Má~1Í
14, 2

19 Szombat Gyárfás Gyárf., Prot..~' 61Thekla 4 11,
- -

1-17

O-27

0-17

O-25

3-19

5--32

1-6

II Kedd Jusztin Pamphil vt. 419IPátr.ést.vt.4 87471133 7291'ln"1'im.4,1-8
2 Szerda Erazm.,Anna Erazmus vt. f,\ 20 Talalé 4 77471158 851 Zsid. 11,1-0

31Csütörtök Klotild Urnapja f,\ 211Konst., Ilona 4, 77 48 d. e. 1010
11
Máté24, 36-51

4 Péntek Ulrik Kar. Fer. hv. ~ 22 Baziliszk 4 674,912171124 Máté 11,29

5 Szombat Bonifác Bonifác pk. ~ 23 Mihály nk. 4 617501233 d. u.1Etez. S, 1-8
23. Szth. u. 1 v. Luk.16, 19-3!; 1. Jan. 4, 16-21.-

~ Vas árnap C. 1. Norbert C.2. Norb.pk, ~ 2~ D. 2. Sim. st. 4 5750 1249 14f"' 7, 1-10

7 Hétfő Róbert Robert ap. W 25 Sz. Iván feje 4 5751 1 5 25 Luk. 3.,7-17

8 Kedd Medárd . Med. pk. vt. ~ 26 Kárpusz 4 4752 122 357 Máté15, 21-28

9 Szerda Felicián Prim., F elíc, ,fili 27 Hel1ád 4 4 753 142 5 5 Jób. .4:2,1-!j

10 Csütörtök Margit Margit kir. ,fitIf" 28 Nicét 4 4754 2 4 611

11

"'"
9, 33-37

11 Péntek Barnabás J éz. sz. szíve M 29 Teodózia 4 4755 235 715 Luk. 14, 25-33

12 Szombat Antonina An tonina vt. M 30 Izácz ap. 4 4755 313 812 Ján. 15, 12-17
24. Szth. u. 2. v Luk.14, 16-24; 1. Ján. 3, 13 18.

201Vasárnap C. 3. Rafael C. 4. Szilv. p it 71D. 4. Teodót 4 3759 1159111 s án ".'21 Hétfő Albin Gonz. Al. hv. ~ 8 Teodór er. 4 ?8 O d. u. d. e. Mark 16,
22 Kedd Paulin Paul. pk. hv. ~ fl Czir., Atan. 4 38 Ö 23612 8 Bir. 6, 1
23 Szerda Zoltán Ediltr. k. sz. t.t€ 10 Antonina 4 38 O 4 1123 1. Kir.19,
24 Csütörtök Iván. K. .Ián, K. sz.Ján.tsz. t.tE 11 Bart.,Barn.a 4 38 O 5281211zsou ao,25 Péntek Vilmos Febr. sz.vt. /fr 12 Onufrius 4 48 O 65C 137 Neh. 4, 1
26 Szombat I.Ián. és Pál Ján., Pál vt. ~ 131Aquilina 4 48 O 8 O 228 Zak. 8, 1~

25. Szth. u. 3. v Luk. 15, 1 10, 1. Pét. 5, fl 11.

4-29

1-6

1-111

9-18

1-17

3-18

6-23

271
28
29
30

, ,

Vasárnap C. 4. László C 5.Sz.László ~ 141D. 5. Metód. 4 48 O 852 31 Zsolt.119, 9-16
Hétfő Ireneus Iren. pk. vt. ,~ 15 Amoszpr. 4 58 O 930 459 rr, Móz.2, 1-10
Kedd Pét. és Pál. Pét. és Pál ft 16 Tíkon pk. 4 58 O 958 62 II. Kir.5, 1-14
Szerda Pál eml. Pál a. eml. ft 17 Szab., Izm. 4 68 01019 747 Luk. 24, 1-10

Hold fényvál:ozásal. Bolygók Járása.

Utolsónegyed: 4. 5 ó. 32 p. d. u. E hó kezdetén Venusz d, e. 3 Izraeliták naptára 5675.

Ujhold: 12-én 7 ó. 57 p. d. u. Ó. kél, Marsz d. e. 2 Ó. után kél, Junius 13. = Thamuz 1. R. Ch.
Első negyed: 20. 3 Ó. 24.p. d. u. Jupiter d e 1 Ó. után kél, Sza- Juníus 29. - Tham. 17. .TemI.Holdtölte: 27-én 3 Ó. 27 p. d. e. turn d. e. 6 Ó. előtt kél. -.

26 Szth u 4 v Luk 6 36-42 Rom 8 18-23

I ---- I
l-én a nap 15 Ó. 39 p. hosszu,
a hó 21-ig 18 p. nő, azután 3

p. fogy.

elfog!. bőjt.

<c Földtávolban: t l-én 1 Ó. d. e.
<c Földközelben 26-án 3 Ó. d. e.

22-én délután 1 órakor a Nap a
skorpió ('-ilE) jegyébe lép. - Nyár- A leghosszabb nap 22-én 15 Ó. A hó kezdetén szép időjárás;
kezdet. 57 perc. 12-27-ig változó; a hó vége esős.

Időjárás Herschel szerint.



Kelet

Július.
ll. Thess. 10. Valaki nem akar dolgozni, ni is egyék.
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4

I
- I . 1" .. I Nap '1 Hold II Utmutató aNap Pro~estans Kathollkus re Görög-orosz kelte I".yugt. ~:elte Inyugt.11 Biblia olvasáshoz

o. p. o. p. o. p, O. p.

11CsütörtÖk Theobald .Iéz. sz. vére :: 18/ Leoncz vt: 4 6'8 010389 51 Zsolt. 37,9-11
21Péntek Ottokár Sar1.B.-A. :19 .Iudás aps. 4 GI8 Ül05410191I.Móz.3!,3°-35
31Szombat Kornél Jáczint vt. ~ 201Metód pk. 4 77 591110 1130! Máté 9, 32-BS·

27.8zth. u. 5. v. Luk. 5. 1-11 . 1. Pét. 3. 8-15. -

411asárnap5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerda
8 Csütörtök
9 Péntek

10 Szombat

C. 5. Ulrik
Vajk
Esaiás
Czir. és Met.
Teréz
Lukrécia
Amália

C.6
Zac
Do
Cz
xu
Ve
Ru

,

. Berta I~21D.6.J vt. 4 87591127d,U'1 Péld. 14, 2
c. Ant. M lfFfI 22 Özséb pk.. 4 97581146157 Zsolt. 147,1

min, sz. vt. ,~ 23 Aggripp. sz. 14 J 7 58 d. e.2 55. 1. Móz. 12,
ir. és Met. Ifí11If 24[K. sz. Ján. sz 4107571284 3' Józs. 6, 1
ián pk, tr 25 Febr. és társ. 4 11 7 57123515 7 I. Tim. '6, I

ronika sz. M 26 Dávid rem. 4 127 571 116 6 Zsolt. 51, 13
fina sz.vt. 'ti 27[ Sámson pap 4 127 561 556 58i Ésa. 60,

6-3~

1-~0
1-9

2-20

1-16
-19

1-11
28. Szth. u. 6 v. Máte 5. 20-26; Rom. 6. 3-11.

11 ü:tr~nap C. 6. Uli C. 7. Pius p. ~ ~8 D.7.Cir. .Ián. 413 755 250 7411 Józs. 14, 6-

12 Henrik Gualb. J. a. ~ ~9 Pét. és Pál 414 755 352 814 Ján; 4, 31-'
13 Kedd Jenő, Marg. Anaklét p.vt, ~ 30 12 apostol 415 755 5 1 841 Ap. C8. 4,13-
14 Szerda Karolin Bonavent. et. ~ 1 Jut K,Damj. 4 167 54 612

1

9 31 Péld. 3, 1
15 Csütörtök Ap.oszl.Henr Apost. oszl. ~ 2 R-A. meze 4 :177 53 725921 Neh. 8, 1
16 Péntek Ruth, Valter Karmelh. B. ~, 3 Anatol 4 187 52 8379 39 Ap. es. "', 26-

17 Szombat Elek Elek hv. }t .4 Krétai Andr. 4 191752 9491958, Ap. cs.1V, 13-

1~

38

33
-6
-8
39
20

- , - . "

18 Vasárnap C. 7. Ericves C. 8. Karn. hv tz 5 D. 8. Atanáz 420 751 114 101~ Préd. 12,8-1

19 Hétfő Ruf., Zorka PauL Vince fa 6 N. Szizoesz 421 749 d. u. 103 1. 'I'im. 3,10-1
20 Kedd Illés i'vlarg. sz. vt. ~ 7 Ciriaca 422 748 142 1068

1

1. Tim; 4-, 1

211Szerda Dániel Praxed. sz. t.iE 8, N. Prok. vt. 4 ~3 747 3 6 1130 1. 'I'írn, 1, 1-1

22 Csütörtök Magdolna Mária Magd. lfr !) Czir, pk. vt. 424 746 428 d. e. Jer. 36, 1-1
23 Péntek Lenke Apollin. pk. lfr 10 Leone vt.,L 425 745 541 1214 Zsolt. 32,6-1
24 Szombat Krisztina Kriszt. sz.vt. ~ 11 Eufém.vt. ± 27 744 640 114 M. Jel. 2,26-21

29 8zth u 7 v Márk 8 1- 9' Rom 6 19-"3

3

, ,

25 Vasárnap C.8.Jakab C. 9. Jak. a. a 2 D. 9. Prokl. 428743 724 229[ Zsolt. 32: 6-11
26 Hétfő Anna Anna assz. a 13 Gábor Iőa. 4297,42 757 353

1

Máté 17,14-2

27 Kedd Olga PanlaI. vt. a 14 József pk. 430741 821 518 Ján. 14,1-
28 Szerda Gyöző, Ince Ince p. hv. -15 . Quir. és JuL 431740 841 640 Ésa. 40, 25-31--29 Csütörtök Márta Beatrix vt. - 16 Atenogén pk. 433 739 858 757 Ruth 2, 1-1-30 Péntek Judit Judit vt. ,..,.. 17 Marina 434 737 914 912 II. Móz. 2, 1-1-31 Szombat Oszkár . Loyolai Ign. tFf 18 Jácint vt. 435 735,9·32 1022 II.Móz. 2: 1-1-

30 Szth. u 8 v Máté 7 15- 23 . Rom. II 12-·17.

6

o
O

Bolygók járása. Izraeliták naptára 5675.

E hó elején Venusz d. e. 3 Ó. J li 12 - Ab 1 R Ch
előtt kél, Marsz d. e. 1 Ó, után u ~us . '-,- ".
kél, Júpiter d. u. 12 Ó. előtt kél, [JUltUS 21. = Ab 10. Jeruzsálem
Szaturn d. e. 4 Ó. kél. pusztulása bőjt.

Hold fé~yváltolásal

iC Utolsó negyed: 4. 6 Ó. 54 p. d. e
@ Ujhold: 12-én 10 6. 31 p. d. e.
O Első negyed: 19. 10 Ó. 9 p. d. u.
® Holdtölte: 26-án 1 Ó. 11 p. d. u.

Időjárás Hersohel szerint.

A hó elején sok eső; 4-12-ig
változó, nedves; 12-19-ig sok eső;
19-25-ig szép idő; a hó végén eső,

(c Földtávolban : 8-án délben.
<c Főldkőzelben 24-én 6 Ó. d. e.

'*

'l-én 'a nap 15 Ó. 54 p. hosszu,
a hó végeig 54 perccel fogy.

23-án Kanikula kezdete.
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Augusztus.
János 6. 27. Munkálkodjatok, ne csak az eledelért. mely elvész, hanem az

eledelért. mely megmarad az örök életre.
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Augusztus
31 Szth u 9 v Luk 16 1-9' 1 Kor 10 6-13, .

lVasárnap C. 9. V. Pét. C. 10. V.sz.P. f{II/t 19 D. 10. Makr. 436 734 950 1132 1. Móz. 24,10-~

2 Hétfő Gusztáv Lig. AH. pk. ~ 20 Illés próféta 437 733 1010d. li. 1. J?:lr. 17, 8-1

3 Kedd Hermina Istv .. vt, t. m. :'lfiIJ 21 Sírn. és Ján. 439 731 1036150 II. Kir. 4, 8-1

4 Szerda Domonkos Domonk. hv. ~ 221Már. Magd. 440 730 119 255
1

Máté 10, 37-4

5 Csütörtök Ozvald Havi B.-A. H23 Ezekiel pr. 441 729 1149358 Luk. 7, 36-4

6 Péntek Berta Urunk sz. M 24 Rom. és Dáv. 442 727 d. e. 4521 Jer. 35, 1-1

7 Szombat Ibolya' Donát nk. vt. "4E 25 Anna 4 44 7 25 12395 3811. Tim. 6, 1-1
I

, - , , -
8Vasárnap C. 10. László . C. 11. Czírj.

-IE~6
D. 11..Herm. 445 724 140 614 IV. Móz. 22,15·35

9 Hétfő Román Román vt. -f€27 Paritalem. 446 722 247 644 Jónás 1, 1-17

10 Kedd Lőrinc Lőr. szp, vt. ~28 Nikánor 448 721 3597 8 II. "or. 12,1-10

11 Szerda Zsuzs., Tib. Tibor vt. ~29 Teodota 449 7 19 512 727 Máté 4, 1-11

12 Csütörtök Klára Klára sz. lt 30 János kat. 450 7 18 625 746 Efez. 6, 10·-18

13 Péntek Ipoly Ber. János lt 31 Eudoczim 451 7 17 7398 3 Zsolt. 8,1-9

14 Szombat Özséb Atan. özv. n 1 Aug. Sz.t k. 452 7 15 853 820 Maté 6, 25-34

9

°32 Szth u 10 v Luk 19 41 48 1 Kor 12 1 11

, , .
15 Vasárnap' C. 11. Gásp. C.12. N. B.A. M 2 D. 12. Istv.vt. 454 7 13101r~

Luk. 12,

16 Hétfő Rókus .Ioakim t.tE 3 Izs.és Fauszt. 456 7 1111i! 9 2 r. Móz. 9,

17 Kedd Alfonz Anaszt. pk, CiJ€ 4 Efezi 7 gver. 457 7 lOd. li. 9 31 r. Móz. 8, 1

18 Szerda Ilona Ilona csász. ~ 5 Fabius vt. 458 782131010 Jób. 38,

~8Csütörtök Huba Tul. Laj. kk. ~ 6 Ur szín. vált. 459 7 632911 21ZsoU. 19,

Péntek Istv. kir. N.ü. Szt, Istv. ir. ~ 7 István kír. 5 O7 44 34d. e. Elez. 5, 2

21 Szombat Sámuel Bernát ap. ~ 8 Emilián pk. 5 2 7 2,5 201210i Máté 2~, 1

,
22 Vasárnap C.12. Menyh C. 13. Tim.vt, 9 D.13. Máty.a. 5 37 O6 '6 139

I

4 ~p.r cs. 2, 0\1-4

23 Hétfő Farkas Ben. Fül. hv. & 10 Lőrinc vt. 5 4659 6 2~251 Ap: cs 5, 1-1

24 Kedd Bertalan ap. Bertalan ap. a 11 Euplusz vt. 5 6657 643 414 Ap. cs. 7, 54-6

25 Szerda Lajos Lajos kir. =r Anic. és F ot. 5 8 655 7 2533 Ap. cs. 9, 17-31

26 Csütörtök Izsó Zefirin .p, vt. -13 Maxim hv. 5 9 653 71T49 Máté 10, 16-3

27 Péntek Gebhárd Kal. Józs. hv. j~14 Mikeás pr. 5 10 651 7368 J M. Jel. 7, 9-1

28 Szombat Agoston Ágost. pk. ea. «,5 Nagy-B.-A. 5 12 649 7 549 14 Gal. 5, 16-2

33 Szth u 11 v Luk 18 9-14' 1 Kor 15 1-10

]-7
8~17

1- 41

1-6

5-33

6-20

34 Szth u. 12 v Márk. 7. 31- 37 II Kor 3 4-9

°

35. Szth u. 13 v. Luk. 10. 23 37; Gal. 3. 15-22

29 Vasárnap C.13. Ján.Er. C.14. K. J. f. 1(fii'fIi:6 D.14. Diorn.v. 5136 478 1.4102~ M.Jel. 20,7-1

30 Hétfő Róza Lim. Róza sz.1IfI17 Miron pap vt 5 146 458 37113:~ M. Jel. 2J,10-21

31 Kédd Erika Rajmund hv. ff!1i118 Flor., Laur. 5166439 '7 1.' M. Jel. 15,1-8

Hold fényváltozásai. Bolygók járása. Izraelitllk naptára.

/?"> Ul' . O' 2 d E hó kezdetén Venusz d. e 3 A· 1 R C
'& ~oso ~egye.d. 2. 1, o. 7 p. .u'. ó. után kél, Marsz d. e. 1. ó. ugusztns ~1. = Elul , . h.
~ Ujhold : HJ-en 11 0.52 p. d. u lőtt k'] J it d 9' táo Első negyed: 18. 3 Ó. 17 p. d. e. e.o e, upi er ').~. ? u ~n I
® Holdtölte: 24. 10 Ó. 40 p. d. U. I kel! ~zatur~.~. e. ~ o.utan kel. Időjárás Herschel Iwlnt. ••

10-lken gyuruala.ku Napfogyat--A hó első fele szép, meleg ;
CC Földtávolban 5-én 4 Ó. d. e. kozas.' 18-24-ig eső; a hó vége meleg,
<c Fölközelben : 20-án 3 Ó. d u. l-én a nap 14 Ó. 58 p: hosszu, szép.

a hó vég-eig1 Ó. 31perccel fog-y
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Máté 26,41.
.Sz~pt~mb~t. "

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy Iclsértetbé
, jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen..

tté essetek, meri

Nap 1 ó IImmmt-,-K-.r-f ·.II-
K

-------;--.-f

::lIlif + '.i

i
··········1···

................................................................................................................................... "''1" 1····················

..... : J I .

j

Kelet "

. .;. ..... .

"",

··:·1········-'···-··-·

; :
.... ::

I

Bevétel Kiadás

................... ,

, r

...... '.}.

..... •·• .. ·1.... ·4'· •.•.. ~ •.•••.•••



--
44415 Vasárnap C. 14. Vikt. C. 15. Juszt . ~23 D. is, Kall.p. 5 226 331231 Zsolt. II

6 Hétfő Zakariás Zakariás pr. ~24 Eutik 524631140 5101 Ap CS.1

7 Kedc! Regina Kassai vt. ~ 25 Bertalan ap .. 5 256 292 53 5321
Róm.

8 Szerda Korbinián Kisasszonv ~i 26 Adr.és Nat. 5 266 374 7 550

1

I. Pét. 1

9 Csütörtök Adám Klav. Pét. hv il; 27[Ub". 529625521 6 8 Y Móz.

10 Péntek Erik Tol. Miklós }: 28 Mózes' rem. 5 286 236 38 626 111. Jel.

11 Szombat Teodóra Teodóra n~() K. sz. Ján. f. 531 G 217 56 6461 Péld. l,
, , ,

12 Vasárnap C.15. Guidó C. 16. Már. n. ~ 3~ D.16 '.Sánd, 532 6 19 916 7 7 PrM. 5,1-7

13 Hétfő Amát Amát pk.·hv. ~ 31 B.-A. ove 533 6 17 1040734 Jak. 3, 1-18

14 Kedd Szeréu Sz. ker. felm. ~ 1 Szept. Évk. 534 €i 15 d. u. 8 11 Jak. 1, 19-2';

15·Szerda Nikoméd Fájd.sz. Kán. /tr 21Mamánt vt. 536 613 119 859 Zsolt. 12, 1-8

16 Csütörtök Edit Editha sz. í!r 3 Teoktiszt 537 6 11 226 10 1 Péld 15, 1-4

17 Péntek Ludmilla Lambert pk. d 4, Babilasz érs. 538 6 9 3 17 1115 Ap. cs. 16, 3-13

18 Szombat Titusz Kun. .Iózs.hv ,~ 5, Zakar. pr. . 540 6 7 356 d. e. Luk. 16, 19- 31

9,105-lU

7,10-15

15, 1-6

, 15-25

6,1-9

1,1-9
!i,1-11

Szeptember'.A-4~4~.'-k-~-·~·~~~·_·_·~·_·_·_·~+_·_·_·_·_·_·_·_·_·-._._._._._.
Nap I Protenstáns I Katholikus I( I Görög-orosz

Nap Hold II Utmutató a
kelte In.yugt. kelte Inyugto Biblia olvasáshoz.
o..p. o. p. ü. p. o.. p.. .,

14511 Szerda Egyed Fark. pk.hv, tM 19 Andr.és társ. 517 641 943 M. Jel. 22, 1-6

2 Csütörtök Rebeka Elpid ap .. 1'120 Sámuel pr. 518 639 103024, M. Jel. 21, 1-7

3 Péntek Hilda .Mans. pk.hv, M 21 Tádé aps . 520 637 1126332 Ap. cs. 20,28-38

4 Szombat Rozália Rozáüa sz. ~ 22 Zot.és t.vtk. 521 635 d. e. 413 Zsolt. 37, ~3-31

36 Szth. u. 14 v. Luk. 17, 11-19. Gal. 5, 16--2~.

37 Szth u 15 v Máté 6 U-34 Gal 5 25-5 10

, -
l~vaSámap C. 16. Vilh. C. 17. Jan. vt 5,\ ~ D.17. Mih.cs. 541 6 5 425 123~ Ap. CB. 1, 13-1

20 Hétfő Euszták Euszták fii 7 Szoczont vt. 543 6 3 448 155
1

Luk. 24, 45-5

21 Kedd Máté Máté aps. ><!II> Kisasszony 544 6 15 7 314 Hagg. 2,1-.•.
22 Szerda Mórie Móricz vt. ..- 9' Joak., Anna' 545 559 525 429 Máté 5, 13-1--23 Csütörtök Tekla .' Tekla sz. vt. - 10 Menod. és t. 547 r 57 541 543 Ésa. 62, 1-1--24 Péntek Gellért Máría Mere. ~ 11 Teodóra 548 555 558 654 1. Sám. 17,1-5

25 Szombat Kleofás Gell. pk. vt. w12 Anton.pk.vt, 5 506 52 6178 5, I. Sám. 20,1-4

38 Szth. u 16 v Luk 11-17 Efez 3 13 91.

9

6

2

2~ Vasárnap C. 17. Juszt. C.18.Juszt.sz ~ 1~ D. 18. Korné 551 5,50 6409 16! 1. Sám, 24,1-2

27 Hétfő Kozm., Dőm, Adolf vt. fí!lJI 1 Ker. íelm. 5 5~ 548 7 71025 II. siin/5-, 1-1

281x-aa Vencel Venczel kir. M 15 Filoteusz 554 546 7411131 II. Sam. 12,1'-:1

29 Szerda Mihály Mihály ta; M 16 Jozafát érs. 555 544 824id. u. ll. Sám, ~8,14-8

30 Csütörtök Jeromos Jer. áld. ea. M 17 Zsófia vt. 557 542 91611 24 II. Sam.·22, 1-2

'Hold fényváltozásai. Bolygók járása.
Izraeliták naptára 5675 vége és 5676 eleje.

Szept, 9. = 5676. Thisri 1. (Ujév)
CC Utolsó negyed: 1. 3 Ó. 57. p. d. u. E hó elején Venusz d. e. 5 Ó. Szent, 10. = Thisri 2. (Ujév 2. n.)
~ Ujhold: 9-én 11 Ó. 53 p. d. u. kél, Marsz éjfélkor kél, Jupiter Szept. 12. = Thisri 4. Gedalja bőjt

d. u. 7. Ó. után kél, Szatum d. ISzept. 18. = Thisri 10. Jom kippu

39. Szth. u. 17 v. Luk. 14. 1-11. Efez. 4, 1-6.

2

4

3

r ro: Elso negyed. 16. 8 o. 21 p. d. u'l e. 1 Ó. előtt kél. I Szept. 23. = Thisri 15. Sukkot 1.ev Holdtölte: 23. 10 ó. 33 p. d. e. Szept. 24. = Thisri 16. Sukkót 2.
24-én 4 ó. reggel a Nap a kos Szept. 29. = T~is~i 21., 'Hos rab.
(<<,) jegyébe lép. _ Ószkezdet. Szept. 30 =~lsn 22. Sem.azeret.

Időjárás Herschel szerint.

1-én a nap 13 Ó. 24 p. hosszu, 1-9-ig változo; 9-16-ig sok eső,
a hó végeig 1 Ó. 39perccel fogy. 16-23. változó; a hó végén sokeső.

IC Földtávolban: I-én 10 Ó. d. U.

CC Földközelben: 14-én 4 Ó. d. u.
CC Földtávolban: 29-én 6. ó. d. u.



Jakab 1, 17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a
világosságok atyjától szá.ll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka·
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Október.

Nap 1 Ó
KiaQás



1915.év Október
~-.'.-.~ :: ••.A··-·I··-;~~~·~::::-··I·-·~::::::-·~I~·-I···:·;:;:~:·::::-·'·-1 ::~~I·~;~I ::~'~I~~~]I':~;i:;;;:;::

-.----+------l------ji-+-.-------ro.--'p~. o p. o. p. o. p.1

1/ Péntek '1Malvin I Remig pk. ,*/181 Ariadne vt. 15 5815 40110152 71!Ésa. 53,1-12
2 Szombat Leod, Tetra Kandid vt. ""iE 19 Trofím vL 5595 3811222 42~Máté 20,20-28

40 Szth u 18v Máté22 34-46' 1 Kor 1 4-9, .

3i!a,árnap C. la ..Helga C.19, Öranav I~O~.!~,"u"t.vt 6 0536 ::l. e /3 11 IMáté 26,26-3
4 Hétfő Ferenc Assisi Fer.hv ~21 Jonas pr. 6 2534 12333 34 Ján. 1, 29-3
5 Kedd Aurél, Jolán Placid vt. ~22 Föka pk.vt. 6 3532 1451354 :Ján. 3, 9-18
6 Szerda Brunó Brunó hv. 'it 23 Sz. Iv.íogant. 6 4530 259413 Eiez. 2, 1- 22
7 Csütörtök Amália (ó,"al. űn, ~T4Tekla sz. vt. r 61528( 15 430 Zsig. 9, 11-28
8 Péntek Etelka Brigitta assz. Fa 25 Eufroz. sz. 6 8526532 449 II. Móz.16,1-15
9 Szombat Dénes Ar. Dén. vt. h 261Nilusz 6 915246 53 510 1. Móz13, 1-18

o
6

1
.. ,

O Vasárnap IC.19.Gedeon C.20. M.N.A.Ir.J€:;7 D.2C. Kallisz116 105 228 1715371 I.Móz.19,15-26
11 Hétfő Ibolyka }-Jaczidia sz. Yi,€28 Baruch pr. 6125201044610

1
Neh. 5,1-13

12 Kedd Miksa Miksa vt. ~ 29 Kiriák rem. 6 145 1811 6( 551 IL Kor. 6,3-18
13 Szerda' Kálmán Ede kir. hv, j(r 30 Gergely pk. 6155 16:l. u 7 541 Róm. S,l-14

14 Csütörtök Helén Kall. p, vt. '4 1 OkL R· sz. v. 6 165 141 159 6 Máté 6, 19-24
15 Péntek Teréz ITerézia sz. 4 2 Jusztina 6 1715 131 56110251II. Kor.5,16-21
16 Szombat Gál Galltisz ap. ~ 3 Arcop.Dén.vt 6 195 112 281144 II.Kor.7,13-22

-

41 Szth u 19v Máté9 1-8' Efez 4 22-28

17 Vasárnap C.20. Hedvig C.2t. Hedv.a i,i 4 D. 21. Hierót 6 21 5 912 52 d. e·1Neh. 8, 9-18
18 Hétfő Lukács Lukács ev. - 5 Mamelta 622 5 73131 21Zsolt. 66,1-8-19 Kedd Lucius AIk. PéL hv, - 6 Tamás aps. 6 23 5 5331217 Ján. 4, 2~-36-20 Szerda Iréne Vendel. - 7 Szerg. vt. 6 25 5 3347329 r. Kor.14,23-30
21 Csütörtök Orsolya Hilárion ap.

~
8 Pelágía 627 5 14 44401 Máté 0, 13-1G

22 Péntek Elöd., lIma Kord. sz. vt. 9 Jakab aps. 1628 5 0422550
45844317 Ol

r. Móz. 1, 1

23 Szombat Gyönovike Ign. patr. ,fl'!II 10 Eulámp vt. 6 30 I. Móz. 3, 15

42. Szth. u. 20v. Máté22. 1-14; Efez.5. 15-21.

43 Szth u 21v Ján 4 47-54' Efez 6 10-17
24 Vasárnap C. 21. Salam
25 Hétfő Margit
26 Kedd Dömötör
27 Szerda Szabina
28 Csütörtök ISim. és Juda
29 Péntek Jenő
30 Szombat Kolos

,

'IC.2::? Ráf.főa ~~1 D. 22. Te::::f. 631 45615 8 810

1

Zsolt. 42,
Krisnin vt. ~12 Tarák 632 4551540 917 Luk. 2, 4
Dömötör vt. M 12 Aoatodór 634 453619 1010

1

Má,k 16,1
Szabina vt, M 14 Naz.és gy ..t.vt 636 4517 8 1115 1. Kor. 13,
Sim.és JUd.a.r-tf 15 Luciánvt. 637 449

8 r'U'
M.Jel. 22,21

Narcisz pk. ""iE 16 Lonoín vt. 638 447 9 81240 Filip. 3, 1-1

Rodr: AH. ""iE 17 Ozeás pr. 640 445 10161 11 Máté 26,36.:4
. .

2

9

____ .- ,44=-'. S:::z:.::th::...,:.u. 22v. Maté18.23-35. F,hp. 1. 3-11 .
311Vasárnap IC.22. Ref. e. IC.23. Luc. sz.I~~8!D.23. Luk. e. 164114441112511 35!!Ján. 15,1-10

Holdfényváltozásai.

(c Utolsó negyed: 1. 10. Ó. 44 p. d. e.
~ Ujhold: ti-án 10 Ó. 42. p. d. u.
O Első negyed: 15. 2 Ó. 51. p. d u.
® Holdtölte: 23-án 1. Ó. 15. p. d. e.
<c Utolsó negyed: 31. 5 Ó. 40. p. d. e.

Bolygókjárása.

E hó elején Vénusz d. e. 6 Ó.
után kél, Marsz d. u. 12 Ó. előtt
kél, Jupiter d. u. Ó Ó. után kél,
Szaturn d. u. 11 Ó. előtt kél.

Izraelitáknaptára5678.

Okt. 1. = Thisri 23. Szimtor i.
Okt. 9. = Marchsschwan 1.

l-én a nap 11 Ó. 42 p. hosszu,
a hó végeig 1 Ó. 39 p. fogy. A hó eleje nagyon esős; 8-15-ig<c Földközelben : 11-én 1 Ó. d. u. szép ídő ; 15-23-ig kellemes, enyhe<c Földtávolban 27-én 12 Q. délben. 4-én Ő Felsége a király nevenap. a hó vége derült, faggyal.

IdőjárásHersohelszerint.
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/?óm. 8, 28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra .

Van. '
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November
r-.-A·.-A·.-.·.-.·.-.·.-.·.-.·.-.·.-A+.-.·.-"·A'*"'A~U>"'·,.:~Z"o$'YA""'<"V1>..::J:'?"'~A_:.""...V._.:.._.V'.o;e;>."'.""' ••• _ ••".._,.~"'IICr>;~;,;~ ••_.·.-.·.- •• -A·.-~

Nap I Protestáns Katholikus I_CC I Görög-orosz I Nap I Hold II utmutató a
kelte Inyugt. k~lternYUgt. B!blia olvasáshéz
o. p. O. p. o. p. O. p.

1 Hétfő Elemér Mindsz. ün. ~19 Kleopatra 6 43 4 431(fe~T 55[[Ap. cs. ll, 1~)·2G

2 Kedd VikL, Achill Halottak n. l-' 20 Arternius vt, 6 454 4112372 14 Ap. cs. 13,1-13

3 Szerda Győző Pirmin nk. ~ 21 Hilárion ap. 646440150233 Ap.cs.13,44-52

4 Csütörtök Károly Borr. Kár. pk M 22 Aberc pk. 648 4383 5250 Ap. cs. 14,1-10

5 Péntek Imre Imre here. ló 23 Jakab aps, 649 436 423 3 10 Ap. cs. IG, 16-40

6 Szornbat Lénárd . Lénárd hv. t.fE 24 Proklusz 6 5M 35 547335 I Ap. cs. 19,21-41
- - ..45. Szth. ll. 23 v. Máté 22, 10-22; FIlIp. 3. 17 21.

-
D.24. Marc .16524347 1 Vasárnap C. 23. Rezső C.24. WilLpk t.Ij€ 25 7 134 4 Zsolt. '22, 27

8 Hétfő Kolos Gottfr. pk. ltr 26 Demeter vt. 6,534 33 839 446 I. Móz. 3, 1-14

91Kedd Tivadar Tiv. vt. J&' 27 Nesztor vt, 655 431 959 541 Dán. 1, 1-7

10

1

Szerda . Luther szűl. András hv, ,o;, 2t<Neomilla vt. 656 429 115 651 Ap. cs. 7, 20-37

11 Csütörtök Iviárton Márton p. hv. a29 Abrah. rem. 658 428 1154810 Ap. cs. 22,1-11

12, Péntek Jónás Márton p. vt. a 30 Zenób vt. I~O'± 27 d. u. 932 Jób. 1,1-5

131Szombat Szan., Ark. K. Szan. hv. ~ 3J Epimak vt. 1426 12571052 Jan 7, 14-31
-, ...

14 Vasárnap C.24. Albert ,C.25. Szer.vt. ff~ 1 Nov.D.25.K7 31425119d. e.1 Péld. a, !J-l

15 Hétfő Lioót Lipót hv, ><\1> 2 Ac. és 1. vtk, 7 4,4 241 3712 91v. Móz. 30,1-2.-16 Kedd Odőn Othmár ap. ,.. 3 Acepsz. vt. 7 64231531211 Zsolt. 18, 31-5<i><

17 Szerda Hortensa Cs. Gerg. pk. fWJlf'f 4 N. Joannic 7 714222 10231 Péld. 27, 6-1

18 Csütörtök Ottó., ödön Odo ap. ~ 5 Galakt. vt. 7 842°1228340 I. Kir. 11,14-2

19 Péntek Erzsébet Erzsébet fMij 6 Pál pk. 7 1014192 48/4 50 II. Kir. 6, 24-3

20 Szombat Emilia., Jol. VaL Bód. hv. ft'! 7 Lázár 71.2418311558 Ján. 9, 1-4

,

211Vasárnap C.25. Olivér C. 26. RA. b. 8 D.26. Sz.Mih. 7 14 41713417 6 Zsolt. 104, 1-2

22 Hétfő . Cicelle Cec. sz. vt, 9 Porfir vt, 7 15 4164 188 10 Jób.. 5, 17-2

231Kedd Kelemen Lukr. sz. vt. 10 Olimpia 7 164155 39 8 II. Krón. 33, 1-1

24 Szerda Emma Ker. .Ián. hv. 11 Vince 7 17 414 557 958 Zsolt. 11~,95-7

25 Csütörtök Katalin Kat. sz. vt. ,12 Alam. .Ián. 7 19414 659 1039 Róm. 8, 18-2

26 Péntek Milos Konr. pk.hv. 13 Ar. sz. .Ián. 7 204 138 4 1111 Zsid. ll, ~3-2

27 Szombat Virgil Virgil pk, , 14[Fülöp ap. 7 224 121912 1138 Jer_ Sil'. 3,22-2

, ,

28 Vasárnap C,1.'Fló," c.i. Szoszth, 1I1f' 1~D, 27, Szaru. 723 4 12 10221159 Zsolt. 27, 1-1

29 Hétfő Noé, ~zigfrid Szat. pk. vt. "it 16 Máté a.és ev. 724 411 1131d. U. Ján. 5, 36-47

30 Kedd Andras Andras ap. },;, 17 Neoc. Gerg. 725 411 d. e. 1235 Ján .. 14,7-1

46 Szth II 24 v. Máté 9 18-26' Kel ' 9 -14

o
o
o
9

2

3

47. Szth. ll. 20 v. Máté 24 15-28. I. I'essz. 4 13-18

~
tr
M
~
~
""12

~
48 Advent 1 vas Máté 21 1 9 Róm 13 II 14

o

4,

8

6

4

2

I
~ Ujh,~ld7-én 8. 6. ~2 ,P: d. u. I ~ h~. kezdetén venusz, d. ,e.
O Elso negyed: 14.L 0.3 p. d. e. 8 o. kel, Marsz d. u. 11 o. kel,
@ Holdtölte: 21-én 6 Ó. 36 p. d. u. Jupiter d. u. 3 Ó. kél,Szaturn
<c Utolsónegyed: 29.11 Ó. 10p. d.u. d. u. 9 Ó. előtt kél.

Hold fényváltoaásal. t BclygÓk járása, IZ'aellták naptára 5676•.

A hó első fele viharos, hóval,
.1-én a nap hossza 10 Ó., a hó esővel j 14-21-ig szép idő, fagy-

I végéig 1 Ó. 14 p. fogy. gyal j a hó vége szeles.

Nov. 8. = Kiszlev 1. R. Ch.

Időjárás Herschel szerint.

cc Földközelben 8-án 3 Ó. d. u.
CC Földtávolban 24-en 1 ó. d. e.



December.
\

János 3, 16. Úgy szerette Isten e viJávot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen, ő benne ej nevesszen, hanem örök élete legyen.
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11Szerda 1Elza
2\ Csütörtök Aranka.Aur.
3 Péntek IOlivia
4 Szombat Borbála

Elig. nk. vt. 1~1181 Romá~ vt, 7 271410112431125311r. Ján. 5, 1-12

Bibiana sz. ~ ~191Barlaam vt. 7 28

1

4 101 57

1

1 111Jan. 12, 23-32

Xav. Fer. hV'I~ 20 Dekap. Gerg. 7294 913151 3211 Ján. 3,25-3E>.
Borb. sz. vt, it 1 R-A. Ielai. 7 3014 8j4 391 591Jak. 2, 17-26;

·49. dv. II. vas. Luk. 21. 25-36; Róm. 15. 4 -13.

C. 2. Vilma c.; Szabb. a. it 22 D. 28. Fllem: 17314
Miklós MikI. pk. hv. ~23 Amfilok pk. 7 324
Ambrus Ambr. pk, ea.1!'!f 24 Kelemen p. 7 334
Mária Már. szenl.I, ~25 Katalin vt. 7 344
Natália Leok, sz. vt. "'iE 26 Nikon 7 364
Judit 1Melk p. vt, omfEI27Perzs. Jak 7 37\4
Árpád Damaz p. hv. M 28 Irenark 7 38;4

-'-----------L--=--------'--::-50=-.---;:A--:-d-v.-=1II. vas. Máté 11 2-10.1. Kor. 4. 1-5.

5 Vasárnap
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök

10 Péntek
11 Szombat

816 52 34!1 ~I:irl~ 9, ~4-2!)
87 293 22 l. Kor. 4, _O-25

8 S 454 261L Kir. 8, 1-13

89 435 45'1r. Kir. 8, 22-61
7 10257 1011. Kir.• s, 1-!l

7105tllS 35 r. Kir. 4, 26-34

711229 5411L Kir 11,1-13:

12 Vasárnap IC' 3. Gabriel. C. 3. Szin. VLIM 29 D. 29. Par. 7394 81114210101.Kir. 3,5-15
13 Hétfő Luca Luca sz. vt. 1'130 András aps. 7404 811&9 1. e. J. M6z. 2, 1-9

14 Kedd Szilárdka Nikáz pk, ffIJ1'! 1 Dec. Nah. pr. 7414 8 L u.1222 u. 'nm. 4, 1-8

15 Szerda Johanna Valer. pk. K. ~'f 2 Habakuk pr. 7 424 812331 32 1. Pét. 1,13-35

16 Csütörtök Aíbina Albina sz.vt. fWI8fl 3 Szofon. pr. 7434 81252241 Péld. 3,13 26

17 Péntek Lázár 1Lázár nk. ~14 Dam. Ján. 174414 81 151350 IL Krón. 32,1-8
18 Szombat Auguszta Gráczián pk ifrlIi 5 ~zabbasz 7 454 81 434 57 Uóm. G, 1-11

51. Adv. IV. vas Ján. 1. 19-28. Fil. 4. 4 7. Kar. 1. Ü. Luk. 2. 1-14. 1. Titus 2. 11-15

191Vasárnap C. 4. Viola IC. 4. Nem. vt. =16/D.30. MikI. p. 7454 812176 21Máté 10,24-39
20 Hétfő Teofil Amm.és Teof ~ 7 Ambrus ea. 7464 83 07 2; LL Tim. 1,1-12

21 Kedd Tamás Tamás aps, ii\ 8 Patáp 7 474 93 517 55j Kol. i, 1-12

22 Szerda Zeno Zeno vt. ~ 9 R-A. fogant. 7 474 94518 38 Gal. 4, 1--9

23 C~ütörtök IVikteria Vikt, sz. vt. ~ 10 Hermegén 7484105569 13 Zsid. 7,19-28

24 Pentek Ad. és Eva Ád. és Éva I~11 Dániel stil, 174814107 21941 Luk. 2, 8-21

25 Szombat Karácsony Nagy Karács ~ 12 Spirid. pk 7 484118 12103 Zsid. 13,1·-23

52. Kar. 2 ünn , Luk. 2. 15-20. Tit. 3. 4-8.

C. Istv, L vt. C. Istv, L vt. ~ ~3 D. Euszt.és t. 7 494 129 2110231\Gal 5, 22
János .Ián. aps. ev. ~ 14 Tirzus vt. 74941310301041 II. Kor. 1,20-2t

Apr. sz. Karn Apró szerit. t..K 15 Elentér pk. 7 494 131141105~ Gal. 4,1-7

Dávid Dávid kir. - n 16 T~o~ánia . 7494 141 e 111 Meny. Jel.1, 1-8

Zoárd Anizra vt. ~ 17 Dániel pr. 7 504 151254-1134 M. Jel. 3,11-13

Szilveszter Szilv, p. hv. lr· 18 Sebcsty. vt. 750416121211581 Zsolt. 90

26 Vasárnap
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csütörtök
31 Péntek

I I
Bolygók járása.

E hó elején Venusz d. e. 9 'ó.

után kél, Marsz d. u. 10 ó. kél,
Jupiter d. u. 1 ó: kél, Szaturn
d. u. 7 Ó. előtt kél.

Hold fényváltozásai.

~ UjhOld: 6--án7,. ó 4 p. d. u.
O Első negyed: 13. 12 Ó. 38p'.d. u.

@ Holdtölte 21-én 1 Ó. 52 p. d. u.
(c Utolsónegyed: 29.1 Ó. 59p. d. u.

Izraeliták naptára 5576.

Dec. 2. = Kiszlev 25. Chanika
kezd. (Templ. szentelés.) .

Dec. 8. = Tebeth 1
Dec. 17. = Teb. IO. Jer. ostr. bőjt.

(c Földközelben : 7-én 2 ó d. e.

CC Földtávolban : 21-én 11 Ó. d. e.

l-én a nap hossza-B Ó. 43 p.,
22-ig 21 p. fogy, a hó végeig 4

. perc nő.
---

22-én 11 Ó. este a Nap a rák
('11€) jegyébe lép. Télkezdet.

Időjárás Herschel szerlnt.

A hó eleje szép, nagyon hideg;
6-13-ig változó; a hó második
felében sok hó és eső.
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Ábee, január 2.
Abigail, febr. 9.
Ábrahám, aug. 16.
Achill, nov. 2.
Adalbert, szept. 27.
Ádám, szept. 9.
Ádám, Éva dec, 24.
Ádel, jan. 29.
Adolár, április 21.
Adolf, február 21.
Adorján, március 5.
Ágota, január 11.
Ágnes, január 21.
Ágoston, aug. 28.
Ákos, február 27.
Aladár, március 11.
Alajos, június 21.
Albert, április 23.
Albertina, június 23.
Albin, március 1.
Albina, dec. 16.
Alfonz, okt. 30.
Alfréd, február 23.
Alice, március 8.
Álmos, február 20.

Amália, júl. 10., okt. 7.
Amates, szept. 13.
Ambrus, ápr. 4., dec. 7.
Ámos, március 3i.
Anaklét, júUus 13.
Anasztáz, aug. 17.
András, (Bandi), febr. 4.,

nov. 30.
Angelika, (Angyalka); .

május 31.
Anizia, dec. 30.
Anna, febr. 19., jún. 2.,

július 26.
Antal, jan. 17., jún. 13:,

július 5.
Antónia, június 13.
Antonius, május 10.
Anzelm, április 21.
Apollinus, július 23.
Apollónia, január 28.
Apollónius, április 18.
Aranka, február 8.
Arisztid, április 27.
Armin, május 10.
4rnold, június 18.
Aron, április :,;.
Árpád" mác. 31., dec. 11.
Arszlán, június 28.
Artur, január 22.
Atala, április 15.
Atanáz, május 2.
Atanázia, aug. 14.
Attila, január 7.
Auguszta, dec. 18.
Aurél, okt. 5.
Aurélia, dec. 2.
Avell, András, nov. 10.

Névnapok.

Fábián, január 20.
Farkas, szept. 1., aug. 23.
Faustinus, február 15.
Felix, június 9.

Cecilia, nov. 22. Ferdinand, május 26.
Ciril, július 7. Ferenc, jan. 29., jún. 16.,
Coelestin, április 6. okt. 4. és 10.
Ciprián, szept. 26., Flórián, (Flóris), máj. 4.

december 9. Franciska, (Fáni), marc. 9.
Cyriák, aug. 8. Fr~da, .május 6.
Cyrill febr. 9. márc. 29. Fríderika, szept. 20.

, ' , " " . Frigyes, július 18.
Frumenc, márc. 23.

Damasus, dec. 11. Fülöp május 1. és 26.
Dániel, július 21. aug. :'3 '
Dávid, dec. 29. .
Dezső, május 23.
Dénes, október 9.
Dominika, július 6.
Domonkos, aug. 4.
Donát, febr. 17., aug. 7.
Dorottya, febr. 6.
Dömötör, okt. 26.

lSa8áa:s, február 3.
Bálint, február 14.
'Barnabás, május 18.
Beatrix, július 29.
Beata, január L
Béda, május 27.
Béla, április 23.

,Bella, június 2.
Benedek, márciu 3 21.
Benjámin, március 31.
Bernát, május 20.
Berta, aug. 6.
Bertalan, aug. 24.
Bertold, júl. 27., nov. 17.
Bibiana, dec. 2.
Blanka, okt. 25.
Bódog, jan. 14., nov. 20.
Boldizsár, január 6. ,
Bonaventura, július 14.
Bonifác, május 14.
Borbála, dec. 4. "
Brigitta, febr. 1., okt. 11.

.Brunó, október 6.

Eduárd, márc. 18., máj.
26., okt. 14.

Edith, szept. 16.
Efraim, március 5.
Egyed, szeptember 1.
Elek, július 17.
Elemér, február 28.
Eleonóra, február 21.
Eleuthér, február 20.
Eligius, dec. 1.
ElIa, február 10.
Elöd, október 22.
Elpid, szept. 2.
Elvira, február 10.
Elza, dec. 1.
Emánuel, (Manó), márc. 26.
Emil, május 28.
Emilia, július 19.
Emma, nov. 2!.

Emőd, aug. 9.
Enese, július 5.
Engelbert, nov. 7.
Eörs. július 14.
Ernesztina, aug. 29.
Erh ar.dt, április 9.
Erich, május 18.,

szeptember 10.
Erika, aug. 31.
Ervin, április 25.
Ernő, január 12.
Erzsébet, nov. 19.
Eszter, május 24.
Etelka, október 8.
Eustachius, szept. 20.
Eutropía, szept. 15.
Éva. dec. 24.
Ezsaiás. július 6.
Ezechiel, április 10.

Gábor, március 24.
Gabriella, dec. 12.
lGál) Gallus.vokt. 17.
Gáspár, január 6.
Gebhárd, aug. 27.
Gedeon, márc. 28. okt. 10.
Gellért, szept. 24.
Genoveva, január 3.
Gergely, márc. 12., nov.

17. (Csod.)
German, május 12.
Gertrud, március 17.
Gerzson, február 22.
Géza, február '25.
Gizella, május 8.
Gotthárd, május 5.
Gottlieb, március 6.
Gottfried, nov. 8.
Gorgonius, szept. 9.
Gracián, dec. 18.
Guidó, szept. 12.
Gusztáv, március 29.
Gyárfás, június 19.
Gyöngyike, okt. 23.
György, április 24.
Gyula, április 12.
Győző, nov. 3.

..',.

Háromkiráty, (Gáspár,
Menyhért, Boldizsár),
január 6.

Hajnalka, március 27.
Hedvig, okt. 17. ,
Helda, okt. 3.
Helén, okt. 14.
Henriette. márc. lG.
Henrik, július 15.
Heribert, március 16.
Hermin, ápr. 16., aug. 3,
Herman, (Armin), ápr, 7.
Higin, január 11.
Hilárion, okt. 21.
Hilda, szept. 2.
Hortensze. nov. 17.
Huba, aug. 19.
Hubert, március 20.
Hugó, április 1.

IboBya, aug, 7.
Ida, április 13.
Ignác, febr. 1., júl. 31.,

okt. 23.
Illés, július 20.
Ilma, április 18.
lIona, aug. 18.
Imre, nov. 5.
Ince, július 28.
Ipoly, aug. 13.
Irén, okt. 20.
lrma, május 30.
István, aug. 3. és 20.
Iván, június 24.
Ivó, május 19.
Izabella, július 12.
Izidor, márc. 30., ápr. 4.
Izsó, aug. 26.

JáCint, július 3.
Jakab, máj. 1., júl. 25.
Janka, május 24.
János, nov. 24., dec. 27.
Január, szept. 19.
Jenő, július 13.
Jeromos, szept. 30.
Joachim, márc. 20.
Jób, szept. 27.
Jorinna, dec. 15.
Jolan, nov. 20:
Jónás, nov. 12.
Jonathán, május 11.
Jozafát, nov. 14.
József, febr. 4., márc.

19., aug. 27., szept. 18.
Judit, júl. 30., dec. 10.
Judás, okt. 28.
Julia. Juliána, febr. 16.,

május 22.
Julián, január 9.
J'usztin, június 16.
Jusztina, szept. 16.,
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Kaseián, áprills 22.
Kalliszt, okt. 14.
Kálmán, okt. 13.
Kamill, Kamilla dec. 28.
Kanut, január 19.
Kandid, okt. 3.
Károly, jan. 28., nov. 4.
Karolin, február 2.
Katalin, feb, 13.. ápr.

30., nov. 25.
Kázmér, márc, 4.
Kelemen, nov. 23.

. Keresztély, április 3.'
Kílián, július 8.
Klára, aug. 12.
Klaudia, június 12.
Klementina, nov. 14.
Kleofás, szept. 25.
Klétus, április 26.
Klotíld, június il.
Kocsárd, április 19.
Koleta, márc. 6.
Kolozs, okt. 30.
Konrád, február 18.
Konstantin, február 17.
Kornél, július 3.
Kornélia, március 3.
Kordula, okt. 22.
Krispi:n, okt. ~5.
Kristóf, márc. 15.
Krisztián, márc. 13.
Krisztina, július 24.
Kunigunda, márc. 3.
Kvírín, márc. 30.

LiJBos, aug. 19. és 25.
Lampert, szept, 17.
László, jún. 27., aug. 8.
Lázár, dec. 17.

.Laura, június 17.
Leander, febr. 28.
Lehel, aug. 2.
Leó, április 11.
Leodegar, okt. 2.
Leokádía, dec. 9.
Leona, Leontine, jan. 4.
Lénárd, nov. 6. ,
Lenke, április 29.
Lidia, április 5.
Lili, július 11.
Lipót, nov. 15.
Livia, április 6:
Longínus, márc, 15.
Lóránt, január 15.
Lothar, január 27.
Lőrinc, aug. 10.
Luca, dec. 13.
Lujza, márc. 2.
Lucilla, okt. 31.
Lucius, okt. 19!
Ludmilla szept. 17.
Ludovika, szept. 13.
Lukács, okt. 18..
Lukrécia, július 9.

Makir, [anuár 2.
Magda, május 27.
Magdolna, [úl. 22, aug. 3.
Malvína, akt. 1-
Mamertus, május 12.
Manó, március 26.
Marcell, január 9.
Marcion, április 26.
Margit, jún, 10., júl. 20.
Mária, aug. 15., szep. 8.,

dec. 8.
Mária nevenapja szeptem-

bérben, kisasszony
utáni első vasárnap ..

Mária-Magdolna, júl. 22.
Marianna, nov. 1.
Márk, ápr. 25., jún. 18.,

okt. 17.
Márta, július 29.
Márton, nov. 10. és 11.
Mártonka, január 30.
Máté, szept. 21.
Matild, márc. 14.
Mátyás, febr. 25.
Maximus, május 29.
Medárd, június S.
Melánia, január 10.
Melhiades, dec. 10.
Menyhért, aug. 22.
Metód, július 17.
Mihály, szept. 29.
Miklós, dec. 6.
Miksa, okt. 12.
Milos, nov. 26.
Móric, szept. 22.
Mózes, május 16.

Nandor, május 30.
Napoleon, május 7.
Nárcisz, okt. 29.
Natália, dec. 9.
Nemezius, dec. 19.
Níkáz, dec. 14.
Nikefor, március 13.
Nikodém, szept, 15.
Noé, nov. 29.
Norbert, június 6.

Od~, nov. 18.
Oktávíán, márc, 22.
Olga, július 27.
Olivér, nov, 21.
Olivia, jún. 3., dec. 3.
Olimpia, márc. lG.
Orbán, május ~5.
Orsolya, okt. 21.
Oszkár, július 31.
Oszváld, aug. 5. .
Ottó, március 23.
Ottmár, nov . .16.
Ottokár, júl. 2., nov. 4.
Ottilia, dec. 13.

Odón. nov. 16.
Özséb, aug. 14.

Pát, [an. 25., már. 7,
június 26., 29., és 30.

Pantaleon, július 27.
Pamphilius, június 1.
Paskál, május 17.
Pátrik, márc. 17.
Paula, márc., 22., jún. 3.. 'féllmas, márc. 7., dec.
Paulina, június 22. 21. és 29.
Péter Pál; június 29. Tacíán, jan. 12.'
Péter, jan. 31., febr. 22., Tádé, jan. 24.

ápr. 29., máj. lG., aug. Telesphor, jan. 5.
1., okt. 19., dec. 5. 'Ferézia, júl. 8., okt. le.

Petra, okt. 3. Tekla, szept. ::!3.
Petronella, május 31. Teobald, július 1.
Piroska, jan. 18., nov. 28. 'I'eodora, szept. ll.
Pírmín, nov. 8. Teofil, dec. 20.
Píús, máj. 4., júl. 11. Tibolt, július 1.
Placidia, okt. ~1.. Timon, április 19.
Placidus, okt. 5. Timotheus, aug. 22.
Polykarp, jan. 26. Tibor, aug. 11.
Polixena, szept. 24. Titusz, jan. 4., szept. 18.
Pongrác, máj. 12. Tivadar, ápr. 20., o,pv. 9.

Tóbiás, június 13.
RaGae2, jún. 20., okt. 24. Tódor, február 7.
Ráhel, febr. 4.
Rajner, június H.
Rajmund, január 7.
Rebeka, szept. 2.
Regina, szept. 7.
Rezső, (Rudolf); nov. 7.
Rikárd, április 3.
Róbert, június 7.
Rókus, aug. 46.
Rólánd, május 29.
Román, február 29.
Romuald, március 7.
Róza, aug. 30.
Rozália, szept. 4.
Rufina, július 10.

Sai~mon, okt. ::4.
Samu, aug. 21.
Sándor, febr. 26., márc. 18.
Sára, január 19.
Sarolta, május 19.
Sebestyén, jan. 20.
Simeon, febr. 18.
Simon, jan; 5., okt. 28.
Simplicius, márc. 2.
Skolastika, febr. 10.
Stefánia, nov. 28.
Szabbás, dec. 5.
Szabina, Iebr. 20., ok. 27.
Szaniszló, .nov. 13.
Szaturnin, nov. 29.
Szerénke, szept. 14.
Szervác, május 13.
Szeverin, január 8.
Szeverian, február 21.
Szidónia, június 2.
Szilárd, április 22.
Szilárdka, dec. 14.
SziJvér, június 20.
Szilveszter, dEC. 31.

Szlnér, dec. j 2.
Szosztén, nov. 2S.
Szótér, április .22.
Szőrény, január 8.
Sylvia. nov. 26.

Ubul, május 17.
Ulrik, július 4.

VaDé •., dec. 15.
Valéria, ápr. 28.
Valter, júl. 16.
Vanda, jan. 26.
Vazul, jún. 14.
Vendel, okt. 20.
Vencel, szept. 28.
Veronika, júl. 9.
Vid. jún. 15.
Vídor, jan. 13.
Viktor, szept. 5.
Viktória, dec. ~3.
Vílhelmina, szept. 19.
Vilibald, júl. 7.
Vilibrord, nov. 7.
Vilmos, jan. 10.
Vilma, dec. 5.
Vince, ápr. 5., júl. 19.
Viola, dec. J 9.
Virgil, nov. 27:
Virgilia, jan. 31.

Xa'lléf?, (Ferenc), dec. ,>.

Zakariás, szept. 6.
Zelma, január 23.
Zenó, dec. 22.
Zenő, okt. 29.
Zita, ápr. 27.
Zoárd, dec. 30.
Zephirin, aug. 26.
Zoltán, június 23. .
Zsígmc.id, május 2.
Zsófia, május 15.
Zsolt, ápr. 10.
ZSuzsánna, febr. 19.



A felséges uralkodóház.
1. Ferenc József, Magyarország apostoli meghaltak 1914. [unius 28-án Sarajevóban. 6ttd

királya, született 1830 augusztus 30-án; trónra született 1865, megh. 1906. neje Mária Jozefa.
lépett 1848 deczember 2-án; magyar királlyá koro- szász herczegnő: ez utóbbiaknak idősebbik fia a
náztatott 1867 [unius 8-án; nőül vette Erzsébet jelenlegi trónörökös Károly Ferenc József, ki
bajor kir hgnőt, szül. 1873.t1898. született 1887. aug. 17-én, nöül vette Zita bourbon-

Ő Fl' 'k' k . . pármai hercegnőt 1911 okt. 12-én. Ferdiruind, szü-
. e seg~~. gye.r~e el: letett 1868; Margit Zsófia, született 1870; Mária

Gizella, (1856) férje Lipot, bajor herceg Annunciáta szül. 1876' Erzsébet szül. 1878.
Rudolf szül. 1858. megh. 1889. gyermeke Erzsébet; Mária (Anna Ka~olina) szül, 1835 okt. 27-én.
szül, 1883. férje Windischqraetz attó herezeg. - Meghalt 1840 febru~r ő-én. .
Mária Valéria, szül. 1868, férje Ferenc Szalotitor Lajos (Viktor József Antal.) szül. 1842. máj.
főherczeg. Lő-én, táborszernagy stb. '

rA Király Ő Felsége testvérei:
Miksa, (Ferdinand, József) szül. 1832. julius

6-án. A mexikóí birodalom. császárává lett 1864
április l l-én. Meghalt Queretaróban 1867. [unius
19-én, harmincöt éves korában. özvegye Mária
Sarolta herczegnő.

Károly Lajos, szül. 1833, meghalt 1896;
özv. Mária Terézia, portugál hercegnő. Gyermekei;
Ferenc Ferdinand volt trónörökös; született 1863.
december 18-án. neje Zsófia hohenbergi hercegnő:

József főherceg és családja.
József Károly Lajos), főherceg, született

1833 március 2-án; meghalt 1905 [unius 13-án;
neje' Kloiild. szász-kóburg-góthaí hercegnő. Gyer-
mekei: Mária Dorottya, születetett 1867, férje
Fülöp, orleánsi herczeg; Margit, született 1870,
férje Albert. 'I'uhrn-Taxís herceg; József, született
187-2-ben, neje Auguszta főhercegnő; Erzsébet,
SzÜ!. 1883. évben.

vétel-, csere- és szállítási szerződéseknél, ingó
vagyonnál ; pénzadósságot nem illető engedménye-
zéseknél ; szolgálati szerződéseknél ; nyugtáknál, a
számsorsjáték nyeréseknél ; kötelezvényeknél ;

részvény társulatok szerződéseínél.
2 K-tól 20-ig - 14 1100 K-tól 200-ig 126

20 40 " - 26 200 " 300 " 1 88
40 60 " - 38 I 300 400 " 2 50
60 100 " -.:. 64 400 800 " 5 -
800 K-túl minden 400 koronátói 2 korona 50 fillér;

maradvány teljesnek veendő.
Bizonyítvány cselédeknek . . . . . . .
Bizonyítvány magánosoktól és iparosoktói
Számlára az üzletben 100 koronán alul
Számlára az üzletben 100 koronán felül

ívenként ..... " . . 10 fillér
Adásvevési szerződés. Ha a tárgy ingó,

annak értéke után Ill. fokozat sze-
rint, ha a dolog ingatlan, ívenként 1 kor.

Dohány- vagy bélyeg-árulhatasi [ogosít-
ványt kérő folyamodás egy ívtől 2
'K, az ebbeli jogosítvány 2 korona.

30 fillér.
1 kor.
2 fillér.

Bél Yeg ...iII e t é k.
1. Fokozat.

váltók, kereskedői utalványok és köt jegyek, nyilvá-
nos hitelintézetek 3 hónapnál nem hosszabb időre

szóló adóslevelei.
2 K-tól 150-ig - 10 \1500 K-tól 1800-ig] 20

150 300-" - 20 1800 " 2100" 1 40
300 600" - 40 [2100 n, 2400" 1 60
600 900" ~ 60 2400 " 2:00" 180
900 1200 " - 80 2700 " 3000" 2-

1200 1500" 1 - 3000 " 6000" 4-
minden 3000 korcnától 2 koronával több maradvány

teljesnek veendő.

H. Fokozat.
azon okmányok, melyek 1. és Ill. fokozat alá
nem tartoznak, p. o. nyugták, biztosítószerződések stb.

2 K-tól 40-ig - 14 200 K-tól 400-ig 126
40 80" - 26 400 ' 600" 1 88
80 '120" - 38 600 800" 2 55

120 200" - 64 800 1600" 5 --
1600 koronán túl minden 800 koronátói 2 korona 50

fillérrel több maradvány teljesnek veendő. I

Ill. Fokozat.

4 százalék li=- ___ 4_1/2sZá~~ __ II_~_5_százal:k \1 6 százalék
.

tŐkel1 1 II 1/
2 II 1 IItöke II 1~~I 1 tőke II 1 II 1/_~~ töke illi/ 1/

2
//1__ ....!~.~.JL.!~ hór'=-. __ évre évre hóra_II __ --.!v.:.~ évre hóra_II__ '~~,....!vre _hóra

IC II K I f II K I f 1K I f K K·I f K' f K I fICK I f K 1 f IC I f IC II K I f 1/ K L.!JL K 1 f

10 - !40 - '20 - 31/3 10 -14-; - ~'JJ~ 3a;.1 10 - 150 -/25
l-j4

1
/6

10 - 60 -130 -15
15 - 60 - ro - 5 15 - 671/; - 33a;.1- 554 15 - 75 - 371/2 - 61/4 15 - 90 - 45 - 71/2
00 21- 1 - 162/3 50 2 \ 25 1 /121/' 18a;. 50 2 50 1 25 - 20% 50 3 -

1 150 - 25
100 4 - 2 - 331/3 100 4 50 2125 - 5712z 100 5 - 2 50 - 412fs 100 6 - 3 - - 50
200 81- 4 - 662/3 200 9 - 4 50- TI 200 10 - 5 - - I 8311a 200 12 - 6 - li-
3110 12 - 6 '- 1

3;),/31
300 13 , 50 6 75 1 12f/2 300 15 - 7 50 1 95 I 300 I 18 - 9 - 1 50

400 161- 8 - 1 400 is 1- 9 - 1 50 400 20 - 10 -
11

66
%

4UO ,24 - 12 - 2'_
500 20 - 10 - 1 662fa 500 22 50 11 25 1 871/2 500 25

~I

12 50 2 8% 50U 30 - 15 - 2 50
600 24 12 -- 2 - 600 271- 12 50

21
25 600 3u 15 - 2 50 f':: i

36 - 18 3,-
700 28 - 14 - 2 331/3 700

31 150
15 75 2 621f2 700 35 17 50 2 914/. 42 - 21 - 3 50

800 32 - 16 - 2 662/3 800 36 - 1F. - 3 800 4) 20 -
3/33

2
/6

800 48 - 24 - 4 i-
900 36 - 1~ - 3 - 900 40 50 20 25 313-;;;/2 900 45 22 50 3 75 900 54 - 27 - il~1000 40 - 20 - 3 331/3 1000 50 - 22 50 3 75 1000 50 25 - 4 164/6 1000 60 - 30

Kamatszámítási táblázat.



A háziállatok vemhesséql ideje vagy ellési naptár:
31

~=====================T========~====~==============~
A vernhesség tartA vemhes ség

középtartama legkevesebb legfeljebb

Lovak
Tehenek
Juhok és kecskék
Disznók

340 napig
285 "154
120

330 napig
240 "
146 "109

419 napig
321
158
133 "

-1 A vemhesség
kezdete

január

február

"március

április

"május

"junius

julius

"augusztus

szeptember

október

noJ~mber

dec~mber

"
"

1- A vemhesség vége

lovaknál

október

teheneknél I juh oknál és kecskéknél I disznoknál

1
16

2
15
1i7
1

16
1

16
1

15
1

15
1

17
1

16
1

10
21
1

15
3

15
30

dacember 6
21

7
20
3

19
6

21
5

20
6

20
5

19
6

22
6

21
szeptember 5

14
25
6

20
7

19
4

"január

február

"március

"április

"június
,,1

július

augusztus

október

noJ~mber

dece':nber

12
27
13
26
10
26
10
25
9

24
12
26
11
25
12
28
12
27
12
21

t
12
26

szept~mber 3
25
10

június

július

"augusztus

"szeptember

"október

"november

dec~~ber

"január

február

"március

"
április

m~jus

jÚ~ius

3/1'18
5

18
1

17
1

16
1

16
1

15
1

15
'1
17
1

16
3

12
24
3

17
5

17
1

április
május
június

A kotlás tart a tyúkoknál : 19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykáknál: 26-29 napig;
a ludaknál : 28-33 napig; a récéknél (kacsáknál): 28-32 napig és a galamboknál: 17-19 napig.

Taknyosságért ,
Kehességért . ,
Csökönyösségért ,
Buta-csíráért .

Francia kórságért .

"novernber

dece~ber

"január

"február

"március

április

"május

"június

július

"

,,'
október

Az állatok betegségére való szavatosság.
Az eladó jótállani köteles :

Louaknál :

~.~ na~ig, ~===~:::=_. ~~~~é~~1{~rigért .30" Fekete hályogért .
30 Rozsféregért

Teheneknél :

Himlőért
Rühért " "
Férges tüdőnyavalyáért ,
Métely- és májrothadásért

Borsóka-kórért .

Juhokruil:

Sertéseknél:

30
15
1

14
28
14
29
13

" 28
szeptember 12

28
12
28
11
28
14
29
13
28
·6
18
'28
14
1

13
28

"
július

"augusztus

október

"november

"december

"január

február

"
"március

április

"

30 napig,
30 "30
30

30 napig.

8
8

60
60

"»
"
"

8 napig.



Kivonat ,a posta és tévirda-dijszabélyzatból.
Levélpostai tarifák.

~ •

! I I
o. I

~ Árúmínták. ILevelek ro I Nyomtatvány
HDíjterület

II

,
I-gra~m I

p;

I
,

gram~-f.-'f (l) gramm fH

II

f

JI

I
II

20 10 10 I 21. Belföld 20--250 20 • 10--50 ;)
250-500 30 I

50-150 5 50 3
----- ,--- 5 150-250 10 O-250 10

20 I 6 250-350 20
'Helyi forgalom 20-250 I 12

II

250-500 20

1
250-500

1

18 500-1000 30

JI. Ausztria I
50 I 3

I
20 10 50-100 I [)

250 10
Lichtenstein Ijds. 2Ó-250' 20 5

I
10Q-250 I 10 :':50-350 20250-500 1 20 1Bosznia-Hercegovina

1, I
500-1000 I 30

1

1 II

II

'.

'1

50 gr.-kint . [)

lIT, Novibazári 50 gt-klnt 5 legalább 10
pasalik

-1

15 gr-ként 25

il
li) legfeljebb legfeljebb2000 gr.

I 1350 gr,

II I 50 3 I
i 'J 10 50-100 5 250 I 10IV, Németország I [)' 100-250 10 115--250

I
20 250--500 20 2-0- 350

I
20

500-1000 30
I

V, Szerbia 15 g~-:.~dnt 10 I~-- I

I
1I 50 gr.vkint 5-, 50 gr,-kint 5
IVI. Románia

"
25 10 legfeljebb

II

legalább 10---, ------ --- ---- -- legfeljebbVII. Montenegro
"

10 5 2000 gr, 350. gr,
1.

----- ------ -_._._~- ----
VIlI Egyéb külföld " 25 10

I

Ajánlási dij , térti vev ény díja, tudakozódv. dija 25 fillér, Expressdíj 30 fillér.

f'ostautalványok,
Belföldön való forgalomban ezer koronáíg. Rózsaszínű űrlap ára 2 fillér. Illeték 2) koronáig 10 f., 100 koro-

náig 20 f., 300 koronáig 40 L, GOOkoronáig 60 f. 1000kol'onáig 1 korona. Expressdíj 20 f, Kifizetési értesítés 20 fillér.
Nemzetközi forgalomra kiadott magyar és francia szövegü sárga szinü ürlapok ára 2 fillér.
Föladó köteles az ürlapon a rendeltetési ország pénzértékében tisztán és olvashatóan, javítás és vakarás

nélkül sz.unokkal és betűkkel kiírni a küldendő összeget
Az utalvány szelvényére a feladó nevén, lakásán és az utalványozott összegen kivül bármiféle közlernényt is

lehet irni. Kivételt képeznek a Congo államba, Egyesült-Allamokba, Nagy-Britániába, a brit gyarmatokba, valamint ah
Oroszországba és Siárnba szóló postautalványok ; ezeknél az utalvány törzslapján a "Cím" feJiratu rovatban "Posta-
utalvány-leszámolási hívatalnak Budapesten" irandó a szelvény előlapjára a feladó; a hátlapjára a címzett teljes neve,
lakása jegyzendő, Egyéb közlemény ki van .zárva ..

Távirati utalvány ára 2 fillér, 1000 koronáig használható. Az utalványilletéken kívül megfizetendő még a táv-
irói árszabály szerint a szavak után járó összeg, továbbá 30 fillér expressdíj. .

Távirat. ,
Helyi forgalomban 1 szó 2 f., de legalább 40 f. Magyarország; Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Németország,

Szerbia 1 szó R fillér, de legalább 60 fiiér - Fizelett válasz (Rp.) a rendes távirat díja. - Sürgős (D) a díjak három-
.szorosa. - Küldóncdij jár oly távirat kézbesítésért, hol távírda nincs,,

f'énzeslevél, csomag
belföldi, valamint Ausztriával és Németországgal való forgalomban.

75 75-150 150-375 375-750 750-1125 1125 kilométer távolságra
fKf Kf Kf KfK f

Csomagok 5 kgv-ig 30 -'60 -'60 -'60 -- '60 -60
bérmentetlen 12 f. több
Csomagok G kl':,-ig 33 -'72 -'84 - '96 1'(:8 1'20
minden további k<;, 6 - 12 -'24 -'36 -'48 - 6Q

A küldemér.y rnínő-
sége és sulya

f K f
Pénzeslevelek 250 gr.vgí 24
bérmentetlen 12 f. több

K f
-'48

IC f
..-'48

IC f IC f
-'18 -'48



Máté 14, 27.

"Bízzatok; én vagyok, ne féljetek".

A tengeren járó Jézus szavait helyezzük ez alkalommal a "Luther-'
Naptár" irodalmi részének homlokzatára egy az ugyanezen jelenetet ábrázoló
kép ama részletével együtt, mely Jézust abban a pil~anatban ábrázolja, midőn
e szavakat mondja: rülní, kiálta, mond-
"Bízzatok; én va- ván: "Uram, tarts
gyok,ne féljetek". meg engem!" Jézus

Ismeretes az pedig azonnal ki-
újszövetségből en- nyújtván kezét,
nek a jelenetnek a megragadá őt és
folytatása is. Péter mondá néki: "Ki-
ugyanis erre azt csinyhitű, miért ké-
mondotta: "Uram, telkedél ".Ésamikor
ha te vagy, paran- beléptek a hajóba,
csolj, hogy hozzád elállt a szél. A ha-
mehessek a vize- jóban levők pedig
ken" . Ő pedig hozzámenvén, le-
monda: Jövel! És borulának előtte,
Péter kiszálIván a mondván: "Bizony
hajóból, jár vala a Isten fia vagy!"

í vizeken, hogy J é- Egyik bibliai
zushoz menjen. De történet sem szem-
látva a nagy szelet, lélteti jobban a mi

Heydeck: ••Én vaqyok",
J- megrémüle és ami- földi sorsunkat,(A "Könyves Kálmán" jogosításával) .

.kor kezd vala me- mint a tengeren járó
Jézusról és Péterről szóló elbeszélés. Az élet zúgó tengerén járunk mi is;
magunkra hagyatva, pusztán saját erőnkben bizakodva elsülyedünk, de ha
Jézust hívjuk segítségül, az' ő szellemét szívünkbe fogadjuk, az ő tanítását

3



választjuk útmutató ul, akkor a Megváltó maga nyújtja ki felénk kezét és
megment attól, hogy az élet kavargó hullámai fejünk fölött összecsapjanak.

Jövőnk, sorsunk valóban attól függ, hogy kibe vetjük teljesen a- mí
bizodalmunkat, kinek adjuk át teljesen magunkat. A világban, az ember-
társakban, önmagunkban sokszor csalódhatunk, de azt még soha senki nem
mondhatta el a világon, hogy őt Jézus evangéliom a tévútra vezette, vagy
megcsalta volna és nincs, mert nem lehet senki, aki megbánta volna, hogy
Jézushoz kiáltott és Jézus felé nyújtotta kezét. Ő legyen tehát a mi bizal-
munk, ő legyen a mi erőnk és bátorságunk. Különösen a mostani nehéz időkben
csengjen fülünkben az ő kíjelentése : "Bízzatok; én vagyok, ne féljetek".

H.L.

34

Fölséges lsten, íme templomodban
Szentáhítattal áldozunk ma is:
Szivünk imára gyúl s hálára lobban,
Irántad, aki vagy védő paizs.
Gondviselésed árnyékában itten,
S édes szerelmed szárnyai alatt
Magunkat úgy érezzük, oh nagy Isten,
Mint gyermek, kit anyaöl tartogat.

Kint a világ háborgat egyre minket,
Ezernyi bajjal s jajjal megkísért;
Kemény próbára tészi a hitünket,
Oly sok, mi bánt, jaj! oly sok, ami sért!
Könyekkel sózzuk kenyerünk' gyakorta,
Bánattal fekszünk s búra ébredünk,
S ha a reményt is a sors elsodorta,
Elfogy hamar, mint pára, életünk!

Elfogy az élet, _e nilági élet,
De tnindiiriihlté tart a mennyei -
Oh fáradt lélek, mondd, mi sujt le téged?
Nem édes-e a mennyért küzdeni?
E földi élet percnyi szenvedése,
Annak, ki hív lesz, örök jókat ád;
A szenvedő ezt jól szivébe vésse,
S nyer fonnyadatlan égi koronát.

Ezen hitünkben borulunk le arcra,
Előtted, oh kegyelmes jó Atyánk,
S könyörgünk: adj, oh adj erőt a harcra,
S emelj föl ismét, ha elbotlanánk!
Azt a hitet, -azt az erőt s bizalmat,
Amelytől szivünk itt szent lázban ég:
Közölje vélünk jóságos hatalmad
Kilit a világban is s megáld az ég.

M egáld az ég, megáld a te kegyelmed,
S az élet terhét könnyűvé teszed,'
Keservben is mosolyt fakaszt szerelmed,
S minden bajunkban fenntart szent kezed.
Oh légy Te vélünk, iámogass erőddel,
Mindanapig, mig éltünk véget ér;
Segíts a jóban, bűnünket töröld el,
S miénk leend egykor a pályabér!

Ámen.
Sántha Károly.
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Luther irataiból.
(Szemelvények).

Lutherről, életének körülményeiről és I ifjúság lelki életére nézve ma is, sőt épen
Iegkíválóbb eseményeiröl, müködésének ma oly nagyfontosságú befolyására mutat
jelentőségéről, az egész emberiség, az egy- rá,
ház, a társadalom, család és az egyes egyén I. .
életében, alighanem már többet olvastunk,
hallottunk, tanultunk. Luthernek egy imádságából a wormsi

. úgy véljük birodalmi gyűlés
azért, hogy he- napjaiban:
lyén való, ha a "Mindenható
nagy reformátor. örök Isten! Mi-

nevét viselő lyen csudálatos
naptár egyszer is ez a világ !
őt magát is meg- Hogyan meg-
szólaltatja. nyitja az embe-

Az alábbi- reknek száját!
akban néhány Milyen kicsi és

szemelvényt csekély az em-
közlünk Luther berek bizodal-
irataiból, meg- ma Istenhez!
jegyezvén. hogy Milyen gyenge
a gyarló fordítás és lanyha a hús
nem képes, kű- és vér és hogyan
lönösen épen szorgoskodik az
Luthernek ha- Ördög, az ő apos-
talmas, erőteljes tolai és evilág
nyelvét és kife- bölcsei által.

jezésmódját Milyen gyorsan
teljes hüséggel leveszi kezét az
visszaadni. ekeszarváról és

Az első sze- odábbáll, szalad
melvény elénk az országúton és
állítja Luthert a a pokol széles
nagy imádkozót, útján, amelyre
amint a wormsi az istentelenek
birodalmi gyűlés valók és csupán
világot mozgató, csak azt nézi,
válságos napjai- ami gyönyörű-
ban felelőssége Dr. Luther Márton. séges és nagy-
teljes tudatában szerű, nagy és
Istentől kér segítséget, áldást és elörne- hatalmas és tekintélyes. Ha én is odafor-
netelt. dítorn orcámat, akkor végem van, a ha-

A második szemelvény megmutatja, rangot már megöntötték és az itéletet
hogy Luther a gyermekek helyes neoelésé- kimondották. Ó Isten! Ó Isten! Ó én
-nek milyen nagy jelentőséget tulajdonít, Istenem! Te én Istenem, Te légv segítsé-
miért is a keresztyén szűlőket szeretettel gemre az egész világ okossága és bölcse-
inti, hogy ezt a szent kőtelességűket korno- sége ellen. Te tedd meg ezt! Te néked kell
lyan vegyék. megtenned, Te néked egyedül. Hiszen nem

A harmadik szemelvény Luthert a az én űgyemről, hanem a Tiedről van szó,
zene- és énekköltöt szólaltatja meg s 'az Hiszen én nekem, ami az én személyemet
-egyházi éneknek és zenének különösen az I illeti, nincsen itt semmi keresni valóm és

3
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a világnak ezekkel a nagy uraival nincsen
semmi dolgom. Hiszen én is jó, nyugodt,
zavartalan napokat szeretnék inkább. De
Uram Tied az ügy, amely igaz és örökké-
való. Légy segítségem Te hűséges örök Is-
ten, én emberekben nem bizakodom. Hiába-
való, haszontalan és ide-oda sántikál
mindaz, ami testtől született és a testtel II.
rokon. Isten, ó Isten, nem hallasz, én Luthernek egy a kánai menyegzőről
Istenem? Meg- szóló evangéli-
haltál ? Nem. Te om [Ján. 2) alap-
nem hallhatsz ján 1519-ben

meg, csupán tartott prédiká-
csak elrejtőzől, ciójából :
Kérdezlek: Te "Tudják meg
választottál ki a házastársak,
engemet, amint- hogy Istennek,
hogy ezt bizo- a keresztyén-
nyosan tudom. ségnek, önma-
úgy hát Isten guknak és gyer-
nevében! Hi- mekeiknek jobb
sz en én teljes cselekedetet és
életemben soha- szelgálatot nem
sem gondoltam tehetnek, mint
arra, hogy ilyen ha gyermekei-
nagy uraknak ket jól nevelik.
ellenszegűljek, Búcsújárások
soha nem is tet- Rómába, Jeru-
tem ezt föl ma- zsálembe, szent
gamban. Azért Jakabhoz nem
hát állj mellém érnek semmit.
Istenem, a Te Templomépítés,
édes Fiadnak a misealapítás
Jézus Krisztus- vagy akármi- .
nak nevében, lyen más néve II

aki az én védel- nevezendő cse-
mern és olt al- lekedet nem ér
mam, sőt az én semmit ehhez az

'erős váram, a egyhez képest,
Te Szeritlelked- hogy a háaas-

nek ereje és társak gyerme-
hatalma által! Luther kiszögezi a 95 tételt. keiket neveljék.

(Balról: A bűnbocsátó cédulák árulása. Tetzei elégeti Luther iratait. Jobbról: A vittenbergiUram hol ma- diákok elégetlk Tetzei ellent ételett. Lenn: Luther a gyóntatószékben visszautasftja a bűnbe- Mert ez az ő

radsz ? T ef én csátó cédulára hivatkozást. - König Gusztáv rajza. legbiztosabb. út-
Istenem hol .vagy ? ,Jőjj, jőjj, én kész juk a: mennybe, nem is érhetik el a
vagyok, hogy életemet is odaadjam tű- menyországot közelebb és jobban, mint,
relmesen, mint egy bárányka. Mert igaz ezzel a cselekedettel. Ez az ő saját
az ügy és a Tied; azért nem szakadok dolguk is és ha abban nem szorgal-
el Te tőled mindörökre. Igy legyen a Te matoskodnak, fölfordúl a világ, akárcsak
szent nevedben! A világ az én lelkiismere- mintha a tűz nem égetne, a víz nem ned-
tem dolgaiban nem kényszeríthet engemet vesítene.
és ha mindjárt tele volna ördöggel és ha Hasonlóképen viszont a poklokra nem
testem, amely a Te kezeidnek alkotása és lehet könnyebben rászolgálni, mint a saját
teremtménye tönkre menne és a föld alá gyermekek révén, nem is tehetnének [szű-

sülyedne és izzó porrá zuzódnék is, Te
Igéd és Lelked elég én nékem. Hiszen ugyis
csak a testről van szó, a lélek a Tied, Te-
hozzád tartozik és Tenálad marad mind-
örökké. Ámen.

Isten segíts meg engemet! Ámen!"

a~ ~ ~ __ ~ __ ~ _
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Az 1524-ben kiadott első evangélikus
'egyházi "énekes - könyvecske" előszava,
amely Luther 24 egyházi énekét foglalja
magában:

"Hogy szent énekek zengedezésé jó és
Istennek tetsző dolog, úgy vélem nem titok
egy keresztyén ember előtt sem, mivelhogv

-1 kiki nemcsak az ótestamentom prófétáinak
és királyainak példáját láthatja maga előtt,
akik énekkel és muzsikával, költészettel és

lők) ártalmas abb cselekedetet, mint hogy I mindeníéle húros hangszerekkel dícsérték
a gyermekeket elhanyagolják, megengedik, az Istent, hanem ez a szokás, különösen
hogy káromkodjanak, esküdözzenek, ocs- zsoltárok énekelése a keresztyén gyül eke-
mány szavakat és énekeket tanuljanak és zetben kezdettől fogva ismeretes. Maga
saját akaratuk szerint éljenek. Amihez szt. Pál is elrendeli ezt (1 Kor. 14,15) és a
azután egyesek még ingerlik magukat kolosszébelieknek ~3,16.) megparancsolja,
fölösleges cicoinával és a világhoz való al- hogy "psálmusokkal, dícséretekkel és lelki
kalmazkodással, csakhogy a világnak tes- énekekkel nagy kedvvel énekeljenek az ő
senek, nagyok és gazdagok legyenek, min- szívükben az Úrnak", hogy ezáltal Isten
dig nagyobb gondjuk legyen arra, hogy in- Igéje és a' keresztyén tanítás mindenféle
kább a testről gondoskodjanak, sem hogy rnódon terjedjen és gyakoroltassék.
a lélekről. Nem is háramlik a keresztyén- . Azért én egynémelyekkel [Jónasz
ségre nagyobb kár, mint abból, ha a' gyer- Jusztusz, Speratus Pál stb.}, hogya dol-
mekeket elhanyagolják. Mert ha azt akar- got megkezdjern és másoknak, akik jobban
juk, hogya keresztyénységen ismét segít- értenek hozzá példát adjak, egynéhány
sűnk, akkor azt bizonyára a gyermekeken "lelki éneket" gyűjtöttem össze, az Isten
kell megkezdeni, mint ahogyan azelőtt tör- kegyelméből ismét Iőlújult evangéliomnak
tént. Azért égetően szűkséges minden há- gyakorlására és terjesztésére, hogy mi is,
zas emberre nézve, hogy gyermekének lel- mint Mózes az ő énekében (II. .Móz. 15.)
két jobban, mélyebben, szorgalmasabban a Krisztust énekelhessük és dícsőithessük
kísérje figyelemmel, mint testét, mely tőle és ne akarjunk - Pál szavai szerint (1.
származik és gyermekét úgy tekintse, mint .Kor. 2, 2.),- másról énekelni és tudni, mint
egy drága, örökkévaló kincset, amelyet Jézus Krisztusról, a mi Megváltónkról.
Isten reá bizott, hogy megőrizze, hogy az Ehhez képest az énekeket négy hangra
ördög, a világ és a test el ne rabolják és tettük le, nem más okból mint azért, mivel
meg ne öljék. Mert ezt a kincset halálakor szeretném, hogyafiatalságnak, amelyet
és az itélet napján szigorú számadással egyébként a zenében és egyéb hasznos mű-
kérik elő tőle. Mert mit gondolsz, honnan vészetckben kell oktatni, legyen valamije,
fog származni borzasztó sírása és jaj ga- amiáltal a trágár énekektől és érzékies da-
tása azoknak, akik úgy kiáltanak: "Boldo- loktól szabadúlhasson s ezek helyett valami
gok a meddők s amely méhek nem szültek üdvöset tanuljon és így az, a mi jó az ifjú-
és az emlők, melyek nem szoptattak." (Luk. ság körében - amint illik - kedvvel tért
23, 29.) hódítsen. Lássák meg azt is, hogy én nem

Minden kétség nélkül azért, hogy vagyok abban a véleményben, mintha az
gyermekeiket nem vezetfék megint vissza evangéliom által minden művészetnek el
Istenhez, akitől azért nyerték, hogy meg- kellene pusztulnia a föld színéről, amint
'tartsák őket." azt egyes lelki gögben szenvedők gondol-

ják, hanem, hogy ellenkezőleg: minden mű-
vészetet. különösen a zenét annak a szol-
~~álatában óhajtanám látni, aki azt adta és
teremtette. Azért arra kérek minden ke-
gyes keresztyén embert, fogadja ezt a dol-
got szívesen s ha esetleg Isten néki többet,
vagy, hasonlót ajándékozott volna, segítse
előbbre vinni. Hiszen sajnos egyébként az I

egész világ oly lanyha és feledékeny a sze-
gény ifjúság nevelésében, hogy nem is szűk-
séges ezt a kérelmet még külön okokkal
támogatui. Isten adja nékünk az Ö kegyel-
mét. Ámen."

Ill.

Közli: sv.
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I A. trónörököspár halála. I
1914. június 28. gyászos emlékezetű részt, melynek lefolyása felett külön hadi-

nap lesz hazánk történetében, mert az or- parancsban teljes elismerését fejezte ki.
szág trónörököse, Ferenc Ferdinánd Iő- A kétnapos íárasztó hadgyakorlat után
harceg és hitvese Hohenberg Zsófia her- nejével, aki szintén lekisérte volt Bosz-

Ferenc Ferdinánd és családja.

ccgnő ezen a napon
Szerajevóban gyilkos
zataivá lettek.

A trónörökös, akire mint az osztrák-
magyar hadsereg uj jászervezőjére mindíg
rettegve gondoltak a hazánk alatt lakó,
ellenséges indulatu ctélszláv népek, a Bosz-
niában tartott nagy hadgyakorlaton vett

Bosznia fővárosában I niába, az ország fővárosába, Szerajevóba
merényletnek áldo- tért, ahol a nép s a hatóságok ujongó lel-

kesedéssel fogadták. Senki sem sejtette,
hogy az ünneplő sokaságban az összeeskü-
vőknek egész sorfala volt felállítva, akik
csak a kedvező pillanatra lestek, hogy ezt.:
a két drága életet, országok reményét, ki-
oltsák. .



S ez a gyászos pillanat csakhamar be- i a szép országnak örvendetes fejlődéséről,
következett. Midőn u. i. Ferenc Ferdinándmelynek íölvirágoztatásában mindenkor
kírályi herceg nejével délelőtt tíz órakor részt vettem.
a városházára akart menni, a városháza Horvát-szerb nyelven ezután a királyi
közelében lévő leányiskola előtt egy Cap- herceg így folytatta:
rinovics nevű trebinjei nyomdász bombát Kérem ön , fejezze ki a szép tartományi
dobott a hirályi herceg automobilja felé. főváros lakosainak szíves űdvőzletemet,
A bomba az automobil sárhányójára,erről biztosítom önt változatlan hajlandóságom-
az utca kövezetére esett és a királyi herceg ról és kegyemről."
automobilját kővető második automobil A királyi herceg és a hercegasszony

kissé izgatottak voltak ugyan, de általában
a legjobb hangulatban voltak és szerétet-
tel .simogattak Hiltni Kapetanovics bég,
tartománygyűlési igazgató leánykáját, aki
a hercegasszonynak rózsacsokrot nyujtott :
volt át.

A városháza megtekintése után, ami
körülbelül félóráig tartott, a királyi herceg
újra automobiljába ült, mert meg akarta
látogatni a megsebesült Merizzi alezredest,
akit a katonai kórházba szállítottak.

Ekkor a Rudolf-utca sarkán Princip
Gaorilo, VilI. oszt. szerb gimnazista hirte-
len két revolverlövést intézett a trónörökös-
pár ellen. Az első lövés Hohenberg herceg-
nőt jobb csipőjén találta, a második golyó
Ferenc F erdinánd nyakába furódott.
H ohenberg hercegnő eszméletét vesztve
Ferenc Ferdinánd ölébe hanyatlott, pár
pillanat múlva a királyi herceg is eszmé-
letét vesztette. Az automobil ekkor sür-
gősen a konakba vitte a királyi hercegi párt,
de már nem adtak többé életjelt magukról.
Az orvos már csak a' halált állapíthatta
meg. "t

Ferenc Ferdinánd nejével
utolsó útjára indul.

alatt robbant föl, melyben Boos- Waldeck
gróf, Rumerskirchbáró, Merizzi alezredes
és Lániusz grófnő udvarhölgy ült. A bomba
megsebesítette Merizzi alezredesi. -Ferenc
Ferdinánd azonnal megállíttatta automobil-
ját és amikor megtudta, hogy mi történt,
a városházára hajtatott, ahol a városi taná-
csosok várták a polgármesterrel az élükön.

A polgármester épen hozzá akart
fogni üdvözlő beszédéhez. de a királyi her-
ceg kemény hangon közbeszólt:

Polgármester úrI Az ernber Szera-
jevóba jön látogatóba és itt bombával fo-
gadják! Ez fölháborító!

Rövid szünet után azután így szólt:
- Most elkezdheti beszédét!
A polgármester erre elmondotta üd-

vözlő beszédét, melyre a királyi herceg így
válaszolt: .

"Nagy örömmel fogadom őfelsége leg-
kegyelmesebb császárunk és királyunk iránt
való megingathatatlan hűségük és ragasz-
kodásuk kifejezését és szívből köszönetet
mondok önnek, polgármester úr, a nekem
és nőmnek a lakosság részéről megnyilvá-
nuló óvációkért, annál inkább, mert abban
a merénylei meghiusulásán érzett öröm ki-
fejezését is látom. Őszinte örömömre az
önök körében való rövid tartózkodásom
alatt is személyesen meggyőződtem ennek
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A szerajevói konak,
hol a trónörököspár meghalt.

A gyászos hír villámszárnyakon járta
be az osztrák-magyar monarkiát s mély
megdöbbenést s igaz részvétet váltott ki az



egész müvelt világon. Amikor agg királyunk I roppant Este vagyont s felvette az estei
értesült a merényletről, percekig tartó hall- előnevet. Katonáskodását 1878-ban kezdte,
gatás után mély megrendüléssel így sóhaj- nyilvános szereplése Rudolf trónörökös
tott fel: "Rettenetes, rettenetes! Nekem halála után kezdődött. 1892-ben földkörüli
mindenből ki kell vennem részemet!'! utat tett, melyről házatérve lappangó mell-

Legfájdalmasabb és legnagyobb volt' baja miatt meg kellett válnia a katonaság-
azonban a veszteség a trónörökös-pár há-tól és hosszabb tartózkodásra Lusszin-Pik-
rom gyermekére, Miksa és Ernő hereegekre kolóba ment, hol teljesen felgyógyult.
és Zsófia hercegnőre, akik oly hirtelen és Atyjának 1896. május 20-án történt el-
oly borzasztó módon vesztették er a leg-. halálozása után ő lett a trón várományosa
jobb szűlőket. Csak Szerbiában tanúsítot- s ettől kezdve többször kellett szerepelnie
tak ezen szerbek által elkövetett gaztett a nyilvánosság -elött, a katonaságnal a csa-
után is kihivó és sértő viselkedést úgy a patfelügyelőkkel egy rangra emeltetett s
meghaltak emlékezetével mint a monarkiá- 1913-ban pedig az összes fegyveres erő f6-
val szemben. . felügyelőjévé nevezte ki a király, akinek

A drága halottakat a monarkia hatal- korban való előrehaladásá val a belső és
mas dreadnoughtja, a Viribus Unitis külső politika irányításában is egyre fon-
Triestbe szállította, honnan vasúton Bécsbe tosabb és hatásosabb szerepe lett. Kíváló I

jelentőséggel bírt a németek hatalmas csá-
szárjával, II. Vilmossal kötött benső barát-
sága, ki még néhány nappal Boszniába
utazása előtt meglátogatta volt fényes ko-
nopisti várkastélyában. 1913. december
18-án ünnepelte volt születésének 50. év-

fordulóját, - de csak a legszűkebb családi
kőrben, ahol élete legboldogabb óráit töl-
tötte.

Felesége Chotek Zsófia grófnő 1868.
március 1-én született Stuttgartban. hol
apja Chotek Bohuszláv gróf akkor osztrák
és magyar követ volt. Anyja Kinszky Vilma
grófnő volt. Chotek Zsófia nagyon előkelő

vitték, hol az udvari kápolnában ravatal oz- megjelenésű, magas termetű nővolt, ki
ták fel s szentelték be őket, július 3-án d. gondos nevelésben részesült; komoly jel-
u. 4 órakor, de nem az uralkodóháznak a leme míatt kerülte a mulatságokat s idejét
kapucinusok által gondozott bécsi sírbolt- főkép zenével és irodalommal töltötte.
jában, hanem Ferenc Ferdinánd végrende- Ferenc Ferdinánd Pozsonyban ismerkedett
leti intézkedésére Artstetten alsóausztriaí meg vele, hol Izabella kir. hercegnőnek
városkában, ottani kastélyuknak kápolná- udvarhölgye volt. A grófnő komolysága és
jában lettek július 4-én eltemetve, ahol szerénysége hatott. rá s mikor a világ be-
maga a trónörökös készíttette el a maga és szélni kezdett vonzódásukról, a kir. herceg
családja számára a sírboltot .. Oly nagy és már el volt tökélve, hogyagrófnőt felesé-
tiszta volt felesége iránti szeretete, hogy gül veszi. A király csak azon feltétellel
a halálban sem akart tőle elválni; azért ~gyezett bele a ."morganatikus" (nem
tette már évek előtt ezen előrelátó intéz- egyenlő rangú) házasságba, hogy utódai
kedést. kizáratnak a trónöröklés rendjéből, mibe

S ez, rávezet arra, hogy végül a fen- Ferenc Ferdinánd beleegyezett s 1900. jú-
séges pár életrajzi adatait is közöljük. nius 29-én történt meg a bécsi Burgban a
Ferenc Ferdinánd kir. herceg 1863. decern- lemondás eseménye.
ber 18-án Grázban született. -Károly Lajos, A lemondás szertartását a királv hosz-
királyi hercegnek, királyunk második öcs- szab beszéde vezette be, melyben kijelen-
esének és Mária Annunciáta nápolyi ki- tette, hogyatrónörököshöz való kíváló sze-
rályleánynak volt a fia. 1875-ben az utolsó I retete jeléiil a házassághoz beleegyezését
modenai herceg. halála után ő örökölte a adia, de a házasság morganatihusnale iehin-
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A merénylet színhelye.
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tendő és a belőle lsten áldásával származó I rrájus 27-én született Ernő. A gyermekek
gyermekek nem osztozhatnak az uralhodé- a Hohenberg hercegi nevet és rangot vise-
ház többi tagjának jogaiban. lik, főméltóságú címmel. ,

A király beszéde után Ferenc Ferdi- Azzal végezzük a trónörökös-pár gyá-
náud mélyen ~eghatva letett~ az esküt, szos kimulásáról szóló leirásunkat, hogy
melynek egy resze így hangzik: végül ide iktat juk a Budapesti Közlöny
, -:;- Eskü~zőm, hogy az ..elém te~jeszt~tt nem hivatalos részében megjelent követ-
es elo~teI? folol~asott esk~bevezete~t m~n- kező sorokat, melyek a gyászhír kőzzété-
den részében, mmden tekmtetben es mm- tele mellett egyúttal a boldogultak mes-
den .. z~~'adékában elfogadom é~ .elism~re~, teri jellemzését is tartalmazzák:
eskűszőrn, ho.?y a." Ch?tek ,Zsofla grofkts- "F erenc F erdinánd főherceg ő császári
ass~onnyal,. kot~ndo hé!-za~s:gomat r;:o~~a- és királyi fensége vasárnap délelőtt Szera-
natihus házasságnoh te~zn_em, e,sk~sz,om, jevöban galád merényletnek esett áldoza-
hogy a gyerm~ke~et, ~klk Is~en aldasavai tui, Mint az egész fegyveres erő főparancs-
~bhol a hazassagbo~, szarmazrn f~gr:ak, ~e::z nokát, nemes hivatásának teljesítése kőz-
zsr;:erem ~l egyenlo ranguahnah es eSKU- ben érte őt a merénylő golyója, gyászba
szom ennelfogv~, hogy eze~~t a gy~rmeke- borítván az egész magyar nemzetet és fel-
ket a. f!ragmatzka szanhcio ,szerznt sem séges uralkodóját, akinek megpróbáltatá-
AusztrLQb~n,: ~em, Ma~yaro:szag?n nem ~o- sokkal telt életét újabb csapással tetézi ez
gom a tronoroklesre [ogoeitottahnole tehin- a rettenetes szerencsétlenség, mely elra-
fene. A ki '1 . h . tá 1" t k bolta mellőle azt a férfiút, aki hozzá leg-

Ira yI erceg ezu alJ a air a az o - közelebb áll
mányt és az államjegyző ráütötte a pecsé- ' " "
tet. Az okiratnak van egy külön tétele, ~eren~ Fe;dmand f~herc~gben Magya;-
amely igy hangzik: ?rszag. melyseg~sen gya~zolJa ~ n;ona,r~a

. .... . érdekeinek egyik legerosebb istápolóját,
- !<otelezz~k, ma&unkat, hogy soha aki ~gész becsvágyát és hatalmas munka-

sen: fog1uk megkiserelm,. hogy e~t a mos- erejét e monarkia boldogulásának és ha-
tam ~yzlatk~~atunkat. vzsszav,on]uk, vagy talma öregbítésének szeritelte.
valamzt tegyiinh, amz arra celozna, hogy A'k' t kő '1 tb '1' T 'ld"
annak kötelező erejét gyöngítse vagy meg- mi en a oze e en VI agI o pe aja
sziinlesse. . . v~lt ő a férf~ú~ k?telességteljesítésn~k, az?n-

Erre az esküvő 1900, július 2-án Reich- kepen csa~adl, ele~e magasz!os, mmtakepe
stadtban a legegyszerűbben és a legszeré- v.?1t a .1egtI~z~abb e~ legeszme~Ylbb ~o!?og-
nyebben megkőttetett, de a szertartás befe- sa~nak. Hűséges hitvese fe~seges, fe,rJenek
jeztével megérkezett a király kézirata, mely- ol.o~la mellett ,,-olt az utoiso ~ercIg es, vel~
ben Chotek grófnőt hercegnővé nevezi ki, egyu~~, esett aldozatul a gaz merenylo
1909-ben pedig a saját személyére nézve gdyoJanak. ". , ,
a fenség CÍmet adományozta neki. A magyar nemzet faJdalmas gyasszal

A trónörökös-pár ritka boldog és pél- áll, trónö~őkősének ra:,~t,alánál" si~,atja őt,
daszerű házasságából három gyermek aki annyI. ne~~s a~bI~~<?va! k~szult ma-
származott: egy leány, Zsófia, aki 1901. gasztos ,1:lVatas;ara ~s fiúi r,esz,:ettel f,~rdul
július 24-én született és két fiú: Miksa, szű- ur~lkcdoJa f,ele, ,akmek. melysefles, ~~l.Jdal-
letett 1902, szeptember 29-én és az 1904, I mat szeretetevel igyekszik enyhíteni,

Zsinati emlékek.
Zsinati időket élünk. Zsinati atyáink

a múlt év végén ültek össze és még majd
folytatják munkájokat. A tiszai kerület
pedig a szepesváraljái zsinat háromszáza-
dos jubileumára készül. E kettős alkalom-

ból ismertetjük röviden jelesebb zsinatain-
kat és azoknak vezetőit.

Zsinataink voltak már 1545 óta, melye-
ken elfogadták az ágostai hitvallást, ren-
dezték az istentiszteletet és püspőkőt, es-
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pereseket választottak. Tolnában és Bara-I Első korszakos jelentőségű zsinatunk
nyában az első evangelikus pűspök 1553. a zsolnai volt 1610-ben. Ekkor ugyanis már
Sztáray Mihály volt, a zsoltáros reíorrná- .az 1608. évi országos törvény biztosította,
tor, a felső Dunamelléken 1573. Bornemisza hogy saját vallásunkbeli felsőségünk 'legyen
Péter, a Dunán túl pedig Szegedi Máté, akit s maga a nádor, Thurzó György hívta
1576. a hegy falui zsinaton választottak meg. össze.

ts AMPLl55IMV~ Q.Vl SVA VIRTVTE.IN I\LTIOREM LOCVM PERVENIT Nollf
~VI A.5CE.NDlT PER I\LTERIVS lNCOMMODVM E.T CALAMITATENI

Thurzó György',
a zsolnai zsinat elnöke.

De Róma nem ismerte el evang. egyházunk
önállóságát. Draskovich György győri -püs-
pök még 1579. is a szombathelyi zsinatra
idézte lelkészeinket, mintha semmi sem
történt volna.

Thurzó György Thurzó Ferencnek, a
lemondott nyitrai püspöknek és a: szigetvári
hős leányának, Zrinyi Katának volt a fia.
Eleitől fogva buzgó, áldozatkész tagja és
erős oszlopa egyházunknak. Nemcsak a

•



nagy dolgokban volt nagy, hanem édes-I A zsolnai zsinatnak, melynek már a
atyai hangon írt buzdító levelet külföldre nádor személye is nagy tekintélyt kőlcsőn-
küldött diákjainak is. Hozzá méltó felesége zött, az volt a főcélja, hogy egyházunk an-
Czobor Erzsébet volt, ki mint özvegy is ez- nak az autonómiának, melyet az országos
reket költött protestáns célokra. Egyetlen törvény megadott, valósággal is a birtokába
fiuk, anagyreményü Thurzó Imre Witten- lépjen. Tehát püspököket választottak és
bergben tanult, Bethlen szabadságharcában kánonokba íoglalták ezek jogait és kőte-

lességeit, különösen az egyházlátogatást és
lelkészavatást.

Az árvamegvei Thurzók kihalta után
a szepesmegyeieknek, Szaniszlónak és Kris-
tófnak jutott vezető szerep egyházunkban.
Ifjabb Thurzó Eleknek és Zrinyi Borbálá-
nak voltak ezek fiai. Az ifjabbik, Thurzó
Kristóf, a csábításoknak engedve megtán-
torodott egy időre, állítólag Pázmány térí-
tette át: de megbánva tettet Péter kőnnyei-
vel jött vissza az édesanya keblére. Xylan-
der István szepesváraljai lelkész téritette
őt vissza s ez irta is meg ennek történetet.
Ö hívta össze a szepesoáraljai zsinatot
1614-ben, melyen jelen voltak Szepes és
Sáros megye .ősi nemesi családjai s mivel.
a cél egy volt, kevés eltéréssel a zsolnai
kánonokat fogadták el itt is.

Ez a Thurzó már három hónappal a
zsinat után 1614. ápr. T-éti elhalt 31 éves
korában. Udvari papjának, Mihálykó Já-
nosnak távollétében Xylander püspök ké-
szítette el őt úrvacsorával a minden halan-
dók útjára. A püspök gyászverseket is írt
halálára és nagy dícsérettel szól megtérésé
után tanusított buzgalmáról. Bátyjának
kívánságára Lőcsén tentették el. Arcképét
csak az ottani síremlék őrízte meg számunk-
ra. A beszterczebányai országgyűlés meg-
erősítette a zsolnai és szepesvárai jai káno-
nokat 1620:

Thurzó Szaniszló, az előbbinek bátyja,
bejárta a strassburgi, sőt az olasz főiskolá-
kat is. Mint katona, több nevezetes ütkö-
zethen részt vett. 1598-ban Liszthi Annát,
ezt a Báthory Erzsébethez hasonló, 'szeren-
esetlen nőt vette feleségül. 1622-ben az
első méltóságot nyerte el az országban. Ö
volt az utolsó protestáns nádor s mint ilyen
erősítette meg a Brunswick püspök elnök-
lete alatt 1622. tartott semptei consistorium
kánonait, melyek már az esperesek, lelké-
szek és tanítók .kőtelességeire is kiterjesz-
kednek. Thurzó Szaniszló is már 1625.
elhalt 49 éves korában.

Nevezetesebb zsinatunk ezután csak a
kurucvilágban volt Rózsahegyen 1707-ben.

Thurzó Kristófnak,
a szepesváraljai zsinat elnökének siremléke.

már fontos szerepet játszott, de egyházunk
nagy veszteségére már 23 éves korában el-
halt. Korán érte utól a halál az apát is,
aki ismervén az idők gonoszságát, beleirta
végrendeletébe, hogy amelyik maradéka el-
pártolna hitétől, az elveszti örökségét s
leányai, mikor a hagyatékot átvették, hű-
séget is íogadtak, de sajnos, nem mind-
nyájan tartották meg.

43
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A szécsényi országgyűlés után IL Rákóczi vezte. De ázsinati tanácskozásokban annál
Ferenc adott ehhez engedélyt. A dunán- jobban mégállta a helyét elnöktársával
iúliak az akkori háborúk és a nagy távolság Zábler Jakab püspökkel. Csak az" idősb
miatt nem mehettek el. Elnöke ifjabb Pet- Petrőczy arcképét közölhetjük, az ifjabbiké
rőczy István volt, a hasonló nevü apának az Ösvényben jelent meg, Szerettük volna

Thurzó Szaniszló,
az uto Isó protestáns nád or.

lés Thököly Évának fia, Költőnő volt test-
vér huga, a szépénekeiről ismeretes Pet-
rőczy Kata Szidónia és a felesége is, Révay
Erzsébet. Előbb Thőkőlynek, majd Rákó-
czinak lett a generálisa, Testileg egy kissé
vastag és nehézkes férfiú volt, Bercsényi
ezért tréfásan szuszogó tábornoknak ne-

olvasóinknak ezt a képet is bemutatni, de
az illető szerkesztő szigoruan tiltakozott
annak kőzlése ellen,

Rózsahegyen is pűspőkőt választottak,
consístoriumot alakítottak, helyre ál-
lították az egyházi fegyelmet és rendezték
az istentiszteletet. Végzéseit azonban az



1715. országgyűlés érvénytelennek nyilvá-
nította.

Csak 1791-ben a nagy és korszakos
országgyűlés után tarthattak atyáink ismét

Brunswick .Iózsef, pesti főispán, volt' jelen,
ki az elnök jobbján ült, de az asztaltól kissé
távolabb. Az elnökséget Balogh Péter
egyetemes íelűgyelő nem fogadta. el, hanem

r

Petröczy István.

zsinatot Pesten II. Lipót korában. Ezzel I a tudós és nagy tekintélyű b. Prónay Lász-:
kezdődik egyházunkban a szabadság és fel- lónak engedte át, A megnyitó űnnnepen
éledés kora. Az első eset volt ez, hogyaTorkos Mihály, mint legidősebb pűspök be-
zsinaton egész egyetemes egyházunk kép- szélt. Jelen voltak aPrónay, Podmaniczky,
viseltette magát. Pesten a megyeház volt Radvánszky, Hellenbach, Berzeviczy, Oko-
a zsinat színhelye, Mint királyi biztos gróf licsányi,Matkovich, Káldy~ Szakonyi és .
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Mesterházy családok tagjai: Sa lelkészek
és tanárok közül: Hrabovszky Sámuel, Ráth
Mátyás, SchwartnerMárton, Perlaky Dá-
vid, Gamauf, Schmal, Tessedik stb. Bete-
kintett a zsinatra az evang. 'vallású sakkor
Pesten tartózkodó Koburg Józsiás herceg
is, ki nagy jóindulattal volt egyházunk
iránt. Es Batthyányi József prímás is meg-
hívta vendégszerető és politizáló asztalához
időnkint a követeket.

ra zsinatot tarthatott Budapesfen 1891-
1894. Előzőleg nagy gyásza volt Síonunk-
nak. 1890-ben Ihárom püspökünk halt meg:
Geduly, Czékus és Szeberényi. Csak Kar-
say Sándor volt még életben a régiek közül,
mint "az utolsó szuperintendens". Ölett
tehát az egyházi elnök, a tapasztalatban és
érdemekben megőszült bölcs és tapintatos
aggasty,án. Es mivel b. Prónay Dezső egye-
temes felügyelő a világi elnökséget el nem

Báró Prónay László,
az 1791-iki zsinat elnöke.

fogadta, az országházi szerepléséről is is-
meretes Péchy Tamást, a tiszai kerület fel-
ügyelőjét választották meg helyette.

Ez a zsinat sok szépet és nagyot alko-
tott: az egyházi közalapot, a kerületek űj.
beosztását, a lelkészi nyugdíj intézetet, egy-
séges kormányzati, törvénykezési,· háztar-
tási és iskolai törvényeket.

Fő történeti jelentősége a zsinatnak
abban áll, hogy egyházunk kormányzása
ez időtől kezdve nemcsak a saját egyházi
beléletünkben kötelező szokás jog, - ha-

Péchy Tamás,
az 1891·iki zsinat világi elnöke.

Voltak heves viták a hitvallások, az
unió s a lelkészek és világiak egyenlőjogú-
sága miatt. De igen üdvös törvényeket is
alkottak a kormányzatra, háztartásra és az
iskolákra vonatkozólag. Egy kánon a lel-
készi és tanítói nyugdíj-alapot már ekkor
elrendelte. Csak az volt a baj, hogy a király
ezeket sem erősítette meg. De a zsinatnak
azért meg volt a jó hatása, mert a kerületek
annak kánonai szerint készítették rend-
szabál yaikat.

Ismét 100 év telt el, míg egyházunk új-
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nem a királyi szentesítést nyert s így az ' aki kőztetek első akar lenni, legyen ti szol-
államra is kötelező törvények alapján tör- gátok. Óvott a pártoskodástói s kiemelte
ténik, . azt, hogy a legtökéletesebb szervezet, a leg-

, Jel~nlegi zsinatunkaz' előző napon kíválóbb egyházi közigazgatás sem bizto-
tartott istentisztelet után 1913. december sithatja a fejlődést, ha hiányzik az élő hit,
8-án s a következő napokon alakult meg. a vallásos buzgóság. Ez az a forrás, mely-
A zsinat elnökeiül Dr. Baltik Frigyes püs- böl egyházunk valódi felvirágzás a fakad.
pököt és Báró, Prónay Dezső egyetemes Adja Isten, hogy a most egybegyült
egyházi felügyelőt választotta meg, aki zsinati atyák is a régiekéhez hasonló buzga-
valóhan evangéliomi szellemű tartalmas lommal és bölcseséggel oldják meg nehéz
megnyító beszédet mondott. Az Úr szavára feladatukat.
hivatkozott mindenek előtt, mely szerint: Kránikús.

élIO-l1V-éd ieset?,é~e:
(Mikor az osztrák hadseregbe sorozták,)

Sietve repül a ~sevegő madárka, I A szép olasz síkra ráborúl az alkony,
Sziorepesoe várja hűn szerető párja, Csüggedten, fáradtan fejemet lehajtom
S puha meleg lészke. A pihegő földre. . . '

Én is útra kelnék, sziorepesoe szállnék,
Hiszem, hamarosan haza is találnék
Szereieit honomba.

De magyarnak immár' oda a hazája,
Maga is' elzüllött, elhagyatott, árva,
Se apja, se anyja! '

Nincsen kit szeressen. nincsen ki szeresse,
Nincsen aki minden léptit óva lesse;
Nincsen neki piírja. '

A magyarnak immár nincs helye a földön,
Nem adatott meg" hogyezerévet töltsön
Drágan vett honába.

Hiába vérezettArpád dicső hada,
Hiába kelt fel a kurucok csillaga,
Hiába .. " Hiába!

Szegény kurucoknak szegény unokája
Hazám ellenségét, zsarnokát szolgálva
Bolygok a világba. '

Fájdalomtól reszket sziuem: minden húrja,
Kies hazánk, népünk vérpatakba fúlva;
Mindörökre végünk!

A szép olasz síkra ráborúl az éj is,
Csiiggedien, fáradtan sóhajtozom még is:
Mért nem jön az alkony?

Mért nem jöiz 'az alkony? Mért nem jön az
, [álom?

Mért kell nekünk élni e kihalt világon
Árnyékként bolyongva?

Keserű az ital, keserű az étel,
Szomorú a nappal, szomorú az éjjel,
]lyIitkeresünk itten?

Oh én tizenhárom szeretett vezérem,
Ha ráiob gondolok felpezsdül a oérem
Elgyötört szioemben. •.

Felpezsdül a lelkem, felpezsdül a vérem,
Feltámad a szívem mélyén a reményem:
Lesz még Magyarország.

Hiába e rablánc, érzem visszatérek,
Megharcoltuk harcunk régi magyar módra Érzem uisezhangozna]i még a magyar bér-
Nagy igazolója egész Európa, [cek
Mégis elvesztettük. Rákóczi dalátóll

Voltak minekünk is vakmerő' uezérinh, Hiába hajtotok gyászos rabigába,
Nekünk is volt Pekrynk, Bottyánunk, Ber- Erzem szabad lesz a Kossuth katonája,

[csényink: Szabad a hazája!
Az a. tizenhárom. Gyarmathy Dénes.
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Az utolsó szuperintendens.
Karsay Sándor születésének szazadik évfordulójára.

Téthi Karsay Sándor volt dunántúli I szerűségében tiszteletet ébresztő volt,
pűspökőt életrajzírói az "utolsó szuperinten- amely kűlső vonásokkal legszebb őssz-
dens" néven emlegetik. A történeti ténynek hangba olvadt a szellemi egyénisége, amit
megfelelő és egy letűnt korszakot s annak a sok részletismeretet Ielűlmuló józan itélő-
egyéneit. találóan jellemző ez az elnevezés. képesség saSzentirás kútíejéből táplál-
Főpásztoraink között ugyanis Karsay Sán- kozó életbölcseség jellemzett. Ezek a
dor volt az utolsó, sajátszerű kűlső és
aki még a szuper- belső jellernvoná-
intendens címet is sai idézik azt elő,
viselte. A vallási hogy azok, akik
egvenlőjogúság né- Karsay Sándort
ző pontjából, a mai különösen idősebb
viszonyoknakmeg- korában ismerték,
fele1ően helye- az ő emlékét va-

sebbnek tartjuk a Jósággal egy bib-
"püspök" elnevc- liai patriarcha ké-
zést, mert ellen- pében őrzik. E so-
feleink a "szuper- rak írója p. o. most
intendens" nevet is ott látja őt mint
arnugy lekicsinylő már meghomályo-
módon emlegették; sult szemű de lé-
de annyi tagadha- lekben még távol-
tatlan, hogy ez az: ba látó lelkész-
elnevezés szeros avató főpásztort a
kapcsolatban volt soproni templom
egy oly kerszak- oltáránál, amint
kal, amely sok te- reszkető kezeit az
kintetben bízonyos: ifju Timotheusok
patriarchális vo- felé kiterjeszti és
nást viselt magán. hallja szavát, amint

Ennek a kor- reszkető hangon
szaknak egyik jel- de még mindig ha-
legzetcsen kiemel- talmas erővel, az
kedő képviselője atyai szeretet, az
volt néhai Téthi főpásztori gond és
Karsay Sándor, a tekintély utánoz-
dunántúli evang. hatatlanul .terme-
egyházkerület fő- szetes s tiszteletet
pásztora, akiről Téthi Karsay Sándor, ébresztő hanglejtő-
születésének szá- volt dunántuli ev, püspök, az 1891-iki zsinat lelkész-elnöke. sével mondja: "el-
zadik évfordulója bocsátlak titeket".
zadik évfordulója alkalmával megemlé- AL. erős hitnek, határozott meggyőző-
kezni kegyeletes kőtelességűnknek tartjuk. désnek s a kőtelesség teljesítésnek embere

Karsay a XIX. század első felének volt ö: ezért lett egyéniségének lényegévé
ama klasszikus egyéniségei közé tartozott, az őszinte beszéd, a határozott vélemény-
akiket a testi, szellemi, erkölcsi egészség nyilvánítás és a megfontolt férfias -cseleke-
megtestesülésének nevezhetünk. Már alak- II det. Ezeket a tulajdonságait korán Ielis-
ja, külsö megjelenése a maga puritán egy- merte egyházmegyéje, egyházkerülete s ez-

. 3~'
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ért tette őt e}sővé az egye~lő~ közö!t'j rés~t vett a ~áten~ elleni küzdelem.b~n, ~gg-
Karsay Sandor 1814. mareius lS-en koraban pedig mint az 1891-94-lkl zsinat

szűletett Győrött nagyszűleinek házában. I elnöke munkálkodott egyházunk alkotmá-
Atyja Karsay Sándor ászári lévita tanító, nyának felépítésén. Az egyházi élet minden
majd kisbaboti és réti lelkész, anyja a győri I köre megtalálja benne az els.ő embert. úgy
származású Muth Anna Mária volt. A theo- a dunántúli egyházkerületigyámoldamintaz
lógiát Sop- " " , egyetemes
ronban és gyáminté-
Bécsben zet, ugy az

végezte. iskolaügy,
Majd Gróf mint az
ZayKároly egyházi
házában irodalom,

nevelői ál- különösen
lástvállalt, az ének-

honnét költészet
Menc~hely atyai tá-
re ment megatóra
segedlel- és buzgó
késznek, munkásra

hol csak- találtak
hamar ren- benne.
des lelkész; Mint SZG-

szé válasz- nok kere-
tották. setlen egy-

Mencshely szerűségé-
ről a téthf vel, termé-
gyülekezet szetessé-
hívja meg;: gével, bib-
1858-ban a likusságá-
győri egy- val, beszé-
házrnegye deinek
esperesévé gazdag
lesz Haub- életbőlcse-
ner Máté séget rejtő
lemondása tartalmas-
után pedig ságával
adunántúli mindig
egvházke- megtalálta
rűlet 1866- az utat a
ban szuper szívekhez
interiden- és emlék-
sévé vá- hez. Mint
lasztja. lelki-

Téthröl Báró Prónay Dezső pásztor
a győri egyet. egyházi felügyelő szintén

gyülekezet közvetlen-
hívta meg ségével,
lelkészének, itt müködött - és élt egészen őszinte jóindulatával és a gyakorlati
haláláig. életbe vágó talpra esett tanácsaival tá-

Mint egyházkormányzó egyházunk megatta hivcit s építette általa Isten or-
autonómiájáért 'á maga helyén mindíg lel- szagát. Különösen a serdülő ifjűságot, Iö-
kesen küzdött, fiatal korában tevékeny leg a theológusokat vette atyai oltalmába,



.akiktől szinte rossz néven vette volna, ha
Győrben tartózkodva őt meg nem látogat-
ják. Az előre törő,· tettre vágyó fiatal
léleknek ő bölcsi irányítást, hatalmas indí-
tást tudott adni. - E pár vonásból álló

A dunántúli egyházkerület 1887-ben
lelkészkedésének ötvenedik évfordulója al-
kalmával fényes jubileumi ünnepet rende-
zet tiszteletére. Öfelsége is több kitüntetés-
ben részesítette; királyi tanácsesi rangra

, 'j

Dr•• Baltik Frigyes,
dunáninneni ev. püspök, a jalenl aql zsinat lelkész' elnöke.

rajz teljesebbe tétele érdekében nem hagy-
hatjuk ki azt sem, hogy Karsay lelkéből
törekvéseinek komolyságán s a kőtelesség
teljesítés követésének és megkővetelésé-
nek szigorúságán is atcsillogott lelkének
derüje, szfvjósága, ami megfelelő alkalom-
mal a humornak szikráit pattantotta ki.
Mint jó anekdótázó is ismeretes volt.

emelte, magyar nemességet adott neki
"téthi" előnévvel s aLipót-rend keresztjével
tűntette ki.

Püspöki hivataláról 1894-ben mondott
le s utódját Gyurátz Ferencet 1895. dec.
10-én beiktatása alkalmával ő is megál-
dotta. 1902. június 4-én halt meg. Emléke-
zete egvházunkban áldott marad!

H. L.



'Az új trónörökös.
A szerajevói borzasztó tragédia kővet-

keztében az osztrák-magyar monarkiának
ismét új trónörököse van, Károly Ferenc
József királyi herceg, Ferenc Ferdinánd
öccsének, az 1906-ban elhalt attó királyi
hercegnek és nejének Mária Jozefa szász
királyi hercegnőnek elsőszülött fia, aki
1887. augusztus 17-én szűletett, tehát most
27 éves. Károly Ferenc Józsefet már kora
ifjúságától fogva a trónra nevelték, .mert

1911. október 21-én nőű] vette Zita Iö-
hercegnőt, a száműzött pármai hercegi \csa-
lád sarj ának, Bourbon Róbert hercegnek
leányát. A hercegnek két házasságából húsz
gyermeke született, akik közül Zita a tizen-
harmadik. A .boldog házasságból eddig két
gyermek szűletett, a most 2 éves Ferenc
J ózsef attó főherceg s az alig egyesztendős
Adelheid Iőhercegnő.

Az új trónörököspár.

"

Ferenc Ferdinánd házasságkötése és édes- Az új trónörökös igen szíves, kőzvet-
atyjának halála után nyilvánvalóvá lett,' len modorű ember. Ezredének tisztikarával
hogy idővel reá száll a korona. Kis gyermek mindíg valóságos bajtársi viszonyban élt,
korában- szüleivel több éven át ' Sopronban résztvett kedvteléseikben s gyakran vendé-
tartózkodott, mikor a magyar nyelvet is tö- gül hívta őket asztalához. Feleségével, ki
kéletcsen elsajátította s nevelőjét egyszer szintén igen kedves, modorú nő, ismételten
,a "Talpra magyar!" megtanulásával s el- beutazta a monarkia több részét s minde-
szavalásával lepte meg. 1904-ben mint nűtt a legszívesebben emlékeznek ezekre ca
dzsidáshadnagy a hadi szolgálatba lépett látogatásokra. Ahol azúj trónörököspár
sazóta az uralkodóházban bevezetett szo- letelepszik, ott mindíg érintkezésbe lép 'a
kás szerint az összes fegyvernemeknél szol- lakossággal s élénk részt vesz a helyi ese-
gált, hogy valamennyivel megismerkedjék. ményekben. Ennek köszönhető az a nagy,
Kevéssel a szerajevói katasztrófa előtt al- népszerűség, amely körűlveszi őket.,
ezredesse nevezte-ki a király, aki ismételten S. /,i
kitűntette szerétetének jeleivel. . v.

3
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... Vasárnap lesz. Reggel Bethániábóf
Mennek tovább a pálmafák alatt.
Fönt fényes ég, lent illatos virágok,
Fejük fölé zöld ágak hajlanak.

Gonosz lator ként hajtják Golgotára
S nehéz kínok közt meg kell halnia.
Úgy lesz, amint remegve, sírva sejti
Érző tneleg szívével Mária.

Jézus ölében.

Búcsút mondott az Úr Gali.eának:
Nyugodt az arca, ámde fáj belül.
Eljött az óra: vár rá Jeruzsálem
S minden sötét jóslat beteljesül.

M ennek, zarándokolnak s Péntek este
Eléjük int a his Bethánia:
Lázár, Simon s több hű barát hazája,
.Ahol lábához ült le Mária.

Ott megpihen csöndes baráti körben,
Velük szentelve békés szombatot.
Büszkén, bizon tekintenek reája,
Szemükben hűség s tisztelet ragyog.

Simon házához gyűlnek alkonyatkor,
De Máriának lelke oly beteg,
Fázik, remeg s mihor nem látja senki,
Fehér arcára könnyek őmlenek. '

Ő nagy veszélyt sejt mély, tneleg sziuéoels
"N em tölt a Mester itt több' szombaioil"
S mig más örül, szerongoa visz magával'
Nagy áron vett halotti balzsamot.

úgy érzi: minden, tninden gyászra Iordúl,
-A sziv sejtelme sokszor oly csodás! -
Es már előre, sírva balisamozza,
Miként a drága holtakat szokás.

Elbeszélés.

- Anyácska, végy föl! Anyácska, végy
föl! -könyörög a csöpp Imrike a súlyos be-
teg édesanyja ágyánál. Elfáradt az ide-oda
való tipegésben. Nincs senki, aki ölbe
venné. Mariska, a nénikéje az iskolába
ment s mikor haza kerül onnét, akkor sere
-veheti őlbe az őcsikét, mert, a goromba,
kérges szívű Fáni nénije azonnal ad neki
valamí dolgot.

A his csapathoz sok csoport szegődik.
Zarándok nép zarándokot kővet;
S a fővárostói hódoló seregként
Eléjük tódú! ifjú és öreg .

Már elmaradt mögöttük Betlágé is,
A szent város tetői látszanak.
Zúg, forr a nép, kél lelkesült hozsánna,
De Jézus arca halvány, hallgatag.

Szórhafnak ágot, illatos virágot,
Hogy útja légyen győzedelmi út,
Nézhetnek rá, mint új, dícső királyra,
Magas, nagy lelke most csak fájni tud.

A szent városra néz szelid 'szeméuel
És látja mitid, mi készen várja őt:

, Eladva, verve, rútul meggyalázva,
Tövissel'áll majd ott a nép előtt.

És nem lesz egy mentő szó senki ajkán,
Nem látnak benne többé nagy királyt;
Feszítsd meg őt! biztatja mind Pilátust,
Ki most hozsármát lelkesen kiált.

Szalay MIhály.

Irta : Csite Kéroty:

- Oh, kicsikém, nem bírlak főlvennil
nincs már semmi erőm! - szól mély fájda-
lommal a csontvázzá sorvadt édesanyj a s,
viaszsárga, aszott jobb kezét lelógatja az;
ágyról, abba ragaszkodik .a csöppség.

Ép akkor lép be a szebába az öreg
F áni néni s rákiált a kis fiúra:

- Jer onnét, gyermek! Ne bántsd sze-
gény édes anyádat!
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- Légy szíves néném, tedd fel inkább
:szegényt, ide mellém az ágyra, - szól
.kőnyőrőgve, alig hallható hangon a beteg
-édesanya.

- Elfáradt, szegény gyermekem, azért
kivánkozik fel hozzám.

Ha elfáradt, üljön le. Elég nagy
a föld, elfér rajta.

Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket.

- Dehogy is teszem! - szól örökké
haragos, pattogó hangon Fáni asszony. -
Miért is tenném? Hogy rajtad nyügöskőd-
jék az ágyban! Csak magaddal bírj, sze-
gény tehetetlen, te!

- Fáni, Fáni! ne légy oly szívtelen.
Tekints a jó Istenre s gondold meg, hogy
számot kell adnod majdan a tetteidről!

- Kinek kell számot adnom?! - szól
sötéten az öregebb testvér. - Annak aki
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nincs, akivel csak bolondítják az embert?! I állott azelőtt 'kint ,a küsz,?bö?, a be~eg~t
Irgalmazz, oh Istenem! kulcsolja a~arta megláto~~tn?, d,~ o~~~nytele,nul 1~

össze kezét az ágyban a sír szélén álló, - kihallotta az előbbi, szornyu Istenkaromlo
Mi van veled, Fáni? Micsoda gonosz lélek beszédet s végül a 'haldokló szavait, Azért
beszél belőled! be sem nyitott, rohant egyenest a pa-

_ Halgass, Ágnes, csak ha1gas~! rochiára. ,l, - , ' "
Ugy-e volt még öt évvel ezelőtt nekem IS Negyed ora mulva meg Idejeben meg .
jó uram? jelenhetett az ősz Mákfay tiszteletes a hal .

- Volt persze, hogy volt, , , doklónál, aki magához vette az úryacso~
01 an :ó ember. volt, szegény, hogy rájá! ~ aztá~, kimúlt cse~d~sen az Ur~an.

nem h!rdoz Jmég egyet olyant a föld. Tisz- Arcar~l eltuntek a földi szenvedesek
telt, becsült mindenkit. Segítette a sze- nyo~al. , ", , '1
g' t H" 'g l iárt a templomba Szív- Ö mar tudta, o mar értette.irni az steneny , ~ use esen eJ. k hová t b hi ők

1 . 1'1 kk 1 ' 'dk tt Hát engemet szent a arata s ova veze a enne IVO.ve, ee e lma, ozo . , b bi 'k 't' ?
hites feleségét, hogy szeretett, dédelgetett! a enne IZO u Ja,
Tenyerén hordozott volna mindig.. ha te-
hette volna ... S aztán mi történt vele?!
Belelépett; egy hitvány, rozsdás szegbe s
ép úgy hiába való volt az orvos, a patika, Háromszor küldte már Mákfay tiszte-
mint a mindnyájunk kétségbeesett ajakkal letes úr Abrist, a harangozót, Fáni aszony-
mondott imádsága. Pedig mennyire szere- ért,de hasztalan volt Abris minden fára-
tett volna az a szegényember élni s meny- dozása, nem tudta Fáni asszonyt a tiszte-
nyire szerettűk volna, ha még megmarad- letes úr elé citálni, Sőt inkább harmad-
hatott volna köztünk! .. , Hát hol volt ak- l h h d

h ?, szorra azt nyerte e, ogy a ara~os, urva,.
kor az a jóságos Isten, ha volt, a van. . .. mosdatlan szájú öreg menyecske össze-
Felelj erre nekem! szidta a papjával együtt,

- Ne - ne beszélj így, nem szabad A tiszteletes úr erre, dacára hogy
. így beszélned, néném, mert rögtön meg- gyengélkedett, (erős szívdobogásai voltak)
szakad a szívem! - szól fuldokolva az maga ment el Fáni asszony házához.
ágyban fekvő s nem is képes egyebet mon- _ Leányom, szomorú hírt hoztak hoz-
dani. zárn, hogy mily szörnyü istentagadó beszé-

- Ugy-e, erre nem tudsz felelni?! . " dekkel botránkoztatod mások hivő lelkét,
Hát az az én szép, gyönyörű elsorvadt _ kezdte az öreg lelkipásztor a beszédet,
egyetlen leányom, akit még a szellötöl is amit az istentagadó asszony azonnal félbe
óvtarn; akiért mindennapon imádkoztam és szakított:
ő is mily esdve imádkozott, mily kétségbe- _ Az igazság beszél belőlem, 'semmi
esetten könyörgött, tán minden órában, más, _ szólt kárhozatos ajakkal. - Kere-
hogy élhessen még, Ha volna, nemcsak az ken kimondom, hogy nincs Isten .. Én ke-
Isten, de még az ördög szívének is megkel- restern őt sokáig, hosszú ideig, órák hosszat
lett volna rajta esni... Hát akkor hol, imádkozva; de hasztalan, süket, vak volt
merre rejtőzött el az a jóságos Istentek? . akkor. Persze, aki nincs, az sem nem hall-
Miért nem felelsz erre nekem?! ... Aztán hat, sem nem láthat. ' ,
eleget imádkozol te' is, egész napon át, mi- _ Halgass, őrült! nem tudod, mit be-
ért nem segít te rajtad is, ha van?! . . . szélsz; _ kiáltott az ősz pap, fülét befog-

- Jaj, jaj, megszakad a szívem, .rnind- va, hogy ne hallhassa a borzalmas szavakat.
járt végem lesz, - hördül fel a beteg. - - Oh, én igen is tudom, hogy mit be-
Menjetek azonnal a paphoz, jöjjön hozzám szélek! Sokat, nagyon sokat tünődtern én
az úrvacsorájával . , Hamar, megfu1adok!. már ezen, Ugy-e, emlékszik tisztelendő űr

Az istentagadó nem mozdul, sötét gyü- az én szép, gyönyörű Ieánykámra, egyet-
lölettel néz maga elé. Oly halkan dőrmőgi, len jóságos gyermekemre?
hogy a haldokló meg sem hallja. - Emlékszem, emlékszem. Testben és

Épen az a csaló kell ide nekem! lélekben olyan volt itt a földön is, mint
Az ajtón kívűl azonban gyors, távozó egy mennyei angyal.,. .

lábdobogás hallatszik. Az öreg Mihókné - Ugy-e, hogy olyan volt, mint egy

II.



mennyei angyal! S mégis hasztalan volt I Ill.
minden imája, kőnyőrgése, hogy hadd él-
hessen még, mikor olyan szép a fiatal nak Imrike az udvaron jár-kél. A ház
az élet. És ép úgy hasztalan füst és pára végénél egy kis faágra lel s megörül neki.
volt az én számtalan imám, hogy hagyja .Ió lesz paripán ak. Hopp! egykettőre fel-
meg az Isten nekem; ne vegye el tőlem pattan reá s végig vágtat rajta az udvaron.
egyetlen szemem fényét s vele együtt min- A kis cícának is tetszik a játék, Imrike
den reménységemet; boldogságomat. után iramodik s meg-megfogj a Imrike pari-

_ Hallgass, kis hitű - semmi hitű pája farkát, azaz; a kis ág végét. .
asszony, hallgass! Nem tudod te, mit be- Végre elfárad a paripa, még jobban
szélsz! ... Ha neked kedves volt az az an- a rajta ülő. Bebotorkál a szobába, keresi"
gyali szív, a Mindenhatónak még kedve- édesanyját, hogy vegye fel az ölébe.
sebb; ha te szeretted, az ő Szent-lelke még Anyácskát nem találja sem a szobában,
nagyobb szerétettel öleli magához, hisz

of abból szakította ki, mielőtt a szennyes
földre küldte volna. Hála telt szívvel,
lélekkel kellene imáiddal a Mindenhatóhoz
fordulnod, hogy gyermekedet minden földi
szennytől, bűntől tisztán magához emelte.
Mit tudsz te, mit tudunk mi mindnyájan,
hogy micsoda nagy bűnbe, örök kárhozatba
jutott volna az az angyali gyermeked, ha
itt hagyja a Mindenható kőzőttűnk, a földi
bűnök szőrnyű forgatagában.

- . Vigyáztam, őrködtem volna reá,
hogy semmiféle bűn reá ne ragadhasson !

- Oh, te gyarló féreg, te! Mi a te
gyenge karod, figyelmed, az Ő védelméhez
képest. Te akarsz más lelkén örködni, mi-
kor a magadéra sem tudsz, azt is az-örökös
kárhozat lejtőjére hagyod jutni! ...

~ Hiába nekem minden beszéd, én
nem hiszek, nem tudok hinni többé. Én
kerestem az Istent, de nem találtam; nem
mutatta magát nekem. Tehát ne is. fárasz- -Jézus Mária és Márta házában.
sza magát értem, tisztelendő úro Minek?
Nem nyer vele semmit! öt év óta nem vol- (A "Köriyves Kálmán" jogosításával.)

tam templomban, s fogadom, hogy soha
nem teszem többé oda be a lábam. . . sem máshol. Messze költözött, a menny-

Mákfay tiszteletes úr belátta, hogy országba, kicsi angyalkák at gondozni.
hasztalan hinti itt, a hitetlenség posványá- Mariska, a nénikéje. haza érkezik az
ban, az Isten szent igéjének magvait. Még iskolából. Szoknyácskájába íogózik a
nagyobb szívfájdalommal botorkált vissza csöppség s esdekelve kéri:
a parochiára, mint ahogy azt elhagyta. - Mariska, vedd fellmrikét!

Mariska leteszi ott bent könyveit és
Szegény tiszteletes úri Testi fájdalmá- palatábláját s aztán .kijőn a szobából: a

nál nagyobb volt a lelki fájdalma. Hogyan pitvar küszöbére kuporodik, úgy veszi
fo? a M.indenhatónak pásztorkodásáról be- ölébe a kis elfáradt öcsikét. Ámde nem
számolni! sokáig nyughatik a kis árva, Fáni asszony

Nagy karosszékében ülve sóhajtozott, a kert felől jön, kapával a vállán s már
imádkozott s kérte a mennyei örök Pász- messziröl rájuk kiált:
tort, hogy tekintse az ő gyengeségét, tehe-I - Hohó gyermekek, így nem lopjuk
tetlenségét, am~~rt ne~ tudja az.t az elvete- a ,napot! ~ariska, menj, azonnal a k~rtek
medettet a nyájba visszaterelni . . . . ala, gyomlald a vetemenyeket! Teljesen
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haszontalanul nem tarthatlak téged is. Az I nem a szíve hajtja e nagy gondoskodásra,
a kis mihaszna maga is tud űldőgélni, ha hanem azon félelme, hogy ha netán valami
akar. halálos veszedelem érné a gyermeket, bőr-

Imrike tehát ismét lekerül az őlből, tönbe zárnák őt a gondatlanságáért.
botorkál tovább az udvaron; Az udvarról kitekint .az utcára is s

Az udvarról kikerül a nyitott utca- végig sivítja az utcát:
ajtón az utcára s a játszó gyermekek közé - Imrike, hol vagy?! Gyere haza,
vegyűl. Mígnem egy vásott, rossz fiú úgy kalácsot kapsz!
megtaszítja, hogy felbukik szegény. Sirva A kalács természetesen a seprű vége
baktat aztán tovább, öntudatlanul, a falu lenne, de hát hadd hallja a világ, hogy ő
vég felé. milyen jószívű, gondos asszony!

Az árokparton temérdek gvermek- Imrike a gyermeksereg közül sem ke-
láncfű nyílik, szakít egy nyíló virágszálat rül elő. Fáni asszony már retteg, kínos
s mint aféle kis gyermek, szájához viszi: verejtéket izzad s megkérdi a gyermekek-
belé harap, mire megrázkódva hajít ja el től, hogy nem látták-e Imrikét?
magától. . A gyermekek kőzűl akad egy, aki útba

Majd egy csillogó szárnyú tarka lep- tudja igazítani, azaz a fölszeg felé látta
két pillant meg, amint virágról-virágra Imrikét menni. Fáni asszony erre meg-

'száll. Nosza, utána iramodik slevett ka- iramodik a fölszeg irányába. Betekint a
lappal üzi, hajtja, a faluvégi réten át, míg nyitott utcaajtókon. S mikor végig éri a
nem véget ér a virágos pázsit szőnyeg. Sűp- falut, visszafordúl: házról-házra jár.- Végig
'pedö, meleg homokban merül el kicsi mezi- kutat minden udvart, kertet s tudakozódik
-telen lába s előtte a Rába folyó széles lfűtől-fától, de hasztalan, .bár alkonyatra
medre. jár már az idő, senki sem tud Imrikéről

A tarka lepke már a nap fénytől ragyo- hírt mondani.
:gó folyó vize felett lebeg, s majd rászáll A sok Iáradságtól, izgalomtól s két-
€gy zöld galyas ágra (valahol a fenti Iűze- ségbeeséstöl kimerülten, lihegve rója tovább
seknél szakíthatta le a víz árja), mely az utcát, udvarokat s csorog róla a kínos
csendesen uszik lefelé a vizen, azzal viteti verejték. S jajveszékelve sirja-ríja min-
magát. denütt:
, ~so~á~. bámulattal né~i Imri,ke a n~gy, - Jaj, ez a gyermek, ez a szerencsét-

fe?y~o vIz~om~~et (nen:. lat~a meg ;ddI~ ~ len gyermek. elveszett, eltünt örökre! S a
Rabat a kIS fiú] s a zőld agon csónakázó tőrvény rajtam keresi engem zárnak be
tarka lepkét. A fodrozó ezüstös habok a miatta l _. . " ,
part felé hajtják., az uszó ágat s Imrik~ Megy rohan tovább _ tovább, lelkét
lelkendezve felkiált: "Megfoglak most! két '''b ' té . f it "t' M' 1M' ők lé 1 ik 1 k a e seg eeses epr, OJ oga Ja. ar nyo -
-t' ire gyol~S szo e ess~ hUbgr1k~ ;kP "e' cadszor járja meg az egész fölszeget s mi-
u an . . . s a agyan susogó a o VISZI ot k . 't' f d '1 ,,'1 1 II ttis _ Jézus ölébe. . . or IS~~ ,VIssza,0: u, megsze a me e e

az esti imara szolo harang.
Szokatlan, ijedt megrezzenéssei tekint

a nyitott templom ajtóra .. Hátha oda ment
be a gyermek s elaludt a padok közt!

Befelé indúl, de az Úr hajlékának
köszöbén mintha valami láthatatlan vas
ököl mellbe ütötte volna s egy szívig ható
belső hang azt kiáltja lelkébe:

- Vissza gonosz lélek, aki kárhozatos
ajakkal megtagadtáll Szent hely az én
hajlékom! . . . ,

Szívéhez kap az istentagadó s melle
hörögve' zihál s vérbe futó szemmel néz
merően az ajtóból a szemben levő, múlt
éven szerzett, új oltári képre, melyet az
ablakon besűtő hold megvilágít.

IV.
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- Merre vagy, te gyermek? - kiabál
Fáni asszonyapitvarból. Miután nem kap
feleletet, boszús lesz, még hangosabban ki-
áltoz: .

- No várj, te haszontalan,mindjárt
elveszem kedvedet a bujkálástól! Csak
még a tüzet igaaítorn-rneg előbb a tűzhelyen
s aztán majd megkeresi ek, de azt már nem
köszőnöd meg! ,

Keresésére indul aztán, bejárja az ud-
varnak, kertnek minden zegét-zugát s
rekedté kiabálja magát. Természetesen



Az oltárkép Jézust ábrázolja, mikor' És ezután is éjt-napot ott virraszt a
megáldja a kisdedeket. templom előtt, imádkozva. Forró nyárban

- Nini, ott van Imrikel Ott fogja napsugár égeti, -zápor mossa; télben, fagy-
-valaki az ölében ... .Iézus fogja! - sikolt ja ban szél cibálja s hó borítja. Ha nyitva
szívettépö hangon s a küszöbre omlik. is a templomajtó. ,nem lép be rajta. Nem

Abris, a toronyból lebaktató álmos tud belépni. Mintha egy láthatatlan kéz
harangozó, nem tudja mire vélni a dolgot visszataszítaná.
s alig tudja bezárni előtte a templomajtót. Már nem is Imrikét kéri Jézustól, ha-
Bosszusan, dőrmögve hagyja ott: nem azért esdekel folyton, reszkető, gör-

Nézze meg az ember az oktondi nép- nyedt testtel, kékült ajakkal, hogyeressze
jéH Akkor jönne, mikor az ideje van. Bez- be őt is. Míg egyszer csak édes, szelíd
zeg akkor kerüli a templomot, mint a cigány hang szólal ki hozzá:
a munkátl Jer már az Úrnak örömébe, te sokat

Fániasszony ~gész éjjel nem mozdul szenvedett!
el a templomajtó mellöl, a kulcslyukon les A remegő lábak mintha megifjodtak.
be merőn, Kezét görcsösen imádságra kul- volna, úgy rohan be a templomajtón. Bol-
csolja s felcsukló jajjal kőnyőrőg: dog öröm-sikoly röppen el ajakáról s az

- Édes Jézusom, add vissza Imfikétl I oltár elé esik ...
Jobban gondját viselem ezután, mintha Jézus felemelé magához.
sajátom volna! ...
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Emlékezés.
Irta: Gineverné Győry Ilona.

Mikor a Luther-Naptár szerkesztő-
sége azt a kivánságát fejezte ki, hogy nagy-
atyám, dr. Székács József és édes atyám
Győry Vilmos életéből mondjak el egyet-
mást, nekem is világosan állt elém a habo-
zásnak az az érzése, amiről épen nem ré-
gen, londoni klubomban valami más okból
néhány tagtársammal beszélgettünk, akik-
nek egy vagy más alkalommal szintén az
volt a feladata, hogy hozzátartozóik életé-
nek apró incidenseiről szóljanak.

Az ember ilyenkor rnindig érzi, hogy,
mint családtag, nem részre hajlatlan: -
esetleg talán elég fontosnak vél az
elrnondásra olyasmit, ami másokat, távo-
labb állókat nem érdekelhet; - de viszont
épen ennek félelme máskor meg talán olyan
apró vonások elmondásától tartja vissza,
amelyek nagyon jellemzőek- annak emberi
egyéniségére, akiről szólnak, ha bármily
csekély, aprólékos eseményt foglalnak is
magukban.

- Mert ne feledjük, az ilyen apró ese-
mények csakugyan olyanok sokszor, mint
a parány tükör : lehet, hogy az egész képet
igen kis alakban vetik vissza, de élességűk,
tiszta, világos voltuk miben sem áll mögőtte
a nagy üvegfelületek tükörképeinek.

Az én szememben például még az
olyan óriási egyénisegekre is, mint Kos-
ciusko vagy Garibaldi, bármely történelmi
tettüknél erősebben jellemző az olyan
adat, amit például az ~1sőnek a lováról
tudunk, amely minden koldus láttára meg-
állt.Idegen lovasa alatt is, mert hát a gaz-
dája úgy szoktatta, hogy ilyen módon aztán
alamizsnát adhasson; - vagy a második
nagy hőssel kapcsolatban az a kis incidens
az olasz pásztor elveszett bárányával.
amely történet azonban sokkal ismerete-
sebb, semhogy el kellene ismételni.

..... Nagyatyámat én magam volta-
kép nem. sokszor láttam, mert hiszen Buda-
pesten lakott, mi meg Orosházán; de egyé-
niségére már maga az is jellemző, hogy
mindemellett is oly tisztán áll előttem
magas, méltóságos alakja, angolszabású
szép, imponáló arca, fehér fejének szinte
parancsolóan fölemelt tartása, ami mind
együtt véve egyszer Podmaniczky Frigyes
bárót, a közmunkatanács akkori elnökét
egyszer arra vitte, hogy így szóljon nagy-
atyámhoz: "Tudod-e, hogy én neked nagy
köszönettel tartozom azért, hogy az épít-
kezéseknél a munkásokra olyan serkentő
befolyást gyakorolsz." - Én? kérdezte amaz



elámulva. "Az ám, mert mikor estefelé
sétálni mész a Dunapartra, ahol, mint jól
tudom, szereted az építkezést nézni; -
mikor leütöd a botodat és megállsz, hogy
a fejedet föltartva szemügyre vedd a lát-
ványt, ahány napszámos van, az majd
egymást tapossa le a munkában, mert azt
hiszik, valami fő-fő munkaadó-potentátum
nézi őket."

... Mint az ő
korában többé-
kevésbbé min-
den öreg úr, Ő
is szeretett exa-

minálni, Hét
éves koromban
vittek föl elő-
ször Pestre és
mikor a többiek
egyszer látoga-
tóba mentek, én
magam marad-
tam nagyapám-
mal a Deáktéri
paróchia dolgo-
zó szobájában.
Kérdezősködni
kezdett az isko-'
lámról, meg mi
egyébről, aztán
tréfából valami
jó hosszú szót
adva elém egy
újságlapon, azt
kérdezte, hát
ezt' ki tudnád-c
silabizálni ?

Silabizálni !
Még hogy én!

Don Rodrigo
Diaz de Vivar
nem lehetett

mélyebben meg-
bántva a Gormaz gróf emlékezetes kérdé-I "Hét száz vala, hét tíz s hét azon esztendő,
sétől, mint én voltam, aki mióta csak két évvel Melyben Isten kardja napfényre jövendő,
idősebb testvérem olvasni kezdett tanulni, Akinek az Isten csoda által adja,
én is elkezdtem csupa utánzási szenvedély- Az egész világot .vele megbírhatja."
ből (a Darwin teoria becsületéért) és aki
belehalt am volna, ha nem tudok úgy 01- Mikor a többiek hazajöttek, nagyapám
vasni, mint Margit. - Silabizálnil Mikor nevetve mondta: No hiszen, ez se tagad-
az orosházi iskolába először fölkerülve se hatná ám meg apját, nagyapját. -
alázkodtam le ahhoz a primitív művelet-: Én. pedig azon vagyok, .hogy nekik
hez] Már akkor is tüstént olvastam. Meg- kettőjüknek ne legyen okuk engem meg-
néztem hát a szót is kivágtam hogy: csal- tagadni.

!ss

hatailanságánale. Mikor aztán még egy
pár hasonló hosszú lélegzetű szót elper-
gettem nagyapám előtt, azt mondta ne-
vetve: no hát ha így vagyunk, akkor. olvass
nekem valami összefüggő dolgot, valami
verset. És benyulva a könyves szekrényébe,
elém tette Aranyt a Buda halálának egyik
éneké nél nyitva azt ki. Én megzavarodva
néztem rá és azt mondtam: "Ezt nem olvas-

hatom, mert ez
csalás lenne" .
"Mi volna a csa-
lás, kis Bab-
szem?" - "Mert
ezt könyv nél-
kül is tudom".

Persze, mert
otthon Arany az
egyik könyv áll-
vány alsó polcán
állva, kezdettől
fogva az a könyv
volt, amelyet én
legkönnyebben
fölértem, ésszel
ugyan bizonyá-
ra nern.. de kéz-

zel legalább
igen, úgy, hogy
ami sok más
. gyereknek a
"Jancsi és Ju-
liska" meg mi
egyéb volt az
otthoni szellemi
kenyere, nekem
az volt kezdet-
től fogva az
Arany János

nyelve a maga
mágikus erejű
zenéjével.. Dr. Székács József.
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. . .. Nagyapám examináló kedvéról kü-I Margit testvérem a maga nyolc éves ítéle-
lönben áldott emlékű jó barátomtól, a nagy- tével mondott nagyapámról.
tu?ású !óth ~élá,tól hal}otta~ e.gy ki~ ado- Peströl ugyanis szép, menyasszony-
mat. "Toth Kairna? a varo~hgeh, o~mbus~- ruhába öltözött babát kapott nagyapámtól,
~~n ult ;~yszer !Izenegr-.t~zen~~t .~ves ,kIs A baba ruháján. -.J micsoda superlativusa
fiával, Be,l:=:~al!,ml~or Sze:kacs ~u.spokszallt a dicsőségnek! - még zseb is volt, ebben a
be. MelleJu~ ~lt. es beszelgetn~ ~ezdtek. - zsebben pedig - egy arany! Margit méltó
D~ had,d 'p;obaIJam elmond~~1 ugy: ~hogy apotheozisban akarván ünnepelni azt, aki-
T~t~ B,elatol ,h~l1ottam:,,,Nya!~s, trefas,de től mindez a jó eredtv. azt mondta a daj-
mégis ImI;>onalo mod?raban J?l ~e,gforga- kájának: "Tudja, Julcsa, ezt az én nacv-
tott a lah~ g~ammahka szaJ:>alyatboL .Fe- apám kűldi. Az Pesten lakik ám és ... és
leltem neki mindenre, de mikor egy bIZO- nagyon -becsiileies ember,"
nyos szabályról egy szót sem tudtam mon- T t ' h II tt . t 'h." d 'lk " fIl A es verem a o a, amm ne a a pa-
daru, cso a ozasara azt ee tem: f, z tg dák '1 b zélt k '" Éd .' knincs me" a mi könyvűnkben." Székács ra.sz az a ro es e e II5Y· esapamna

• 15 • 1 " d 1 It h t· kai, lk l' d tt' t dt persze e so o ga vo , ogy ez az uno al.
egyszerr~. e, omo yo o es az ~on a: méltatást megírj a Budapestre.
"kedves oc sem, ha az ember valamire nem
emlékszik, az nem baj, az emberi dolog, de Nagyapámat mint szónokot, természe-
azt azért nem szabad mondanunk, hogy tesen soha sem hallottam. Meghalt sokkal
nincs a könyvünkben. Én nagyon jól em- előbb, mintsem hogy hallhattam volna. De
lékszem arra a szabályra." Pár perc múlva mint szónoki egyéniségének hatására jel-
Székácsnak ki kellett szállania és ekkor lemző és talán kevésbbé ismert adatot em-
apám egészen elszomorodva kérdezte, ho- líthetem, hogy egyszer, épen a Kerepesi
gyan mondhattam olyant? "De édes apám, temető egyik új sírhantjánál beszélt. Hang-
igazán nincs benne, feleltem én és haza- jában ott zengett a keresztény pap vigasz-
.érve, mikor a könyvet is tanuságul hívtam, taló szeretete; arcán ott sugárzott az erős
kiderült, hogy nekem volt igazam." Apám hit egy tisztább, igazabb, örökkévaló élet-
sajnálta, hogy Székács balvéleménnyel tá- ben!' .
.vozott, de hát már ezen nem lehetett segí- Egyszerre azt veszi észre valaki a
teni. Végre is.: mi fontossága lehet előtte gyászoló gyühikezetből, hogy egy közeli
egy iskolásgyerek szavának? sírnak fehér márvány obeliszkje mellől egy

Másnap reggel a gimnáziumban ültünk, kor~~feket~ arc" m~red, ,v~llogó sz<:mének
'mikor apám inasa lépett be az osztályba. h:~zulten figyelo 'plllanta~aval a szónokra,
A levélből, melyet tanáromnak hozott, ez MIg csak a beszed utoiso s~ava el nem
azt olvasta ki, hogy nekern azonnal az hang~ott, ~ fek~te arc egy pIll,anatr?- sem
inassal kell mennem a Deáktérre Székács fordúlt mas fele; - akkor aztan, mikor a
püspökhöz. Mentünk. Odaértünk a pap- gyül~kezet os~lani kezdett, onnan, a ,fehér
lakhoz. Mikor'a dolgozószobába léptünk, obeliszk ~ellol ez a hatalr;?as al.ak pa:-duc
az a hatalmas szép szál ember ott állt előt- ruganyossággal ugrott elo, szinte átve-
tem; - kék szeme tele könnyel; - két. te~~e magát ~ közb<:eső sírdombon; o~a
kezét elém nyújtva, megindulástói remegő szokk,ent a s:;:onok ele, I?egr~g~dt~ a kez~t,
hangon mondta: "Édes. jó fiam, bocsásson .m5grazta er~sen; - 'par p~l1an~hg rn.~r.~.n
meg nekem, feledékeny öreg embernek. En nez!ek egy!?asra, aztárr. a latomasszeru JO-
magát tegnap megbántottam azzal, hogy a vevenyeltunt.
szavában kételkedtem. Megfeledkeztem Ez nem volt más, mint Ira Aldridge,
arról, hogy azt a szabályt a nyelvtanok az akkor Pesten vendégszereplő világhírű
újabb kiadásai már kihagyják. Magának szerecsen színész, akinek egyik sajátossága
volt igaza; ugy-e, ha itt bocsánatot az volt, hogy ha szerepeire készülve csönd-
kérek, nem fog reám neheztelni a sértés- ben akart gondolkozni, mindig a temetőket
ért?" járta. .

Eddig van Tóth Béla elbeszélése arról, A retorika egyik rnűvésze, a színész,
akire a becsületbeli dolgokban való ilyen még a rivelv megértése nélkül is fölismerte
kényes érzékenél fogva bizony ráillett a szó a retorikának másik müvészét, a hitszóno-
legmagasabb értelmében az, amit egyszer I kot.
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Protestáns egyházunk két, szóban levő
- .szónokának egyik méltatója nagyapámat
erős, energikus, domináló egyéniségénel
fogva Bossuet-hez, édes apámat szelíd,
nyájas, derült és poetikus lelke miatt
F énélon-hoz hasonlította.

Az utóbbinak ilyen egyéniségéről, ha
-ez bizonyításra szorulna, valóban talán
azok szólhatnak, akik öt a rnindennapi élet
ezer apró körülményei között ismerték. Ha
ezek is nyájas-
nak, békét, har-
móniát sugárzó-
nak ismerték,
akkor csak-
ugyan annak

kellet lennie,
mert a jellemet
az élet apró,
útszéli körülmé-
nyei próbálják
ki igazán.

És én min-
<len más helyett
elégnek találom
annak az egy-
nek megjegyzé-
sét, hogy nem
hallottam édes
atyámtól akár
szószékből, akár
.a hittani óra

kathedrájaról
olyan valláser-
kölcsi tanítást,
amellyel az ő
tényleges élet-
módja harmó-
niában ne lett :
volna.

Hithűség, kő-
telességtudás.
emberszeretet,
nem itélkező

megértés, meg-bocsátás; tanításaibél
ezt hallottam, életéből ezt láttam.

Kisebb és nagyobb kételesség közötti
kűlőnbséget nem ismert i ami egyszer kőte-
lesség volt, az .íontos is volt mindíg, És
talán mivel magára is ezt a törvényt alkal-
mazta, azért tudta keresztül vinni azoknál
is, akiktől ő várt el kötelességteljesítést.
Akár konfirmáns növendékeit említem,
akár hittanórai tanítványait, vagy a gyer-

mekeit; - az ő hatása e részben mindenütt
egyforma volt. .
. Nekem mindíg úgy tetszik, hogy nála,
mint szónoknál is a jóság ereje lehetett az
egyik tényezője a hatásnak; az igaz ember
ereje, akiről a hallgató, hooy, hopy nem; de
csalhatatlanul megérzi, hogy ez úgy is cse-
lekednék, mint ahogyan szól.

Sok-sok hasonló eset közül csak azt a
néhányat említem, hogy egyszer pl. az el-

hidegült szívek-
ről beszélt; -
és istentisztelet
után két régi
barát, kik azon-
ban éveken át
.gyülölködtek,
felsietve hozzá,
ott az ő szobá-
jában békültek
ismét össze. -
Egyszer ismét
arról beszélt,
milyen átokká
válhatik még a
különben áldá-
sos vagyon is,
ha irigykedést,
önzést, gyülöle-
tetteremt a
családtagok kő-
zött. - A szó-
noklat egyik-
eredményeül .

egy dúsgazdag
család viszály
kodása símult
-el.- Ismét más-
kor a lelkiisme-
ret erejéről, a
be nem vallott
hibák súlyos ter-
héről . szólt és
-minek szóljak

közelebbről egy más lélek .titkáról i - elég
az hozzá, hogy másnap egy súlyosan terhelt
lelkiismeret vált könnyebbé a töredelmes
vallomás és utóbb a hiba teljes jóvátevése-
nek révén ..

És mivel arról az emberről, aki papi,
hittanári, irodalmi munkásságát mind vé:'
gezte, aki közben tizenhárom nyelvet tett
a magáévá, mind jó barátai, mind az öt
felületesen ismerők gyakran jegyezték meg

Györy Vilmos.
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jellemző vonás gyanánt a csodálatos de-\ ármádia, - vagy negyven-ötven pelyhes,
rultséget, vidámságot, mintha az élet nem apró sárga kacsa-fióka kezd közeledni.
is rejtett volna nehézségeket az ő számára; Mozdulni senki sem mert, húgy visszaker-
- szeretnék oda mutatni Jézus tanításai- gesse ·őket; - hát szépen odakacsáztak
nak néhány olyan sorára, amelyben én a édes apám kőré, kőrűlíogták, mint valami
Megváltónak, annak a mindeneknél gazda- nagy arany gyürü és jobb ügyre méltó buz-·
gabb, tökéletesebb és óriásibb egyéniségnek galommal kezdték az apró legyeket le-
és az ő életfelfogás ának egy rendkívül ér- szedni a reverendájáról és édesapám en-o
dekes vonását látom, amely vonást azon- nek a bővített, de nem épen javított hall-
ban, talán a középkori vallásos komorság gatóságnak közepette fejezte be a gyász~
lassu befolyása alatt, mintha sok szertartást.
helyütt ma sem hangsúlyoznánk eléggé. És mégis, még mikor ezt elmondta is
Azt a hősies derültséget értem, amelyet otthon, hangja akkor is csak a nevetéstől
Jézus kőtelességűnkké tesz az élet minden rernegett, nem pedig a haragtól,
körülményei kőzt, noha mindössze csak Egyszer hallottuk csak lángoló harag-
annyit mond: hogy aki pedig közületek gil pattogni. dőrőgni az ő hangját, a test-
böjtöl, ne böjtöljön sanyarú arccal, mint a vérelm meg én, A dolgozó szebájából jött
képmutatók. Az ilyen már abban megleli a hang. Egyszer ez a hang szólt, közbe .egy
a maga elégtételét. hogy mindenki tudja másik, sokkal halkabb, tompább, egészen
róla: ez most böjtöt tart. más lejtésü beszéd; - de mintha mégis ha-

Bizonyára nem olyan felületes olvasó- sonlított volna az ő hangjához ez is.
ja a Hegyi Beszédnek közülünk senki, hogy Mi történik ott benn?
Máté ev. 6, 16-18. versében ezerszer tágabb, Hát az történt, hogy ott benn bizony
mélyebb útmutatást ne látna annál, ami csak ő volt, egymaga, hanem mivel épen
ott szószerint ki van mondva, hogy ugyanis akkor készült el a Nemzeti Színház részére
a böjt próbáját hogyan viseljük. a Calderon világhírű drámájának az Er

Minden próba elviselésére parancs ez AZcalde de Zalamea-nak fordításával, fel~
annak, aki meg tudja érteni.... Többet olvasta' magának (hogya trochaeusok gyö-
talán nem is kell erről mondanom. nyörü rithmusat hallja) azt a ragyogó-

... Sok emberről tudjuk, hogy az élet jelenetet, mikor az a mesterien köbe vésett
nagy próbáival szemben bátrak, de az apró két alak, a paraszt Pedro Crespo meg a
kellemetlenségeket nem bírják elviselni. A spanyol nagyur, Don Lope ezredes rette- -
kardvágást igen, de a gombostűszúrást nem. netesen összepörölnek; mázsás gorombasá-

Édes apám jellemzetes jó kedélye, hu- gokat röpítenek egymás fejéhez, de közben
mora azonban talán soha sem csillogott mindkettőnek a jelleme úgy kiviláglik a.
jobban, mint ilyen esetekben. Aki a Luther- másik előtt, hogy roppantúl megszeretik:
Naptár olvasói közül tartott valaha hit- egymást.
szónoklatot, talán az fog vele érezni leg- Tanítványaiban, felolvasásainak hall-
jobban abban az eseményben, mikor egy- gatóiban a költők iránt való nagy szeretet
szer nyári napon, nyitott bérkocsi vitte ki fölébresztését is csak azért tudta úgy meg-o
édesapámat egy Budapest melletti faluba cselekedni, mert maga is szerette őket szív-
egy birtokos temetésére. A gyorsan haladó böl igazán.
kocsiban az apró muslicák egész raja csa- . " Az évek ködén bármelyik kis epi-
pódott a reverenda kelméjére, de mire a zódra tekintsek .vissza, világosan áll előt-
kocsi oda ért a halottas házhoz, már ideje tem az az egy dolog, hogy boldog az, aki
volt kezdeni a szertartást. Künn ment szűleíre nem azért tekint tisztelettel mert
végbe az udvaron és; - talán a nap zűr- kőtelessége, hanem mert nincs rá lehetőség".
zavarában hagyta valaki nyitva a baromfi- hegy másképen cselekedjék.
udvar ajtaját; - egyszerre csak egy egész



Németből: Sántha Károly.

•
Légy hű lelkem mindhalálig,
Bár .Mreszted súlya nyom,
.Szenoedésed üdvre válik,
,S megsziinih bú, fájdalom.
_Rövid itt csak az inség,
De örök a dicsőség,
;M elyei Iste.n ád azoknak,
Akik híven tusakodnak.

Légy hű lélek a reményben,
Hidd, az Isten megsegít.
Bánatodnak éjjelében
Tündököljön e szent hit.
Nézd az égi Szenvedőt:
Leborúl az Úr előtt,
Ki mindnyájunk édes Atyja
S szól: Legyen meg akaratja!

Légy hű végig szent hitedben,
Tartsd meg azt s megtart a hit!
Allj mint szikla rendületlen,
S nem lesz, mi megtániorii.
Boldog, ki az Únak él,

. Benne bizik és remél;
Erre hív a szent keresztség,
:S az Istennel tett szooeiség.

Légy hű, ha üt a nagy óra,
Selmulásod közelít;
Palma- vár a bajvivóra,
S álom, édes és szelid .
A halált úgy fogadod, .
Mint mosolygó angyalod,
Ki az Isten balhezériil
Jobbkezére tesz át végül.

Légy hű a' te .Istenedhez
.Szereietben holtodig;
Légy jó minden emberekhez:
.Boldog, ki mást boldogít!
'Gondold meg, az Úr mit tett:
M egbocsátott, szeretett,
-Csah reá nézz, Őt kövessed,
,S ellenséged is szeressed!

...J

Szereteh hát és remélek,
Hiszek és így szenoedek,
Ha velem az Úr, nem félek,
Néki bizvást engedek.
Ő azt el nem hagyhatja,
Ki magát Rá bizhatja.
Buzgó szívvel kérlek, Isten:
Add, maradjak hű végiglen!

Fusztaföldvár új temploma.
Pusztaföldvár (Békés m.) az újabban I úgy hogy anyásodása óta első gondja volt

'keletkezett kőzségek sorába tartozik, mely I a gyülekezetnek, hogy megerősödve méltó
'kincstári telepen létesült az 1840-es évek- hajlékot emeljen Isten dicsőségére. -
ben, erősebb fejlődésnek indúl akkor, mi- A kezdet nehéz volt, a hívekre a földvétel-
dőn a bérletek lejártával a kincstár birtokát ből nagy teher nehezedett, azokat újabb

-parcelláztatja s melyet túlnyomó részben adóssággal terhelni nem lehetett, ezért mint
.az Orosházáról kitelepült evang. lakosság telepes kőzség az államhoz fordúl az egyház
'száll meg. Kezdetben az evangelikusok számára segítségért, bár igéretet nyer, de a
'száma csekély, 1861-ben mintegy 20 család segedelem még késik; megindul az országos
-Orosháza filiájává alakul, 1863-ban ímahá- gyűjtés is; közben az egyház akkori agilis
'zat, iskolát épít s levita-tanítot tart.A lélek- lelkésze, Rédei Károly fáradságot nem is-
'szám rohamos kitelepülés folytán egyre merő buzgalommal, lelkesedéssel vezeti a
'növekszik, úgy hogy 1895-ben anyásodik; felvett nemes ügyet, sikerül is éveken át
ma a gyülekezet lélekszáma meghaladja a tartó türelemmel, országos gyűjtésből, ada-

:2000-et. kozásból 10.000 korona alapot létesíteni.
Természetes, hogy. a kezdetben emelt De a megoldás stádiumát akkor éri el az

.szerény imaház utóbb kicsinynek bizonyult, építés kérdése, -midőn a kőzség nagynevű
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s érdemekben gazdag szülötte, az egyház I tét s 1913. novemberében nyert befejezést.
örökös felügyelője Bolla Mihály ministeri A terveket Dvoracsek József kir, építőmcs-
tan. úr hathatós közbenjárására, 1909-ben I ter készítette, a kivitelt Libor József hód-
megindul az államsegély nyújtása, mely mezővásárhelyi építőmester vállalta -
ismételt részletekben 50 ezer koronát tesz I Építési kőltség 90 ezer korona, berende-
ki. Ezenkívül őméltósága mint a gaz- zés 20 ezer, összes költség 110 ezer korona;

A pusztaföldvári új ev. templom.

dasági müszaki hivatal főnöke, kieszközli
úgy az építkezés, mint a berendezés terveit,
a felügyeletet, kinek bölcs és fáradságot,
nem ismerő vezetése mellett az építkezés
.kíváló sikerrel végződött.

Az építkezés 1911. őszén vette kezde-

a rendelkezési alaphoz hiányzó 50 ezer
korona terhet a hívek viselik, adózás ará-
nyában.

A remekül sikerűlt-mű ünnepélyes fel-
avatása 1913. november 30-án volt, mikO!!
is Scholtz Gusztáv püspök úr megható űn-



Messze maradtak
Az emberek,

Fű, fa, virág, lomb
Mind szerulereg,

Bogárraj zümmög
Altató dalt,

Járom az erdőt,
Egymagamba.

Lelkem e bűbáj
Elringat ja,

Beléolvad a
Rengetegbe

A fénybe, árnyba,
Zajba, csendbe,

Fájó emlékek
Nem sajganak:

Lelkem a tájnak
Egy hangja csak.

Albert József.
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népség keretében adta át evang. egyházunk kolompja zavarta meg a természet nagy
ezen új várát magasztos rendeltetésének. templomának csendjét - bár ott az emberi
Az ünnepély fényét emelte Dr. Zsigmondi szorgalom a maga alkotásaival megtörte a
Jenő egyh. ker. felügyelő, Bolla Mihály puszta varázsát, délibábos poezisét, de azért
min. tan. úgy js mint a földmívelésűgyi tudja, érzi minden egyes, hogy ugyanaz az
kormány képviselőjének, és a vármegye s Isten őrködik felettünk, ki a munkában
esperesség képviselőinek megjelenése. előmenetelt, a szorgalomban bőséges jutal-

-A magasztos ünnep elmúlt, de emléke mat ád, kinek szent neve dicsőségét hirdeti
él s élni fog a hívek lelkében. Azon az napról-napra, mint jelkép a rónaság köze-
áldott bőségű rónán, hol néhány évtizeddel I péből kiemelkedő templomunk égre törö
előbb mértföldekre nem járt élő lélek, stornyával.
csak a szellő suttogása, vagy a gulya méla .

Múltak emlékin
Elmerengne

Járok itt künn a
Rengetegbe,

úgy leborul rám
A lomb sátra,

Mintha csak épen
Engem várna,

Atkéklik a menny
Galyok megűl,

S a fény az árnnyal
Összevegyül.

Bokrak fuvalma
Közbesóhajt,

Néha ha lelsi
Dalos madár:

1ft van a forró
Rekkenő nyár.

A dörgösi örökös bíró.
Elbeszélés. Irta : Csite Káro!y:

- .No, biróné asszonyom, kocintson I tét érzi kend?! - szakította félbe az ura'
velem búcsúzóra! =: szólt Gogén gazda beszédét Bábi asszony nagy rémülettel.
mosolyogva a feleségéhez a vacsoránál. - De még a dörgősi biróné sem eszik

- Hová készül kend, hogy olyan bú- Gogán Györgyné, Lőcs Borbála asszony
csúzhatnékja van? - kérdezte Bábi asz- főztéből! - folytatta a gazda s nyomatékul'
szony némi csodálkozással. fenékig ürítette a piros borral telt poharát.

Gogán Gyuri, dörgősi biró, adós ma- Most már Bábi asszony is megértette'
radt a felelettel, ellenben nagyot sóhajtva a bucsuzkodás okát, miért is haragosan-
mondta: mondta:

- Hej, bíróné asszonyom, holnapután - Ugyan már, miért rémítgeti az em-·
már nem főz ebédet a Dőrgös község birá- bert a komédiás beszédével! Miért nem be-
jánakl De még a - szél világosan, ahogy dukál?! .' .. Aztán ha;

- Irgalmazz Istenem! csak nem -vesz- le is tellett most a három évi biróság, csak
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van annyi böcsület az emberekben, hogy I gyonos ember,jobban rá ér mint mi, a
újra kendet válasszák meg a kőzség biró- biróskodáshoz."
jának. Hisz elég sok jót tett a községgel. - Megharagszom, öcsém, ha újra meg-

- Hej öreg párom, Bábicám, hiába I választotok!
öregedtél meg velem együtt, még sem tu- - Nem tehetünk róla, Gyuri bátyám.
dod, hogy nincs több oly hervadó s gyü- Megválasszuk biz' kendet újra.
mölcsöt nem hozó virág, mint a hála. El- - Ugy megharagszom, öcsém, hogy
felejtették azt már, ami jót tettem velük, eladom -minden földemet s itt hagyom a
ellenben fölpanaszolják, hogy mióta biró falut.
vagyok, mindig szivart látnak a számban. - Tyü, az lesz jó nekem: megveszem
Az irigység' miatt nem választanak meg újra én a szomszédos földjeit! - gondolta
birónak. Node, majd teszek róla, hogy nagy boldogan Benkő Istók. Hangosan
Gogánné, Lőcs Borbála asszonyt nem 'te- pedig azt mondta:
szik csúffá: nem fogják elcsapni a biróné- - Azt ne tegye, Gyuri bátyám, hogy

ságtól l - mondta Gogán biró s vacsora megvaljon ősi jussától. Inkább akkor én
után átballagottBenkő Istók .szomszédjá- járok utána, hogy más birót válasszon a
hoz, akiről tudta, hogy legjobban ellene kőzség,
van a megválasztásnak. - Kőszőnőm, kedves öcsém, a jósá-

- Istók öcsém, kérni jöttelek. Tudom, godat. Megjutalmaz érte a jó Isten s én
hogy most legjobban rád hallgat a falu. Ha sem leszek hozzád hálátlan! - mondta
szerettek engem, meg ne válasszatok újra Gogán. Teljes megnyugvással távozott
birónak. Öreg vagyok, örülök, hogy meg- haza. S harmadnapra megválasztották is-
szabadulok a terhes hivataltói j - mondta mét három évre birónak. ' Benkő Istók
a kajla bajuszu Istók szomszédnak, 'ugyanis titokban házról-házra járt, kertes-

- Eszünkben sincs - gondolta, de kedett megválasztása érdekében.
nem mondta Benkő Istók. Ellenben azt A birtok eladásból természetesen, Ben-
mondta: "De biz', megválasszuk újra Gyuri kő Istók legnagyobb bosszúságára, nem lett
bátyámat. Neki, való ember. Esze is leg- semmi sem. Gogán Gyuri' tehát három
több van hozzá, aztán mint magtalan, va- évig ismét vigan szivarozott,

, #

Révész: Petőfi a nép között. (A "Könyves Kálmán" jogosításával.)

[)
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Azonban eltelt az újabbi három év is
s harmadszorra nem választották meg Go-
gánt az atyafiak. -

- No, kiérdemült biró uram, miért
nem bucsuzkodik most is? - gúnyolódott
vele Bábi asszony -a bukás estéjén.

- Még rá érek! - mondta hamiskás
rnosollyal .Gogán s készülődött, hogy el-
megy hazulról, de nem kellett elmennie,
mert akivel beszélni akart, tudniillik az
újonnan választott biró, helyébe jött.

- Tanácsért jöttem Gyuri bátyámhoz,
mint tapasztalt okos emberhez, - kezdte
beszédét Bence Pál, az új biró. - Megval-
lom őszinfén, tapasztalatlan ember vaovok

Révész: Petőfi a táborban.

én; az urak nyelvén pedig épen nem értek,
noha ezután gyakran lesz velük dolgom.

- Lesz bizony, öcsém, lesz! ---:-bizo-
nyította Gogán. -Gyakran vendége leszel
a főszolgabirónak is - egy kis feketeborra
a hivatali asztalánál s a bor árát mindig te
fogod megfizetni.

- Tyü, még csak az van hátra, hogy
nemcsak drága időmet kell elpocsékolnom,
hanem még pénzben is ráfizetek a birós-
kodásra! - vakarta fejét Bence Pál sa-
nyarú ábrázattal.

- No, azért az egész vagyonod nem
megy rá öcsém, - vigasztalta Gogán az
új birót. - Aztán van pénz elég p. takarék-

ban, jócskán kapsz te is a vagyonodra, ép
úgy, mint én is hogy kaptam.

A vigasztalás úgyannyira használt
Bence Pálnak, hogy egész éj jel nem tudott
utána aludni. Másnap pedig rohant a vá-
rcsba, a telekkönyvi hivatalba. Gogán te-
lekkönyve után érdeklődött s abból azt a
megdöbbentő tudomást szerezte, hogy Go-
gán Györgynek négyezer korona jelzálog-
kölcsön nyomja -a birtokát, holott birósko-
elása előtt nemhogy tartozása lett volna,
ellenben jócskán volt készpénze.

Bence Pálnak több tapasztalat nem
kellett, lefizette a biróskodás alóli felmen-
tés váltságdíját, azaz kétszáz koronát. Igy

(A "Könyves Kálmán" jo qositásával.)

a kőzségnek új birót kellett választani. S
az atyafiak most újból Gogánt választották
meg, úgy okoskodván, hogy fogyjon el in--
kább annak a vagyona a biróskodásra, mint
az övék. Hisz' Gogán öreg, magtalan ember.
Persze, nem tudták a jámborok, hogy a
birtokára bekeblezett kőlcsönősszeget nem
vette igénybe Gogán, - ellenben az újbóli
megválasztása után következő napon letö-
rültette birt okáról. --

A választással járó izgalom és az azt
követő áldomá:si ivás pár nap múlva ágyba
döntötték az öreg- dörgősi birót. S alighogy
lefeküdt, olyan rosszúllett, hogy orvosért
kellett hajtatrii a városba. Az öreg nyugal-
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rnazott Rábczay ezredorvost, mint régi jó I ment. .. Az ám, az én anyácskám is oda
Ismerősét, hozták el számára. i ment, itt hagyott engem. Pedig ő mindíg

- Hej, öreg pajtás, üzenet ez onnan I adott nekem jó tejet, de az Ágnes néni soha
felülről. Hozza rendbe azonnal a száma- I sem ad. Csak krumplit. A tejet elviszi a
dásait, mert pár óra mulva vizsgálaton piacra ... Mondja meg azért, bácsi, édes-

. jelenik meg a legfőbb birónál! - szólt az anyácskámnak a mennyországban, hogy
ősz orvos, amint megvizsgálta a beteget. jöj jön haza. Ő jobban szeret, mint az Ág-
S így bucsuzott el 'tőle: nes néni. Tejet is ad és a hajamat sem

- Ne féljen, öreg barátom, csak bát- rángat ja meg úgy, mikor fésül, mint az
ran előre az örök úton! Nem sokáraén is Ágnes néni ...
nyomon követem! . .', Gogán György szeméből köny szivár-

Nosza hire terjedt azonnal a faluban, gott. A zord halálfélelem eltünt a folyton
hogy a Gogán bíró utolsó óráit éli, készü- gyengülő szívből. Édes megnyugvás, bol-
lödik a jobb hazába. Kiváncsi asszonyok, dog remény: a hit szent vigasza szállta
gyermekek jöttek a házhoz s kint a pitvar- meg.
ban várták a további eseményeket. - Jól van, kis leánykám, elviszem

Ámde Gogán György még nem igen ké- üzenetedet édesanyádnak! , .. Ne busulj,
szűlödőtt a mennyei útra, noha szívveré se lesz ezután számodra tej! ...
folyton gyengült. Imádkozott, fohászkodott A jegyzöért, tanúkért, majdan a lel-
ugyan a Mindenhatóhoz, de csakis azért, készért kűldőtt. Megiratta a jegyzővel vég-
hogy engedje még élni, ha tovább nem is, rendeletét, melyben házát és vagyonának
csak a míg az újabbi három évi biróskodása nagyobb részét alapítványul hagyta a kőz-
tart. ség részére, azon kikötéssel, hogy annak

Egy kis pöttömnyi leányka nyitott be jövedelméből a kőzség szegény árvái gon-
hozzá az ajtón, egyenest az ágyához' ment doztassanak, neveltessenek.
s azt kérdezte tőle nyilt gyermekszívvel: Mikor Boldog Pál körjegyző megírta

-r-r- Biró bácsi, igaz, hogy maga is el- a -végrendeletet, könyes szemmel fogott ke-
megy most a unennyországba? zett az új hazába készűlödővel:

- Ki mondta neked ezt, kis violám? - Biró uram, utolsó Isten hozzáddal
-: k~r~ezte mély megrendüléssel a sír szé- II ~d.:'ö~löm,k~?yelmedet; mint pörgös ~?z~~~
len allo.moko s biráját. Gogán Gyorgy, dörgősi

- Ágnes néni rnondta a többi néninek, biró neve, míg csak a község áll, mindíg
hegy bíró bácsi is elköltözik ma a mennY-1 fennmarad, mint az árvák szerető, gondos-
országba, ahová 'az én anyácskám is el-I kodó édesatyjának a neve ... '

/7 t't'J t'. <Jc/accaeo.ecacáe,
"Isten felséges adománya,
Vallás, te vagy legjobb hivem."
Téged, örökéletnek fája,
Apolgatlak holtig, hioen.
Pályám legszebb célja te' légy,
A hitben erőssé te tégy.

lsten, felséges adománya:
Örök életnek záloga;
Te, tudományok koronája,
Miért engednélek oda?!
Add, hioen úgy hirdess elek,
Hogy épüljön.a his sereg.

Isten, felséges adománya,
Vallás, te égi, tiszta mag;
Te, Jézus égi tudománya,
Ne legyek benned ingatag.
Aldásod, melyei hirdetek.
Ne érjen soha sziriehetl

Isten felséges adománya,
Vallás, légy munkámban velem.
Add lássam, hogy hitem munkája
Százszoros gyümölcsöt terem.
Mondhassam, ha az Úr birál:
Itt vannak, kiket rám bízál.

Almási Brúnó,
ev. tanító,

5*
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.Veres József.
1861-1913.

Minden esztendőben emelkedik egy-
egy olyan sírdomb, mely megmondja a kő-
zelebb és távolabb állóknak, hogy valaki
ismét hiányzik az egyházunkből. A zsi-
bongó élet eltompítja gyakran a nagyok
érdemét és főleg a hibáikat élesíti ki, a
halál ellenben azt tárj a elénk, hogy az élet
mit veszített. '

Veres Józsefről életében is tudta nem-
csak gyülekezete, egyházmegyéje, hanem
egész egyete-
mes egyházunk
is, hogy kicsoda;
de mégis a ha-
lála érezteti ve-
lünk legjobban,
hogy benne egy
oly férfiú köl-
tözött el a föld-
ről, akit sok
tekintetben] pó-
tolni nehezen
lehet. Azoknak
a harcoló férfi-
aknak a sorából
való volt, akik
mindíg egy ma-
gasabb eszmé-
nyért, az igaz-'
ságért, a közjó-
ért kűzdenek :
akik mozgalmas
életükben, leg-
jobb meggyőző-
désük szerint
folytatott kűz-

delmeikben
sebet adnak és
sebet kapnak,
de akiknek ko-
porsójánál az
ellenfél is meghajtja az igazi tisztelet zász-
laját.

Veres József első sorban mint szónok
volt országoshírű ember. Gondolatainak'
világossága, természetes elrendezése, meg-
kapó csoportosítása és hasonlatai, találó
jelzői, meglepő fordulatai, az ellentétek
szembeállítása, a fokozás müvészete, kelle-
mesen érces hangj a, férfias, erős meggyő-
ződésből fakadó előadása valósággal meg-

hódítottak a szíveket és elméket. Eme
nagy hatásnak titka azért nem a mondat-
szerkesztés ügyességében, a szerenesés
hangban s az előadó megnyerő külső alak-
jában, hanem abban rejlett, hogy a szépen
csendülő szavak mőgött a szónoknak ha-
tározott, férfias egyénisége rejlett.

Ez a tulajdonsága tette azután a nagy
szónokot a tettek emberévé. Veres József-
nek ezen jellemvonását korán felismerte

gyülekezete,
Orosháza kőz-
sége, melyismé-
telten ország-
gyülési képvise-
lőjévé válasz-
totta, a békési
egyházmegye,

mely az espe-
resi székbe

emelte, a: bányai
egyházkerület,

mely a főjegyző]
tollat adta a

kezébe, az egye-
temes egyház
lelkészi. kara,
mely a lelkész-
fiakat segélyző
intézet, majd az
egyetemes lel-
készegylet elnö-
kéűl őt tartotta
a legméltóbb-
nak, a Luther-
Társaság, mely
alelnökéül vá-
lasztotta. Helyét
mindenütt dere-
kasan megál-

lotta. Híveinek,
gyülekezetének, lelkésztársainak s egye-
temes egyházunknak jogos érdekeiért lel-
kesen küzdött s azokért mindíg helyt állott.
Hogy az 1848. XX. t.-cikk gyakorlati meg-
valósítása terén néhány fontos lépésse!
előbbre jutottunk, abban tagadhatatlanul
nagy része van Veres Józsefnek.

Orosháza szeretete Veres Józsefet az
egész országnak adta, ő azonban ezt a sze-
retetet azzal viszonozta, hogy befolyásával

Veres József.
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<egész egyházunk érdekeinek· szolgálata hívták meg lelkésznek. Országgyűlési kép-
mellett első sorban is szülöíöldjét szol- viselő 1884-ben, esperes 1896-ban lett. Ki-
gálta, ami maradandóan meglátszik Oros- lenc éven át szerkesztette az "Ev'ang. egy-
háza szellemi és anyagi haladásán, e köz-I ház és iskola" c. egyházi lapot, megírta Oros-
ség. közművelődésének, iskolaügyének s háza történetét, egyházi beszédieit 2 kőtet-
·egyéb intézményeinek fejlődésén. ben és sok füzetben adta ki. Meghalt 1913.

Veres József fő életrajzi adatai a kő- december 9-én. Temetésén 20 evang., 2 reí,
vetkezők: Szűletett Orosházán 1851. január és 2 róm. kath. lelkész vett részt. Az egy-
2-án. TanultSzarvason, azután Budapes- házi gyászbeszédet Koren Pál csabai lel-
ten jogot hallgatott, majd Sopronban a kész mondotta s a kűlőnbőző egyházi és
lelkészi hivatalra készült. Tanulmányait világi testületek nevében többen kegyelet-
Halleban végezte be. Nevelő volt a Véssey tel elbucsuztatták. - A "Luther-Naptár"
-és a gróf Zay családnál. 1876-79-ig a is kegyelettel örökíti meg emlékezetét ab-
soproni evang. líceumban a magyar iroda- bari a tudatban, hogy "áldott az igaznak
lom és a latin nyelv tanára és magyar lel-

I
emlékezete!"

.kész volt, ahonnét 1879-ben Orosházára .

Kossuth Ferenc.
1841-1914.

Hazánknak s egyházunknak a múlt év- suth Lajos nővérének Ruttkayné Kossuth
ben elhalt nagyjai között kíváló helyet fog- Lujzának védő szárnyai' alatt Cegléden
lal el. Kossuth Ferenc, aki 1914. május maradtak, de amikor a boszút lihegő hata-
25-én hajnalban 4 órakor' költözött el az lom ezt a nemesszívű nőt is üldözni kezdte,
-élők közül. Mint a nagy Kossuth Lajos és [höslelkű rokonuk Márton Antónia, nevelő-
neje Meszlényi Teréz fia, apjának nemcsak jükKarády Ignác és egy Mari nevű cseléd-
nevét, hanem az ezen névvel járó' súlyos leány kiséretében dunántúli rokonaikhoz
felelőséget is örökölte és mindvégig becsű- mentek és a Bakony rengetegeiben kerestek
lettel viselte. . buvó helyet. Sajnos, egy Kovács Pál nevű

1841. november 16-án Pesten szűletett ügyvédjelölt elárulta rejtekhelyüket s így
a belvárosban még ma is fennálló László- Sókuton. Zirc mellett, a Zámoryak kasté-
féle házban s.a keresztségben keresztapja lyában elfogták s Pozsonyban tömlőebe
Deák Ferenc után a Ferenc nevet kapta. vetették őket. Nyolc hónapi sinylődés után
A szűlői háznál Lajos öccsével és Vilma Viktoria angol királynö közbenjárására
hugával együtt a leggondosabb nevelésben visszanyerték szabadságukat s szüleik után
részesűlt, de a gyermekkor zavartalan hol- kimehettek Törökországba, kiket 1850. jú-
dogságát csak hét éven át élvezhette, mivel nius lő-án találtak meg a kisázsiai.Kutahiá-
a szabadságharc izgalmai sannak levere- ban.
.retése után hazára borult gyász és fáj- . Kossuth Lajos utóbb Angliába kőltő-
dalom az ő gyermek szivét is korán átjártak. zött s oda vitte családját is, hol gyermekei

Eleinte ugyan szemtanuja lehetett gondos kiképeztetésben részesültek. A
mind ama dicsőségnek, mely a szabadság- gyermekek szüleik hires amerikai körút ja
harc kezdetén oly büszkén dobogtatta a I alatt is itt maradtak Pulszky Ferenc házá-
hazafiak szivét, - Mészáros hadűgyminisz- I ban .. Nevelőjűk a már említett Karády
ter Debrecenben az Ormai által felállított Ignác mellett főkép Rónay Jácint volt.
vadászezred tisztikarának kérelmére az Mindkét fiú a mérnöki pályát választotta:
'ezred tiszteletbeli hadnagyává is kinevezte Ferenc azonban nemcsak az építészrnér-
a kis Kossuth Ferencet, - utóbb azonban, nőki oklevelet szerezte meg, hanem a ve-
mikor az országba beözönlött száznyolc- gyészetből, a bőlcsészetből s a természet-
vanezer muszka letiporta a szabadság vi- tudományi szakcsoportból is Ievizsgázott.
Tágát s Kossuth Lajos és neje földönfutó Tudományos ismereteik kiegészítése végett
bujdosók lettek, a kisFerencnekés testvérei- mindketten egy évet Párisban is töltöttek.
nek is menekülniök kellett. Eleinte Kos- Közben édesatytik nagy politikai tevé-



két fiát, is megválasztották képviselő-
nek. Ferenc szeretett volna néhány hétre:
hazajönni s körutat tenni az országban.
hogy a nemzet ragaszkodását nyilvánosan,
is megköszönje, a kormányzó azonban nem
engedte meg .neki, hogy az ő életében.
hazája földjére lépjen, Mikor azonban
Kossuth Lajos 1894-ben Tuririban meghalt
s holttestét hazahozták, hogy ne idegenben
hanem itthon aludja síri álmát, koporsóját
Kossuth Ferenc is hazakisérte s azóta nem-
csak hogy itthon maradt, hanem csakhamar
vezető helyet is vivott ki magának a hazai

I
közélet küzdőterén. Politikai működését
mély tapasztalat, európai látkör, csendes,
higgadt modor jellemezte, s ezen tulajdon-
ságok képesítették rá, hogya Kossuth név
nimbusát haláláig nemcsak fenntartsa, ha-
nem még emelje is. Csakhamar Tapoleán
utóbb pedig Cegléden képviselővé válasz-o
tották s mint ilyen ő lett a függetlenségi
párt vezére, amely alatta egyre nőtt számra
s tekintélyre egyaránt. Azóta a magyar
parlament sok' viharos küzdelmen ment
keresztül, -de Kossuth Ferenc soha sem
lépte át azt a határt, amelyet a jó izlés és.
az ,igazi politikust jellemző bölcs mérsék-
let ir elő, bár ezért sokszor saját elvtársai

kenységét fejtett ki s Dlaszországban tele- részéről is éles és kínos megtámadtatások-
pedett le, hogy Cavour barátjához közelebb nak volt kitéve. Ezen tulajdonságai képe-
lehessen. Gyermekei is elkísérték s Ferenc sitették arra is, hogy mikor 1906-ban a
itt előbb egy vasuttársaságnál majd pedig kcaliciós kormány idejében kereskedelmi
egy bányavállalatnál nyert alkalmazást, hol I miniszter lett, nemcsak maradandó alko-
fényes tehetsége s vas szorgalma által tásokkal mozdította elő a nemzet jólétet,
csakhamar igen előkelő poziciót
foglalt eLA 60-as években meg-
nősült selvette Hoggens Emi-
liát, egy mesés szépségű angol
leányt. Boldog házassága azon ..
ban rövid volt, mivel a gyö- I

nyörü fiatal asszony már né-
hány év mulva sorvadásban
meghalt. A florenci temetőben.
felállított impozáns feher már-
ványsíremlékén ez a felirat ol..
vasható: Kossuth Ferenc neje,
kinek mindene volt az életben
és mittdene maraát a halálban.

Ezalatt a nemzet bele-
törődött helyzetébe, Deák Fe-
renc megcsinálta a Iciegye-
zést s megtartották az első
képviselő-választást amelyen
azonban Kossuth Lajos mind-
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Kossuth Ferenc.

Kossuth Ferenc temetése.
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hanem Őfelsége a király bizalmát és meg- nem legyőzhetetlennek látszó szervezete, a
elégedését is teljesen megnyerte. Kossuth halál megváltás volt ugy reá, mint övéire
Lajos fia valóságos belső titkos tanácsos nézve ....
s a Lipót-rend nagykereszt jének birtokosa Halálának híre gyászba borította az
lett. egész országot, temeté sén pedig megnyilat-

Kossuth Ferenc már évek óta súlyos kozott az egész nemzet osztatlan részvéte.
betegségben szenvedett s életének utolsó Most ott pihen édes atya oldalán a buda-
hónapjai kimondhatatlan fájdalmakkal vol- '1 pesti kerepesi úti temető mauzoleumában,
tak' összekötve. A· betegágyon kelt egybe kinek elveit haláláig vallotta, hűséggel kép-
régi barátjának, gróf Benyovszky Sándor- viselte s egy nagy lépéssei közelebb vitte
nak özvegyével, szűletett Kvarssay Máriá- a megvalósuláshoz.
val, aki utolsó pillanatig odaadó hűséggel Kossuth Lajos mellett Kossuth Ferenc
ápolta a nagybeteget. Haláltusája napokig neve is örök betükkel marad bevésve nem-
tartott s midőn végre mégis megtört csak- zetűnk históriájában. S. Ö.

BabBrlevelBk egy virágzásnak induló gyülekezetünk törMneMbő\.
Irta : Novák Gyula, ev. tanító.

A történet bizonyítja, hogy nagy te-I a lakosság tiszta jellemét jelképezi. E 400
hetségű, hírneves nemzetek is csak addig lelket számláló falucska létezése a XVL
maradtak a hatalom magaslatán, addig század első felére vezethető vissza; a mikor
volt alkotó erejűk, míg a hit hatotta át Sedun, majd később Seden néven szerepelt.
lelki életüket. Amint hitük elhamvadt, Mint egyházközség 1633 óta áll fönn. Te-
romjai felett támaszát vesztett folyondár-I kintélyes anyagyülekezet volt eleintén;
ként tőrt le az erkölcsi érzés. Kihalt a lel-] Bakó Márton a lelkésze. Káldy István a
kesedés nagy el- gondnoK és Hé-
vekért s a föld- ~;;;:. 1f~~ifiijij~J rints Imre a
höz tapadt 'nép 'j< helység bírája.
elkorcsosultan Az egyházi áto-
hanyatlott a gatáson Pósfai

pusztulás felé. Tulok, Tömördi
Szívet emelő- Miklós és Sághi

en mutatja egy- Ferenc nemes
házunk múltja patrónusok is
is a hitnek ere- jelen voltak. Az
jét. A hit volt 1662. évi ország-
egyedüli vezér-gyűlésen pa-
csillaga a zsé- naszt eme Itek a
denyi e~. leány- hivek, hogy lel-
egyházközség készüket útitar-

tagjainak is az 'sával együtt
elmúlt évszá- . . , . Csepregen való
zadok kűzdel- A zs édenyl ev. lmaház. utazásukban az

-t meiben. Hitük volt az alap, hogy Isten I ottani plébános Szakonyi János lesből
pártfogásába vette őket; az ő véghetetlen megtámadta. a szekérről. lerántotta, föld-
s~erete!é~.ek. s Jóságának ~ös~ö~hető, hogy h?,z .vágta s csakne~ hal},íJra!verte. A
peldakepul álltthatom e kIS gyulekezetnek kőzségnek akkor mar Zsedeny a neve.

~ Isten anyaszentegyházahoz való állhatatos Minő úton jutott e névhez, arra vonat- .
ragaszkodását, nemes lelkesedését s ma- kezólag biztos adat' nincs.
gasztos tettekben nyilvánuló áldozatkész- Gyülekezetünk történetével kapcsolat-
ségét. ban van Zsédenyi István, a gályarab neve

Az arany kalászokkal ringó Kis-Alfőld is, ,ki ·vagy itt szűletett 1633 kőrűl, vagy
rónaság déli részén terül el Zsédeny kőzség legalább is a családja ide való volt. ,1656-
(Vas m.) Csinos házai, gyümölcsfákkal ékes ban a bűkí zsinaton avatta pappá Musay
utcája és két kis temploma aZidegen előtt Gergely' püspök. A felavatás után a vesz-
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premmegvei Varsányba hívták; 1674-ben I iskolába járatták gyermekeiket. Ez is
pedig Dörgicsere ment lelkésznek. Sokáig I súlyos állapot volt; a téli zord zimankós
nem folytathatta lelkipásztori működését, időkben, hüvös esős napokon a zsédenyi
mert még az évben Szelepcsényi primás gyermekek vagy egyáltalában nem mehet-
törvényszéke elé állíttatott Pozsonvban tek iskolába, vagy pedig sokat szenvedtek
Zsolnai István vázsonyi és Soós Gergely kő- az egészségüket veszélyeztető hosszú úton.
vágóeőrsi lelké sszel együtt, hol mind a Felmerült azért az eszme, hogy a zséde-
hárman börtönre, majd a nápolyi gályarab- nyiek a 2 kilométernyire fekvő Hegyfalu-
ságra ítéltettek. A kínos szenvedés bilin- nak újonnan alakúlt iskolájához csatla-
cseiből megszabadúlva Szilézián, Szász- koznak. Ezen terv elé is sok nehézség hárul t; ~,
országon keresztül visszatért ismét régi azért egyre jobban felébredt a vágy, hogy
helyére, hol hívei nagy szeretettel fogad- Zsédeny maga állítson iskolát. Ezt lehetövé
ták körükbe. Ott működött 1696-ig. Onnan is tette Joós István gyülekezeti gondnok
Kővágóeőrsre ment. Az 1706. évi püspök- nemes elhatározása, aki a gyülekezetnek ~
látogatásker azonban már nem élt. Kövágó- ajándékozta a falu közepén fekvő telkének
eőrsön, vagy Dörgicsen temettek el, nem egy részét ujonnan épűlt házával együtt,
tudjuk. Egy régi nogy rajta s be-
feljegyzés sze- ----- lőle iskola épít-
rint Mencshe- tessék. Ez az
lyen fejezte vol- adomány volt a
na be életét. sírjából feltá-

Zsédény mint masztott gyüle-
anyagyülekezet kezetnek első
az ellenrefor- könnyű lélegzet
máció korában vétele; rideg,
megsemmisült. fagyasztó tél

Midőn az ifj abb után az első
Nádasdy Ferenc reménysugár. S
Esterházy leá- midőn a gyüle-
nya kedvéért kezeti tagok,
hitét hagyta, mint szerető

megkezdődött e atyjokat körül-
vidéken is az A zsédenyi új ev. iskola.' véve, 1elkese-
üldöztetés. • déssel elhatá-

Egyházunk e nehéz, veszedelmes és rozzák az épülést; attól kezdve a be-
viszontagságos időben sok anyagyülekeze- csűletbn megőszült Joós István teljesen
tét elvesztette. Zsédeny is Hegyfalu. Te- megszűnt magánember lenni, habár 25 évi
restyénfa, .Iákía, Szt.-Ivánfa anyagyüleke- gondno~osködási múltja minden ékes szó-
zetekkel együtt elpusztult Az üldöztetés nál jobban kifejezi erkölcsi értékét. Éjt
alatt nemcsak templomát vették el tőle, nappallá téve jött-ment; minden követ
hanem lelkészét és tanítóját is. Ilyen ár- megmozgatott, hogy a vágy teljesülhessen.
ván tünik fel t'784-ben, mint Uraiujfalu S végre a hívek erejüket meghaladó teher-
filiája. A romok felett kesergő hívek újra nek vállalása mellett az egyházi és világi
megkezdték tehát az építés munkáját: mint hatóságok pártfogásával a nagy nemzeti és
Nehemiás népe, egyik kézben a munkaesz- egyházi misszióra hivatott iskolát fel is
közzel, a másikban a védő íegyverrel. építették.

Nagy go~cÍot okozott a zsédenyi hívek- 1913. november 9-én avatta Iel.jiz új
nek gyermekeik iskoláztatása, amire nem- iskolát Kapi Béla körmendi evang. lelkész, ••
csak a kényszer, hanem az ismeretekben és kinek szép beszéde megtalálta a maga út-
a jó erkölcsökben való gyarapodás vágya ját a szívekhez. Az első keresztyénekhez
indította őket. Az akadályok azonban hasonlította a gyülekezet tagjait, mert ak-
óriási ak voltak. Uraiujfalu, az anyagyű- kora áldozatkészséget, mit ök tettek, csak
lekezet tőlük 8 kilométer távolságban van; a Krisztushoz közel eső' korszakok mutat-
azért az 5 kilométernyire eső ivánegerszegi nak.



Míg az iskola felállítása körül e küz-\lekkönyvileg a zsédenyi gyülekezetre ru-
<lelem folyt, az alatt szintén Joós István házta át, melynek értéke legalább is 50 ezer
fáradhatatlan tevékenysége létrehozta a korona. A haszonélvezeti jog egyelőre még
már 1833-ban Chernel Gusztáv által fel- a nemeslelkü adományozó elhalt fiának az
épített torony mellé az imaházat, melyet özvegyét illeti. Ezzel az adománnyal olyan
1907. október 20-án avatott fel Kiss Imre tőkét kapott a gyülekezet, melynek kamatai
ujfalui lelkész. A következő évben az 01- fedezni fogják egykoron az összes gyüle-
tárt is felállították, melynek győnyörű képét kezeti kiadásokat.
a szombathelyi ev. nőegylet, terítőjét Hi- Mind eme tények fényes bizonyságok
degh Sándorné, úrvacsorai készletét pedig s egyszersmind kezesség arra nézve, hogy
Joós István gondnok ajándékozta. A meg- a zsédenyi ev. egyház az igaznak megismert
hatottság vett erőt Istennek e kisded csa- evangéliumi örök romolhatatlan fundamen-
patán, midőn először zengbetett éneket tomon állva 'állani fog minden idők végéig.
Istennek hálaadó ajka saját templomában. Majdnem 300 éves, .viszontagságos, de min-
Keresetlenül nyilvánult az öröm, tüntetés den egyes lapján tanulságos történetéből
nélkül a meghatottság s az arcaikról Iepergő láthatjuk, míly szép és magasztos feladat.
könnyeket szégyen nélkül törölték le mun-
kától durva kezeikkel az emberek. Han-
gosan dobogott e napon minden szív, erő-
teljesebben lüktetett a vér s Istent kereste
e napon a gondolat egyedül! Az alap tehát
- egyházunk és üdvünk örök fundamen-
toma, Jézus Krisztus - e kis gyülekezet-
nél erősnek bizonyult. Élt viharokat, me-
lyek mindenét elseperték,hajléktalanná'
lett otthonában, csak titokban meríthetett
hite az üdítő forrásból s még sem veszett
el, mert a szikla, melyből élet árad a
tagokba. melyen lábát megvetette. nem
rendült meg s a vihar elmultával hangya-
szorgalommal újra felépíté szétdúlt Sionát.
Áldjad, ó áldjad azért az Urat, aki mind-
eddig megsegített! ,

A zsédenyi gyülekezet naplói arról
tanúskodnak, hogy az áldozatkészség a
múltban is általános erény volt a 'hívek
között. A legujabb időkben azonban pár-
ját ritkító bűzgósággal mutat példát, gyü-
lekezeteinknek. A híven előljáró gondnok Joós István, zsédenyi kurátor.
mőgőtt a többi gyülekezeti tag sem maradt
el. A hívek ugyanis az iskola felépítésének ha valaki minden erejét a közjónak szen-
költségeit 6510 koronát 541 ro egyházi adó teli, ha az emberiség legszentebb érdekeit
megterheléssei hozták létre. hathatósan előmozdítja, ha önmegtagadás-

Az 1910-ben megalakult nőegylet ke- sal áldoz a szeretet oltárán még akkor is,
retén belül szintén a szegény 'gyermekek amidőn minden oldalról veszélyek fenye-
taneszközeinek felszerelésére adakoztak. getik.
Az adakozás s őnmegadóztatás úgy felvi- Szeretetf' nemesszívű zsédenyi egyház- .
rágoztatta a kis gyülekezetet, hogy az 1913. község, kinek közvetlen oltalmában én is
évi számadó kőzgyűlés adatai szerint a tag- részesedhetem, amelynek lelki javaiért én
osztályositáskor kapott 3 hold föld értéké- is munkálkodhatom, hadd mondjak hálát
vel s az alaptőkékkel együtt az összes lánglelkü csüggedést nem ismerő buzgósá-
vagyona 15.736 korona 48 fillért tesz ki. godért. Méltó vagy e tiszteletre, mert min-
Ehhez azonban még egy nagy adomány ke- denkor megmutattad, hogy a hitet tartottad
rül. Legújabban ugyanis a 83 éves Joós életed legfőbb díszenek. Isten bő áldása
Pál minden ingó és ingatlan vagyonát te- I szálljon rád!
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Bizók uram tudománya.
Elbeszélés. Irta : Jeszenszkyné T. Irén.

- Lidi te; hallod! - Ej, édes apám ráérünk még erről
- Hallom édes apám. beszélni, most már sietnem kell a fonó-
- Mit csinálsz? házba.
_ A guzsalyomra ágyalok. Avval hóna alá kapta .Lidi a guzsalyt,
- Hallod Lidi, talán nem is kéne né- meg az üres orsót, fejére borította legfelső

ked a fonóházba járni. - szoknyáját és szaladt ki az éjszakába. Mi-
_ Már miért ne édes apám?! kor a kis kaput kinyitotta, olyat sikoltott,
_ Hiszen ha lehetne a te bolond fejed- hogy csak úgy csengett bele az utca.

del beszélni, akkor megmondanám, amit Hogy ne sikoltott volna oly nagyot,
gondolok. mikor a kis kapu mőgűl egy legény lépett

- Csak ki vele édes apám, de a fo- elő.
nóba mégis elmegyek. - Lidi - ne ijedj meg no, én vagyok

_ Még az én kedvemért sem marad- csak - kiáltja a szaladó-Ieány után.
nál itthon? - Jaj, te vagy az Gyuri, hát mért

_ Mi haszna lenne abból édes apám- nem szólsz, majd halálra ijedtem.
nak - én meg itt penészednék. - Rád vártam lelkem és az apádat

lestern.
- Lásd a bátyád nem jár a falusi _ Mért leselkedel te mindég az apám

legények kőzé, után, Gyuri? _ -
- Nem is teszi jól. Az egész falu _ Hát ha tudni akarod, elmondom.

nevet rajta. Olyan ruhát hord, mintha úr A tudományát akarom eltanulni, aztán av-
lenne, már a kalapja is olyan úrimódi, val sok, sok pénzt szerezni.. hogy téged el-

- Az én fiam megteheti. van módja is, vehesselek, Lidikém,
weg esze is hozzá. Jobb lenne, ha te is egy _ No a pénzre szűkségűnk lesz, mert
kicsit utána igazodnál. épen most igérte meg apám, hogy kitagad,

- Hogy maskarát csináljak magam- ha rá nem hallgatok.
ból? No, ha az egész világ úr lesz, én akkor - Mit akar tüled?
is paraszt maradok és járok a fonóházba. _ Hogy ne járjak a fonóba, hogy kis-

- Nem látod édes lányom, hogya te asszony legyek. -
apáddal az urak mind paroláznak, még a _ Oztán mért akar ő belőled kisasz-
szelgabíró is asztalához ültet. A pap, a szonyt csinálni?
jegyző, a tanító, mind jó barátaim. - Hogy a király elvehessen.

- Az hát, amióta pénze van kendnek. - Mondd inkább úgy, hogy én el ne
-1gaúid van lányom. -A pénz beszél. vehesselek.

Akinek pénze van, az úr, nekem van pén- '- Látod Gyuri, erre nem is gondol-
zem, én úr vagyok. Te meg úri kisasszony tam, pedig alighanem úgy lesz. Jaj, hogy
leszel. vette neszit az apám, hogy te el akarnál

- No az kéne még-csak. venni?!
- Majd másképen fogsz beszélni te - Akad elég olyan, aki neki mindent

is, ha majd egy úri kérő kopoktat be. besúg, de meg ha ő oly híres tudós, mint
- Még ha a király kérne meg, ahhoz amilyennek tartja magát, akkor bemondás

se mennék. nélkül is tudhat mindent. Hejh Lidikém;
- Nem-c? no majd meglátjuk, kinek csak én nyitjára jöhetnék az apád tudo-

az akarata erősebb, a tied-e, vagy az mányának, minden jól menne azután!
enyém? _ __ - Hidd el Gyuri, én is eleget lesek

- Hát mit csinálna velem édes apám, utána, de nem tudok mást, minthogy apám
ha nem hallgatnék a szavára. egy nagy könyvböl olvas ki mindent, még

- Ki kergetriélek a házamból és egy azt is onnan tudja meg, hogy mit gondol az
huncut garast sem kapnál az őrőkségböl. ember. Én attól félek, hogy ezt ami beszél- .

I



7&

gctésűnket is kiolvassa abból a csudálatos I No csak szaladjanak -- én azért is lépés-
könyvböl. ben megyek utánuk.

- Teremtsd elő hát azt a könyvet, ta- Igy esett meg aztán, hogy Bürkös Er-
nultam olvasni én is, lássam, mit olvasok zsók jóval előbb érkezett meg a Ionóházba;
én ki abból." Bizony nagy útjuk van a fonóházig ..

- Nem lehet ahhoz hozzájutni. Apám Zsuzsi néni kís háza az alvégen a legutolsó-
rnindég jól elteszi és csak akkor szedi elő, - onnan túl már csak mező, meg erdő
ha szűksége van rá. húzódik. De mégis ez a legjobb hely fonó-

- Pedig Lidikém, e nélkül a könyv háznak. A nótát, se a zajt nem hallja senki
nélkül soha se lehetünk egymásé. és ha néha a cigány is ráhúz, senki álmát

- Rajtam ne múljék semmi, én meg- nem zavarja vele.

Jelenet: Sophokles ,,Artigoné"-jából.
(A szereplők debreceni diákok, akik a debreceni uj ref. főgimnázium felavatásakor

ezt a darabot görögül adták elö.)

kerítem valahogy azt az ördöngös kőnyvet, Zsuzsi néni csendes öreg asszony -
de ha baj lesz belőle, engem ne okolj! csak akkor szól, ha valaki elfelejti az ő

- Ne félj Lidi, míg engem látsz. járandóságát elhozni. Mert egy szakajtó
- Pedig most is azért félek, mert itt liszt, kukorica, meg egy egész kenyér jár

vagy. Menj te emerre, én meg egyenesen ki neki mindérr-Iány után. A lámpa-olajatr
futok, ne lássanak meg együtt. meg a tüzelőt a legények hordják össze.

Várj csak, :- ni-ni, hogy fut ott Bürkös Ebből ugyan még' meg nem élhetne - de
Érzsók - se lát, se hall, ugyan mi lelhette? ért ő egy kicsit jövendőmondáshoz is. Az

- Kergeti a rossz lélek. - Mindé~ fél ember tenyeréből kiolvassa, hogy mikor mi
a sötéttőL, 'szerencse, vagy baj éri - ki fogja elvenni?'

- Amott meg Sebők Marcsa fut utána.: lesz-e gyerek - és mennyi? Ha a lányt el-
(
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hagyja a szeretője, csak Zsuzsi nénihez for-I mondani, hogy igaz 'amit az emberek be-
dúl, maj d eligazítja ő a dolgot. Valamikor szélnek?
.boszorkány hírébe állt és ha valakinek vé- - Igaz hát. Karácsony estéjén a tűn-
res tejet adott a tehene, rá fogták, hogy dérektől lopta el Lidit az anyja.
Zsuzsi néni rontotta meg. - Honnan tudod már azt?

Még a törvénnyel is meggyült egyszer A boldogült mostohája beszélte az én
a baja, valami "szerelem-füvet" árúlt Zsu- anyámnak, hogya Lidi édes anyja boszor-
.zsi néni, amitől egy legény szörnyet halt. kányokkal cimborált. Még azt a seprüt 'is
Be is csukták ezért. Hogy meddig ült .a megtalálta a padláson, amelyiket minden
börtönben? - ki tartaná azt számon, ő éjjel megnyergelt, hogya Gellért hegyre ~
meg nem dicsekszik vele. Régen volt, talán Iel juthasson.
nem is igaz. Mióta kiszabadúlt, nem foly- - Jaj, Erzsók nem mind igaz az, amit
tatja a boszorkányságot - de azért min-a második feleség beszél az elsőről. Mondja
-denki tart tőle. rá Istók Panna.

Most ott ül a kuckóban a meleg ke- - Ha nem mind igaz is, de azt az
rnence mellett. Kűrűlőtte már vagy tiz lány egész falu tudja, hogy Lidit az anyja min-
fon, mikor Bürkös Érzsók belőki az ajtót. dég "kis tündérnek" hívta. Trompfol rá

- Jézus segíts! Csakhogy itt vagyok Érzsók.
-- szólt lelkendezve. Zsuzsi néni a kuckóban megunja már

- Mi lelt Erzsók? Kérdik egyszerre ezt a sok gonosz beszédet hallgatni és rá-
mind a lányok. szól a lány okra :

- Ne mozdúljak innen, ha nem igaz, - Fonjatok már, ne járjon annyit a
<le oly igaz, mint a nap, hogy az. a fekete szátok! Mindjárt itt lesznek a legények és
kutya már megint utánam szaladt. akkor vége a dolgotoknak.

- Ugyan Erzsók, gyüjjön már meg az - Ne féljen kend attól Zsuzsi néni,
eszed. Idg Lidi nincs itt, nem látunk addig legényt,

- Nini - itt van Marcsa, ő lesz az én Mondja kajánul Erzsók.
bizonyságom. No szól j, Marcsa, nem 'láttál No lám, csak emlegetni kell és itt te-
te utánam egy nagy kutyát szaladni? rem Lidi.

- De mintha futottál volna valamitől, Nagyot toppant lábával, hogy a hó
rnert nem birtalak utólérni. mind lehulljon a -csizmájáról, leereszti fel-

- No lássátok! nem_ mondtam? Tu- kapott szoknyáját és úgy áll ott, mint a
dom én, hogy mit beszélek. Nincs most bimbójaból kifakadt rózsa.
nyugalom a falunkban. Kisértetek járnak, - Adjon Isten jó estét Zsuzsi néní..
a jószág sorsa vesz - a tehenek mind meg meg nektek is leányok.
vannak rontva. A fél falu tehene meddő .::-. Adjon Isten! Lidi,
maradt - a kinek borja van - az se - Azt hittük el se jössz már közénk
ereszti le a tejet. Mondja Érzsók eikese- - mondja Erzsók.

. redve. - Már, mért ne 'jönnék? Eljövök, míg
- Ugyan már ki rontatta volna meg? csak a lábam bírja.

:kérdezik többen egyszerre. - Bezzeg a bátyád nem így gondol-
- Hát az, aki mindent elront, meg kozik.

helyre igazft. - Az már az ő dolga.
- Erzsók, az Istenért, nem félsz igy - Igaz, hogy ő úrnak készül? kérdi •

beszélni? az egyik leány - a másik nyomban meg-
- Nem hát, gyáva nem leszek soha. felel rá:
- Hej Erzsók, az irigység beszél csak - Tudós lesz abból, mint az édes apja.

"tebelőled! Veti oda Csík Julis. - Mondd csak Lidi, igaz hogy te har- "
- Irigykedjek? Mire - kire? talán matban mosakodol? Incselkedik vele .Iulis .

.arra a tedd ide - tedd oda - szép képű - Abba hát, oztán rózsa levelébe tő-
lányára ? Olyan szép mint Bizók Lidi úgy rülközöm. Tudom, hogy ezt beszélitek ró-
-se lehet ember szülte, hát minek irigyked- bm, hát legyen úgy, nekem az meg nem
[ek rá. árt.

- Te Erzsók, csak nem azt akarod . - Tudjuk mi jól, hogy neked semmi

j
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se árt, se jégverés, se eső, se szárazság,
mert a te apád rnindenre tud orvosságot.

- Amit ő tud, attól nem fáj nekem
a fejem.

- Ne tagadd, no, rád is ragad valami

képiről úgy télen se megy le a szeplö.
- Tudok én arra is orvosságot. Szeplő

ellen legjobb a pulykatojás, azon melegen,
ahogy megtojta a pulyka, dörzsöld be az
orrod véle.

Az első lépés.

az apád tudományából. csak nem akarsz Mit tudsz még Lidi?
nekünk semmit elmondani. Folytatja Julis. . Csak kérdezzétek, tudok én sokat,

- Lidikém, mondj nekem valamit a nem hiába vagyok a tudós lánya.
szeplő ellen - kéri Sötör Maris, kinek a - Te Lidi, azt mondja az apám. hogy



,Q a múlt nyáron a maga két szemével Iátta, Mikor a fonóba belépett, mindjárt el-
hogy ugráltak atornairéten ,a lidércek hallgatott a nóta .
.egész a várhegy alá. Egy vissza is tért és ,- Isten hozta, Andris bácsi. No, mi
hozta a te apádnak a sok aranyat. Igaz e? újság a faluban? - kérdezik tőle.

- Ha ő látta - akkor tüle kérdezd. II ~ Hagyjatok előbb leülni, mert fáradt
.Lidérce minden embernek lehet. Mondja vagyok.
Lidi.. Avval levette báránybőrös gubáját,

- Mond no - hogy tehetünk szert rá? odaterítette a kemence patkájára, elővette
- Fekete jérce első tojását költesd ki pipáját a kalapja mellől - rágyújtott. s

.a hónod alatt. Az a csirke lesz a te lidérced. csak mikor jól szuszogott a pipája, akkor
- És ha elnyomom a tojást? nyitotta szóra a száját.
- Akkor a hónod alja lesz sárga és - Ujság kell nektek? Jaj, ha én min-

nem a zsebed. dent elrnondhatnék nektek, amit én éjsza-
- No Lidi, ha ez mind igaz volna kákon látok, meg hallok - akkor túl okosok

.amit te beszélsz! lennétek.
- Akkor én volnék a tudós" nem az - Beszéljen Andris bácsi, beszéljen!

.apám. Feleli rá Lidi. '-- Talán azt mondjam el nektek, kit
- De jó neked Lidi, hogy olyan tudós láttam most a Somosiék kapuján bemenni,

.apád van, meg oly sok pénzed. Válogat- vagy tán azt, hogy az alvégen a boszorkány
hatsz kedved szerint a legénybe. ji'ltt elérn.

- Urat. szerez neked az apád és lesz - Jaj, csak ha kend is látta, mondja
belőled nagysága. Erzsók, engem már harmadszor kutya ké-

- Ne félj Julis, akkor téged fogadlak piben kisérgetett idáig - szól Érzsók. -
meg szakácsnénak. Ugye kend is látta azt a nagy kutyát?

- Első napon nadragulyát főzne ne- -- Sok kutyát láttam én galambom,
.ked - szól bele Maris. egyik nagyobb, mint a másik, de legnagyobb

Olyan nevetés lett erre, hogy anagy az, amelyik két lábon jár.
zajban észre se vették, mikor a legények Most Lidihez fordúlt.
.a fonóházba léptek. / - No Lidi hugám, hát te mért hall-

Kis Gyuri ment legelől. Csak szegény gatsz úgy?
zsellérember fia Gyuri, de még a biró fia - Mert kend beszél helyettem is.
is szivesen barátkozik vele. Ö az első le- - Jól megfeleltél. csak ha úgy beszél-
,gény a faluban. A táncot ő kezdi, a cigány'; nél a nótáriussal is .
..nak Ő mondja a nótát. - Avval sehogy 'se beszélek.

Nagyra lehet az a lány, akit Gyuri - Nem-e? Hát akkor minek jár any-
-visz a táncra. nyit hozzátok.

A fonóban minden legénynek meg van - Az apámhoz jár, nem hozzám!
a maga helye. Azért van a guzsalynak két-- Akkor hát az apádba szeretett, nem
·talpa, hogy egyikre a lány üljön, másikra beléd, ugy-e?
a legény. - De sok baja van kendnek ma velem,

Pereg az orsó - szól a nóta. Lidi Andris bácsi.
'kezdi - Lidi viszi tovább. A lányok mind - Neked baj az hugám, nem nekem.
vékony an utána, a legények vastagabban. De jó, hogy ebben a momentumban
Guzsaly mellett esik legjobb a nóta. megszólalt a cigány az ablak alatt, mert

A torkuk is berekedne, ha a bakter Lidi már majd elpityeregte magát. De nini,
meg nem zavarná a nótázást. Ha a 9 órát épen az ő nótáját húzza a cigány. Ugyan
eJfujta Andris bácsi, akkor mindég betér ki hozta az ablak alá?
.a íonóba. A többit már mindegy, akár 'Nyilik az ajtó, Füzi Jancsi lép be
mikor fujja, úgy sem hallja azt meg senki, rajta. Szomorú az ábrázatja, pedig víg
mert alszik az egész falu. nótába kezdett most a cigány.

Andris bácsit mindenki szereti, mert -- Adjon Isten jó estét az egész fonó-
oly szépen mcsélni senki sem tud, mint ő, háznak! Köszönti szépen a bent ülőket.
A fiatalságot meg Mv szereti, hogy ha va- - Adjon Isten Jancsi! Mi szél hozott
laki bajában hozzáfordul, mindég meg- közénk.
:segíti. - Közétek jöttem elbúcsúzni a Iegény-

t
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ségemtöl. Azért hát csak fonjatokszapo-I -;- Te ugyan vígan gondolsz a házas-
rán, mert én táncolni akarok még ma. - ságodra Jancsi. . Szólt oda Gyuri.

Tavaszi kép.

Azután - hejh, azután, bánom is én akár I - Ha a te helyedben vónék, én is víg
~i lesz - akár hogy lesz. vónék,
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Mindenki megértette a Jancsi szavát, , - Gyuri pajtás, áldjon meg az Isten,
hiszen tavasz óta egyre a Lidi sarkába járt. nem irigyl em a szerencsédet, de ' ha Lidi
De hiába, O tudta meg legelőbb, hogy Lidi engem szeretne és nem tégedet, ma nem
Kis Gyurit szereti.' . lennénk ketten a világon.

Félre állt az útjából - elmegy más - Jancsi belőled most a bor beszél.
faluba gazdag lányt keresni. Kapott is, hol- Nincs rajtam irigyeini való, hiszen talán
nap után lesz az esküvő. Ma este elment soha se lesz az enyém Lidi,
a korcsmába, hogy egy kicsit kimulassa -- Félre beszélsz Gyuri?
magát. Boros fejjel, aztán gondolt egyet, - Nem én, pajtás?
elvitte a cigányokat a fonóházba. Tudta, - Hát oszt, mi a baj?
hogy Lidi is ott van - vele akar még egy- - Az apja úrhoz akarja adni.
szer táncolni. - Úrhoz-e? hát hol az az úr, ide jöj-

A guzsalyokrólcsak nehezen akar le- jön, ha mer!
fogyni a kender - ki várná be annak vé-. - Látom Jancsi, hogy nem vagy
gét! A legények összenéznek és egy szem- eszednél - gyere hazavezetlek, ugyis vir-
pillantás alatt, lángba borúl minden rad már.
guzsaly. És Gyuri szépen átölelte a Jancsi de- .

A lányok sikoltoznak, a legények olt- rekát, az meg ráhajtotta fejét a Gyuri vál-
ják a tüzet, de csak akkor, mikor az egész lára és mint a kezes bárány, ment Gyurival
kender megpőrzsőlődőtt a guzsalyon. haza.

Azután táncra perdülnek a párok. Mire Gyuri visszatért a íonóházba,
Kopog a patkó, peng hozzá a sarkantyú - nem volt ott már se egy lány, se egy legény.
jobban forog a lány, mint az orsó. Húzza Zsuzsi néni édesen aludt a kuckóba, And-
a cigány - és a nótába bele-bele kurjant ris bácsi ráhajtotta fejét a Zsuzsi néni vál-
a legény. ' lára és aludt ő is. Bizonyosan mind a ket-

- Ujujuju, juju ju, Szebb a bárány ten-egyet álmodhattak. Álmodtak arról az
mint a juh! időről, mikor még ők is fiatalok voltak,

A .másik .meg: mikor még ők is szeretni tud tak és a'lábuk
- "Hacacáré, hacaca, ne hagyja kend, megbirta hajnalig a táncot.

ne hagyja." Gyuri lágyan megérintette Andris
Andris bácsi is felemelkedik a kuckó- bácsít.

ból és odaül Zsuzsi néni mellé, bizonyosan - Andris bácsi! térjen csak magához
az jutott eszébe: és hallgasson meg engem!

Hejh, mikor. én is igy jártam Zsuzsival. - Mi kell no! ,
Nem. is restelli még most se, úgy űltő - Kend ez éjjel olyat mondott, ami

helyében, ősszeűtőgetni a bokáját, kőzben- nekem nagyon elvitte a kedvemet.
közben nagyot csettint a nyelvével is, meg - A nótáriust gondolod?
az újjával is; mosolyogva fordúl Zsuzsi - .Ió, hogyeltalálta.
néni felé, de mikor meglátja annak ráncos - Hát Gyuri öcsém, én nem szalad-
vigyorgó képét, egyszerre magához tér, nék olyan szekér után, amelyik engem fel
megvakargatja a tarkóját s csak ennyít nem vesz.
morog magába: "Az árgyélusát, minek is - Honnan tudja kelmed, hogy nem
kell megvénülni= vesz fel?

Nézi tovább a táncot még álom se jön - Ugyan, csak nem gondolod, hogy az
egyhamar szemére. a gazdag tudós neked adja a lányát!

Pattog a húr a vonórúl - most a - Az a lány dolga, hogy hozzám
kontrás hallgat el, majd meg a primás, meg jön-eJ
esik még az is, hogy csak a brűgós huzza - Meghiszem azt, hogy Lidi most sze-
egyedüL Ok hárman már együtt nem bír-I ret téged, hanem az ilyen lány hamar meg-
ják, de azok ott párosával, soha se fárad- bicsaklik. Nótáriusné mindenki szeretne
nak bele. ' . lenni, de szegényember felesége senki.

Jó pajtások Gyuri meg Jancsi, tudják - Honnan tudja kelmed, hogy a
mi az emberségi És Lidi hol az egyikkel, nótárius elvenné Lidit?
hol a másikkal járja. - A falu beszéli öcsém!



- A falu szájára nem adok én sokat, I - Jó, no, de valami bolondot el ne
de kendnek Andris bácsi mindennapra ki- kövess, te Gyuri!

jár egy pakli dohány, ha szemmel tartja al - Ne féljen attűl, hiszen most akarok
nótáriust és nekem mindent elmond, amit megokosodni, Ellesem a Bizók uram tudo-
lát, amit hall. mányát.· .. 6
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- Nem sokra mész avval, én csak a - Mi lelt Gyuri fiam? szólt hozzá az
mondó vagyok. anyja. .

- Nem-e Andris bácsi! hogy gondolja - Semmi anyám, csak fáradt vagyok,
kend azt? mert egész éjjel táncoltam.

- Sok huncutság van abba, de én nem - Én meg Bizók uramnál voltam' egy
merek szólni, mert még lecsapat a bakter- kis beszédre!
ságról és éhen halok. ,_ Mikor?

- Andris bácsi, ha kend nekem ke- - Tegnap este.
zemrejár és én megkapom Lidit, akkor -- Osztán mit akart magátúl?
kendnek míg él, nálam lesz puha kenyere, - Kéri a házamat, hoqy adjam el nr ki.
meleg hajléka. A szent keresztre esküszöm, - És kend mit mondott?
hogy így lesz. - Hát biz én eladtam fiam!

- .Ió no, Gyuri, én hiszek neked. Be- - Eladta'a házát' Bízóknak az en tud-
esiiletes ember volt az apád is, együtt ka- 10m' nélkül?
tonáskodtunk, együtt éltünk békességgel a - Olyan árt igért érte, amilyet ál-
faluban, míg ő meg nem halt. Szólj no, hát momba se mertem volna reményleni ezért
Lidivel már rendben volnál? a rossz viskóért. Gondoltam, azon a pén-

-Csak úgy, mint magammal, ásó- zen vehetünk mi új házat is magunknak.
kapa sem választ el egymástól. - Hol talál kend itt a faluban eladó

- Akkor csak az apj ával kell majd házat?
elbánnunk. Nem lesz kőnnyű dolog', mert - 'Ha itt nincs, majd találunk más
vén róka az öreg. De ne félj semmit, míg Faluban.
engem látsz. . - Vagy úgy, most már kezdem érteni

Gyuri köszönt szépen és kiment az a dolgot. Bizonyosan az is bele van írva
útra. A friss levegőn egy kicsit magához a kontraktusba, hogy mink a faluból is ki-
tért és míg csak haza nem ért, azokon törte takarodjunk. Kend tán ebbe is belement?
a fejét, amiket hallott. .- Bele én édes fiam.

Lidi is valami olyasfélét beszélt, hogy - Akkor csak menjen kend édes
az apja kitagadja a jussából, ha nem anyám, ahová akar, de én nem hagyom el
akarna úrhoz menni. A bakter meg a nótá- a falumat pár száz pengöért, nem, ezért a
riust emlegette. vjlágért sem.

Szép szál legény a fiatal nótárius, igaz, - Igy gondolod, fiam?
hogy csak még amolyan segéd, de a falu - Igy én, édes anyám.
nagyon szereti és ha megválasztják jegy- - Erre lásd nem is gondoltam. No,
zőnek, nagy úr lesz belőle. Talán nem is ne fiam! itt a foglaló vidd vissza Bizók
járja, 'hogy ő útjá;ba álljon a Lidi szeren- uramnak, itt akarok meghalni én is.
cséjének. Az ő oldala mellett szegénység - Áldja meg az Isten, édes jó anyám,
vár. szegény Lidire, hacsak valami csudát - hogy így szeret engem.
nem tesz a jó Isten. Azt is gondolta, hogy Aztán zsebre tette Gyuri a pénzt is, a
kiássa az "Ördög kűtját" amelyiknek fene- szerződést is -és sietett át Bizókhoz.
kén hever a sok kincs, De "halálnak halá- Épen fölöstököltek együtt mind a hár-
lával h~l me.~.az, a!d ehh~z a kűthoz nyúl." man, Bizók, a fia, meg Lidi, a lánya.
Igy szol a jövendőmondás. Lidi úgy elsápadt, mint a fal, mikor

Arra is gondolt, hogy elmegy a Vár- Gyurit belépni látta. Jól tudta ő, hogy kis
hegybe az Argyilus királyfi elásott kincsét ckbúl nem lépi át Gyuri az ő küszöbüket.
felkeresni. De hát, az ő édes apja is ott II '-- Mi jót hoztál nekünk Gyuri fiam?
pusztult el, rászakadt a hegyoldal, mikor Kérdezi Bizók,
ott ásott. Igy lett az édes anyja özvegy, ő - Visszahoztam a pénzt, meg a szer-
meg árva. Azóta ő keresi meg kettőjüknek zödest. Édes anyám meggondolta a dolgot
a mindennapi kenyérre valót. Az is csak - nem adja el a házat.
szűkecskén futja, mire házasodjék meg - Talán kevesli érte a pénzt? Szívesen
hát? megpótolom egy százassal. #

Oly szomorú volt az ábrázatja, mikor I - Nem eladó az a ház, semmi áron.
az anyjához belépett. - És miért nem?
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- Mert még én is abban akarok meg-I god, hogy. még gazdag ember lehet belőled.
halni. - Tudom Bizók uram, hogy szegény

- Jaj fiam, az még messze van. Addig vagyok, de azért se a házam, se a becsüle-
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még nagyon kikezdhet téged a nyomorúság. I tem, nem eladó.
Ha most evvel a pár száz forinttal valami- a Gyuri szavára,
hez hozzákezdel, Isten úgy felviheti a dol- folytatta tovább.

Bizók szinte felszísszent
de azért csak csendesen

6*



- Gyuri fiam, ne bolondozz! Tedd
zsebre azt a szerződést. Ne itt van még
kétszáz pengő melléje. Hiszen én csak ja-
vadat akarom.

- Ha javamat akarja, akkor törülje
Ici azt a passzust a szerződésböl, hogy' ne-
künk el kell hagynia falut is. Nem vagyok
én se betyár, se zsivány, se gyujtogató,
hogy engem kiszállítsanak a falumból.

- Ugyan .Gyuri, legyen már eszed,
nem szólunk mi erről egy szót se. A magad
jószántából hagyod el a falut. Elmégy'
boldogulast keresni. Pár év múlva mint
gazdag ember jöhetsz vissza.

- Ha itt nem lehetek boldog, máshol
még úgyse. Ne szaporítsuk a szót, hiába.
Tépjük össze a szerződést és marad min-
den a régiben.

- Hát ha kényszeríteni foglak, hogy
elhagyd a falut? Vigyázz Gyuri, hogy ne
kerül j a kezem ügyibe. Elkerüld még a
házam tájékát is, azt mondom!

- Vigyázzon kend is Bizók uram,
mert a kend tudományánál erősebb az én
két karom.

Bizók erre felkapta a nagy kést, hogy
Gyurihoz vágja - de erre Lidi nagyot
sikoltott és eszmélet nélkül végig esett a
földön. csodát.

- Megölted a lányom, te betyár! ki- Hallgassa no! Ma este úgy. 8 óra
áltja a Bizók, De Gyuri nem hall, nem lát tájban hozzám üzen 'Bizók, hogy mennék
semmit, odahajolt Lidi felé, két karjával hozzája. - "Megyek" mondok "mindjárt".
felemelte a földről, lefeletette a kanapéra'j És mentem, A fia várt rám és mondja,.
Alig tudták életre kelteni szegény leányt. hogy az apja épen most imádkozik, de csak
Mikor Lidi magához tért, Gyuri vette a ka- lépjek be hozzá és ne szóljak addig,míg
lapját és szónélkűl ott hagyta Bizókot. ő nem szól hozzám.

Bizók pedig odahajolt a lányához, igért . Beléptem: A sz~b~ban csak eg~. szál
neki selyem szoknyát bársony pruszlikot, VIaszgyertya egett. Bizók egy nagy kőnyv-
sok pántlikát csak szóljon már valamit. ből imádkozott. Alig győztem bevárni a
Még az életét' is oda adta, volna érte, ebben végit. Nagysokára azt mondja:
az órában, de mikor jobban lett Lidi ~ - Bartos uram, ez este magáról adtak
szemeláttára ököllel fenyegetett Kis Gyuri hírt nekem a lelkek. Ahogy itt imádkozok
háza felé. 'a nagy könyvből, látom, hogy a maga háza

- Elpusztítlak, koldusbotra juttatlak, tájékán megjelennek a zsiványok. Azt is
te kutyafajzat! Lidi ezután nem is ment a látom, hogy az istálón se lakat, se kulcs.
Ionóházba, majd két 4étig. Gyuriról se hal- - A zsiványok betörnek, ráülnek az egyik
lott semmi hírt. lovára és most nyargalnak vele - merre

Találgatfák is a fonóházba, hogy mi - csak - merre? Lássa erről nem akar-
lehet ennek oka? I nak a lelkek beszélni. Menjen most haza. '

--.:. ~eteg. az a !ány, - higy!étek ~l, é~ ha ~gaz, amit most e.!mondt!lm, jöjjön
elyan mar rnint az arnyek. Mondja Juhs.! VIssza es hozzon 10 pengőt magaval a pur-

- Ho] láttad? kérdezik a többiek. gá~ériumban szenvedő lelkek megváltására.
- Nála voltam. Azt mondja, tovább l' Akkor majd megmondják azt is, hol van

egy hétnél nyomta az ágyat, most már job- a lova?" .

ban van, de nincs ereje egész este itt űlni,
Hallja e szókat Andris bácsi is. Nincs

maradása. Ott hagyja a Ionóházat, hogy
Gyurihoz menjen. útját a kertek alá veszi,
hogy senkivel se találkozzék. Ahogy megy-
mendegél, hangos beszéd üti meg a fülét.

- Ni, ni, mintha a szomszédom szava
volna.

Hát csakugyan az. Épen szembe jön
vele.

- Hová - hová, szomszéd gazda ily
későn este?

- Megyek a lovamért.
- Hát hol a lova?
- A Somosdűlőbe,
- Hogy' jutott oda?
- A zsiványok vitték el.
- Honnad tudja azt kelmed? '
- Bizók uramnak 'jelentették meg .a

a lelkek.
- No ez már aztán valami. Nem mon-

daná el, hogy esett ez meg?
- Tartson velem, elmondom .....úgy se

kell nagyon sietni, úgy mondták a lelkek.
Andris bácsi kapott rajta, hogy valamit

megtudjon a Bizók tudományából és ment
a szomszéddal a lóért.

Beszél je el no szomszéd azt a
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Hazame~yek, hát szórűl-szóra- úgy va~, I é!ielláttam,. me&hallottam, =.me~erősített
ahogya tudos ember megmondta. Az egYIk hitemben, Es elmondta szorul-szora azt,
lovam nincs az istállóban. amit neki a szomszédja elmondott.

- Kend meg sietett vissza a 10 pen- - Gyuri te, neked minden áron be'
gővel. kell a tudós szobájába lopódzni és kilesed

- Siettem ám] Csakhogy nem is volt a tudományát.
10 pengöm. Felvertem érte a korcsmárost, -'Nem megy az olyan könnyen.
az adta jó kamatra a pénzt. - Segít neked Lidi, csak hallgas rám.
. - Akkor aztán megnyilatkoztak újból Avval ment egyenesen Bizókékhoz,
a-lelkek?, Hejh, de szerenesés órában tudott

- Meg. A somosi dűlőbe egy fához Andris bácsi oda menni. Lidit egyedül
van kötve a szegény ló. A zsiványok csak I találta. .
hajnalba mentek - Lidi lel-

• volna érte, mert kem, nagy a baj,
most másutt akadt ha te nem segítsz.
dolguk. soha sem láthatod

- Azt mond- többet Gyurit.
ja kend, mind a - Ne ijesszen
hárman otthon vol- úgy rám Andris
tak, mikor kend bácsi.

. Bizóknál járt. - No hát se-
- Otthon liát! gitel-e nekünk?
- A fia is? - Már hogy-
- Hiszen vele ne, csak tudjak.

beszéltem legelőbb - Ide hall-
- Mikor ki- gass! Gyurit be

jött tőlük, 'akkor kell juttatnod az
is látta a fiát? apád szobájába.

- Nem néz- - Ments Is-
tem én akkor se- ten! Andris bácsi.
merre - siettem - Már pedig
a lóért. úgy lesz.

Andris bácsi - Féltem
megcsóválta a fe- Gyurit.
jét, sehogy sem - Majd el-
tetszett neki ez a dugjuk jól őt. Van-
dolog.De nem szól- e valami olyan hely
hatott semmit se, a szobában, ahol
mert épen akkor Gyuri elbujhatna?'
nyeritett egyet a , Albán család ünneplőben. - Ott áll egy
szegény ló, hogy vén láda, de az
gazdáját méglátta. Ott volt bíz az, úgy I tele van az édes anyám ruhájávaL
mint mondva volt, egy fához kötve. - No hát, te kiszeded onnan a ruhát.

• Hazamenet egész úton hallania kellett, I aztán fúrsz rá két lyukat, hogy Gyuri ki-
hogy áldja, hogy dícséri a szomszédja nézhessen rajta.
Bizőket. - Van azon elég repedés. Mpndja Lidi.

Andris bácsi alig győzte bevárni, hogy - Antúl jobb. Holnap este, ha az
Gyuríval beszélhessen. - Oda is ment egye- apád elmegy hazulról, te egy kis fenyő-
nesen. ágat szúrsz a kapu fölé. Gyuri ezt meg-

- Gyuri te! .mondanék valamit. látja és hátúl a kertek alatt ide jön: Te a
- Mondjon csak Andris bácsi.. ládába dugod, kulccsal lezárod és Isten
-- Te Gyuri! én alighanem jó nyomon oltalmába ajánlod. A többi már a mi dol-

járok. Tudod, már rég a gyanúm, hogy gunk.
kutyaság a Bizók tudománya, de amit ez - De ha baj lesz belőle?
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- Azt akarjuk, hogy legyen, de se, Az 'anyóka szólni se mer. Bizók meg
neked, se nekünk. valami port szór a serpenyőbe, amitől még

- Talán az édes apámnak? jobban sereégett a parázs és olyan füst
- Annak se, támadt, hogy még a Gyuri szemét is marta
- Igazán mondja? a nyíláson áto Aztán kinyitotta azt a nagy
- Igazán hát. kőnyvet és olvasni kezdett belőle - pedig
- .Ió no, legyen úgy. egy betűt se láthatott.
Másnap délután le se vette Gyuri a Elkezdi:

szemét a Bizók kapujáról -- Lidi meg úgy -- Kend tegnap, mikor megfejte a
járt-kelt, mintha valamit keresett volna. Riskát, bement, lefeküdt, egyet sóhajtott
Az apjának is szokottnál több dolga volt- és a Riskára gondolt.
ma. Örökké volt valami beszélni valója a -- úgy - úgy - bólintgatott az asz-
fiával. Nagy későn, csak úgy 6 óra felé szony.
tudott csak egy kis kártyázásra a jegyző- - Aztán elaludt. úgy éjfél tájt azt
ML. elmenni. álmodta, mintha a Riskát bőgni hallaná, de

Alig tette ki Bizók uram a lábát, már kend lusta volt, hogy utána nézzen;
ott volt a kapu felett a fenyőág.- Szerelmes Jézuskám bocsásd meg

Lídi kint várt, Gyurira és sietve tusz- szőrnyü bűnöm, de teljesen úgy volt.
kelta be a szebába. Az üres ládába ké- - Akkor vitték el a Riskát. Azután
nyelniesen elfért Gyuri. úgy szerettek vezették, vitték ..... de tovább nem mond-
volna nevetni ezen a furcsa kalickán, ha liatom, hogy merre, mert előbb nem nyilat-
nem lett volna oly nagyon szomcrú e4.:.,a koznak meg a lelkek, míg egy elkárhozott
dolog. lélek felszabadítására le nem tesz kend 10

- Meg ne mozdúlj Gyuri lelkem. pengót.
Nagy kendőmmel béleltern ki a ládát, hogy - Csak 7 pengöm ivan össze-vissza,
ha mozdúlsz, ne hallassék oly nagyon. elvesz a Riskám, jaj mit csináljak? Az öreg

- ügyes lány vagy te Lidikém! En- megint a könyvbe nézett azután így szólt:
gemet se félts valami szörnyen nagyon. - Ajó lelkek megelégednek most 7
Világéletbeh nem volt, jobb ülőhelyem. pengővel. csak tegye le kend ide az asz-
Párna alattam, kendő körültem. Nem bá- talra, a szentelt gyertya mellé, a 3 pengőt
nom, ha sohase nyitod rám a ládát. meg azután fogja elhozni, ha a Riska elő-

- Nyikorog- a kis kapu - hamar le- kerül.
zárom a ládát] Újból égnek ernelte szemét és tovább

És csakugyan, alig zárta le Lídi a lá- beszélt:
dát, már bent volt az apja. ~ Most már látom merre vezettek.

-- Mil csináltál itt lányom? Hét kerten, hét dűlőn át, a kis cserjésbe.
- A ládában kerestem valamit. Ott a hetedik fához kötötték. Siessen kend
- Aztán jól bezártad-e? érte!
- Be-be édes apám itt a kulcs is. A szegény asszony nem mondatta két-
De Bizók nem kőnnyen hisz. Odament szer ezt magának. Futott, ahogya lába

a ládához, kétszer is megemelte a tetejét, bírta. De mikor az ajtót betette maga után,
hogy jól van-c elzárva. . a szomszéd szobából valaki lármázni kez-

Szegény Lídi csak úgy reszketett az. dett, az őregre:
ijedtségtől,' hátha enged az ócska zár - - Hát nem mondtam kendnek, hogy
kinyilik a láda, jaj, mi lesz akkor? Hála', a Berkesné tehenét az erdőbe vittem és a
Isten, nem történt baj. Lídi kimehetett. biró ökrét kötöttem a cserjésbe. Minek té-

Bizók pedig meggyújtott egy szál vesztette össze! Mindent elront márkelmed! '
viaszgyergyát. - egy nagy serpenyőbe - ülj lóra fiam és siess! vidd el a biró '1
parazsat szedett a kályhából, azt letette aa I ökrét a Semes-völgybe. Berkesné. úgyis
asztalra, azután magára borított valami visszajön, ha ott nem talál semmit, én meg
f~~ete leI?edőfélét, a polcról Ievett egy nagy I a~t ni.o~dom, hogy ~ h.~ányzó.3 pengő .~si-
kőnyvet es azt forgatta csendesen. I nalta a zavart. Elkuldom majd az erdőbe.

Most megnyílott az ajtó és egy el-I . - Szegény asszony, most kend miatt
szontyorodott anyóka lépett be rajta. hiába fog járni. ' .
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--..:.Ne beszélj - csak siess, mert mínd- - Jaj - jaj, oda a Riskám! Mit te-
járt itt lesz a biró is. gyek?

Úgy is volt, Berkesné után a biró lépett - Hozza el a 3 pengöt, mert nem sza-
be. Vele is úgy cselekedett Bizók, mint bad híjának lenni. Igy mondják a jó lelkek.
Berkesnével, csakhogy tőle már 20 pengót - Elhoztam - itt van - csak mondja
kért. hol a Riska .•

"No vén huncut, gondolja Gyuri a lá- - A Riska az erdőszélin egy fához
dában, most már elle stem a tudományodat, van kötve. Menjen érte, mert már nagyon

~ csak még azt a nagy könyvet tudjam meg- bőg,
keríteni." Szedte lábát Berkesné. Bizók most már

Leste, hova teszi majd Bizók a hamar rendbe tett mindent. Aztán kiment.
könyvet. Nem telt bele egy fél óra, Lidi lépett

Bizók meg szépen levetkezett, a ser- a szebába. Hamar kinyítoUa a ládát.
penyöből a parazsat visszaszórta a tűzbe, a - Fuss Gyuri, ahogy tudsz, mert
könyvet a tokjába dugta, azt meg a polcon rnindjárt itt lesz apám. Gyuri kibújt a lá-
lEghátul, a többi könyvek fölé tette. Azu- dából. Alig tudott a lábára állni, úgy meg-
tán nyújtózott egyet, rágyújtott a pipajára dermedt.
és vígan fűttyőrészni kezdett. Tehette, mikor - No Lidikém megokosodtam én is,
ily betyárségért 30 pengő verte a markát. de azt a könyvet ott legfelül mégis magam-

Gyurinak szinte a torkát Iojtogatta a mal viszem, hogy teljes legy~n a tudomá-
szó. Úgy szeretett volna rákiáltani a vén nyom. Avval lekapta a könyvet a polcról,
lókötőre: "Vissza avval a pénzzel, ne tegye még csak-búcsút se vett Liditöl, szaladt a
a bugyelárisába." - De hát szólni nem kertekenkeresztül haza.
mert, Bizók meg szépen kisimogatta a gyü- Épen vacsorára várta Gyurit az anyja,
rött forintokat és egy nagy bugyelárisba de Gyuri egy falatot se tudott lenyelni, oda
tette, azt meg a könyv alá. állt a lámpa mellé és elővette azt az őr-

41' döngős nagy könyvet. Úgy reszketett a
Jól tudta Gyuri, hogy ő addig ki nem keze, mint a kocsonya, mikor a könyvet ki-

szabadúl, míg Berkesné vissza nem jön. nyitotta. Jaj, mi lehet abba?
Abba pedig beletelhet .egy óra. Nézi '- nézi, hát alig hisz a szemének.

Volt ideje azok felett gondolkozni, hiszen ez csupa história királyokról, meg
amit most hallott és látott. Hej, hogy meg- b b k 1 Al d
örül ennek Andris bácsi. De mi hasznát egyé em ere rő . ig tu ja letenni ke-
vegye már most ő ennek a huncut tudo- zéből, oly szépen van ott ·megírva, hogy

vertek meg a németeket a magyar ok. Talán
mánynak? Ilyent ő meg nem cselekedne a reggelig is elült 'volna mellette, ha Andris
világ minden kincséért sem - tán még bácsi be nem lép.
Lidiért se. No, majd Andris bácsi eliga- _ No Gyuri, hát élve .kerűltél ki?
zítja a sorját. - Élve, hát. Elhoztam magammái

Igy, meg arnugy hányta vetette a gon- még a tudós könyvét is.
dolatait Gyuri, míg egyszer látja, hogy - Az árgyilusát, 'csak talán nem!
Bizók újból parazsat szór a serpenyőbe. - Itt van a kezembe.

No hála Istennek! sóhajt egyet - No ennek csak hasznát vehetjük.
Gyuri. - Hasznát bizony. Megtudunk sok

Jó orra van az öregnek, megszagolta, szép históriát belőle.
hogy az udvaron jár már Berkesné. - Ej ne, ne mond Gyuri!

Hogy sírt, hogy jajgatott szegény asz- - Szebb históriák vannak ebben, mint
szony, még a kő is meglágyúlt volna halla- a milyeneket kend szokott a fonóházban
tára. Csak Bizók ült kényelmesen és 01- elmondani.
vasott a nagy ~önnyvből, mintha ő nem I - Mit beszélsz Gyuri?
volna c;>kasemminek. - Azt, hogy nincs ebben a könyvben

Mlk?r l?erkesné belépett, szóhoz se egy sor se a Bizók tudományából.
engedte jutni, már beszélt a nagy könyvből. - Hát akkor honnan szedi elő?

- Kelmed nem lelte meg a tehenét - Ide hallgasson kend, ilyet se hallott
Berkesné. még a világ.

•
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És sorjába elmondta Gyuri, Andris - Ha bennem nem bizol, akkor Gyu-
bácsinak, hogy miket látott és miket .hal- riha csak megbízhatsz.
Iott ő. . - Hová visznek Andris bácsi?

- No Gyuri, mondja Andris bácsi, - Elrejtlek, hogy még a madár se ta-
mikor végig hallgatta a dolgokat, - ha ez [láljon rád.
így van, akkor most te fogsz felcsapni tu- - És azután?
dósnak. - Azután apád keresni fog, mint Ber-

- Hát már hogy termék ily kutya- kesné a Riskáját, de mink csak akkor
ságot? I adunk ki, ha beleegyezik a Gyurival való

- De megteszed ám! Ellopjuk mi is! hazasságodba,
Bizóktól azt, atm - Nem fog ez
nekilegkedvesebb, oly könnyen men-
- majd ide jön ő ni, lelkem Andris
is könyőrögni, de' bácsi.
akkor a purgáté-
riumban szenvedő
lelkek legyenek
hozzá irgalommal
- de mi nem le-
szünk.

- Minek ne-
k~m a Bizók lova,
tehene?

- De a lánya
kéne úgy-e ? no
csak bizd rám -
majd jóra fordúl
most már minden.

Andris .bácsi
újból kileste, mikor
van Lidi egyedül
otthon és beállított
hozzá.

- Lidi lelkem
érted jöttem, szedd
össze kis holrnics-
kádat, velem jössz
ez este.

- Hová Andris
bácsi? '

- Ejnye lel-
kem, hát nem tud-
nád egy pár napra
rám bizni magadat?

- Egy pár napra magához menjek?
Itt hagyjam apámat?

- Előbb-utóbb mégis csak itthagyod
és inkább a Gyuri kedvéért, mint a másé-
ért.

- Andris bácsi mit akar velem?
- Ha nem jösz jó szántodból, akkor

az éjjel ellopunk téged.
Mit akarnak - jaj, mit csinálnak

velem? Hajtogatja szüntelen Lidi.

Gróf Batthyány Lajos emlékszobra lkerváron.
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Ne félj
semmitől. Ma este
érted jövök, légy
készen.

Szegény Lidi
elbújt a kamarába,
hogy ott jól kisír-
hassa magát. Soha
még ily keserves
napja nem volt.

- Jaj de árva
.vagyok, jaj de nin-
csen senkim, aki-
nek elmondhatnám
bánatomat. Ta-
nácstalan szegény
vagyok, szegé-
nyebb az útmenti
lapunál, akit min-
denki félre rúg.

Igy panaszko-
dott szegény Lidi,.
de csak a jó Isten
hallgathatta nagy
keservét.

Estére batyu-
ba kötözött egy
kis fehér ruhát,
zsebébe tette meg-
kuporgatott pén-
vetett hittel vártazccskéjét és Istenben

Andris bácsit.
Jött is, mihelyt éjszaka borúlt a falura.

Lidi a kert alatt várt rá.
- No galambom, most odaviszlek.

ahol még soha sem voltál. A felső végen
van egy kis bakterház - senki se lakik
benne, mert nekem hála Isten van házam.
No hát azt készítettem el neked. Gyere no
szaporán.
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De Lidinek mintha ólmot kötöttek még szépen köszöntötte is a kétségbeesett
volna a lábára, alig bírta emelni. Mire a Bizókot.
kis házikóhoz értek, színte összeesett a Iá- . Bízóknak szemet szúrt a Gyuri jó
ra dságtól, kedve. Ha Lidi meghalt volna, vagy elve-

Andris bácsi bevitte, kétkezével, meg- szett volna, akkor nem lenne ily jó kedve
'vetette neki az ágyat és befektette Lidit. Gyurinak. - Igy tehát nincs Lidinek
Világosságot nem Ryújtottak, hogy meg ne semmi baja és csak Gyuri tudja a faluban,
tudja senki a rejteküket. hogy mi van Lidivel,

- No Lidikém most aludj ad ki maga- Át is űzent hozzá, hogy jönne el pár
dat. Vigyázok én rád egész éj jel, mint a szóra. Gyuri meg vissza üzente, hogy neki
szemern fényére. Itt van akár egy hétre épen olyan út odáig, mint Bízóknak idáig.
való ételed is, de ki ne mozdúlj a házból, Jött is Bizók.
hogy valaki meg ne lásson. Most megyek Mikor Gyuri jönni látta, hamar besö-
az órát fújni, de mindég benézek hozzád. tétitette a szobát, meggyújtotta a viasz-

Lidi csak a fejével integetett, hogy jógyertyát, parazsat tett a serpenyőbe, ma-
lesz, mert szólni nem tudott. gára borította az anyja szoknyáját és ke-

Soká elkerülte szemét az álom, de zébe vette a nagy könyvet, úgy várta Bizó-
reggel felé mégis csak elaludt. Már jól kot,
fent járt a nap, mire felébredt. Bizók az ajtót szélesre nyitva kopog-

Maga volt. - Sehol egy lélek. Az ab- tatás nélkül lépett be a szebába.
lakból csak az erdőt láthatta. A fák oly - Hol a lányom! gazember! kiáltá
szomorúan bólingattak feléje, hogy Lidi es'- Gyuri felé.
meg sírva fakadt. Gyuri csak hallgatott, egy marék szé-

Sírhatott is annyit, amennyit kedve namurvát vetett a serpenyőbe és az elkez-
tartotta, mert estig úgy se jött felé senki. dett füstölni, pattogni.

Kilenc óra -tájba beállított Andris Bizók nem tudott szóhoz jutni az
bácsi. ámulástól.

- Keres-e az apám? - Ez volt Lidi - Kelmed a lányát keresi Bizók uram.
első szava Andris bácsihoz. -- Ne korriédiázz gazember! Hol a

-' Már minek keresne, ha ő tudós, lányom?
akkor tudhatja azt is, hol vagy most te! Gyuri ég felé emelte szemét és így

Csakugyan Bizók nem mert Lidi után folytatta tovább:
tudakozódni, hiszen akkor vége a tudomá-.. -t,tHallja kend Bizók uram a lelkek
nyának. uzene e :

Ha ő meg tudja mondani, hogy kinek I - "Bizók uramat mi tovább nem SZ(Jl-
hol az ökre, lova, tehene, akkor hogy mer- g~ljuk, hanem hozzád pártolunk Kis Gyuri.
jen ő a saját lánya után mástól kérdezős- Bizók pedig nagy gonoszságáért akasztó-
kődní. fára fog jutni, lelkét meg elviszik az őrdő-

De mikor se este, se másnap reggel ~ök a pokol fenekére.
nem jött haza Lidi, bizony az egész szom- - Hallgass Gyuri, hallgass!
szédság hallhatta, hogy siratja jaj szóval - De még megkőnyőrűlűnk rajta, ha
Bizók a lányát. ide a viaszgyertya mellé leteszi neked a

El is csodálkoztak ezen szörnyű mód lányát.
felett, de szólni hozzá csak nem mertek. ~ Hiába rémítgetel, úgy se adom ne-

Másnap tűvé tette Bizók az egész fa- ked Lidit,
lut. A nótárius két pandúrral bejárta az Gyuri tovább beszél.
egész környéket, a Kis Gyuri házát, ió hogy - "Ha nem adja neked a lányát, ak-
szét nem szedtek, úgy kikutatták: de Gyuri I kor mondd meg a szolgabirónak, hogy ki
meg az anyja is égre-földre eskíidőztek, lopta el a Berkesné tehenét, a biró ökrét,
hogy vakúljanak meg, ha Lidit két nap óta meg sok egyéb mást.
látták. Gyurinak szörnyű mód tetszett ez - Honnan tudod te mind ezeket·
a dolog és oly víg volt, hogy nem átalt a Gyuri?
Bizók háza előtt nóta szóval elmenni, de - A lelkek épen most mondták el és

•



ebben a könyvben szépen meg is vagyon
ez irva.

- Elloptad a lányomat is, a kőnyve-
met is, most még a becsületemet is el aka-
rod venni?

- Mindent vissza adok, csak a lánya
maradjon nálam.

- Gyuri nézd csak, kérj tülem akár
mit, csak a lányom add vissza. Most kér-
lek, de ha nem hallgatsz meg, törvényre
adlak.

- úgy lesz jó, csak adjon kend tör-
vényre, legalább akkor én is elmondhatom,
milyen szép mcsterség az a tudósság. EI-
lopni más jószágát, azután jó pénzért meg-
mondani, hogy hol van?

- Jaj végem van. Gyuri fiam mit
akarsz tűlem?

- Csak a lányát adja nekem, akkor
nem csinálok semmi zavart kendnek.

9

- Oda adom, oda no, csak ígérd meg
hogy örökre elhallgatsz ezekkel a dol
gokkal.

- El én, de annyit mégis mondok
hogy kend ne folytassa tovább ezt a mes
terséget s tegye jóvá elkövetett gonosz
ságait.

- Dehogy folytatom, öreg is vagy ol
már ehhez, békesség kell nekem.

Folytassam-e tovább? Minek? A töb
bit mindenki magától kitalálhatja,

Ország-világra szóló lakodalom lett ;
dolog vége s aztán hosszan tartó boldogság

De a falu még most is töri azon a
eszét, mért hagyta abba Bizók a tudós mes
térséget és hogy tudta Gyuri oly kőnnyi
szerrel Bizók Lidit megkapni?

Hát csak törjék rajta az eszűket. éJ
nem mondom el nekik.

A déli ebédet végeztük el épen,
Nem volt egyéb hátra: imádkozni
S mindnyájúnk nevében
Az idősebb gyermek
Hálát ad Istennek;
A legkisebb pedig az anyja ölében
úgy aludt el szépenl

I Ebben is, abban is, fürgén forgolódom~
szépenl Régi szokott módon: •

Ime belől hallok
Mind zajosabb hangot;
S gondolom: fölébredt s megunta a baba
M ulatni egymaga!

Puha bölcsöjébe teszi le az anyja,
Dunnáját, párnáját szepen rendbe hagyja,
Lassadán ringatja.
S még egyszer mindnyájan,
Csöndesen, vidáman,
Megnézzük a babát, s ott hagyva magára,
Megy kiki dolgára.

De mi kedves e zaj? Hallgatom, hall-
" " [ga tom

Vigyázva benézek a nyitott ablakon
Csenddel, hallgatagon:
S mit látok, mit látok!
Egész menyországot:
Anya s gyermek mosolyg

Pajzánhodnah, játsznak!

szem~be egy
[másna~

Serény nőm a házban rahosgai, szedeget,
Szép sorjába, rendbe, szerteszét lfányt- Odafut hozzájuk az idősebb gyermek,

vetett I S odabent most h á r m a n még nagyob,
Ruhát s más egyebet; " [zajt vernek
Míg a nagyobb gyermek, Együtt úgy örvendnek! . . . "
Kii könnyebb tehernek - Nem nézheiem, i s». nem,
Vallhat már a család, - tipeg elé-hátra Orömük' irigylems
Ki-be a szobába. Bemegyek én is, hogy öröm tengerében

Úszunk m i n dan é gye 'nl ...

Míg künn végzem én is ha mi akad,
[dolgom, Petrouics Pál.
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Bognár Endre
a magyarhoni evang. egyetemes egyházi gyámintézet új elnöke.

Emberbálványozás nem a mestersé- arra, hogy vezetökűl válasszon, Ezzel az
günk, mert azt valljuk, hogya nyert talen- eljárásunkkal azt is szerétnők elérni, hogy
fumokat felhasználni, azokkal híven sáfár- a "Luther-Naptár", amellett hogy épít és
kodni kinek-kinek kőtelessége. Ezzel az szórakoztat, - egyúttal egyházunknak év-
-elvíinkkel épenséggel nem ellenkezik az az könyvévé, valóságos Almanachjává legyen.

Bognár Endre
az egyetemes ev. gyámir,tézet uj elnoxe .

eljárásunk. hogya Luther-Naptárban egyes I Azok között a férfiak között, akik nem
különös alkalmakkor képben és írásban csakhogy nem maradhatnak ki Iolvó évi Nap-
megemlékezünk azokról a kíváló férfiak- I tárunkból, de akiket az elsők sorában kell
ról, akik fokozott hüséggel töltik be tísz-I említenünk, méltó helyet foglal el Bognár
tüket és akiket egyházunk méltóknak tart Endre. lovászpatonai lelkész, akit az egy-
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házkerületi gyámintézetek bizalma' az egye- 'lógiát Sopronban és Bécsben végezte. Ta-,
temes egyházi gyámintézet elnöki székébe nulmányainak végeztével elöször nevelős-
emelt. A, kitüntetés nagyságát különösen ködött, majd mint segédlelkész három hó-
jellemzi az a körülmény, hogy ezt az állást napig Vadosfán működött, mikor az őri-
rendesen pűspökök töltötték be, akik most szigeti gyülekezet választotta meg lelké-
már egyre fokozódó püspöki teendöikre, szévé, ahonnét egy év műlva Lovászpato-
nagy elfoglaltságukra való hivatkozással nára hívták meg, ahol mindezideig mint
ezen önmagában is nagy jelentőségű tiszt- hiveinek hűséges pásztora buzgósággal
ségre már nem vállalkoztak. Igy megfele- tölti be tisztét. Irodalmi téren is sikerrel
löbb, rátermettebb egyéniséget Bognár End- működött. A "Gyámintézet" c. lap szer-
rénél az egyetemes gyámintézetí elnökségre kesztésén kívűl megírta a magyarhoni
egyházunk nem találhatott volna. evang. egyetemes gyámintézet második

A gyámintézet az a munkatér, ahol huszonöt évének történetet. A dunántúli
leginkább szűkség van a szív és az ész egyházkerület megbízásából kiadta Luther
összhangzatos műkődésére. A szívnek kell kiskátéjának magyarázatát: írt konfirmán-
meglátnia, megéreznie a bajt, a nyomort, dus-kátét és "Kis tükör" címen egy, ke-
az észnek pedig keresnie a helyes utat és resztyén családok házi épülésére szánt
módot, amelyen legcélszerűbben lehet be- könyvet.
hegeszteni a sebeket. erösíteni a gyengét Cikkűnket azzal fejezzük be, hogy egy-
s talpra állítani a beteget. - Bognár házi gyámintézetünket, mely a szegény-
Endre erre a munkára született, mert ő sorsú evang. gyűlekezetek támogatását,
valósággal a szívnek és az észnek az em- Ielsegélését tekinti fö feladatának, a hit-
bere, még pedig úgy, hogy szívében ész, rokonok meleg pártolásába ajánljuk azzal
eszében szív van. Egyéniségének lényege a kérelemmel, hogy egy vasárnap se men-
ugyanis ez: meleg kedélyben okosság. Igy jenek ki a templomból anélkül, hogya
méltán várhat töle sokat egyetemes gyám- gyámintézeti Iádácskába legalább egy pár,
intézetűnk, mert valamint az' évek hosszú fillért ne vetnének. Azt hisszük, hogy e
során át általa szerkesztett "Gyámintézet" cikkben ezzel a felszólítással okozunk' az
c. lapba éles eszét, meleg szívét teljesen egyetemes gyámintézet új elnökének leg-
bele vitte, úgy mint az egyetemes gyámin- nagyobb örömöt. Adja Isten, hogy sokáig
tézeí elnöke a nagy munkatéren is ugyan- munkálkodhassék s a gyámintézeti ügy fo-
azt fogja cselekedni. kozatos fellendülésének és virágzásának

Életrajzi adataiból közöljük, hogy kő- még sokáig örvendhessen.
zépiskoláít Győrött és Sopronban, a theo- H. L.

A.z evangeIikus Nadasdyek.
Sárvár, az egykori magyar Wartburg számos más nagy urodalommal együtt a

ez évben fényes ünnepélynek volt szín- Nádasdyaké.
helye. A régi kastély mostani urát, az új A nádor' és felesége, kiknek arcképeit
bajor királyt üdvözölte a város és vármegye a bécsi és Iraknói képtárakból sikerült meg-
a legnagyobb lelkesedéssel. szer eznűnk," példás szép családi életet élt.

Ennek a várkastélynak a hazai' refor- Sárvári udvaruk a magyar műveltség kőz-
máció történetében is kíváló szerep jutott. pontja volt. Nemcsak Sylvester, Dévaí és
Sárvár, melyet képekben is bemutatunk, Abádi magyar reformátorokat találjuk ott,
a középkorban a Kanizsay család tulaj- hanem Sárvárott élt és ott halt meg Tinódi
dona volt. Az utolsó Kanizsay leányt, ür-I Sebestyén is, a magyar lantos. Nádasdyék
solyát Nádasdy Tamás nádor (1498-1562) zenekedvelö család voltak. A feleség a
vette feleségül és ily módon lett Sárvár lanton játszott, a férj pedig egy régi ma-

*) Kedves kötelességünknek tartjuk, hogy Herceg Galantai Esterházy Miklós m. kír. főpohárnok mester stb, úr ö Iömél-
toságának rendkivül szives elözékenységét e helyen kiemeljük és nyilvánosan is megköszönjük, aki nem csak engedélyt adott
arra, hogy Nádasdy 'I'amásné Fraknö várában őrzött olajfestményü képének eddig ismeretlen produkcióját közölhessük, hanem
mindjárt kegyes volt maga lefényképeztetni s a fényképet a nyomtatáshoz szükséges klisé elkészíttetése céljából megküldetni.



gyar nóta ernléket hagyta fenn levelében:
Hozd el, gazda, hozd el
Az Szeremnek borát:
Noha nincsen pénzem,
De van emberségern.

tiszteletre méltó mátrónája a reformáció
korának. A régi magyar nagyasszonyok
igazi mintaképe, Bátor hitvallásban még
férjét is felűlmulta. Igaz nőiesség és házi-
ass,ág, hazaszeretet, hitbuzgóság. áldozat-

Nádasdy Tamás.

Uj szigeten iskolát épített, nyomdát ál-
lított, felesége pedig szegény diákokat se-
gélyezett. Kanizsay Orsolya ki az Ostffyak-
kal származik egy törzsből, egyik első

készség és nemeslelkűség voltak legszebb
erényei.

Nádasdynak a vakbuzgó Ferdinánd
király mellett nehéz volt evangélikus
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hitét megőrizni, de azért egész udvarnépé- Egyetlen fiú örököse maradt 1. Nádasdy
vel hű maradt Lutherhez. Nővére Anna, Ferenc (1555-1604), akit nagy gonddal
fivéreKristóí, tisztjei: Sárkány Antal, Per- neveltek. Sibolti Demeter jeles papunk volt
neszit György, Szentgyörgyi Gábor, udvari a nevelője. Országoshírnevű törökverő hős
orvosa Kőrősi Gáspár, Tinódi, alantos, I volt ez is. Testileg is oly erős, hogy Iélke-

Nádasdy Tamásné, szül. Kanizsay Orsoly.

mind evangelikusok voltak. A nádor mint zével felkapta a törököt. Tréfásan öt magát
hős hadvezér és bölcs államférfiú egészen is fekete bégnek nevezték. Otthon a családi
haláláig híven szolgálta hazáját. Egervárott körben azonban szelíd, vallásoslelkű, bib-
1562.halt meg, tetemeit később a lékai sir- liát olvasó édesapa volt. A csepregi kol-
boltba vitték át. [Iokviumon ő elnökölt és ő hivta tábori pap-
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nak maga mellé a híres Magyari Istvánt. férjet szerzett gróf Forgách Ádám szemé-
Felesége, a hirhedett Báthory Erzsébet, lyében s ezen azáron azután át is térttette.
akit lelki betegsége tett kegyetlenné, sok E hitárulás miatt saját fia és udvarnépe is
bánatot szerzett néki. fellázadt ellene. Nagy elkeseredésében a,

Az evangelikus Nádasdyak sorában 'nép Kereszturott és Sárvárott még gyújto-
Ferencnek unokaöccsét, a fentebbi Kristóf-\ gatással is tűntetett ellene. Az anya csúf
nak fiát, ifjabb Nádasdy Tamást is meg kell példáját azután fia, az ifjabb Nádasdy Fe-
említenem, aki mint Kőszeg, Kabold, Eger- rene is (1623-1671) követte, ki a- nádor
vár és sok más helynek ura tett nagy szol-Ileányát, a szép Esterházy Juliát csak hite-
gálatot egy- hagyása árán
házunknak. kapta meg.

Ferenc': Az apostaták
nek Nádasdy szokása sze-
Pál (1598- rint azután

,1633) volt a kegyetlenül
fia. A soproni üldözte előb-

'Mock Jakab bi hitfelcit.
nevelte. Mint Csejte várá-
iskolás fiú fo- ban a protes-
lyamodott táns könyvek
börtönben közt abibliát
ülő anyjáért. is tűzbe
hogy ki ne hányta. Ez-
végezzék. Ö ért nevezte
is egyházát őt a soproni
szerető mű- Vitnyédy gú-
velt és vallá- nyosan bib-
sos lelkű fér- 'liasütögető-
fiu volt. nek. A Wes-

Révay Pé- selényi-Iéle
ter koronaőr- összeesküvés
nek leányát, ben csak
Juditot vette azért vett
feleségűl. Az részt, hogy a
ő korára esik - nádorságot
Csepreg és elnyerje.
Keresztúr Bécsben vér-
pusztulása. A padon halt
fehérhegyi meg 1671-n.
csata után Íé- A reíor-
lelemböl és máció korá-
haszonlesés- ban igen sok'
ből sok főúr birtok volt a
elhagyta hi- Nádasdyak
tét, ő azon- kezén .. Igy a
ban Ester- A sárvári várkastély bejárata. többek közt
házy Nádor-' Csókakő,
nak, a nagy térítőnek a szomszédságában I Nagykanizsa, Egervár, Léka, Csepreg és
is megmaradt hű lutheránusnak. Pázmány Kapuvár, melyekről méltó volna külön is
csábító szavait sem hallgatta meg. Fia szólani. De most csak Sárvárról mint kőz-
számára kűlön imádságoskőnyvet is irt. '! ponti székhelyükről és a Sopron melletti
Sajnos, igen korán, már 35 éves korában Kereszturról emlékezünk meg, melyeknek
-elhúnvt váratlanuL képeit is bemutathatjuk.

Fiatal özvegyének Esterházy nádor új I Sárvárt teszi emlékezetessé Sylvester,
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Dévai és Magyari neve. Itt volt lelkész már I Virágzó vallásos és tudományos élet-
1560előtt Szegedi Máté, a dunántúli evan- nek vetett itt véget a hitehagyott Nádasdy
gelikusok első püspöke s utána Sornorjai 1643-ban, mikor volt tanítóját, apjának
Vidos Lénárd, Kőszegi . Balázs, Magyari bizalmás barátját, a kerület püspökét, Kis
István, Zvonarics Mihály és Kis Bertalan. Bertalant Sárvárról elűzte, Az a térítés,
Tanitói között is kíváló neveket találunk: mely ily hálátlanságra és kegyetlenségre
Somogyi Péter, Sibolti Demeter, Beythe vezeti az embereket, nem válik dicsöségére

A sárvári várkastély kapu.ja

A sárvári várkastély udvara.

István, Czíczak János, Pálházi Göncz la keresztyénség ügyének. Sárvár utóbb a
~iklós, Do.~gó G~~~ely és ~;t?eny~!, Ist- gályar~b l~lké~~e:~ne~.s~olgált. bör~?~~~l.
van. Iskolaja eleitől fogva jóhírnevű volt, Kollonich tizenőtőt kisértetett Ide kozulok
a környéken lakó sok Iőnép is ide kűldte és a 46 éves Sveczky András nyitramegyei
fiait s Magyari idejében könyvnyomdája is lelkész itt is halt meg 1675. vízkereszt nap-
volt Sárvárnak. jáno Csak a múlt század elején 1806. ala-



kúlt ismét Sárvárott egy kicsiny, de buzgó
gyülekezetünk és a város azt az utcát,
melyben az evang. templom és iskola épült,
régi szép emlékül Sylvester Jánosról ne-
vezte el.

Némei- vagy Sopronheresziúr egyházi
dolgai kevésbé ismeretesek. Majdnem egé-
szen sík földön épült itt is eg-f' szép vár-
kastély közel a kőzséghez. .Az erős falak
és mély vízárkok a felvonó hidakkal szol-
gáltak védelméűl. Már Nádasdy Tamás
idejében nagy építkezés volt itt. Sopronból
kijáró cseh-morva anabaptisták dolgoztale
Kereszturon, akik igen ügyes mcsterembe-

:~

Vidos Lénárd is -paposkodott itt, Báthori
Erzsébet korában pedig Pythiraeus Gergely
volt a lelkész és később Weingarth Vencel.
A kőzségnek nemet papja volt, de a vár-
kápolnában, mely oltárán a Nádasdy-
címerrel ma is fennáll, magyar udvari pap
is prédikált.

A szép tornyú kőzségi templom is
kőrűlőtte kőfallal még a régi. Egykori is-
kolaépületére is a templom kőzelében rá-
ismerni még a 'régi erős boltivekröl. Ebben
volt a nyomda is. Mert "a reformáció az
ilyen kis helyeket is nyomban' kulturköz-
pontokká változtatta. Manlius János, a
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fA~;sopronkereszturi várkastély.

rek voltak. A magyarok új keresztyének-
nek, Nádasdy tisztjei gúnyosan kalugye-
reknek nevezték őket.,

Korán átalakult itt is az egyházi élet.
Iskolájában jeles külföldi tanítók is tanítot-
tak, mint a brandenburgi Arnswaldból való
attó Dániel, a csepregi kollokvium jegy-
zője és .a pomerániai Rhecius Márton. A
magyar ok közül pedig itt volt tanító Zvo-
narics Mihály, Cziczak . János, Szopori
Kristóf, Sin~ó Mátyás és ZvonarÍcs Imre,
ki később Csepregen szenvedett vértanui
halált. Lelkészei kőzül Thesmár István
Csepregen vitázott Beythével, Rövid ideig

Laibachból menekült jeles nyomdász s
utána Farkas Imre sok protestáns művet
bocsátottak itt napvilágra. Pálházi Göncz
Miklós győri evang. püspök, ki 1619. egy,
könyvének kinyomtatása végett jött ide,
Kereszturon halt meg munka közben. Öz-
vegye sirva jött utána a temetésre. Tetemei
bizonyára a templom alatti sirboltban pi-
hennek. A soproniak is, mikor papjaikat
elűztek, húsz éven át (1584-1606) ide jár-
tak ki templomba seregesttil.

úgy Bocskay, mint Bethlen szabadság-
harcaból kivette részét Keresztúr is. Ná-
dasdy Pál 1619. Keresztúron . táborozva
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kért papot a soproniakfől. Csepreggeli dasdy Pál építtette ujjá 1625. amint ezt a

A sopronkereszturi várkastély kapuja.

A sopronkereszturi várkastély udvara.

együtt 1621. Keresztúr is elpusztult és Ná-I várkapu feletti emléktábla is mondja. Győ-
7*



A parcehla kertje.
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nyörű épűletté varázsolta a régi kastélyt.
/\. négyszögű nagy udvart hosszú, tágas
loggiák veszik körűl, melyeknek ivezetei
díszes karcsú oszlopokon pihennek. A dí-
szítmények közt jól látható még a nád-
szálak közt uszkáló kacsa, a Nádasdvak
címere. A régi szép és szilárd épület, mely
ma nagyon is prózai célokra szolgál, valami
bús érzést kelt a lélekben. Mit tudott volna
ebből alkotni egy Franeke vagy Pestalozzi!

Ezek az ivezetes széles folyosók, a
dombor művekkel díszített nagy termek és
a kápolna fényes ünnepélyeknek voltak
színhelyei. A Nádasdyak szerettek itt
lakni, mert közel volt Sopronhoz és Bécs-
hez. Esterházy nádor és a jezsuiták rábe-
szélésére itt fogadta el Révay Judit For-
gách gr. kezét és Róma hitét.Az egyik ablak
melletti Mária-képhez monda is fűződik,
me1y szerint Nádasdynak az ablakban
menyasszonyi ruhában álló és esküvőhöz
készülő leányát a hirtelen viharral jött
mennykőcsapás sújtotta le. A vár 1675.
Esterházy Pál hercege lett, ki a soproni or-
szággyülés alkalmával 1681. már itt fogadta
vendégill 1. Lipót királyt.

1707. október 2-án ütközet volt Keresz-
turott a kuruc Vak Bottyán és Nádasdy

Ferenc császári tábornok között, aki így
vértanú apjának birtokán harcolt Rákóczi
ellen. A templom körüli kőfalon akkor
még lőresek voltak s a kurucok ezeken át
lővöldöztek a németekre, kik veszteséggel
vonultak vissza Sopron felé.

1751-ben pedig avadosfai evangeliku-
sokat hozták ide fogságba. Itt állott tör-
vényszék előtt és itt volt vizsgálati fogság-
ban Fábri Gergely püspökünk is 1752. ok-
tóber 25-től 1753. április 12-ig. A várkapu-
tói jobbra az alsó helyiségben volt Fábri-
nak börtöne. A kegyes és tudós embert,
aki a szentírást olvasta velük és a gyerme-
keket imádkozni tanította, megezerették a
várbeliek és emberségesen bántak vele.
Mikor a börtönőrnek újévkor kis leánya
született, ez a fogoly püspököt hívta meg
keresztapának.

Kereszturon ma alig' van egy-két
hivünk. De egy püspökünk a munkában ott
dölt ki és ott alussza siri álmát; másik pűs-
pökünk pedig ártatlanul meghurcolva ott :
szenvedett fogságot.

Hithősőkről beszélnek a kövek ott is,
ahol senki sem várná s ahol már nem értik
nyelvüket.

Payr Sándor •.

Mennyi örömnek és példaadásnak 'tattunk, hogy az életörömnek oly forrá-
forrása a paróchia kertje. Az ember a jelen saihoz jutottunk, amely teljesen a mí
minden percében gyönyört lel benne és hatalmunkban volt.
dolgozik a jövőnek. Persze nem úgy, mint És a kedvvel végzett testi munka
az a falusi román kollegám, aki más nagy áldást hoz. A pap okvetlen foglal-
állomásra készülőben a kert gyümölcs- kozzék valami fizikai munkával s azt
fáit körülkapálta és jó forró lugos vizzei bizonyos tökéletességre vigye. Nem érvelek
a gyökereit meglocsolta, hogy kivesszenek. azzal, hogy a szellemi munkásnak szüksége
Úgy okoskodott, hogy teremtsen magának van testi mozgásra, másról van szó, a
kertet az, aki ő utána jön. Ahová ő ment, munkának erkölcsi és szociális [élentó-
pusztaság várta, fájt az ő kicsinyes lelke, ségérőL
hogy az ő .munkája gyümölcsét más Néhai antalíalvi kollégám említette,
élvezze. Pedig éppen az a vezető gondolat hogy a nép kicsinyelte a szellemi munkát,
sok munkánkban, hogy fáradunk, lelke- amit a papja végzett, s egy fanatikus
sedünk, anélkül, hogy fáradságunk gyü- ember kaszát nyomot a kezébe s azt
mölcsét magunk élvezhetnők. . mondta neki: "Ezt kezelje emberül tiszte-

. De végre a munka gyümölcse nem lendő úr sakkor megtudja, mi a munka?"
az az alma, körte s egyéb, amit meg- Igaz, hogy ez nem általános véleménye a
eszünk, hanem a munka legédesebb gyü- népnek, mert ő neki is van érzéke a
mölcse maga az a tudat, h ogy alkottunk müveltség szükségessége felől, s az értel-
valamit, hogy másoknak is 'példát szolgál- mesebbek tudják, hogya szellemi munka
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is nagy fáradsággal jár, de tény az, hogy hogy pepecselünk a szemzéssel, oltással,
általában a nép a szellemi munkás hely- a melegággyal és dugványokkal.
zetét könnyebbnek képzeli s azt hiszi, Ez a helyzet szomorú képe. Ezt
hogy az ő munkája értékesebb amazénál ; láttam éveken át; de azután következett a
s a fejével dolgozó úr meghalna nélküle vigasztaló oldala a dolognak: akitartó
s nem volna képes a "dologra". munka meggyőző hatása. Amikor az em-

Hát éppen az volt egyik törekvésem berek elismerték az előbb lebecsült törek-
míndig, megmutatni, hogyafejéveldolgozó vést, amikor legalább kerülő uton elís-
embernek a fizikai munkája is értékesebb merték az általarn végzett testi munkának
BS jobb, tökéletesebb, mint azé, aki azt sokszorosan magasabb értékét.
gépiesen végzi egész életén át, s tulajdon- Bízpny nem jött én hozzám egyik sem,
képpen soha sem tanulja meg igazán. hogy nekem nyomja a kaszát, kapát a

Megtanultam én is kaszální, versenyt .kezembe, hogy zavarba hozzon olyan
ástam, kapáltam a napszámossal éveken munkával, amely nélkül én éhen fordulnék
át s meg- fel, mert
győztem a nem értek
felől, hogy hozzá.
az ő mun- Most
kája csak veszem
lelketlen észre, hogy
munka, a paróchia
mert abban kis kertjé-
nem látott ről nem is
soha más sokat be-
örömet és széltem.De
célt, mint ( mégis oda
a felsrófolt térek visz-
bért és a sza, hogy
furfangos, ezekben a
gonosz tö- kis kertek-
rekvést, ben ülte-
hogy men - tés, gyom-
nél nagyob lálás köz-
fizetésért, ben tiszta
mennél ke': bölcsesség
vesebb ér szürődik le
tékű mun- az elmén.
kát végez- ' Böhm Károlyemléktáblája. Mikor a kis
zen. területet

És siralom látni a népnek egykedvű- öröm, élvezet, haszon forrásává tesszük,
ségét, rideg bosszantó közönyét, amivel ő nemcsak jó példát mutatunk, de dol-
azt a munkát végzi, amely a kenyere és gozunk a jövő azon szociális gondo-
amit nagy garral oly magasra taksál. Ás- latáért, hogya testi és szellemi munka

"ás a kertben, de fogalma sincs a föld ne széttagolva, de egyesítve munkálja
helyes forgatásáról, a legveszedelmesebb közös boldogúlásunkat, a testi és szel-
féregnek, gaznak fészkét visszafordítja a lemi munkások egymást megértve s egy-
földbe, nem gondolva arra, hogy a jövőre másnak munkáját megbecsülve együttesen
száz annyi ellenség fészkét segítette fel, dolgozzanak a közélet viszonyainak javí-
nem törődik a talaj természetével; holt tás a terén.
közönnyel halad át új dolgok mellett,
amiből tanulna valamit; kineveti az embert,
ha látja, hogy mily gonddal becézünk egy
kis palántát, hogy mily szorgos figye-
lemmel szemeljük ki a magnak valót,-

Jeszenszky Ignác
ev. lelkész.
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Xi?? csendes
Légy csendes szívvel és békével,
Bízva-bízzál az Istenben!
Ő bir örömnek böségével,
Vele boldogulsz tnindenben.
Ha beborult szép napoilágod,
Ismétlen hiragyogni látod.
Légy csendes szívvel!

Ha már e földön senki sincsen,
Akire támaszkodhatnál:
Hűséges jó Atyád az Isten,
Oh maradj mindsirig Annál'
Tudja, hogy sziued mi epeszii,
Sebedet balzsammal hegeszti.
Légy cserules szívvel!

Hallja magános sóhajtásod,
S amit ajakid rebegnek;
Minden te titkos óhajtásod
Bízvást mondd el Istenednek.
Mindenütt ott van Őtevéled,
S mindeni megád, ha hittel kéred.
Légy csendes szívvel!

Mit búsulsz éltednek miatia,
Hogy mihép folytasd s tápláljad;
-Aki azt jókedvéböl adta,
Attól csak javadat várjad.
A tninden kegyelemnek Atyja
Áldásit bőven osztogatja.

Légy csendes sziooell.

Bár néha késik a segítség,
De ugyan csak eljön végre;
Várj csendesen, bár nyom az inség,
De majd válik üdvösségre.
Ami lassan jön, bizonyosabb,
Ami késik, kivánatosabb.
Légy csendes szívvel!

Ne emésztödjél búbánatban,
Bár ellenség keserí/sen:
Rágalom nyila visszapattan,
Lát s iiél az igaz Isten.
Ki Istennek kedvében járhat,
Ember vajjon annak mit árthat?
Légy csendes szívvel!

Van Isten népének szombatja,
Akkor is az Úr lesz váltságunk;
1nség kötelét elszaggat ja
És teljes lesz szabadságunk.
üt egykoron a boldog óra,
S a jóknak sorsa fordul jóra.
Légy csendes szívvel!

Az üdvözültek seregébe,
Visz majd az Uristen által,
Kik békével költöznek égbe,
Vigadnak nagy vigassággal.
Hol a menny és föld Istimének
'Örök ajkáról zeng ez ének:
"Légy csendes sziooell"

Gerhard. remeke után
Sántha Károly

Rosegger Féter; ,
vagy hogyan épített egy katholikus költő az evangelikusoknak templomot?

'A "Lu~her Naptár" számára Írta: K'AFPUS'ADOLF,wiener-neushdti evang. lelkész. Ford, S. Ö.

"Volt egyszer hol nem volt ... " így I tiszteletbeli doktorrá avatta s 1913-ban,
kezdődnek a mesék s csaknem meseszerű 70 éves szűletésnapja alkalmából úgy'ün-
korunk egyházi küzdelmei között az a I nepelték mint egy fejedelmet.
hír, hogy egy katholikus kőltő egy evan- A legjellemzőbb azonban rajta az,
gélikus gyülekezetnek templomot épített! hogy koldusszegény erdei parasztfiúból s
Kicsoda ez a nemes költő? Rosegger Péter- egyszerű szabólegénysorból küzdötte fel
nek hívják. Télen Stájerország fövárosá- magát ünnepelt költővé s népének rajon-
ban Grazban lakik, míg a nyarat szűlőfől- gással szeretett kedvencévé.
dén, a szép Mürz:-völgy Krieglach nevű Hatvan évelőtt a műrz-vőlgyi Alpe-
kőzségében szokta tölteni. Jelenleg 71 sekben körülbelül 1000 méternyi magas-
éves, évtizedek óta a leghiresebb német ságban egy "Kluppenegger" -hez címzett
kőltők egyike s talán a legkedveltebb vala-l tágas parasztház állt, amely atyjáé volt.
mennyi között. A heidelbergi egyetem Ma ez a ház pusztán és elhagyatott an áll



ral, küldött dolgozatokat a grázi "Tages-
post" című napilap szerkesztőségébe. Itt
szerencséjére olyan emberre talált, aki
törekvését megértette; méltányolta s utjait
egyengette, hogy eddigi szük kőréből kilép-
hetett a nagy világba s valóságos költővé
lehetett.

Aki vminderről többet akar tudni, az
olvassa el Roseggernek "Waldheimat" és

a kőrűlötte magasra szökötterdei fák között.
Egy főrangú vadász az erdei otthon csak-
nem valamennyi parasztházát ősszevásá-
rolta s ahol azelőtt tehenek és juhok legel-
tek, ott ma már csak szarvasokra és őzekre
akadunk,

A ház fia, az ifjú Péter azonban már
előbb eltávozott hazulról. Először a hiá-
nyos iskolázás után tűnt ki, hogy gyenge

Rosegger Péter.

a parasztmunkához. Igy tehát szaboinas I ,,\X1eltleben" címú műveit.
lett s mesterével Orthofer Ignáccal 5 évig De mi kőze van Rosegger Péternek
járta be munkáért a parasztházakat. Sza- evangélikus egyházunkhoz ? Talán áttért
bad óráiban azonban irogatni kezdett, hozzánk? Nem! Katholikus maradt s az is
először mézeskalácsra, lakodalmakra s fog 'maradni! S kivált ifjú éveiben a római
parasztnaptárakba irt versikéket, de csak- katholikus istentisztelet nála a legfontosabb
hamar őnállóbb és nagyobb dolgokkal is szerepet játszotta. A krieglachi plébánia
megpróbálkozott. 19 éves korában Jochen templom oltáraival, zászlóival és gyertyá-
nevű keresztapjával egy egész hátaskosár- ival, angyalaival és szentjeivel olybá tűnt
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fel neki, mint ha a mennyország leszállt Mikor Roseggert, a katholikus kőltőt,
volna a földre s főképen a máriacelli bu- akkortájt először meglátogattam, örömét
csujáróhely úgy állt előtte, mint az összes fejezte ki az evangélikus gyülekezet ala-
földi és túlvilági dicsőség középpontja. pitása felett s azt mondta, hogy ha" gazdag

Másrészt azonban saját' egyházának ember volna, maga építene számunkra
hiányai is csakhamar szemébe ötlöttek az templomot. Nemsokára építési alap gyűj-
eleven eszű ifjúnak s elkezdte azokat kri- téséhezfogtunk, mikőzben istentiszte-
tizálni, úgy hogy a kathreini vén Liszka leteinket különféle helyeken u. m. torna-
már a 18 éves szabolegényt máglyára sze- teremben, vendéglőben, ovodában tartot-
rette volna dobni, mint gonosz eretneket. tuk. De a gyűjtés lassan haladt, bár a
S mikor aztán már mint elismert kőltő fog- Gusztáv Adolf-egyletek is támogattak.
lalt helyet a világban, akkor sokat látott Ekkor tűnt ki, hogy a költő nemcsak sza-
a katholikus egyházon, ami nem tetszett vakkal volt barátunk, hanem tettel is segí-
neki, s szabadon nyilvánította róla nézetét, teni akart rajtunk. 1900. január 2-án fel-
azon jó protestáns hitben, hogy minden jó hivást küldött 72 nérnetbirodalmi és svájci
érzelmű embernek kőtelessége egyháza ja- ujsághoz, melyben kijelentette, hogy ő, a
vításán kőzreműkődni. Ezzel azonban katholikus, kissé segíteni szeretne evangé-
pórul járt! A klerikáÍisok csakhamar sza- likus honfitársainak templomuk építésénél.
badkőmívesnek, szabolegénynek méreg- "Azért kezembe vettem. a vándorbotot s
keverőnek, népbolondítónak, Antikrisztus- ápűletkőveket megyek koldulni a műrzzu-
nak nevezték. - Rosegger Péter azon .. schlagi Megváltó-templom számára."
ban nem riadt vissza ettől a szitkozódástól, Erre valóságos aranyeső eredt meg,
hanem évtizedeken át ismételten rámuta- Ieljehh hogynem mint kértünk és"elgondol-
tott azon "roppant mély szakadékra, mely tuk s az év végéig több mint 60.000 márka
az evangéliom és a katholikus egyház folyt be kezeinkhez. S az alatt már a díszes
között van", egyre vágyódott "németnyelvű' templom is felépült Mürzzuschlagban, az
keresztény istentisztelet után" s meghatóan "Olajfák-hegyén", az égíelé nyuló havasok-
kérle papjait: "Tiszteletre méltó vallás- kal szemkőzt, Június 17-én tettük le az
tanítók, adjátok gyermekeinknek a legjob- alapkövet s szeptember l8-án tartottuk a
bat, amit adhattok nekik, - a Jézus evan- Ielszentelési ünnepet. Rosegger mindíg je-
géliomát!" len volt s csendes, ragyogó öröme volt leg-

Szive mélyéböl vágyódott egy meg- nagyobb büszkeségünk. Utóbb így irt a
szabadító nagy tett után, hogy honfitársai dologról "Heimgarten" című lapjában:
ismét tiszta alakjában ismerhessék meg az "Ifjúkori ideáljaim egyik legmerészeb-
az evangéliomot s Isten alkalmat adott neki bike beteljesedett: erdei otthonomban fel-
hozzá. épült a Megváltó tiszteletére emelt temp-

1898-ban nagy viharként zúgott végig lom, melyben, mint az első keresztények
Ausztrián a Rómától való elszakadás moz- idejében tisztán hirdetik az őrőmhirt az
gdma, mely még ma is tovább folyik, ha- üdvösségről s Istennek országáró]."
bár csendesebb alakban, de meg nem csap- Hegy maga kűlsöleg mindezek dacára
pant erővel s egyenlő számbeli eredmény- mégis katholikus maradt, az külön álló do-
nyel. Ezen mozgalom a Mürz völ~yében is log. Mi épen a vele való viszonyunkból
gyökeret vert s az áttértekből s néhány kifolyólag érezzük, hogy a külső látható
régi evangélikus családból egy kis evangéli- egyházon felül valóban létezik az, amit hit-
his gyülekezet alakult, melynek 15 év előtt vallásunk így fejez ki: "egy, szent, keresz-
én lettem első lelkésze. Ma két anyagyű- tény egyház, a szenteknek kőzőssége."
lekezet lett már belőle 2000 lélekkel.
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N em halt meg, oh nem halt meg e leányka,
Hanem csak alszik szépen, édesen;
Földi ruháját a lélek lehányta,
S felöltözött szent-égit fényesen.
Igy szól az Úr s a szív hisz és óhajt,
S könyek között küld Istenhez sóhajt.
- Szeretei, ülj le itt e drága sírra,
Üliess reá virágot, bízva, sírva!

A lányka alszik, oh, de síri álma,
Amig tart, addig két szív meghasad;
Keresi; költi, hívja - mindhiába,
Seleped Q várakozás miatt.

Kívánja a sírt: aludni vele,
Inkább, mint élni, élni nélküle!
- Szeretei, ülj le itt e drága sírra,
ültess reá virágot, bízva, sírva!

A lány nem halt meg; de meg, a reménység,
M eg, az öröm, szülők szent öröme!
Nincs már - hogy széltől is megóva félt-

[sék -
Szemüknek fénye, lelkük gyönyöre.
A kedves, a jó, az egyetlenegy,
Korán, virágkorában sírba megy,
- Szereiet, ülj le itt e drága sírra,
Ü!tess reá virágot, bízva, sírva!

Földi ruháját leveté a hajnal,
Ruhája földi bár, de tiszta volt.
Mért mentél még az égbe, drága angyal?
N em volt terajtad egy szemernyi folt.
Vegyetek föl, kesergők, gyászruhát,
Viselni egy egész életen át!
- Szereiet, ülj le iti e drága sírra,
Ültess reá virágot, bízva, sírva!

Fehér ruhában állsz már fenn az égben,
Honnan a csillag bíztatólag int;
Örököt nyertél mu!óért cserében,
Koszorúd ott nem fonnyad el megint.
Oda megyiink mi is, oda megyiinh,
Kik itt szeretünk, tűrünk, szenvedünk.
- Szereiet, ülj le itt e drága sírra,
Ültess reá virágot, bíZVQ, sírva]

Sanina Károly.

A.z Úr szava a rengetegben.
Rosegger f'éter "liöllbart" c. elbeszélésének ismertetése.")

Nincs talán róm .. katholikus író több 1 pekben a következőkben ismertetűnk.
ilyen, de magának Roseggernek munkái·

1

'

közt is alig akad egy másik, mely annyira Azarandok.
át lenne hatva a. tiszta evangeliomi szel- A felső Enns völgyében, ott, ahol a
lcmtöl, mint a: Höllbart. A r. kath. egyház sziklás, Grimming tövében vonul az ország-
állapotainak rajza, a klerus jellemzése, az út, fenyőkoszorúzta kis réten áll egy fe-
elnyomott parasztság lázadásának, a török szűlet, Vad küzdelem folyik a Megváltóért.
pusztításnak mesteri képe, a .reformáció Izgatottak a kedélyek s örjöngő valláshá-
szellemének s hatásának megértése, mind ború dühöng az Alpok máskülönben oly
az isten sugallta kőltő emberismeretéről és békés lakói közt. Az Istenanya ősrégi
széleskörü tudásáról· tanuskodnak. A csa- szent képe, mely ott függött a Megváltó
ládi hagyomány fenntartotta tárgyból kől- lábainál s melyet századok óta oly ájtatos
tői képzeletével és történeti ismeretével tiszteletben tartottak, virággal ékesítettek,
valóságos remekmüvet alkotott, amit kűlő- könnyeikkel áztattak a vigaszra szorulók
nös tekintettel arra, hogy az eredetinek a - a porban hever. r
hatását lehetőleg megőrizzük, egyes ké-l Ma az országút csendes és teljeseni

*) L. A Rosegger Péterről szóló későbben következö cikkel.



elhagyatott. Egyetlen ember ballag csak szokban tör ki a képrombolók és eretnekek
rajta lassan, fáradtan. Hosszú, bő köpenyt ellen. De midőn látja, hogya zarándok
visel, 'Széles karimájú kalap árnyékolja ar .. nem sír vele s nem adakozik, keserűen ki-
cát, kezében vándorbot., Hátán egy kis fakad: "Talán magad is az eretnekek közűl
batyú, száraz kenyérnél alig lehet egyéb való vagy s te törted össze a képet!"
benne. Zarándok talán, aki messze föld- A zarándok azonban így felel: "Én
ről jön s Máriacell felé tart. A nehéz, Iá- nem teszem fel szívemet egy képre, sem
radságos út törhette meg annyira, mert a nem emelem kezemet rá, Lélekben imádom
nagy kalap alól előomló barna fürtök még Istent, mert övé a hatalom és dicsöség."
fiatal nak mutatják. Arca sápadt ugyan, de "Valóban - kiált a szerzetes.- így beszélt
tekintete élénk és határozott. Mikor a ke-I az eretnekek feje Luther s így beszélt is-
részthez ér, megáll s álmodozva néz fel tentelen követője, a salzburgi pap Hellberf
Megváltója képére. De midőn tekintete az Mátyás, akit Höllbartnak neveznek. Tu-
összetört szoborra . dod-e, hogy mind-
esik, arca elborul. ~"" kettőjüket elvitte
Leül. -Kcmolyan, az ördög?" "Lehe-
sz.omoru an üldö- teHen", - feleli

,gél ott a kereszt hirtelen a zarán-
lábánál, mintha dok. "Pedig így
szomorú napok sú- van! Isten nem
lyos eseményein könyörül a nagy-
tűnődnék. ra vágyó angyalo-

De nem soká kon s nem kőnyö-
marad zavartalan rül a papokon sem,
az esti csend, Egy akik a szent egy-
szamár közeledik ház ellen fellázad-
az országúton ké- nak. Ezt mutatja
nyelmes ügetéssel, Höllbart esete is!"
hátán egy szerz e- A zarándokot ér-
tes gyűjtőpersely- dekelni kezdte az
lyel kezében. Alig eset s kérésére el-
pillantja meg a mondja a szerze-
szerzetes a ván- tes, hogy Höllbart
dort, megállítja egy kis Luthernek
szamarát s oda- képzelte magát s
kiált neki: "Isten arra vetemedett,
áldása legyen raj- hogy Isten házában
tad! Jámbor és is- az isteni kegyelem
tenfélő embernek forrása, a szent
látszol, nem fogsz Debreceni Kossuth szobor. bünbocsánat ellen'
megtagadni 1fillért , prédikált. A papok
a szentatyától." De vándorunknak nem volt nötlensége ellen is felszólalt,sőt a templomi
kedve az adakozáshoz. "úgy látom, zarán- ereklyéket is szidalmazta. Nem is maradt
dokútrakészülsz - folytatá amaz - hogy el büntetése. A salzburgi érsek Mittersill
Istentől bűnbocsánatot vagy egyéb, kegyet várába záratta. Három megátalkodott le-

r-kérj. Pedig veszélyes 'időket élünk, okosabb gény azonban - Höllbart egyházközségé-
lenne, ha lemondanál a fáradságos. útról. nek hívei - elég merész volt papját a fog-
Isten kegyelme nyitva áll számodra más- ságból kiszabadítani. De alig hagyta el a
ként is. Rómában a' kereszténység és Szt. püspöki vár védő falait, az ördög hatal-
Péter dícsőségére, pompás templom épül mába került. Biztos jelek mutatják, hogy
és boldog lehet mindenki, aki képessége elvitte a Sátán. - "Hát megszabadítóival
szerint felépítéséhez hozzájárul. Adj egy Imi történt?" kérdezi izgatottan a zarándok.
fillért," - Egyszerre azonban észrevéve "Ó azokkal elbánt az érsek, eretnek kopo-
az összetört Mária-képet, keserves pana- nyáikat -lábaik elé vettette," E szavak hal-

•
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latára felugrott a zarándok, szeme lángolt, I godtabban tölthetett vizet a borba s foly-
keze ökölbe szorult. tathatta az orgazdaságot. - A korcsma

Időközben egészen besötétedett. A fölött, a padláson vetett a vándornak fek-
.szerzetes nem találta a helyzetet valami helyet. Az halálosan fáradt volt s boldog,
irigylendőnek, sietve megfordította hát sza- bogy_ végre emberi fedél alatt pihenhet.
marát s Irding felé ügetett. - "Lefe'jeztette Ebben a félreeső kunyhóban biztos helyen
őket a zsarnok, a jó fiukat, akik lelkipász- érezte magát.
torukat megmentették! Megölette őket! De alig szunnyadt el kissé, durva zaj
Igen Isten fia, téged is megöltek" - kiál- verte fel. Züllött kinézésű férfiak, rongyos,
totta a kereszt felé. "A te emlékedre és égőszemű nők jöttek a korcsmába.Iegtöbbje
barátaim vértanú halálára esküszöm, hogy baltával, kaszával s miegyébbel felfegyver-
mindenkorra elszakadok ettől a példátlan kezve. Énekeltek, káromkodtak s pálinkát ..-
vakbuzgó közősségtől. Luther hová lettél? ittak. - Nemsokára új vendég érkezett, a
Hol van a valódi emberiség országa?" S bádogperselyes szerzetes. Jónás testvért
tovasietett . a. sötét éj szakában, keletfelé az -:- amint a belépőt nevezték - hangos vi-
Enns partj am, ..., . dámsággal fogadták. Ilyen embernek mint

Megnevezhetjuk a vandort. A Mitíer- ő mindég és mindenütt jó hasznát lehet
sill várából megszabadított, menekülő lel- venni különösen háború idején mikor min-
kész: Höllbart Mátyás az. denfeié kinálkozik a préda és' zsákmány.

Milyen jó, hogy az anyaszentegyház bűn-
Jónás barát az eretnek pap nyomában. bocsánatot osztogat, amely minden vétket

A merészen kimagasló Hochstaufing megszűntet s amellyel minden vállalkozás-
.lábánál messze az emberjárta utaktól, er- hoz előre meglehet nyerni Isten kegyel-
dök mélyében pihent le néhány órára a íá- mét, Ha valaki ezer tallér zsákmányra
radt vándor, De nem nyughatott soká. tesz szert, ötszázat 'szívesen áldoz belőle
Köröskörül a völgyből felhangzott a felke- 'a perselybe, hogy bekövetkezendő kis ki-
lők lármája/ Égő falvak, tanyák lángja be- ruccanásai is megbocsáttassanak.
világított az éjszaka sötétjébe. Egy pásztor Nem csoda hát, hogy a bűnbocsánatot
kunyhójában megtudta. hogy Admontban árusító szerzetest oly kitörő lelkesedéssel
nem biztonságos a helyzet. A parasztok, üdvözölték. De Jónás testvér máskor ba-
kiket uraik s a papság zsarolt, felkeltek rátságos arcán ma mély felháborodás lát-
elnyomóik ellen. Elérkezett újra az őköl- szott. "Szerencsétlen ház, amely eretnekek-
jog ideje, amelyben az erősebbé minden nek és lutheránusoknak ad fedelet!" kiáltá.
jog. Egy pillanat alatt rnindenki talpon volt.

Höllbart tovább vonult, messze elke- Eretnekek, lutheránusok ebben a házban!
rülve a fellázadt Admont falut. Egy órá- "Főtisztelendő úr mi jó keresztény katholi-
nyira Admonttól, ott ahol összeszorul a kusok vagyunk s ha egy is akad köztünk
völgy s az Enns zúgva szalad alá a szikla- aki ... , vad mozdulatok kisérték szavaikat.
szakadékokba, állott történetünk idejében "Igen" - folytatta a barát ~ "a megsző-
egy hirhedt csapszék. Félig a sziklába kött salzburgi lelkész, Höllbart Mátyás, itt
vájva, félig fatörzsekből összeróva. Azok- van. Alkonyatkor e házba látták belépni. o

nak a szerencsétleneknek, akiknek nem volt Tegnap magam is láttam a kereszt alatt, de
otthonuk, akik előtt bezárult minden ajtó, nem ismertem meg a báránybőrbe bujtatott
volt a menedéke. - Késő este volt, mikor farkast. Zarándokköpenyt visel a pogány!"
Höllbart e hajlékra akadt. A vöröshajú "Jézus, Mária, Szerit Józsefl" kiáltotta a
barnaarcú korcsmáros azonnal hozott elébe korcsmárosné s a cseréptálacskát, melyből
pálinkát, de mikor megtudta. hogy az ide- a. vándor evett, a tűzhelyre hajította. hogy
gennek nincs pénze, csak Isten nevében az darabokra törött. A korcsmáros barna
kér, dobogva 'öntötte saját gégéjébe az arca elsápadt, nem tagadhatta, hogy pad-

o italt. De felesége jobb lelkű volt, Egy tá- lásán egy zarándokruhás vándor pihen. -
lacskában barna levest hozott vendégének. Nosza megindult a hajsza! Kötelekkel, bal-
hogy további zarándokútjában ő érte is tákkal felfegyverkezve, létrán a padlásra
imádkozzék. Erre a célra szívesen adott törtek, ott azonban' egy fekete macskánál
a korcsmárosné, legalább aztá? annál nYl!-- egyebet nem találtak. Többen erre azt



I volt eddig, de a lázadás napja~ban, ő

l'mondta ki először merészen a jelszót:
, Égessük fel a várakat. kolostorokat! Ráz-
: ~uk le bilincseinket. mienk a világ!" Szabin

~I nál bátrabb vitézt nem szült a stájer föld
'! s lángoló vad lelkesedése magával ra-

. i gadta a tömegeket. Nem csoda tehát, h~gy
most is kigúnyolták az öreg lelkészt, aki a
ícljebbvalók iránt tiszteletet kővetelt s
kövekkel dobáltak meg. A, lelkész mene-
külni akart, de néhány suhanc nekiesett s
földhöz vágta. Ekkor sietve előlépett Hőll-

'bart, hogy az aggastyánt megvédje. "Félre
semmirekellők!" kiáltá felháborodva. "Ha
a pap nem szent előttetek, tiszteljétek a
kort! Kővel dobáljátok. amiért kőtelességét
teljesíti s nem látjátok, hogy épen úgy
szenved ő is az egyházi és világi hatóságok

hogy Höllbart fekete macskává zsarnokságától, mint ti, hogy épen olyan
szegény és elhagyatott, mint ti. Nem látjá-
tok nyomorultak, hogy a gyámoltalan szol-
gát kövezitek, akinek ura tapos lábbal ben-
rieteket. Egyesüljetek inkább, más módon
kell a bilincseket lerázni. S ki vagy te? -
fordult Szabinhoz - aki itt parancsolni
akarsz? Ki adta a hatalmat hozzá? Meg-
választott talán a kőzség fejének? "Nem,
- zúgta több hang - maga tolakodott föl,
megölte az urakat, hogy ő uralkodhassék!
Le vele! Az idegen zarándok legyen veze-
tönk!" "Isten ments!" mondá Höllbart.
"Ti nem tudtok híven küzdeni a szolgaság
ellen. A ti törvény tek az állhatatlanság s
-az erőszak. Vigyázzatok, még súlyosabb
láncokat kovácsoltok magatoknak, mint
amilyeneket őseitek viseltek!" Egyetlen
tetszéskiáltás hangzott fel e szavakra, még
pedig Szabin ajkáról. Vad felindulásban
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Hortobágyi csikós tanya.

, :

rnondták,
változott.

Höllbart elmenekült. Mikor nevét hal-
lotta emlegetni, egyszerre elmult minden
Iáradtsága s egy deszkát kiemelt a tetőzet-
böl, az éj sötétjének leple alatt kilopózko-
dott, A mocsaras réteken keresztülvágva
az Enns felé sietett, annak barátságtalari
partj ain, a meredek sziklafalakon kúszott
le a vad szakadékokba. Éjjeli szállásra
is ilyen szakadékban huzódott meg.

A lázadók között. -Reggel folytatta ismét útját. Cserje-
ken, bozótos sziklafalakon vezetett át útja,
a folyón számtalanszor át kellett gázolni a,
viharok; lavinák fatörzseket sodortak út-
jába, míg sok órai gyaloglás után maga
mögött hagyta a vadont és egy szénégető
faluba ért. Itta kis hegyi templom előtt
nagy tömeg embert látott. A lelkész egy
sziklatömbön állt s beszélt a felizgatott r----~~-...,.-~---:----~~----~
népséghez: "Testvéreim éljetek egymással '
békességben, engedelmeskedjetek a föl-
jebbvalóknak! A följebbvalókat Isten ren-
delte!" "ó nem - kiáltá egy hang - ami
Ielsöségűnk az ördögtől jön! Isten megáldja
a földeket, de nemes uraink vadásztársaik-
kal elgázoljak vetésünket. A mi felsőbb-
ségűnk lábbal tapos bennünket. A feljebb-
valókat az ördög adta!" Ujjongó tetszés I
kisérte e szavakat. .Tagba~.zakadt, váll<l:s
nagy ember volt, akit a tomeg most UJ- '
jongva körülvett. Lángvörös fürtökkel bO-

I

'
rított fej e magasan emelkedett ki a többiek i
kőzűl. "Éljen Szabin! Ö a mi királytmk!"
A vöröshajú Szabin megvetettszegény ördög! Debreceni civis 7-es fogata.
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n~üz,~gött,a tömeg ,s Höllbart siete!t~ h~~y Im~zitelen lába.~s~ája a hantot érintette.
mielőbb kiszabaduljon e nyugtalanító kör- I MIkor ez megtörtént. visszaadta a gyerme-
ből, melybe véletlenül sodródott. ket anyjának mondván: "Ime vedd vissza

atyánkat frissen és fiatalon!"
Istenhez közelebb. Felépülve ésegyúUal megrendülve

Elh g , b k t Hőllb t t 'hagyta el Höllbart az alpesi pásztor-~la yva az em ere e o ar men k h ' t
tovább, tovább a havasok felé, Egy magas- uny o .
latról körülnézve a természet tisztaságában
és csendjében úgy érezte, mintha minden A pártfogó.

~ fény ősforrásában állana, mintha Istenhez Falvak, sziklára épült várak mellett
közelebb volna. vitte el útja, de noha hajtotta az éhség és

A havasi legelőn sűrü fenyőcsoport fáradtság, nem rnert betérni sehova. Félt,
árnyékában állott egy kis fatörzsekből ősz- hogy menekülésének híre s a nyomozó le-
szerótt házacska. Höllbart ide bement. Itt velek ide is eljutottak már. Egy-egy szán-
a háznépe egy halott fölött virrasztott, aki tóvetőtől kért egy darab kenyeret, a boglya
utódja volt egy a Szentföldön járt hősnek. árnyékában megpihent s haladt tova. Egye-
Ez a férfiú, midön egy a porban játszó tö- lőre maga sem tudta, hová? Akkortájt a
rök gyermekre emelte kardját s látta a török újra mozgolódni kezdett. Ez a való-
gyermek tekintetét, azonnalleeresztette ságos Isten ostora, rabolva, pusztítva gyak-
azt, mert eszébe jutottak a Megváltó sza- ran betört már anémet Ostmarkba is. Be-
vai, ki így szólt: "Engedjétek hozzám a kis áll a zsoldosok közé, gondolta Hőllbart,
gyermekeket." tábori papra bizonyára szükségük lesz. A

A hős hazatért, magával hozta a fiút, felvett irányhoz híven, ballagott keletfelé
kinek szüleit a keresztények megölték.' a folyó partján, Csendesen folyt a víz s a,
Igaz bűnbánattal ide a hegyek .magánjéba mélységböl vörös petryes pisztrángole buk-
menekült s itt munkában és alázatosságban kantak néha-néha a felszínre. Igy érkezett
szolgált az Istennek. Igy élnek utódai is Höllbart a felső Mürz völgyébe. Amint a
itt távol az emberektől, békében Istennel part mentén néhány málnabokrot keresett,
és a meg nem rontott természette1. ~Ennek hogy éhségét csillapítsa, egy pisztráng
az elbeszélésnek a hallatára Höllbart úgy esett le a levegőből s ficánkolt előtte a föl-
érezte,hogy szólnia kell, de hang nem jött dön. "Ejnye niiféle Eldorádó - gondolta
ajkára. Ó hányszor könyőrgőtt ő az oltár meglepetve vándorunk - nem manna, ha-
előtt állva Megváltójához a szív békéjéért, nem pisztrángok hullanak az égbő1." De
az Istenben való megnyugvásért. Itt megvolt amint a pisztráng után nyult, már előtte
mindakettő. Lent szolgaság és gyülölet, is állt a halász. Höllbart csodálkozása még:
átok, küzdelem és viszálykodás. Itt fenn nagyobb lett, mert a halász karcsú, bogár-
béke, csendes lemondás, szabadság és vi- sz.emű, barna leány volt. Höllbart elpirult.
lágot átíogó szeretet. Az isteni tanítás egy A leány nem. Nevetve mentegette ügyet-
magva hullott e kemény sziklákra, a mag lenségét, mellyel a pisztrángot a sűrűségbe-
megfogant és százszoros gyümölcsöt hoz. hajította. "Te málnát keressz" mondá az-
Egy pillanatra föltámadt a számüzött ván- tán, "azt bizony egy félórával ezelőtt én et-
dor lelkében a gondolat, hogy itt marad a tern el előled. Pedig bizonyára éhes vagy!
'hegyek között s úgy szolgál munkában és Cellből jössz, úgy-e?" "Messziről jövök"
lemondásban Istennek, mint ezek az embe- felelte Höllbart, aki zavarában nem is.
rek. De egy másik hang lelkében nem en- tudta, mit beszéljen. "S vendéglőbe térni
gedte, félt, hogy ő, aki a világ zajaból jön, úgy-e nem akarsz?" folytatá a leány. "A
kinek lelkét az elégedetlenség s egyéb szen- plébániára kellene menned! De különben
vedélyek megmételyezték, megszentségte- megállj, nincs szűkségűnk most sem ven-
lenítené ez isteni nyugalmat. déglőre, sem plébániára, majd készítek én

Mikor távol keleten feljött a hajnali számodra ebédet. úgy is lőn. A leány
csillag, elkészült a koporsó s az' elhalt ag- parázson gyorsan halat sütött s a vándort
gastyánt eltemették. A temetés után a megvendégelte. Beszélgetés közben a leány
családfő elvette felesége karjáról legkisebb I elmondta, hogy nagybátyjának nincs szol-
gyermekét és a sír fölé tartotta, úgy hogy gája s megkérdezte a vándortói nem
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tudna-e valakit ajánlani. Hőllbartnak az
az ötlete támadt, hogy beáll ő maga szol-
gának. '

útnak indultak a part mentén s egy
óra múlva Krieglach falucskába értek. A
templommal szemben várszerű épület ál-
lott, oda tartottak. "Itt vagyok itthon"
mondá a leárry .s a vándort bátyja elé ve-:
zcíte. Höllbart azonban legjobban vissza
szeretett volna azonnal fordulni, mert a
nagybácsi ~ a falu papja volt. Szögletes
nehézkés alakját bő talár fedte. Paran-
csoló, de egyúttal jóindulatú hangon tár-
gyalt a jövevénnyel s hamarosan meg-
egyeztek. Az egyházfi dolga, a ház körüli
munka elvégzése volt az új szolga kőteles-
sége s esetleges vendégségeknél a felszol-
gálás. "Holnap épen vendégeink lesznek,
- mondá ' elégedett mosollyal a pap -
megmutathatod mindjárt .mit tudsz. A bél'
ellen nem lesz kifogásod."

A veszedelem torkában.
Mikor Höllbart aznap este 'nyugovóra

tért, jól esett neki ugyan a rég nélkülözött
friss ágy, de szívében nem volt béke. Miért
is jött újra papok közé? Ezt kérdezte
magától, de nem talált feleletet. Talán ha a
málnabokrok között, a Mürz partján ke-
reste volna ... Persze elég soká vándorolt,
aztán itt már teljesen idegen. Itt maradhat
egy ideig, majd aztán folytatja útját Bécs-
újhely felé.

A pap unokahugát Szannának hívták.
Szanna már ott ugrándozott reggel a kert-
ben. Höllbart bő köpenyét kék zubbonnyal
cserélte föl s egyáltalán Szanna segítségé-
vel úgy kicsinosította magát, hogy bátran
rnutatkozhatott az urak előtt az ebédlőben.
Szanna tudta, hogy ez a férfi az ő védence.
De a szolgán a forróság s, hideg futott ke-
resztül valahányszor a szép leány vele fog-
lalatoskodott. Ez így nem fog menni, gon-
dolta magában, holnap tovább megyek. De
miért, hátha ő is szívesen lát?

Az ebédlő készen állott, az asztal te-
rítve volt. Délben kocsikon vendégek ér-
keztek. Mások lóháton jöttek. Itt volt a
tiszteletreméltó kimpergi lelkész, Hohen-
wangi Ulrich főtisztelendő úr, a sanktveiti
pap, akiról azt jegyezte meg a krónika,
hogy hasacskája nem volt a hasak utolsója.
Jött a neupergi apát, a mareini káplán _
akinek a hajaszálait nemcsak az Úr olvasta

meg, hanem az emberek is. Állítólag 15 haj-
szála volt, mások szerint 17. Közeledett a
jól táplált Ferenc. testvér, a tréfás Stanz
főúr s más világi és szerzetes papok. Össze-
gyültek a krieglachi plébánián, hogy a
mozgalmas .idök kérdéseiről és jelenségei-
ről tanácskozzanak. Nyugatról Luther ta-
nai fenyegettek, keletről a rettenetes török
közeledett. A kinbergi lelkész azt aján-
lotta, hogy fogjanak hozzá rögtön a tanács-
kozáshoz, a sanktveiti főúr azonban azon
az irányadó véleményen volt, hogy előbbre
való a test táplálása, ez a szellemet is
folyékonyabbá teszi. Asztalhoz ültek tehát
az urak. Höllbart fölszolgálta az ízletes
ráklevest, azután a pisztrángokat 's ügyelnie
kellett, hogy szemét nyitva s száját csukva
tartsa, mert bizony ő is hozzá tudott volna
szólni egynémely dologhoz. A· második
pccsenyéig a török képezte a beszédtárgvat.
Hogya török újra készülődik s hogy mos-
-sani támadása még az eddigieknél is bor-
zasztóbb lesz. "És így kellett jönnie -
mondá az urak közül az egyik - mert hol
máshol kelnek fel a lázadók a szent egy-.
ház ellen mint Németországban 1 Ki védi a
lázadókat és hódol elsősorban az új tanok-
nak, mint a német fejedelmek?" "Minden
legkisebb templomellenes mozgalmat a
legszigorúbbarr kell büntetni" mondá a
mareini káplán. Hasonlóképen vélekedett
Ferenc testvér s a többiek. Csak a sankt-
veiti főtisztelendő uram engedte át egye-
lőre ezeket a kérdéseket a jó Istennek. Az
ő gondja az előtte álló finom, fehérre súrolt
hársfatányérra irányult, mely sohasem
tudott megtelni. Höllbart háromszor állott
meg már előtte a szarvaspecsenyével s nem
hiába. "Mindenesetré Luther ellen jó lesz
résen lenni" jegyezte meg a kinpergi pap,
"noha most nem hallat magáról. De bűjos-
dit játszik, meglássátok egyszerre még bát-
rabban és merészebben tör elő. Nagy a
párt ja." "Azt mondják, hogy a fogságá-
ból megszőkött salzburgi pap, Höllbart is
hozzá szegődött, - veté közbe a mareini
- Isten tudja, hol ülnek ezek most együtt
s kovácsolnak terveket." "A Hőllbart!" ki-
áltá a, kancsal spitáli úr - "annak már
vége 1· Hiába fecsegnek akármit a mene-
kűléséről, azt elvitte az ördög, szőrőstűl-
bőröstül." Erre a beszédre néhányan mo-
solyogtak és ittak. Az inas már ott állott
egy idő óta szerényen krémes tortájával a

•



beszélő háta mőgőtt. Ez végre észrevette, jére!" Igy kiáltoztak össze-vissza. Höllbart
s gondolva, hogy egy j6 korty italhoz egy jó pedig ott állott a pohárszéknél és rendezte
harapás is jár, vett egy jókora darabot. A a csemegéhez a tányérokat.
mareini káplán úgy vélekedett, hogy rossz Késő délután volt mikor az urak jó-
idők járnak s nem bízik Höllbartban, vagvis kedvűen és elégedetten szétoszlottak,
jobban mondva az ördögben. Az ördög Höllbart azonban még aznap este kérte
nem visz senkit a pokolba, kinek itt a föl- Szarmától zarándokköpenyét. "Ujra el-
dön olyan jó hasznát veheti. "Höllbartot, mész?" kérdezte halkan a leány, amit még
úgy hallom, nyomozólevéllel körözik ~ mondani akart, keblébe fojtotta. "Nem
mondta a gazda - de ez nem elég. Díjat I vagyok én itthon" felelte a férfi; megkér-
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Antal Gábor,
az elhunyt dunántúli r ef. püspök.

kellene a fejére kitűzni, Száz aranyat a dezhette volna még azt is, hogy hát Szanna
salzburgi Luther fejére! Mit szóltok hol van otthon? Erre a kérdésre a leány
hozzá?" "Nagyszerű! - kiálták többen - maga is szeretett volna régen választ kapni.
az összeg előteremthetö! A bűnbocsánati De a gazdasszony csak szeliden megsírno-
pénzekből kell venni!" "Természetes, job- gafta s azt felelte, hogy szűlei rég meghal-
ban nem is lehetne felhasználni ezt a pénzt, tak. Legalább sírjukon imádkozhatott
mint az eretnekek üldözésére!" "Mint azon volna! De azt sem tehette. Mások sem tud-
ernber vérdija gyanánt, aki a bűnbocsánatot ták, hol szűletett. A pap már régen a falu-
meggyalázta!" "Száz aranyat .Höllbart fe- ban volt s jó barátságban élt gazdasszorryá-



Ez itt a Hőllbart,
Alig érnek ki a templomból, zürzavar

keletkezik. Izgatott tömeg vonul végig az
utcán kiáltozva, hogy Höllbartot elfogták!
Hozzák az Antikrisztust! S csakugyan egy
vadul ujjongó csapat közeledik, magával
vonszolva egy papocskát, akit sárral, kővel
dobáltak meg. Szanna sápadtan szorítja
magához fiatal férje karját, de az kiragadja
magát s a tömeg közé rohanva kiáltja:
"Megálljatok! Akit hoztok ártatlan, nem

Mátyás és Szánna sorsa eldőlt abban Höllbart!" De senki sem hallgat rá, csak
a pillanatban, amidőn egymást meglátták. vcrték, ütötték áldozatukat. A papocska
Két igaz lélek talált egymásra. A szerelem kétségbeesetten nyöszörög s rimánkodik
félt és a félelem lát. Szanna felismerte Má- irgalomért. "Istenemre nem vagyok hamis
tyásban Höllbartot. Az igaz szerelem erős próféta! A szent atyától hozok bűnbocsá-
és hű, Hét lakattal volt a titok elzárva a l natot. Kirnéljetek!" Az Enns völgyi bűn-
leány szívében, Szerelme a regényes sorsú, bocsánatárúsító volt. Höllbart felismeri el-
merész íérfi iránt tetőfokára hágott, de len felét s üldözőjét, de talán nem akarva,
nyugalma azóta a nap óta, melyen kilétét hogy nevét ilyen nyomorult teremtés bito-
megtudta. oda volt. Nem tudott többé vi- rolja, vagy talán könyörületből még hango-
dám lenni s egyre remegett annak életéért, sabban kiáltja: "Emberek, lelkemre mon-
kit annyira szeretett. De Höllbart okos volt dom, .ez nem Höllbart!" Ekkor a népség
és óvatos. Szerelmével nőtt bizodalma. Egy I egy pillanatra elképed. A papocska azon-
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val, Ez egyszer elutazott Morvabrszágba
rokonaihoz s útjáról hozta magával a kis
leányt, akit mint árvát könyőrűletességböl
vett magához. Derék leánnyá serdült s a
papot mindég bátyjának nevezte. Ennyit
tudtak a falu lakói.

Höllbart mindennap föltette magában,
hogy másnap tovább megy. De másnap me-
gint csak elhatározta, hogy még egy. napig
segít a leánynak munkájában, A plébános
nagyon meg volt elégedve "Mátyással" .
Ekkora lelkiismeretességet, szorgalmat,
igénytelenséget cselédnél még nem, tapasz-
talt. Mindent nagyszerüen végzett. Később
irodájába vette s mindeníéle irásbeli mun-
kát végeztetett vele. Egy napon a megsző-
kőtt salzburgi lelkészt köröző levél ide is
elérkezett. Napokig ült Mátyás az iróasztal-
nál s készített róla számos másolatot. Bizo-
nyos titkos humorral tette ezt, a személy-
leírás rég nem illett rá. A következő vasár-
napon kifüggesztették az írást a templom
lajtajára. Höllbarttette ezt s közben a 95
tételre gondolt, melyeket néhány évvel
előbb Luther szegezett ki a wittembergi
templom kapujára. Mivel azonban a kőz-
ségben csak kevesen tudtak olvasni, Má-
tyásnak a lelkész parancsára fel kellett a
piacon olvasni az írást. Hogv tódultak
hozzá az emberek! Az Antikrisztusról volt
ott szó, aki megszabadulva mint egy ordító
oroszlán száguld végig a világon, keresve,
hogy kit nyeljen el. Sokan borzadva húzod-
tak közelebb a szenteltvíz-tartóhoz, mások
azonban dühösen rázták öklüket s csikor-
gattak fogukat. Olyan izgalom fogta el a
tömeget, mintha máris össze akarták volna
hordani a máglyát, hogy azon Höllbartot
megégessék.

Az esküvő.

törekvése volt már csak; hogy a leányt ma-
gáénak mondhassa. És egy szép napon
csakugyan ott áll a pap előtt s megkéri tőle
annak rendje-módja szerint a leányt. A pap
mosolyogva rázza meg kezét s nem tagadja
meg kérését. Mátyás megkapja Szarmát s
hozományul egy barátságos kis falusi házat.

Az esküvő napja napsugaras. derült
nap. Nagy embertömeg gyülekezik esküvői
díszben és hangulatban. Az emberek gyö-
nyörködve nézik a szép párt. Mátyás sötét
talárszerü öltözetet visel; nemes vonásai,
magas homloka, szelid tekintete még soha-
SE.m tűntek fel annyira, mint ebben a pil-
lanatban. A menyasszony ruhája hófehér.
Arca rózsás mint a hajnalpír, ajka remeg
a meghatottságtól. Az egész kedves jelen-
ségen a szűziesség égi fénye ömlik el. Igy
vonulnak zeneszó és harangozás mellett a
templomba. A pap kilép a sekrestyéből.
Elérzékenyülve beszél a házasság áldásai-
ról, kőtelességeiről s összeadja unokahugát
a derék MátyássaL Aztán letérdel, egy
Miatyánkot imádkozik s a hívek is mind
megindulva hangosan imádkoznak. Hőllbart
boldogsága teljes. Megszünt végre az átok,
újra az embereké! Az egész gyülekezet
imádkozik érte és feleségéért. Ujjongva,
énekelve tódul a násznép a templomból.

r-r.
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ban felemelkedik s meredten bámul meg- s védelmezően vitte magával a fiatal párt.
mentőjére. "Hi, hi" - vigyorög - "téged A szerzetes csak sokára tudott kiszabadulni
ismerlek, nem csal szemern!" Azután fel- a csőcselék kezei kőzűl. Dühösen lépett a
ugrik s kinyújtott karjával Mátyásra, a plébános szobájába: "Te magad véded az
sekrestyésre mutatva ordítja a tömeg közé: istentagadót? Azt akarod, hogy téged is
"Ez itt a Hőllbart!" A zürzavar leírhátat- kiátkozzon az egyház? Vagy talán nem
lan. Höllbart sápadtan, mozdulatlanul áll hiszed, amit mondok?" Ezzel Jónás testvér
az emberáradatban, Szanna összetörve rogy írásokat, bizonyítékokat szedett elő. Olyan

Demitter Gusztáv,
a leibiczi gyülekezet jóltevője.

lábaihoz. Ekkor egy férfi - kit Höllbart I fontos bizonyítékokat, hopv a plébános tér-
nagy nyomorúságból mentett meg egyszer, dei remegni kezdtek. "Nem" - mondá
- utat tör magának az emberek között s mégis - "ez mind semmit sem ér, én be-
~ü?ösen kiáltja: "T.e isten:elen, talán sokat Ihivom ,mindjá.~t szolgá.mat, meg~~~d, h?g~
ittál s nem tudod mit beszelsz 1Vagy bolond megszégyenít. De mikor szolgáját hívni
vagyI Hogy gyalázhatod meg így ami de-I akarta, az nem volt sehol és Szanna sem
rék Mátyásunkatl" ,;Valóban részeg lehel volt sehol.
ez az ember," mondá az odasietett plébános

8
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Az erdőlakók papja. Is~gar" HölIhart vállát vonta. "Jöjjetek
_ Höllbart, akinek a zürzavar első pil- Iházaarba, adok rnellétek kisérőt" folytatá,
lanataiban sikerült megmenekülnie, újra az Mit volt tenni? Útnak indultak a :EérfiakkaL
erdők rengetegeibe vetette magát. Ott bo- A Zarh melleffűk maradt, a szakadékokon,
lyongtak 'három nap óta Szannával. Hiába lejtős helyeken átsegítette az asszonykát,
próbálta Höllbart rávenni Szannát,' hogy _karjára emelve mírrt valamil gyermekét. A
visszatérjen övéihez s őt engedje át sorsa- többiek elszéledtek.
nak, a fiatal asszony hallani sem akart er- Egy kís völgyben, viharverte sziklaíal
röl. Osztozni akart urával jóban-rosszban. tövében, fenyők árnyékában állott egy ház ..
Höllbart boldogan zárta karjaiba. Egyre Szálas fenyőtörzsekböl volt ősszeácsolva.
beljebb hatoltak az erdők sűrűjébe. Gom- teteje hasított fákból ősszeróea. Rablók,
bák, bogyók képezték táplálékukat. A fák i vadorzók, emberekr akik folytonosan kűz-
'tövében, puha mohágyon pihentek. denek a természet elemeivel, építenek ilyen

Egyik reggel durva zajra ébredtek. házakat.
Höllbart megijedt. Néhány tucat marcona, A Zarb háza volt ez; útközberr elmesélte,
viharvert alak állott előttük s mikor az ifjú hogyan menekűlt ide'. a rengeteg mély-
pár ijedten felemelkedett, durva kacajban ségeibe, mikor Salm katonái a felkelőket
törtek ki. Ezek a fickók is bizonyára em- 'kgyőzték. A Teufelssteingebirg erdőségei-
berek voltak, de kezük szőrős mint a medve ben, ahol nem egy ártatlanul üldözött
lába, hajuk, szakálluk mint az oroszlány- becsületes ember', de még több söpredék
sörény. Szemük azonban csillogó, foguk rejtőzött, telepedett le. Szétszórva éltek a'.
hófehér. Ruházatuk fakéregból s állatbőr- vadonban. Az egyik sziklabarlangban la-
ből van. Lepteik alatt reng a föld, minden kott, a másik villámsújtotta odvas fában
nevetésükre felröppen néhány ijedt fajd. A húzodott meg, a harmadik kalibát tákolt
bunkósbotok, melyeket magukkal vísznek,' őssze magának. Gombák, bogyók, az, erdők
nem sokkal vadabbak náluk. Néhányan vadjai képe zték táplálékukat. A farkast,
íjjal vannak felfegyverkezve, de a hosszú medvét késsel szúrták le.-A vöröshajú Sza-
kés egyiküknél sem hiányzik. bín, vagy mint az erdei lakók érdes nyelve

Vezérük a vöröshajú Szabin volt. Itt eJkeresztelte: a Zarb, volt köztük a legerő-
úgy hívták: a Zarb. Höllbart jól emlékezett sebb, legnagyobb, tehát ő uralkodott.
rá, hogy ellenfele s legyőzője volt ennek Eleinte még elkalandorlak egyesek s zsák-
az embernek, s most egészen ki van szelgal- mánnyal tértek vissza, amelyet azonban
tatva neki. Szanna reszketve rejtette arcát nem becsületes úfon kerestek. Az ilyenek-
férje keblére. De a vöröshajú nem látszott nek azt mondta a Zarb: "Csirkefogóéletet
:fölismerni a zarándokot. "Hozzánk jöttél?" élünk, de gazemberek nem vagyunk!" s fel-
kérdezte. "Itt akarsz maradni? Mi har- akasztotta őket a' vadkörtefára. Mielőtt
mincnál többen vagyunk s szívesen látunk este lett, ismerte Hőllbart ezeknek az erdei
minden csirkefegót. aki nem gazember. embereknek vad, erőteljes, elementáris
Kastélyrombolókat és eretnekeket a leg- életmódját. .De az elemek is- tudnak ked-
szívesebben." vesen mosolyogni tavaszi reggelen.

Az egyik tejfölösszájú hosszú fickónak Másnap komor arccal tér 'vissza az
igen megtetszett Szanna, mindenképen óriás szokott reggeli körútjáról, amelyen
enyelegni próbált vele. A vöröshajú Zarb az ügyes-bajos dolgokat elintézní szokta.
arca. azonban elsötétült mint a viharos éj. Különös dolgokat suttognak emberei. Egy-
"AkI a ~eányhoz nyu! .- menydőrőgte - szerü zarándoknak vagy együgyü sekres-
annak kitaposom a belet s azzal akasztom tyésnek sohasem tartotta a férfiút ki most
fel a körteíára." . Halotti csend lett kőrű- vendége volt. De a hír, melyet a szomszé-
lőtte s az akasztófáravaló eltünt a sűrűség- dok suttogtak, mégis meglepte. Szúró tekin-
ben. "A feleségem" - mondá Höllbart - tettel állt meg Höllbart előtt rábárnult
"e~gedj~tek b~~éb~n ut.unkra, Magyaror- merően s arca redői mélyebbek Íettek. "Te-
szagb~ Igyekszunk. "TI k~tten magatok,? h~t e: az a borzalmas}ény, aki előtt a gyá-
Egy fiatal asszonnyal egyedűl a Bakonyi- vak ugy reszketnek! kiabálta s csontos
el dön keresztűl menni - az ördögbe, ehhez öklével ráütött vendége vállára ez a Hőll-
még a Zarbnak sem volna elegendő bátor- bart!" És egy pillanat műlva, '~ely alatt
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Höllbart szó nélkül meredt az óriás arcába,
megragadta kezét s nevetve mondta: "De-
rék legény vagy, nem mégy Magyaror-
szágba, hanem itt maradsz nálunk. De az
ördögbe, már milyennek képzeltern én Hőll-
bartot! Hol vannak szarvaid, lólábad? Nem
hinném, hogy te vagy, ha nem hallottam
volna ma reggel a krieglachi sekrestyés s
a papleány hirét. Tudod mit, eretnek pap,
-- folytatá, mialatt egyre többen gyülekez-
tek köréjük, - tudod-e hogy az erdei ör-
dögök már régen szeretnének egy papot?"
."Az igaz, szűkségűnk volna egyre!" hagy-
ták rá a kőrűlállók. "Kell nekünk pap, -
mondta a Zarb - aki a párokat összeadja,
az ifjú ivadék is akar keresztneveket s ha
a meghalásra kerül a sor, sokkal könnyeb-
ben hal meg a fickó, ha tudja, hogy sírját
pap szenteli meg. S ki lehetne más az erdei
ördögök papja mint Hőllbart." "Igen Hőll-
bart, Höllbart legyen a papunk!" kiáltoz-
ták mind. "Hiszen a mesterségcdet tudod
még" dörmőgte egy torzonborz kis törpe-
szerü alak. "A pokolról s ördögről prédi-
kálj nekünk, azt szeretjük. A böjtről is Mialatt az alpesi vadonban Höllbart
papolhatsz ha akarsz, azért nem hagyunk lelkész s a hatalmas Zarb együttesen őriz-
éhen halni. De a szent miséd - jegyezd ték a csökönyös II borzas báránykákat, a
meg magadnak - nem kell nekünk!" nagyvilágban forró napok jártak. Új há-

Höllbart egy napi gondolkozási időt ború s felkelés mindenfelé. Magyarország
kér. Este lesz. A Mittersilből megszőkőtt felől jött a hír, mely nagy rémületet okoz.
fegyenc, az átokkal sújtott, az eretnek pap Jön a török! Egy jajkiáltás hangzik végig
célnál van. A világ kifordult sarkaiból, ha az országon. Eljut Ferdinánd Iöhercegig is,
valahol biztonságban lehet, úgy itt elsősor- de az befogja Iűlét., Megjelenik egy rende-
ban. Szauna vele van, egy vele. Neki véde- let: az egyház gazdag, segítsen, adakozzék
Iemmel tartozik, neki akar biztos hajlékot a védelemre. A klérus a rendeletnek ellen-
nyujtani, ha mindjárt itt az őserdők renge- szegült és hogy az egyház miként véde-
tegeiben. Höllbart tehát marad. Olyan kezett, azt mutatja a krieglachi eset.
férfival, aki a házasságtőröket, tolvajokat A krieglachi pap ama csodálatos ese-
a körtefára kötteti, lehet alkuba bocsát- mények után otthagyta állását. Elvesztett
kozni. A Zarb meg van elégedve, rég szűk- gyermekéért való fájdalma emésztette
sége volt már ilyen segítö társra. Házat, egész életén s az vitte a sírba. - Az új
élelmet, védelmet' éstiszteletet biztosít plébános pedig Rómából több szent vértanú
Hőllbartnak és feleségének. csontját hozatta meg s új kápolnát épít-

Igy lett Höllbart Mátyás az erdőlakók tetett , mely páratlan ereklye gyanánt szent
&yülekezeténeklelkésze! , József leheletét őrizte egy vasrács mögött

Múlt az idő! Höllbart és felesége szá- levő kis űvegcsében,
mára az erdei lakók szép házat építettek, Hogy valóban ú volt e? Senkisem kér-
büszkék voltak a lelkészlakjukra.A Zarb, elezte. Mégis volt tehát az embereknek né-
aki néhány évvel ezelőtt olyan elszántan 1 hány védőszerük a törökveszedelem ellen.
-küzdött a jobbágyság megszűntetéséért, itt Azonkívül körmeneteket rendeztek csoda-
az erdőben elrendelte 1. pap számára a ro- tevő képekhez. Igy fegyverkeztek az ellen-
botot és tizedet. Mert ezt a papot nem a ség ellen!
pápa, sem az állam adta; maguknak kellett A parasztság egészen a maga erejere
iehát róla gondoskodniok. S Íme jöttek a maradt. Hőstettek történtek. Egy régi ok-
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nők és gyerekek s hoztak gyökereket, erdei
gyümölcsöt, a férfiak pedig vadat.

Bizonyos napokon összegyültek a me-
zón s tanácskoztak mindeníéléről. Ilyen-
kor felállt Höllbart egy sziklatömbre s be-
szélt hozzájuk. Nem az emberi kőteles-
ségekről, hanem a jogokróL Ezt szívesen
hallgatták. S Höllbart úgy gondolta, hogy
aki ismeri és tiszteli jogainak határait, kő-
telességtudó lesz önmagával s embertársai-
val szemben. Nem a bűnről s bűnbocsánat-
ról beszélt, hanem az élet örömeiről s azok
bölcs élvezéséről, aminek átgondolása ma-
gától vezet a megbánásra, Olyan szépen,
szeliden, melegén beszélt. Szívesen hallgat-
ták, eleinte az újság kedvéért, dé később
Iclfogták a szavak értelmét is s örűltek
neki. Persze azonnal nem törött meg tel-
jesen az emberek vadsága, de mégis nagy
változás volt a felelet arra, hogy az ú-.
szava szólt a rengetegben.

Jónás barát Höllbart kezében.
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irat szerint minden paraszt három törököt nűnket!" Ebben a pillanatban el is sötétül
ölt meg, a felesége kettőt. Lindolf, egy hősi már a templom, barna füst gomolyog s
ifjú, ama szentföldet megjárt férfi egy késői tódul be az ablakokon. Ezerhangú jajveszé-
ivadéka, ott hagyva az őse választotta kelés hangzik fel, de a tűz pattogása. ropo-
hegyi magányt, társakat toborzott s nem gása hangosabb. A boltozat felé tódul min-
egy rést ütött az ellenség sorain. denki. Egyszerre a kóruson orgonaszó

A sors könyvében mint egy családi hangzik fel. Nem tudják ki játszik, de a
hagyomány gyanánt az volt róla megírva, zengő hang mondhatatlan vigaszt csepegtet
hogy ő legyen a szultán leányának meg- a szívekbe. Egy szívvel-lélekkel rákezde-
mentője, akit fenyőágakból font gyalog- nek az ősrégi német harci dalra:
hintóban vitetett s kisért el a Teufelsstein Ne hagyj el ó Atyánk, ha ellen tör reánk,
rengetegei felé. Ha erőnk elhagy, Te óltalmazónk vagy ...

Az ellenség táborában nagy volt a fe- És ime' Még énekelnek, midőn hirtelen
jetlenség a foglyulejtett leány miatt, de I ordítás hangzik fel, mintha egy oroszlán-
mikor látták a törökök, hogy az üldözés falka közelednék. Néhány hatalmas ütés.
úgy is hiábavaló, számtalan fogollyal elvo- a templomajtó kitárul s a tömeg tódul a sza-
nultak. A hátramaradtak pedig mint a ret- badba. Egy csoport vadszakállas óriás ter-
tenetes Szolimán . tula jdonképeni hóhérai metű férfi tört elő az' erdőkből és pusztít a
kegyetlenül megboszulták a szép fiatal nő törökök között. .A megszabadultak térden-
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A mürzzuschlagi Megváltó-templom.

elvitelet. Összejárták az egész vidéket, be- állva adtak hálát. A szerzetes egy fal tővé-
hatoltak az erdőkbe s pányvákkal Iogdosva ben térdelt és imádkozott, talán olyan szív-
össze a menekűlteket, teletömtek szeren- ből, mint eddig soha. Ekkor az egyik óriás
csétlen áldozataikkal a krieglachi templo- feléje rohan, felemelt buzogánnyal: "No
mot, azzal a szándékkal, hogy őket az épü- még ezt is, ha már benne vagyunk!" De egi
lettel együtt elegetik. Iszonyú rémület, vad másik hirtelen elébe vetette magát: "Meg-
kétségbeesés, tompa lemondás uralkodott állj. Zarb, elég volt az őldöklésböl!" Érces
az öreg templomban, mely most borzalmas volt a hang s az óriás leeresztette felemelt
tömlöccé lett. Még egyszer átölelte egy- 'karját. Mindenki a férfihoz tódul, aki a

.mást férj és feleség, anya és gyermek, az szerzetest megmentette s egy morajlás fut
elválás órája oly közel volt. Újra recseg végig a tömegen: "Hiszen ez Hőllbart!"
az ajtó. Egy gömbölyű papocskát löknek _ _ ." ..
be. Még az ajtónál is alkudozik a hóhérok- A_fo:r:radalmarokbo!. nemzeti hosok, az
kal, bűnbocsánatot kínál nekik ingyen, csak'. ágról szakadtakból szabad emberek.
ne kinozzák. "Jaj nekünk!" kiáltja a szer- . De vissza kell térnünk a Tenfelsstein
zetes - Jónás testvér az -, tudjátok mit rengetegeibe. Ismerjük' a Zarbot; durva,
tesznek a pogányok? Rőzsét halmoznak a nyers, de tetőtől talpig becsületes ember
templom köré, elevenen sütnek meg ben- [volt. Ismerjük Höllbartot is, törekvéseit s
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hatását az erdei lakókra, de. különösen talan fogoly tért haza örömkönnyekkel üd-
Szabinra. vözölve drága szülőföldjét. Chansade

Höllbart befolyása alatt az erdei martaló- mielőtt elment gyémántköves hajszalagját
cok vezére népét á haza védelmére 'a törö- Szannának adta, aki mindég szeretettel
kök ellen akarja vezetni. A martalócok még viselte gondját. Lindolf vele ment s nem
ellenállanak. ők még mindig csak az "urak is tért többé vissza,
és papok-ellen" akarnak menni, Csak az Az erdős alpesi kőzségben, a Teuíels-
bírja ráöket a török ellen szervezett harc- steingebírg tövében szorgalom és béke ural-
ra, hogy a Zarb védelme alá került szultán kodik., Mindakettő Hőllbart érdeme, Egy
leánynak, a hű Lindolf által féltve őrizett szabad, a papi uralom hatalmi körén kívűl
Chansadénak a kiszabadításáért nagy vált- eső kőzség alapításával. az ágról szakadtak
ságdíjat vártak, megmentésévei és nemesítésével állott

Sok közülök ott maradt a csatatéren, bosszút Höllbart érseki űldőzöjén.
a többieket mint megmentőit hálás szívvel Még sok évig élt békés egyetértésben
s örőmujongással ünnepelte a völgy lakos- az öreg Hellbert Mátyás Szannával s rég
sága. , pihenni tértek már mindaketten, de emlé-

Az erdőlakók így mint nemzeti hősök, kük ma is él, nemcsak a gyémántszalagban,
mint szabad emberek térnek vissza hegyeik melyet unokáik híven megöriztek, hanem a
kőzé. Egy fejedelmi rendelet utolsó hőstet- község lakóinak mondáiban és életében is,
tükért megbocsátottnak nyilvánította eddigi' A Zarb egy unokája vette. feleségül
életüket, bűneiket. Szabadok lettek s biro- Höllbart egyik leányát és a férfi, aki ezt Q

dalmi oltalom alatt telepedhettek le a történetet Ieljegyezte, dédunokája ennek
Teuíelsstein hegyei közt irtva az erdőket, a párnak.
művelve a földeket. A Zarbot választották ,~
fejükké s neki első ténykedése volt, hogy Ezekben a képekben igyekeztünk visz-
az elesettek özvegyei és árvái számára egy szatükröztetni Rosegger "Höllbart"-jának
házat 'építtetett, ' a tarta Imát és kiemelkedő eszméit. A refor-

" '~öllbar,t, Mátyás, lelkészt K~ieglach máció korának a legjellemzőbb művelödés
kozseg lak~l sze~ettek :volna papJuknak. története rejlik a Rosegger elbeszélésében
Ö, megboc~atott ~ll1ndenkmek ,s oru!t, hog~ I elénk tünő mozgalmas eseményekben .•
vcg:e m.~gl~~~rtek, de csak VIsszatert az o amelyeknek kifejlése a legtalálóbban ecse-
erdoElako1kőzé. ,,' " teli a reformációnak nemesítő hatását; ál-

gy nap Hollbart lement a völgybe s dásos eredményeit s erkölcsi fennköltséget
elmondta. az uraknak a fiatal török fogolynő teremtő eszméit
történet~t., ,,;\zt nek~ek ajá~dékozzuk" Ezt a bizon'yság-Ievelet pedig a reíor-
~?lt a ;,ov1dválasz. MaJ,dnem szégyenkezve mácíóról. egy kűlsőleg a római katholikus
.ert Hőllbart haza, Mas utakat keresett. g há b t t ' f' fiú , Ilít tt ki kibth' th" t l 1" e y, az a ar ozo er lU a 1 o a 1, a 1 en
e a « , ogy az ugye 19azsagosan e intézze, a Luther Márton által napfényre hozott

Talált m?dot rá, ~o~y az erdő!akók ,nevé- evangéliom szelleme él és a "salzburgi
ben magaval Szolímánnal bocsatkozzek al- Luther"-nek Hellbert Mátyásnak vére
kudozásba, Az, erdőlakók Höllbart lelkes csergedez ' e
biztatására lemondtak a kincsekről, arany- Ig l' tt L th ú 1 lk' k kő'1 áltsá dí 1 ' ltá lá , y e u er az r e ene esz oze;'0 s va sag 1JU,a s:e:p sz~ ~n anyert az ahhoz is hogy egy Roseggerűnk 'legyen,
osszes foglyok kiadatását kertek. ' .

S csakugyan még azon a nyáron szám- i». Artbauer Gizella.

A. .Luther-Naptár'' műmelléklete.
A "Luther Naptár" mindegyik évfolya- got arra, hogy a vallásos festőművészel

mához adtunk eddig egy-egy műmellékle- egyik legkiválóbb remekét, Dürer Alberl
tet. A mostani .azonban művészi értékénél világhírű festményének "A négy apostol"-
fogva' míndegyiket messze túlhaladja, nak mását elkészíttethessűk és ajándékul
Kőltséget nem kimélve megszereztűk a jo- küldhessük kedves olvasóinknak. Berá-
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M ért nem adsz kenyeret, méri nem Hitesz
[anyám?

Mindjárt meggyogyulnéh, hogyha ennem
. [adnál!

T ehetetlen nagy hin tépi fájó lelkem,
"N e növeld, ne növeld gyötrelmim eser-

[mekem."

Oly tégnek tetszik már, mi tegnap volt,
Hogy derült lakunkból a zaj hiholt.,
Hogy ez a nagy bánat reánk szakadt,
Hogy szioem retlegése s könnyem ki nem

[apadt.
Hogy házunk oszlopa letörve, kidöntve,

. Nyugodt boldogsága feldúlva, megölve,
Felujult Kolonics rétnehhel telt kora,
Itt suhog felettünk kegyetlen ostora.

n.áztatva is kedves ékessége lesz a szo-l remekebb "A négy apostol" c. festménye,
bának, amelyen János, Péter, Márk és Pál apos-

Dürer Albert-nek a művészettörténet tol okat ábrázolja. Kíváló tulajdonsága az
a nagy festők kőzőtt :az első sorban ad a mesteri jellemzés, amellyel az egyes
helyet. Minket magyarokat közelebbről is apostolok egyéniséget oly találóan állítja
érdekel Dürer személyisége, mert magyar elénk. Dürer az ecsettel mesterien leirta
vér is folyt ereiben. Nagyatyja ötvös volt azokat a gondolatbeli képeket, amelyek az
a Gyula mellett levő Ajtós nevü magyar- újszövetség megfelelő helyeinek tanulmá-
országi községben: valószinűleg az. Ajtós nyozása alapján' az illető apostolokról a
nevet is viselte, amire a családi címerből

1

Szentírás búvárának lelkében keletkeznek.
következtethetünk. Fia Albert Németor- Az apostolok különböző egyéni jellemének
szágba vándorolt ki s Nürnbergben telepe- rnesteri kidomborítása alapján keletkezett
dett le, hol meg is nősült. Itt szűletett a és terjedt el az a hagyomány, hogy ez a
nagy festő Dürer Albert 1471. május 21-én; kettős kép a négy vérrnérsékletet fa melan-
itt is halt meg 1528-ban. cholikus, flegmatikus, sanguinikus és cho-

Müvészi képességei korán mutatkoz- lcrikus te.mperamentumot) ábrázolja.·-
tak s azoknak kiművelése érdekében nagy , A~nYl tagadhatatla,n, h?gy csak a val-
tanulmányutat tett. Különösen nagy hatás- lasos ..lhle~, ho~hatott .letre l~yen remeket.
sal volt rá velencei és németalföldi tartóz- - Durerrol meg megjegyezzük, hogya re-
kodása. Vallásos tárgyú festményeivel, I formáció es~méinek híve v,olt. s korának
különösen oltárképeivel . érte el a leg- szelleme hatassal volt alkotásaira.
nagyobb sikereket. Ezek között is a leg- . H. L. .

Alom volt! és szioem mégis dobog,
Lelkem félelmében sír, háborog:

* */ *
. Hideg és üres volt lakószobánk,
A tövig égett gyertya
Pisla fényt hinte ránk.
Összegörnyedve a szoba szegletében
ültem én egy ócska ott felejtett széken.
Riadva hozzám bujt két édes gyermekem,
Magamhoz ölelt em őket szép csendesen.

Csak halkan suttogja pici lánykám:
"Alhatnám, lehiess le jó anyácskám.
"Jöjj ide, ölembe, - hajtsd rám fejed,
Pelyhes párnád. takaród
Jó gyermekem feledd!"
Reszketeg kezeim igazgatják haját,
Kiszáradt ajakim csókolják két arcát.
Elaludt, mosolyog drága kis angyalom,
Pirosra sült cipó álomképe, tudom.

Nem szol a nagyobbik, csak rám tekint,
Szeméből szenoedés, s rémület int.
Gyönyörű két szeme könnyel teli,
Ártatlan, tiszta lelke
Hangtalan kérdezi:

Jött, mint bősz fergeteg egy szerzeies,
Szeme áldozatot s zsákmányt keres.
"Eretnek söpredék - kiált - térdre!
Krisztusnak képe előtt
Rejtsd el arcod félve,
Keresztet vess, s valljad "imádom Máriát,
Egek királynéját, Jézusnak szűz anyját!"
Ebeknek .étheiil adom undok testét,
Aki tévelygésben veszti gonosz lelkét."



FéÍelmében sziuem meghidegül,
Fiam és leányom sír, menekül.
Büszkén szól a válasz, mit férjem ád:
"Imádni nem fogom, de
Tisztelem Máriát.
Mire Jézus tanít, azt vallja a szioem,
Hitemet Őbenne s Teremtőmben vetem,
Magam, s mások üdvét csak abban keresem,
Mindig azt tanítom és csak azt hirdetem."

Hitvalló szavára átok a válasz.
"Rabság, vagy Mária?" - felelj - válassz!
Bánd és átkozd meg téoelygésed,
Térden csússzál ember,
S csókolj feszületet!"
"Titkos kamarámban, ajtómat behajtva.
Lát porba borulva - a Mindenek Atyja, -
De bálványt imádni én soha sem fogok,
Faragott fa előtt földre nem borulok."

"Hah Istenkáromló, halál reád!
.'?abláncra verjétek, hű katonák!
Atkozott légy! magvad ne maradjon,
Mi élő a házadban
Minden éhen haljon.
Előre zsoldosok! a rablás most szabad,
Bitangol: k'ölykének ne maradjon falat.
Rajta! kutassuk fel titkos hamaráját.
Misére ajánljuk hincsét, pénzét, borát!"

Szánó, bús mosoly kél férjem ajkán,
Tudatlan kámzsásnak kapzsi szaván.
Gondterhelt két szemé! reám veti;
Ajka az Isten nevét
Imádva ejti ki.
Mint falánk sáska had ellepi a házat,
Keresve, rabolva, amit csak találhat,
Vakbuzgó vezérnek pribéh, gonosz hada,
Üres lesz utánok pince és kamara.

Bosszús, durva gúnnyal szól a barát:
"Megkapod a martir lényhoronáil
De ha szép előtted rongy életed
Váltsd meg és adjad elő
Rejtett kincseidet,"
"Amit összegyüjténk hangya szorgalommal,
Kuporgatiunh annyi súlyos, édes gonddal,
Immár elrabolva, ősszezúzva-törve,
Csak e négy puszta lal maradt meg belőle."

.De lelkem nagy kincsét, én hitemet
Életem árán sem adom neked.
Aranyom, ezüstöm nincsen nekem,
Ékszerem, gazdagságom:
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I Nőm és két gyermekem." .
Kaján öröm gyúl fel a csuhás szemében,
Kegyetlen gondolat fogan meg lelkében,
Sziszegoe mondja ki, ölő méreg szava,
.Kincsekei kincsekkel csak megvált egy

[apa?"

Gúzsba a kis fiát, lányra bilincs!
Irgalom, kegyelem számukra nincs.
Eretnek sarjadék, - el hát velök,
Penészes, rothadt szalma
Lesz majd a lekhelyök.
S kiért megszegie a hatodik szeniségei,
Akivel élvezett sok gyönyörűséget, -
Asszonyát, - zsoldosok, vegyétek, od' adom,
Mi sorsra szánjáioh, nem kérdem, mit bá.:

[nom.

lt tózó sikolyom torkom ba fúl,
Felemelt két kezem ölembe hull,
Meginog hiioesem, sziuéhez kap,
Panasz és jajszó nélkül
Holtan földre roskad.
Sírva költögeti két kicsi gyermekem,-
"Megütötted magad apácskám? édesem:"
Őrjöngő kinomban én meg csak kacagole
Koriilem suttogják: "Esze háborodott."

Sok szila] vitéznek könnyes szeme,
Bilincsért nem kapkod senki keze,
Csak lsten szolgáia, a szent barát,
Ki hioalgua viseli
A barna szorcsuhái
Száll perbe a holttal. hogy arca mért de-

[rült?
Ugye, meri fit kával a sírba menekült.
Rettegve szalad széi sok ijedt zsoldosa,
Ürült ellen fegyvert nem emelt még soha.

Szitokra nyilile a barát ajka,
Botrány és kárhozat minden szava:
"Átok. rál a házra, s Iahoira,
Rettegjen haragom tol
lIT emzeisége, fia,
Ki meglátogatja, ki nekik enni ád,
Avagy befogadja a pap két ároáját,
Az lészen a sorsa, mit ezeknek szántam,
Tudjátok, hogy minden igéretern álltam.

Nincs ki eltemesse halottamat,
Éhünk csillapitni nincs egy falat.
Tiizhelyűnle lerontva, konyhánk hideg,
S nem mernek könyörülni
Rajtunk az. emberek.



Uram én Istenem, hitem benned vetem,
Oh ne hisérts feljebb, mint eloiselhetem.
De ha úgy rendelte Te szent akaratod,
Adj erőt, s én holtig hűséges maradole.

Puha, meleg fészek kicsi háló szobánh,
Rózsaszín mécsesünk enyhe fényt hint,

[reánk.
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Erőszak, s fegyvertől már nem félünk,
Már csitul lázongó indulatom, Vallásunk, s lakunkban békén élünk.
Gyengéden őleli lány kám karom. Mártirok sírjait rejti moha, .
Feje lehanyatlik .. Irgalmas' ÉgJ Rég elmult, nem támad fel
Éhenhalt a gyermekem, - Kolonics vad kora.
Siholtám, . " s ébredéli. . I Bár az ős ellenség nem nyugszik, gyülöl

* * [még,
*1' Csele erejétől, oéd minhei az Ég,

Patyolat párnák közj piheg fiam, s lányom, De ez a pár század Ieledésre kevés,
Nyugodtan aluszik az én édes párom. Utódok sziuében kél az emlékezés.

! Kozlayné Jencs Jolán.

Néhány vallásos és hazafias tárgyú képünkról.
A képzőművészet alkotásainak minden kedtek, hogy képeik ne csak a puszta de-

időben az a körülmény adott külőnős érté- korációra szolgáljanak, hanem legyen belső
ket és jelentőséget, hogy azon, gyönyörűség tartalmuk is, amelytől lendületet, morális
mellett, amelyet a szemnek okoznak, ké- értéket kapnak. Igy fejlődött ki a Iestö-

Tüntető körmenet Budapesten a háboru kitörésekor.

pesek a legmagasabb erkölcsi eszmék ki-I művészeknek két \ leghatalmasabb, leg-
fejezésére. A művészetnek legmagasabb virágzöbb ága: a vallásos és a hazafias
fajtája ezektől az eszméktől nyerte leg-\ festészet. A vallás fenkölteszméi minden-
ragyogóbb fényét és épen azért a legna- kor különösen gazdag kifejezést nyertek
gyobb művészek minden időben arra töre- I az ecset művészei által és a festőművészet
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legragyogóbb korszakai a vallásos piktura I Mária, míg szorgos novere az aitóból te..
virágzásával vannak egybekötve. Majd- kint reájuk. A kép közvetlen és derűs
nem ilyen nagy és jelentős kulturája van felfogása méltó kifejezője az Istenember
a hazafias tárgyú festészetnek is, a nem- nyájas fenségének
zeti eszmékben rejlő lendület, a nagy em- A magyarság legnagyobb költőjének Petőfi
berek és eseményekhez füzödő erő sokszor Sándornak életéből van merítve Réuész
ihlette meg a legelőkelőbb müvészeket. Imre két képe. Az egyik a csárdában áb-
Ebből a két thémakörböl közlűnk több képet, rázólja őt, amint lángoló szavaival fel-
valamennyi elsőrangú müvészek alkotása. gyújtja hallgatói lelkesedését, a másik a
Heydeck "Ego sum"-ja a Megváltót ábrá- táborban, ahová hazaszeretete vitte s ahon-
zolja, amint nyájasan, az isteni szerétet I nan [, halálba ment. A két kép kitünő meg-
fenségévei tekint az emberekre, akikért testesítője a nagy kőltö halhatatlan alak-
szenvedve diadalmaskodott a halál felett. jának. Mind a hat festmény elsőrangú
Flesch-Brunningen Ludmilla "Pax vobis" müvészi alkotás, s úgy művészi értékénél.
című képe szintén az Urat ábrázolja, vala- mint tárgyánál fogva régen kivívta a mű-
mivel drámaibb és szimbolikus abb megje- vészeti kritika legteljesebb elismerését.
lenésben. Mindkét kép kíválóan művészi Valamennyiről kitünő müvészi másolat je-
értékű s előadásukban méltók a nagy esz- lent meg a Könyves Kálmán Magyar Mű-
méhez, melynek kifejezői. Ugyanilyen ér- kiadó Részvénytársaság kiadásában (Buda-
tékes Boemm festménye is, amely Jézust PC&t, VI., Nagymező-utca 37-39), amely
Mária és Mártánál ábrázolja. Napfényes az eredeti képek minden szépségét tőké-
teraszon ül a Megváltó, előtte az áhitatos letcsen adja vissza.,

Szedik a pap borát.
Irta : Szalay Mihály.

Feltesznek két hordót szutyakos Tót la vélekedésem, hogya zsidó könnyen perrel
Márton kocsijára, aki rövidszárú pipájából boldogítja az embert, a pap meg elvár jó
most is egykedvüen szutyakol, felülnek a reménységgel.
kurátorok, rávág Márton a vékonyhátú, - Elég nem szép, hogy így visszaélsz
vastaglábú deresekre és megindulnak a a jóságával.
hegy felé. - Nem tudják azt, kurátor uramék.

Nem azért fogadják a kurátorok évről- Ész kell ahhoz... Mert ha látná a pap,
évre szutyakos Tót Mártont, mintha pipá- hogy tudok fizetni, megneheztelne rám,
jának szortyogását gyönyörű muzsikának hogy azt a százötven forintot is meg nem
tartanák, vagy keserű füstjét túlságosan adom, amit valami húsz esztendeje kölcsön
kivánnák, nem is, mintha a dereseken való kértem tőle. Pedig inkább szálljak sírba a
kocsikázás kűlőnős parádé volna, hanem magam tartozásával. mint más ember ne-
mivel ettől a jóravaló lélektől semmiféle heztelésével. Én se haragszom senkire, de
egyházi járuléket beszedni nem lehet, leg- nem is tudom ám más haragját se a lel-
alább így szolgáltatnak le vele valamit. Ha kemre venni.
felszólítják, hogy fizessen, csak egyked- - Hát legalább az egyébb egyházi
vüen szutyakol és a pipaszár mellett a lékokat megfizethetnéd!
keserű füsttel együtt ilyen szavakat ere- - Meg? Na, szép eklézsia, aki az én
get ki: pénzem nélkül nem tud megélni. De a

- Még az utolsó pakli dohánnyal, meg mienk megtud. mert eddig is megtudott.
a tegnapi literrel is tartozom a Mitetszik Van itt elég tisztességes ember, aki becsű-

, zsidónak. Pedig a zsidó előbbre való. Mert lettel megfizet. De ha már nálam nélkül
a zsidó mindíg zsidó, de a pap csak pap. nem tudnak boldogulni, hát borszedéskor

- Mit akarsz evvel mondani? - kér- egy napot szolgálhatok. A pincék kőrűl
dik a kurátorok. szokott akadni egy kis dohány is, egy-két

1- Mit? Hát mit mondanék? Azt, ami pohár is. Az én jó dereseim meg mintha
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csak arra termettek volna: nem kell félni, Lehettek, akik ilyenformát is gondol-'
hogy megállás kőzben eliramodjanak. tak magukban: csak maradjon minden a

A papnak minden gyónó után egy liter régiben, mert a pénzt nem lehet mással ke-
bor jár, tehát semmi sem természetesebb, verni, - de ezt nem hozták fel, még a
mint hogy csak mustot kap. Ha néha szól szomszédjuknak sem sugták meg, pedig
érte, széuen megnyugtatják: talán az is épen arra gondolt.

- Lássa, Tisztelendő uram, az Isten Az öreg Csák Lőrinc csupa jóakarat-
se ád egyenesen bort, hanem mustot, abból ból szólt az indítvány ellen.
lesz aztán bor. - Nem tartanám Tisztelendő urra

- Csakhogy sokszor igen gyönge, amit nézve hasznosnak a bor megváltását. Na-
ősszeszednek, alig van bor ize. • gyon megkárosodnék. A pénzből csak any-

- Ó, Tisztelendő uram, nem való a nyi gyülne be, amennyi jár; de a mustot
papnak mérges bor, mert meaakadnának minden jóravaló ember illendően megsze-
rajt a népek, ha megártana neki. I rezve adja. Éntőlem csak két liter járna,

- Hát akkor jó volna, ha pénzben de mindíg legalább háromra valót adtam.
megváltanák . . . I Sohasem méricsgelték a kurátorok. Tudom,

Ez már egyszer indítványképen is föl-
merült a gyűlésen, de jóformán csak a kurá-
torok pártolták, azok is csak azért, hogya
borszedésföl megszabaduljanak. A többiek
különféle okokat hoztak fel ellene:

- Eddig is igy volt, jó volt.' Kár volna
az eklézsiát egészen felforgatni. Mindíg
azt tanultuk: ne tagadjuk meg az ősöket.
Ragaszkodjunk hát nemes példájukhoz. A
kurátorok ne keressék mindíg a maguk
könnyebbségét. Nem azért tiszteltük meg
őket a hivatallal. Szutyakos Tót Mártonnal
is mit csináljunk? Egészen íelmentsük
minden alól? Igy legalább leszolgal va-
lamit.

a többi tisztességes ember is így szokott
tenni. Ezzel csak a lelkipásztorunkat és
magunkat becsüljük meg. Nem így van-e,
atyafiak?

Csák Lőrinc szava döntött, mert nem-
csak presbiter, hanem biró, sőt ezeknél
sokkal több, gazdag is az öreg. Presbiterré
és biróvá is a gazdagságáért választották,
meg egy kicsit az eszéért és becsületéért is,
mert aki gazdagabb, mindjárt okosabb és
becsületesebb is másoknál.

A kurátorok hát régi jó szokás szerint
elkezdik az első pincenél és úgy mennek
sorba. Sok helyen kelletlenül fogadják
őket.

.. , •... ",.. . A tr.ón.örökös J)ár budapesti látogatása.
(O felsege a HonorOKOS altal koszonetet tolmacsolta a nemzetnek sz ép magatartásáért a nehéz időkben.)



- Most nem érek rá, ma jd vissza jövet
nézzenek be hozzám.

~ Nem tart ez sokáig. Minek jönnénk
megint alkalmatlankodni? Egy - kettőre
meglesz. Ott folyik a prés alól, csak ki kell
n.erni, amennyi jár. .

- Nem úgy van az, kurátor uraim, én
nem a prés alól akarok adni, hanem szin-
mustot, a leg'javábóL Most szedik a leg-
szebb szölőmet, abból lesz, mire vissza for-
dulnak, amilyent odaszántam.

- Köszönjük, megelégszünk mink a
préselttel is. Elég jó az, csak merítsűk.

Néhol enged a gazda, de gondosan
vigyázz, hogy egy cseppel se adjon többet;
másuttsokáig kell kocolódni, csaknem ősz-
szeveszés lesz a vége. Nem érti az ember,
hogyan lehet valakiben olyan túlságos nagy
jóakarat, hogy mindenáron jobbat akar
adni, mikor senki sem kivánja tőle. Szutya-
kos T ót Márton azonban mintha megértene,
sunyít rá a szemével és megelégedetten
mondja:

,- Megdóztük a deresekkel az atyafit.
Nem vihette ki, amit eltervezett. Alkalmas
sis lovaim vannak nekem.

Legtöbb pincénél, szerencsére, nem
kell így késlekedni. Már várják őket a
musttal, csak a hordóba kell önteni. Szépen
meg is szerzik, jóval többet adnak, hadd
mondják el otthon a kurátorok, mert ezzel
Csák Lőrinc szerint csak a lelkipásztorukat
és magukat becsülik meg.'

Csák Lőrinc is kikészített már úgy' há-
rom literre valót, pedig csak ketten vannak
a feleségével. De nem mondta meg a cseléd-
jének sem, hogy ezt hová szánta. Nem sze-
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ret ő az adakozó kedvével akárki előtt
dicsekedni. Mi ő neki ez a csekélység. mi-
kor már többet elszürt nyolcvan akónál,
pedig még sok van a tökén szedetlenüL •
Nem sajnálja ő mástól sem, nemhogy a
papjától.

Az öreg átmegy a szomszéd pincéhez,
ahol egy borkereskedő alkuszik. Hívja a
magáéhoz:

- Nekem is volna egy-két korty eladó.
Ugyis tudja az űr, lllert már többször meg-
alkudtunk, hogy az éri borom nem szokott
az utolsó lenni. Az idei se alább való má-
sokénál, Aztán. velem lehet is beszélni,
igen engedékeny ember. vagyok. Az a
hibám, hogy jobban őrzök mást, mint
magamat.' .

Mikor a kereskedővel a pincéje : elé
érnek, leszól a cselédnek:

- Csicsa, hozz fel egy pohár mustot
az úrnak.

A cseléd hoz egy pohárral s vissza-
fordul a lépcsőn. A 'kereskedő megkóstolja
a mustot s arcát fintorítva kifújja a szájá-
bóL

- Nem kell ez nekem, semmiért se!
-- És már indulni akar. .

- Nem? Hogyan? Mért? Mi van
vele? Nem jó?- kérdi meglepetve Csák
Lőrinc. .

- Kóstolja meg, bíró uram! Mit csi-
náltak vele? Valamennyi ilyen? .

Megkóstolja az öreg, összeszorítía a
száját, megcsóválj a a fejét, lehajol a pince
szája felé és boszusan morogja:

- Csicsa, ördög bujk a dolgodba, isz
te a pap borából hoztál!

Alkalmi sarok néhány jelesünkrel.
Ha elismerjük az érdemet, megbecsül-j zünk néhány jelesünkről, akiket jubileumok

, jük a hű munkásokat, ezáltal magát az alkalmával tágabb, vagy szükebb körben
ügyet szolgáljuk, aminek szolgálatába sze-I ünnepeltek, illetve akik tisztüknek hű betől-
gődtek. Kizárólag ez az érdek vezet ben- tése után 'nyugalomba léptek.
nűnket, midőn itt csoportosítva megemléke-

- Ludmann Ottó. -

Lélekemelően szép ünnepélynek volt tanárának Ludmann Ottónak. Az ünnepély
szinhelye a múlt év szeptember havában az országos jelentőségűvé vált az által, hogy
eperjesi ősi Collegium, ahol ez alkalommal azon a magyar tanűg.yi kormány, vatamint
hódolt az evangélikus egyház egyik kíváló a közélet csaknem minden osztálya képvi-
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-selve volt. Ludmann attó, mint rendes
-tanár 50 éve műkődik a Collegiumban. E

, hosszú idő alatt nagy szolgálatokat tett a
anagyar tanügynek. Első sorban azonban
magának a Collegiumnak, amelyet a leg-

Ludmann Otto.

válságosabb időkben önfeláldozó buzgóság-
gal és fényes sikerrel szolgált. Mint tanár,
a maga nemében kíváló, aki tudományos
iEmereteit a berlini tudományegyetemen
.szerezte és folytonos továbbképzéssel, vala-

mint a tudomány és művészet gócpontjai-
nak felkeresésével folyton tovább fejlesz-
tette. Enciklopédikus műveltsége emlékez-
tet ,azokra a nagy protestáns tanárokra,
akik az évszázadok folyamán iskoláinknak
jó hirnevét a legerősebb versenyben is biz-
tosították és íönntartották. Tanítványainak
száma légió. Ezek közül nem egy a magyar
tudománynak dísze és bűszkessége: igen
sok országos méltóságot tölt be. Hosszú
műkődése alatt szolgálta a Collegiumct
mint könyvtáros, konviktusi gondnok, Iö-
gimnáziumi igazgató, a kormányzó tanács
tagja és több ízben mint collegiumi igazgató.
Ez érdemekben gazdag, áldásos munkás-
ságot jutalmazta ö felsége a király is,
amikor a Ferenc József-rend lovagjáva ne-
vezte ki. Az 50 éves jubileumon az ősz

I
tanár érdemeit Gömöry János fögímnéziuml
igazgató méltatta, s melegen üdvözölték őt
a kultuszkormány, a vármegye, a város,
valamint az egyházkerület és több testvér-
iskola jelenlévő képviselői. - Táviratban
ment ették ki elmaradásukat s melegen
üdvözölték a jubilánst Berzeviczy Albert
dr. a Magyar Tud. Akadémia elnöke, Báró
Ghillány Imre földmívelésűgyi miniszter,
Schneller István, Mágócsy-Dietz Sándor dr.
egyetemi rendes tanárok, Meskó László dr.
ny. igazságügyi államtitkár és még igen
számosan. Az evangélikus tanárok és taní-
tók országos egyesülete ez alkalomból Lud-
mann Ottót tiszteletbeli tagjáva választotta
és az egyetemes egyházi kőzgyűlés pedig
meleg átiratban üdvözölte. Mi is szívből
kivánjuk, hogy az evangélikus tanügy e
büszkesége életének hátralévő részében
boldog és nyugodt napokat lásson!

- Steiger Ferenc. -
Ritka tanférfiunak adja meg a Gond- Steiger Ferenc 1849. augusztus I l-én

viselés, hogy 45 évi lankadatlan munkásság Sopronban született. Tanitóképesítő-vizs-
után ép erővel és teljes egészségben mehes- gát is ott tett és néptanítói oklevelét is
sen nyugalomba, mint Steiger Ferencnek, ugyancsak Sopronban az 'ev. tanitóképzőben
a kassai ev. polgári leányiskola érdemes szerezte meg. 1868-ban tanárai közül Pálfy
igazgató-tanitójának, ki Kassán ' töltött 33 József volt reá a legnagyobb befolyással.
évi hűséges szolgálata után 1913. szeptem- 1874-ben anyelvtud. és történeti szakcso-
ber havában vált meg iskolájától. Ez alka- portból a budapesti pacdagógiumban nyert
lommal úgy a kassai ev. egyházközség, mint képesítést. 1868-69-ben Szilas-Balháson
lelkes tanítói kara a legteljesebb elismerés- magánnevelőséget vállalt, s Dr. Halász
-sel adózott annak a férfiunak, ki " 33 éven I Lajos, jelenlegi h, koronaűgyész volt tanit-

.át lankadatlan szorgalommal, páratlan oda- ványa. 1869-1871-ig segédtanitó volt a
adással és példás hűséggel szolgálta a I kecskeméti ev. egyházközség elemi leány-
leányiskola mai felvirágoztatásának ügyét". iskolájánál, majd 1871-1880-ig a csalló-



Dr. Szlávik Mátyás.
Június hónapban töltötte be Szlávik I mindennapira is csak nehezen tellett. De

Mátyás dr. eperjesi theol. akad. tanári mű- ha földi javakkal nem is láthatta el őt a
ködésének harmincadik esztendejét. Midőn szűlői- ház, helyettök adott neki mély val-
1884-ben Bancsó A. Eperjesról Sopronba lásosságot és feltétlen bizalmat az isten»
távozott, a rnegűresedett tanszékbe a Col- gondviselés iránt. A többiről javarészt a
légium pártfogósága öt hívta meg és azóta pártfogók és jótevők gondoskodtak. Szlávik
megszakítás nélkül itt fejtette ki munkás- Mátyás ma is őszinte hálával emlékezik
ságát, Ez évforduló kedves alkalmul szol- meg szűlövárosáról, Szeberényi Gusztáv
gál, hogy egyházunk e jeles tagját ezen a püspökről, Haan Lajos egyet. főjegyzőrö]
helyen is üdvözöljük és róla, hacsak rövi- és másokról, kik törekvéseit méltányolták
den is, megemlékezzünk. és öt tudományos előrehaladásában támo-

Szlávik Mátyást törhetlen buzgalom, I gatták.
meglepő szivósság és kitartás jellemzi. Felső iskolai tanulmányát az eperjesi
Azon emberek közé tartozik, akiket az idő Collégiumban kezdette. Érintkezése Til-
nem őröl meg és akiknél az ideális lelke- lisch Jánossal és Bancsó Antallal, a tőlük
sedés a mostoha viszonyok között is válto- nyert sokféle indítás döntő jelentőségű volt

, zatlanul megmarad. Bár ugyancsak nagy -további sorsára. Élethivatásul már ekkor a
nehézségekkel kellett megküzdenie egész theologiai tanárságot választotta, staktár-
életen keresztül, munkaereje és kedve soha gyaiul a bölcsészetet és a rendszeres theo-
nem lankadt, energiája meg nem gyöngült logiát. Feladatára folytatólagos an a:
és ma, 54 éves korában ugyanoly hévvel halle-wittenbergi egyetemen készült elő"
teljesíti hivatását, látja el széles munka- amelynek három esztendőn át volt hallga-
körét, mint fiatal éveiben. tója és ahol bölcsészetdoktori oklevelet is

Ifjúsága folytonos súlyos nélkülözések nyert. A német szellemi élet e gazdag csar-'
közt telt el. . nokában ismeretvágyát és tudományszem-

Szegény dobsinai német bányászcsalád- ját bőségesen kielégíthétte. A 80-as évek
ból származott, ahol a legszükségesebb kíváló tudósainak egész gárdájával. került

közi Somorján tanitóskodott. Mint polgári
iskolákra is, képesített tanitó 1880-ban a
kassai ev. egyház meghivását fogadta el,
amelynek felsőbb leány-, később polgári
leányiskolájánál 33 éven át műkődőtt és
Bogsch Albert kartársánakkorai halála után
az intézet igazgatójává is választatott.

Ami az ő munkásságban gazdag élet-
rajzában megkapo és kűlőn is megemlítésre
és követésre méltó, ai az örvendetes kőrűl-

• mény, hogy 4 evang. papnak (Laukó Károly,
Ritter Károly, Csiskó János és Mohr Béla)
oldala mellett műkődőtt, s mindannyiukkal
a legbensőbb és legigazabb személyes ba- j

• rátságban élt. Sokan tanulhatnak az ő pél-
dájából, hogy milyen áldás a jó pap és a I
jó tanító példája az egyházközségben. 12
éven át volt a kassai egyházközségnek ritka
buzgalmú egyházi jegyzője is, s jegyzősé-.
gét s az orgonista énekvezetést nyugdíjba
vonulása után is megtartotta. Még meg-
említjük, hogya VI. szab. kir. városi, majd
hcgyal jai csperességi törvényszéknek is
bírája s a kassai Kazinczy-kőr rendes tagja.

, GŐmőri.
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Steiger Ferenc.
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.kőzvetlen ~ze~lye~ összeköttet~sbe. Bey-I hely~~.ett dolgozafai útját; ~ k~lföld i~ é.r-
schlag, Kőstlin, Riehm, .Iacobi, Schlott-, tesüljön a magyarországi viszonyokról,
mann, Tschackert, Erdmann tanárai később theologiai és bölcsészeti törekvésekről. A
.atyai barátai voltak, kikkel hazatérése után kőzvetítés szolgálatában állanak fordításai
lS fenntartotta a kapcsolatot. Itt vetette meg is, amelyek kőzűl kettő: Tschakert "Rövid
.alapját annak a széleskörű, a legkűlönbö- tanulmányi kalauz'l-a és Preuss "Lutheri és
z őbb ágakra kiterjedő képzettségnek. ame- Kalvini vallásosság"-a külön is említést ér-
lvet azután itthon szakadatlanul tovább demel. Hogy önálló, eredeti művei, bár
mélyített, és amely a legmesszebbmenő el- nem hiányoznak, de csak kisebb számban
'ismerésre tarthat igényt. Manapság, a tudo- láttak napvilágot, annak egyik jelentős oka
mányes elkülönülés és szakkutatás idejé- bizonyára a körülményekben keresendő.
ben, kevés tu- >, Magyarországon
dós akad nem- a theologiai
csak nálunk, de szakmunkák ki-
.a külföldön is, adása ma még
aki a theologia a legkétsége-
és filozofia min- sebb vállalkc-
denféle körei- zások kőzé tar-
ben olyan olva- to zik:
sottsággal és tá- A tudomány
jékozottsággal és irodalom e
rendelkezik, nagyarányú
.mint Szlávik ápolása mellett
Mátyás. Szlávik Mátyás-

Tanári hi- nak sok minden-
vatása mellett féle egyéb tevé-
elejétől kezdve ' kenységre is
€gyik lököteles- maradt ideje és
ségét az irodal- ereje. Hat ízben
mi munkálko- volt a Collegium
dásban látta és igazgatója, há-
e téren igen ér- roni ciklus on át
demes és nagy- a theologiai aka-
méretü tevé- démia dékánja.
Icerrységet fej- Midőn 1906-ban
tett ki. Korán az eperjesi
felismerve an- Theolognsok
nak égetően Otthona életbe
szűkséges voltát lépett. a felsőbb
hogy egyházi és hatóság bizalma
tudományos éle- mint felügyelő
tünk mentől sű- tanárt őt állí-
rűbb lés szoro- totta annak
sabb érintkezes- Dr. Szlávlk Mátyás. élére.Lelkiisme-
be jusson a külfölddel, első sorban a közve-. retes és ügybuzgó vezetése alatt az intézet '"
títő szerény, de felette hasznos szerepére erőteljes fejlődésnek indult és széles körők-
vállalkozott. 30 esztendőn keresztül mint ben a legjobb hírnévnek örvend. Szakava-
majdnem az összes hazai protestáns egyházi tottságát az állam is sűrűn igénybe vette.
lapok, tudományos folyóiratok munkatársa 1894 óta kormányképviselöi minőségben ~
bámulatos szorgalommal ismertette a ma- bejárta a hazai evangélikus főgimnáziumo-
gyar kőzőnség előtt a németországi egyházi kat s legújabban mint -miniszteri biztos az
mozgalmakat, szellemi áramlatokat, iro- evangelikus preparandiákat látogatja. -
dalmi termékeket, másrészt gondoskodott Eperjesnek és Sáros vármegyének társa-
arról is, hogy előkelő német lapokba el- dalmi életében immár évtizedek óta élénk



szerepet játszik. Tagja a, megvei törvény-
hatóságnak, a városi képviselötestűletnek,
a Széchenyi-kőr' igazgató-választmányának
és az állami tanítóképző igazgatótanácsá-
nak.

Meg kell még jegyeznűnk róla, hogy
amily buzgósággal buvárkodik a tudomá-
nyokban, annyira szereti a természetet is,
ami öt lelkes turistává avatta. Ebben az
irányban szintén műkődik irodalmilag is,
amennyiben ő irtaa szép "Tátra-album"
szövegét.
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Szlávik Mátyás buzgóságától és becses
tudásától még sokat várhat evangélikus
egyházunk. Részünkről kivánjuk, hogy azt
a súlyos sebet, melyet, Aranka nevű pra-
parandista leányának a közel múltban tör-
ténte1hunyta atyai szivén ütött a Minden- ,
ható vigasztalóe,rejévelhegesszebe és adjon
neki még hosszú időn keresztül erőt és ki-
tartást egyházunk és a tudomány .szolgá-
latára.

y - r.

Brocskó Lajos,

Az elmult évben a Protestáns orsz, alatta felvirágzott intézetet s neveljen a
árvaegylet egy igazán hű munkást és való- gondjaira bizott árvákból az egyháznak s
ban nemes munkát ünnepelt. Brocskó Lajos
hitsorsosunk, a Prot. árvaház igazgatójavolt,
e kitűntetett férfiú, aki az árváháznál kifej-
tett áldásos működésének 40. évét betöl-
tötte. Ha elgondoljuk, hogy milyen nagy-
mérvű fejlődést vett ez az intézet az ő ve-
zetése alatt, s hogy rnily fenkölt evangélikus
szellem és érzület hát ja át úgy a vezető-

, séget mint a növendékeket illetőleg, csak
természetesnek találjuk azt a keresetlen,'
meleg űnnepeltetést, melyben a jubilánst a
két prot. egyház vezető, férfiai, maga a prot.
árvaegylet. a mostani és a volt növendékek
hálás serege és a gyermekvédő intézetek
képviselői részesítették. Őfelsége, ki neki
már működésének 25. évében a koronás
arany érdemkeresztet adományozta, most /
a hirályi ianácsosi cím adományozásával
tüntette ki az ünnepelt férfiút, kinek hosszú
müködésében "eg.yetlen nemes ambiciója a
kötelességek hű teljesítése volt" , aki mint
atya bánt mindíg a reábizott árvákkal,
kikbe az ő szerető lelkét igyekezett átül-
tetni s belőlük "olyan nemzedéket nevelni
amely világgá menve: az emberi társada-
lomban méltó helyet foglalhasson el". De
az összes kitüntetések között bizonyára leg-
jobban esett szivének, hogy volt növendékei
ezen alkalommal 1800 koronát gyűjtöttek
maguk között, azon Brocskó Lajos nevét
viselő s szintén a volt növendékek eddigi hazá 1

g űité éböl 1 k 1 O k a azanak lelkes és derék protestáns pol-yuj ese o a aut 3 00 oronás-alap ki= l ,járok t
e~észíté,sére, melyböl az árvaházból kilépö ] " a .
növendékek első segélyben részesülnek. Mi
IS őszintén üdvözöljük. az ünnenelt férfiut
s kivánjuk, hogy még sokáig vezethesse az I

Brocskó Lajos,
a budapesti Pr o lestáns árvaház nem rég

ünnepelt 'igazgatója, . I



- Dr. Schmidt Gyula.

128

. Hazai protestáns' közművelődésűnk I oly végcél, mely felé a tökéletesedés útján
történetében mindenkor nagy szerepet ját- haladni s azt lehetőleg megközelíteni az
szottak a felügyelök. Az űldözések napjai-

I
emberiség soha meg nem szűnő magasztos

ban sokszor védői, támogatói, sőt fenntar- feladata." Még az év karácsony ünnepén
tói valának a mi Iő- és középiskoláinknak. haza készült szülővárosába Eperjesre s őn-
Nagy szerep jutott nekik a felsőmagvarcr- álló ügyvédi irodát nyitott.
szági rendek, vármegyék és városok által Hogy - különösen Bánó József fel-
1665-ben alapított eperjesi collegium ban ügyelő buzgolkodására - a collegiumban
is, amelynek dicsőséges múltjában egy a két éves jogi tanfolyam föléledéset a
Szirmaynak, Sa- maga részéről is
árossynakPulsz elősegítse, 1863.
kynak, Joóbnak és 1864-ben fél-
Keczernek, Bá- évi 50 frt. -tisz-
nónak, Jelenik- teletdíj mellett
Almásynak s heti 5 órában a
ezek méltó-utód- váltótörvény ta-

jának: Dr. nítását elvállal-
Schmidt Gyulá- ta s ezen áldo-
nak, collegiu- zatkészségén ki-
munk ez idő sze- vül a jogi tan-
rint valóban ér- folyam; megszi-
demes tb. Iel- lárdítására még
ügyelőjének volt 600 K-át adomá-
országgyűlési nyozott.
képviselőnek, De a~colle-
méltó része van. gium érdekében

Született 1837 nagyobb arányú
jan. 25-én Eper- közhasznu mun-
jesen, a colle- kassága attól az
gium épületében időponttói kez-
Schmidt András dődik, amidőn
és neje szűle- 1885 szeptern-
tett Liptay Vil- ber 3-án a coll.
ma nevű szűlők- pártfogósági
töl. Édesatyja a gyűlés Jelenik-
felsömagy aror- Almássy István
szági ev. leány- helyére egyhan-
nevelésnek volt gúlag felügyelő-
egyiknagy apos- Dr. Schmidt Gyula. jének rnegvá-
tola. lasztotta. Több

Kőzépiskoláit Miskolcon és Eperjesen, mint egynegyed századon át 'folytatott fel-
jogi tanulmányait Debrecenben és a buda- űgyelöi müködéséhez a régi collegium úgy
pesti egyetemen végezte. kűlsö, mint belső teljes átalakítása fűző-

1861. december l-én a budapesti egye- dik. így mindjárt első nagyfontosságú te-
temen a jogtudományok doctorává avatták endője volt a collegiumct örökö sül kine-
s fölavatásán több rendbeli megvitatott kér- vezett Rochlitz Gyula-féle 30 ezer frtot
dések között az örök béke nagy problémája tevő hagyatéknak Ietárgyaltatása és a
is szerepelt; többi között ideális tekintettel collegium számára való birtokba vétele.
és felfogással azt vitatta, hogy "az örök Majd 1887. május 7-én a nagy tűzvész
béke eszméje nem merő ábránd, hanem a collegiumct is elhamvasztotta. Ez a
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Isten országának magas kora dacára, I A theológiát az 1863-67. években a
ép erőben és egészségben - egyik hű mun- jómódú dobsinai egyházközség támogatá-
kása a szelíd lelkűletű, jóságos tekintetű, sával Pozsonyban látogatta. Tanárai közül
igazi jánosi apostoli lélek: Hajdu János hálával említi Lichnert, Kámoryt, Bole-
zsegnyeiev. lelkész s a sárosi egyházmegye mannt és Csecsetkát,· - utóbbit különösen
kiérdemelt esperese. "azon megbecsülhetetlen tulajdonságánál

Született Gömör vármegye Oláhpatak fogva, hogy a szegényebb származású' theol.
nevű Sajó-völgyi kőzségében 1844. június ifjaknak külső magaviseletét állandóan éles
7-én iparosszűlöktöl: korai árvaságát hét megfigyeléssei kisérte, s szegletességűket és
éves korában egy nagyobb tűzvész még íélszegségüket azzal a nemes célzattal ki-
megnehezítette azzal, hogy szülei kis va- csiszolta, hogy mint jövendőbeli lelkészek
gyonkáját teljesen elvesztette. Első tanítója egykoron a műveltebb társaságokban is
Seyfried János volt, kinek, de főleg lelké- helyüket megállhassák". 1867-ben a .nyir-
szenek Tavasi Lajosnak köszönhető, hogy egyházai egyházközségbe segédlelkésznek
szorgalmának és tehetségeinek felismerésé- hivatott meg s Eperjesen Mádav Károly'
vel 1856. a rozsnyói főgimnáziumba került, tiszakerületi szuperintendens által lelkész-
hol Luther módjára mint .koralista énekes nek avattatott fel.
tartotta fenn magát. A VII. és VIlI. osztályt 1870. március havában a gömöri egy-
1862-63-ban a német nyelv elsajátítása házrnegye berárkai egyházközségébe ren-
végett is Késmárkon végezte s ott jeles lelkésznek hivatott meg, de már ugyanez
eredménnyel az érettségi vizsgálatot is év december havában a Sárosmegvei remek
megállotta. fekvésű és kilátású, hajdani artikuláris,
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csapás erősen próbára tette felügyelői rá-
terrnettségét és szilárd elhatározását. A
tanári kat segítségével folytatott agitalá-
sára - a Segítség-albumból is - több mint
20 ezer frt folyt be,' mely összeggel s az
alapokból kölcsönvett 15 ezer frt-tal -
igazán nagy erkölcsi bátorsággal - föl-
építette a mai collegiumct. De ugyancsak
nagy bátorsággal az egyházi törvénykezés
mind a 3 fórumán át sok belső és -kűlső
küzdelmek árán megvalósította Jelenik-
Almássy István, volt collegiumi felügyelő
kath. örököseivel azt a hagyatéki ügyet~
amelynek eredményéről a collegium egy-
szerre 10 ezer írt-ot kapott.

De még más nagy fontosságú s a col-
legium mai viruló állapotát előkészítő té-
nyek is füzödnek e ritka erélyű felügyelő
nevéhez és működéséhez. 1891-1893-ig
lelkesen közreműködött Dr. Horváth ödön
"olt jogkari dékán s jelenleg kir. közigazg.
bíró és alulírott támogatásával a collegium
új szervezetének létesítésén, amelynek ere-
jénél fogva a. főiskola a tiszai ev. egyház-
kerület tulajdonába ment át, s ezzel mind
a 4 tanintézet mai fellendülésének vetette
megalapját. Az ő eredményes felügyelői
munkásságának idejére esik a 90-es évek
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végén az alumneumi telek hátsó részén az
emeletes Konviktusnak s ugyanazon telek
alsó, árok-utcai részén 1905;06. a nagyhíva-
tású Theol. Otthonnak. kiépítése, 1907-ben
az új gimnáziumi teleknek 62 'ezer, nemkü-
lönben a remek práparandiai teleknek a
tiszakerület által 70 ezer koronáért való
megvétele s 2 évvel később a vértanúk em-
lékének a főiskola északi sarokfalába való
elhelyezése, mely utóbbinak orsz. jellegű
ünnepélyes leleplezésén súlyos betegsége
miatt azonban már meg nem jelenhetett.

Nem csuda, hogy ilyen nagy és a
mcssze jövőnek szóló munkaköre sikeres
megoldásának izgalmaiba bele is fáradt, és
1911-bep a tiszai ev. egyházkerület kassai
közgyülésén egészségi állapotára való uta-
lással visszavonhatatlanul lemondott fel-
ügyelői állásáról.Nevezett gyűlés hálából és
elísmerésül örökös collegiumi felügyelőnek
választotta, s hűséges collegiumi felügyelői
szolgálatait jegyzökönyvében méltóképen
megörökítette.

Igaz szívböl kivánjuk, hogy nagy mun-
kája és sok sikere után erőben és egészség-
ben élvezze még soká jól megérdemlett
nyugalmát s a mi őszinte hálánkat és elis-
merésünket.

Dr. Szlávik Mátyds.
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zsegnyei egyházközség meghívását fogadta
el, ahol maig is működik.

Ebben a kőzségben szörnyű nyomorú-
ságos állapotokat talált. Parochia, kert,
templom és iskola siralmas állapotban vol-
tak. Erős hite azonban legyőzte az akadályo-
kat, a templom építő zsidókhoz hasonlóan
hozzálátott az egyházépítés nagy munkájá-
hoz, és Keczer Károly majd Miklós egyház-
felügyelők támogatásával hitében meg nem
csalatkozott. Tanítói tiszteletdíjának fel-
ajánlásával maga is az épitők közé állott.
Ugyancsak maga járt elől 160 K-val az új

l0ltár-alap gyűjtéseben, mely is 1898•.ban
1200 K-ért állítatott föl Hölczel, a híres
bártfai oltárépítő által. 1909-ben 3800 K
költséggel átalakittatta a lelkészlakot, 1911-
ben 8400 K. költséggel átépítette a 'templo-
mot és 2600 K kőltséggel új orgonát szerzett
svégűl 1912-ben 8400 K leöltséggel az újabb
tanügyi követelményeknek megfelelő isko-
lát épített. Utóbbi műveleteknél nagy se-
gítségére volt harminc éven át hűséges ta-
nítója Bárbierik Emil, s az utóbbi években
lelkes felügyelője Szent-Ivany József. S e
sok és keltséges építkezések mellett rá-
adásul az egyházközségnek még 2160 K
tőkét is gyűjtött.

De áldásos munkássága nemcsak
szükebb egyházkőzségére, hanern a tágabb
sárosi egyházmegyére is kiterjedt. 14 évig
volt körlelkész, 10 évig gyámintézeti pénz-
táros s 1903-tól 1912-ig Báró Árpád majd
Miklós Ielűgyelősége mellett a sárosi egy-·
házrnegye érdemes esperese.

Nem csuda, hogy áldásos munkássága
a magasab körök fígyelmét sem kerülte ki.
1912-ben a király a koronás arany érdem-
kereszttel tűntette ki, mely alkalommal úgy
a sárosi egyházmegye, mint a vármegye ré-
széről lelkes ünnepeltetésben részesült.

Kétszer is megnősült. Három gyermeke
közül a legidősebb jelenleg besztercebányai
lelkész. Bizonyos jóleső érzéssel és lelki
megnyugvással említi, hogy hitbuzgó és a
nagyarányú építkezésekből kővetkeztetve
áldozatkész hiveivel mindíg békés egyet-
értésben élt.

Melyik lelkészűnk dicsekedhetik ilyen
hithű egyháztagokkal ?

Áldás és béke e tisztelt, buzgó lelkész
további munkásságára!

Sárosi.

- J a II S Z ViI mos.
(1866-191ö)

Súlyos veszteség érte az 1913. év vége
felé a soproni theologiai akadémiát, a du-
nántúli egyházkerületet s általában kőz-
egyházunkat Jausz Vilmosnak 1913 no-
vember 14-én, életének 48. évében, tehát
- emberi számítás szerint - nagyon is
korai elhalálozása által.

Jausz János Vilmos 1866 jul. 24-én
szűletett Ujvidéken. Szűlői : Jausz János
Frigyes, esztergályos mester és neje szűl.

Krob Rozália voltak. Elemi- és közép-
iskolai tanúlmányaít jeles eredménnyel
szülővárosában, a theologia három év-
folyamát Sopronban végezte. Egy évet a
baseli- s egyet a tübingeni egyetemen
töltött nagy szorgalomrnal és lelkiismere-
tességgel készülve jövendő hivatására. .!··1Lelkésszé avattatása után, 1889-ben, J
Budán segédhitoktatói állást nyert s már~1
1890 jan. 9-én a soproni thcológiára Vá-I
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legségévei, komoly szigorral párosult ne-
velői bölcsességével, az ifjuság, az egy-
ház jövendő munkásai iránt táplált gon-
doskodó szeretetével, példaszerü szorgal-
mával és hűségével kiváló szolgálatokat
tett a lelkész képzés nagyfontosságú, szen;
ügyének.

Tanári és a tudományos theológiai
irodalom terén folytatott működésén ki-
vül istenadta sokoldalú tehetségével, nagy
szorgalmával mint a dunántúli egyházkerü-
letnek kezdetben - 6 éven át - al-, majd
később, 1900 óta élete végéig főszám-
vevője is áldásos tevékenységet fejtett ki.
Ö rendezte nevezetesen az egyházkérűlet-
nek, egyházmegyéknek, majd az egyes egy-
házközségeknek alapitványait s ezzel a fá-
radságos munkájával egyházunk anyagi,
ügyeinek vezetése körül is elévülhetetlen
érdemeket szerzett. Ezenkívül az egye-
temes nyugdíjintézetnek s a zsinat háztar-
tási albizottságának is több éven át buzgó
tagja volt s munkája itt is hűségéről és
odaadó lelkiismeretességéről tett bizony-
ságot.

Hálás tanítványai, a soproni theol.
akadémia ifjúsági önképzőkőre halála al-
kalmából egy kis emlékfűzetet adtak ki,
melynek jövödelme az elhunyt nevét viselő
pálya- ill. ösztőndij-alapítvány létesítésére
szolgál, ,

Jausz Vilmossal egyházunknak egyik
komoly, buzgó, nagytehetségű munkása
szállott - Isten kifürkészhetetlen végzése
folytán - korai sírjába.

Élete, munká ja, emléke legyen áldott
közöttünk.

Jausz Vilmos.

lasztották meg tanárnak.
Az elhunyt 23 éven át volt a sop-

roni theológián eleinte az egyház törté-
netnek, majd utóbb az ótestamentomí
[héber] nyelvészetnek és tudományoknak
tanára s mint ilyen mély és széleskőrű!
tudás ával , szivének őszinte vallásos me-

A pozsonyi diakonisszaanyaház.
t Manapság sok szó esik nálunk a bel-I s' a kiket most a keresztény szeretetintéz-

misszióról, bár sokan még most sincsenek ményekből feléjök hangzó jézusi szózattal:
vele tisztában, hogy mi is hát tulajdon- "Jöjjetek én hozzám mindnvájan akik meg-
képen az a belmisszió, mit akar és hogy fáradtatok és megterheltettetek", kell az
minő hivatása volna hazai ágost. hitv. űdvőzítő hithez visszavezetnünk. Ehhez
evang. egyházunkban? Annyi azonban bi- azonban megfelelő képzett munkaerőkre
zcnyos, hogy belmisszióra nekünk is szük- van szűkségűnk, Ilyenek a diakonusok és
ségűnk van, mivel kőztűnk is elegen van- a diakonisszák.
nak, akik külső és belső elhanyagolás, Az előbbieket .még nem igen ismerik
betegség, nyomor és bűn következtében az nálunk, diakonisszák azonban hála. Isten-
-evangéliumtól és az egyháztól eltávolodtak nek már rendelkezésünkre állnak, bár még

9*
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csak csekély számban. S ezt is a pozsonyi
gyülekezet páratlan áldozatkészségének
kőszőnhetjűk, amely minden feltünést ke-
rűlve ezelőtt 23 évvel diakonissza-anya-
házat létesített ~gész magyarhoni evang.
egyházunk számára. Mikor ugyanis, a neve-
zett gyülekezet 1891. augusztus 2-án két
gallneukircheni diakonisszaval és két hazai
szűletésű diakonissza-növendékkel a női
diakoniát a saját kőrében bevezette, azt
keresztény előrelátással mindjárt úgy tette,
hogy nem csak a saját szűkségletére gon-
dolt, hanem egész egyetemes egyházunk
érdeket is szem előtt tartotta. Már 1895-
ben lehetséges volt két pozsonyi diakonisz-
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már ennyi diakonisszánk van, amiért sztv-
böl hálát kell adnunk az úrnak.

Hogy milyen áldásos és széleskörü
munkásságot fejtenek ki a nővérek, azt a
következő adatok mutatják: 1913-ban az
egész országban, vagvis magában Pozsony-
ban és az előbb felsorolt állomásokon kór-
házakban 970 egyén 27.401 nappali és éj-
jeli ápolásban részesült, míg magánápolás-
ban 507 egyént gondoztak 3136 egész és
127 fél napon, valamint 3388 egész és 3 fél
éjszakán át. Azonkívül a nővérek 7143
szegény- és betegápolást végeztek, 112
árvát és 40 nyugdíjast gondoztak, 38 isko-
lásgyermeket tanítottak, 349 gyermekre

A pozsonyi diakonissza-anyaház.
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szát Sopronba küldeni; azóta pedig Eper~ felügyeltek és 247 fiatal leányt gyüjtöttek
jesen, Kőszegen, Rozsnyón (hol időközben a Szeritírás rendszeres olvasása végett Iű-
megszűnt], Pinkaíön, Lőcsén, Locsmándon,' zérkékbe. Az anyaház könyvraktára 8209
Modorban, Késniárkon. Iglón, Győrött és korona árú Bibliát, kőnyvet és bibliai fali-
Budapesten létesültek diakonissza állomá- mondásokat adott el és '124 K 8l f értékü
sok, úgy' hogy jelenleg 29 pozsonyi nővér vallásos iratot ingyen osztott szét a sze:"1 ,

áll ezen kűlállomásokon munkában. Az gén'Y' hívek között. ' .
anyaház kőtelékébe "tartozó összes diako- S mind ezen tekintélyes 'számok helyett
nisszák: száma pedig (a növendék-nővérek 23 év előtt egy nagy -'seTÍ1T1zi állt!
nélkül) jelenleg hatvan. Hogy nincsenek I Mind ebből láthatják- azok, akik köz-'
többen, azon kedvezőtlen egyházi viszonya-I tünk állandóan abelmissziótsürgetik"
ink kőzőtt nem csudálkozhatunk, sőt ellen- hogy tulajdonképen már egészen tekinté-
lfezőleg csaknem' csuda' számba megy, hogy lyess kiképzett erők által végzett belmisz-



, sziónk van. Persze, ezen munkával nem le- üdvözítő nagy szeretetét s az Ű nevében
het pompázni, vagy vele reklámot csapni, szolqálna odaadó hűséggel a szűkőlködök-
mivel az igazi belmisszió lényegéhez tar- nek.
to zik, hogy munkáját csendben végzi, de A pozsonyi anyaháznak mindíg szűk-
mélyre igyekszik vele hatni. Aki azonban sége van derék munkaerőre s ezentúl többe- ,
csak némikép is sejti, hogy mi rejlik ama ket vehet fel mint eddig, mivel az 1914. évi
fentebb közölt száraz számok mőgőtt, egy- május 3-án felszentelt célszerüen bereride-
részt mennyi testi és lelki megerőltetés, zett új épületben elég hely felett rendel-
mennyi odaadó hűség, önfeláldozás, tűre- kezik.. .
lern és önlegyőzés, másrészt mennyi vigasz-: Ezen új énűlet Ielállftásával; mely a

. talás, segítség és megóvás - az ezért is I kórházat iés az árvaházat is magában fog-
hálát ad az úrnak. Hiszen hiterősítő bi- lalja, a pozsonyi gyülekezet ismét nagy
zonyítéka ez annak, hogy Isten lelke kőz- de szűkséges áldozatot hozott, úgy a saját
tűnk is munkálkodik és hogy Krisztus anyaházának, mint egész egyetemes egy-
Urunknak édes evangéliom a köztünk is házunknak. Azért méltányos, ha azon
talál nemes lelkeket, akiket képessé tesz a óriási adósság törlesztésénél, amely ezen
szeretet szolgálatára, Mert ami a diakonisz- nagy épület emeléséből íennmaradt (közel
szákat oly rendkívül nehéz munkájukra 800.000 koronáról van szó], . mint eddig
képessé teszi, az nem valami külső termé- ú~y ezután is és pedig fokozott mértékben
szeti adomány, avagy talán" világi művelt- számít az egyetemes egyház, az egyház-
ség", hanem kizárólag a Jézus Krisztusba kerületek és az egyes gyülekezetek, vala-
vetett töredelmes hit, aki megtisztít minden mint a gyámintézet s más segélyegyletek
bűneinktől. áldozatkész támogatására.

Bárha egyházunknak minél több ke- Az Úr áldja meg szeretett diakonissza
gyes leánya kedvet kapna ezen szent híva- anyaházunkat s tegye azt egész egyetemes
táshoz s abban látná a legfőbb dicsőségét, egyházunkra nézve gazdag áldás forrásává!
hogy mint diakonissza hálálná meg' az Sch ...
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"Ki az, ki ágyamstál virrasztott
Sok hosszú, kínos éjszakán?
Aldott legyen ... az Isten áldja ...
Oh, mondd meg néki szent atyám" .. '.

S a pap szól: ,;Az Úr szolgálója,
Ki az áldások kútfeje -
Ő a lemondás, hűség, jóság,
Itt lenn csak "nővér" 'a neve.

elé diaiv-nissza.
Az élet mécse végsőt lobban,
A lázgyötört test megtörött.
A földi vándor útra hésziil
A fény honába, mely örök.

Az ápoló kéz elvégezte
Nemes munkáját nagy hioen.
A pap a hit balzsamát hozza:
S a hivő lélek megpihen .. ,

S kitől nem kapott napok óta
Élő szót már barát, rokon,
A haldohlé most im, megszólal
Már szinte szellemhangohorn

Majd ott lenn, ama szebb hazában,
Ha égi szó elhívja őt:
Idoeziilten és glóriásan
Látod viszont az Úr előtt!"

Lampérth Géza.

A kertészet kör.éből.
Irta: Hajnal Endre ügyvéd, Sopron.

Midőn a nehéz megélhetési viszonyok gazdálkodásra buzdít,. hála isten, már
súlyos voltát évről-évre, napról-napra min- nálunk is kezdik, különösen anémet vidé-
denkinek éreznie kell, midőn ezért a szűk- keken - a kertészetet nagyobb figyelemre
ség minden magyar gazdát az intenzivebb méltatni: - mint a belterjes gazdálkodás-



nak kiegészítő részét és fontos ágát. Belátta ültessünk, határozottan azt tanácsolom,
ennek szűkségességét ujabban a magyar hogy csak nemes fajták érdemesek az ülte-
kormány is, midőn az ország több részében tésre, figyelemmel arra, hogy mily fajok
mintaszerű fanevelő-iskolákat, Zöldségter-, díszlenek a mi vidékünkön. E célból mele-
melő telepeket, .legujabban pedig eperki- gen ajánlom a következőket:
sérleti és a világhírű spanyolpaprika terme-
lésére szintén kisérleti telepet állított fel és I, Almákból. .
évi kőltségvetésébe kertészeti célokra az
eddiginél sokkal nagyobb összegeket állí-
tott be.

Én, ki már 29, éve Ioglalkozom a gyü-
mölcsészettel, mindíg sajnálattal láttam,
hogy hazánkban, -- egyes dicséretes vidé-
kek kivételével, - mily kevés gondot for-
dítanak a kertészetre és különösen a gyü-
mőlcsíatenyésztésre.

Ennek az indolenciának kifolyása az is,
hogyha ültetnek is gazdáink gyümölcsfá-
kat, nem is ismerik azokat és így nem tud-
ják, hogy az ültetett fajta érdemes-e a
tenyésztésre, való-e abba a talajba, bírja-e
a mi klimánkat? Mert egyik Lajta csak a
könnyü meleg talajban díszlik jól, a másik
viszont a hideg agyagosban érzi jól magát
és terem gazdagon. Miután erre csak a ta-
pasztalat tanít meg bennünket, azért szűk-
séges a tapasztalt szakértönek meghallga-
tása mielőtt ültetünk.

Továbbá igen fontos az is, hogyan ül-
tetünk, mert nem elég ám a fiatal fának egy
kis kalap nagyságú gödröt ásni, abba gyö-
kereit jól-rosszul begyőmőszőlni s vele
többet nem törödni, hanem szűkséges leg-
alább 120 cm. széles és 70 cm. mély gödröt
ásni, abba régi trágyával kevert jó földet
adni, karróval ellátni, megkötni és jól be-
öntözni.

De ültetés után sem szabad' a fa \gon-
dozását elhanyagolni, sőt azt folyton figye-
lemmel kell kísérni és ha kell, vízzel ellátni
így ma jd hamar gyökeret ver és növekedés~
nek indul.
, Vigyázni kell az ültetésnél arra is,
hogya fát igen mélyen nc-űltessűk, mert
a laza föld úgy is sülyed s magával viszi
a fát, minek folytán a gyöknyak igen a föld
alá kerül és nem kap elég levegőt a gyö-
kérzet, miáltal a fa növekedése szenved,
soká- sinylődik, aztán elpusztul. Ebbe a
hibába esnek tapasztalásom szerint leg-
többen: - pedig nekem egy öreg kertész
azt mondta: inkább a nap süsse a gyök-
nyakát, mint túlrnélven legyen ültetve.

Arra a kérdésre, hogy milyen fajtákat
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Ananas renet, Blenheim arany renetje,
nyári perrnain, téli arany perrnain, Canada
renet, Baumann renetje, Boskoop szépe,
őszi nagykorrnos renet, Londoni pepin,
Batul almát.

II. Körtékből.

Vilmoskörte, Erdei vjkörte, Jó Lujza,
Bosc kobakja, Napoleon vajkőrtéje. Liegel
vajonca, Nemes kolmár, Hardenpont vaj-
körtéjét.

Elvként kell felállítani mindenkinek
azt, hogy aki nagyban akar kereskedés
szempontjából gyümölcsöt termelni, az csak
kevés fajtából ültessen sokat, mert csak így
talál vevőrej - de aki csak saját haszná-
latra akar ültetni, az tetszése szerint vá-
laszthat bármennyi fajtát ültetésre.

. De hog·ya tömeges ültetés kevés fa jtá-
ból mennyire kifizeti magát, arra példa
Kecskemét városa, mely almából, - de
különösen barackból - óriási összegeket
vesz be: továbbá itt nálunk Sopron vidé-
kén, példa erre Rétfalu községe, hol a mult
évben a kőzség nem kevesebb, mint 400.000
koronát vett be. cseresznyéből j az idén pe-
dig 500.000 koronát vett be az u. n. Ananas
eper Iajtákból, melyből 200 waggonnal
szállított el Bécs városába úgyszólván két
hét alatt gondos kezelés seI.

Nagyon örülnék tehát, ha gazdáink e
soraimat megszívlelnék és jövőre több gon-
dot fordítanának a gyümölcstermelésre és
általában a kertészetre: mert ne feledjék
el, hogy Magyarországból még mindíg
milliók vándorolnak ki külföldre kertészeti
és különösen gyümölcsterményekért; holott
gondos, gazdálkodá.s és rendes időjárás
mellett, saját szűkségletűnkőn kívűl, mi
szál1íthatnánk külföldre milliókat érő gyü-
mölcsöket, melyet a mi áldott földünk meg-
terem. Hajnal Endre.
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Verses Arany Ábéce.
Szép bizonysága evangelikus népünk szedett magyar versekbe, Péteri Takács

müveltségének, hogya nyomtatott köny- József erkölcsi oktatásait és más eféléket.
vek mellett kéziratban is olvasott mindig Némelyek maguk is verseltek. Hogy ísko-
egyházi és világi müveket. Különösen lázott embereink között többen voltak
kedvelték a históriás énekeket és az er- ilyenek, az úgy is ismeretes. Ostffy
kölcsi meséket. Még az egyszerű gazdál-I Mihály kerületi felügyelőnk példáúl a
kodó is vasárnapon vagy téli időben elő- XVIII. század elején németből fordított
vette iró szerszámait és az iskolából hozott egy szép éneket és ezt énekelte család-
tudományával másolgatta a neki tetszö [ával naponként.
szép verseket. Nemeskér, Bük és Szakony Egy ilyenféle verset mutatunk be
vidékén több ilyen érdekes irott füzet van itt is. Nem tudjuk, kitől való, Csak má-
forgalomban ma is. Különösen kedvelték solatból ismerjük, melyet Horváth János
Csepreg pusztulásának történetét, de leirták irt Sághon 1854. 'jan. 28-án. Sok szép val-
Czeglédi István kassai papnak verses élet- lásos igazság van benne röviden és velősen
rajzát is, Salzmannak erkölcsi anekdotáit, elmondva. A szerzője ezt mondta el min-
melyeket Kovácsics János büki tanító I den reggel munkába indulás előtt. P. S.

Ámn vétettünk meg, még pedig nagy áron,
Jézusnak szent vérén, nem a sárga sáron.
Nem árthat a Sátán minékünk immáron,
Egész erejével dühösködjék bátron.

Boldog, kinek dolgát Isten igazgatja.
Mert boldogulását mindenben várhatja.
Kinek a Jehova istene és atyja,
Azt semmi kár, veszélyeI nem borühatja.

Cimere a hitnek a jó cselekedet,
Megmutathatod abból igazán hitedet,
Jlfíg az Isten éltet e földön tégedet,
Jo cselekedetben töltsed életedet.

Diesekedjen minderi Krisztus keresztjében
Teljes életének minden idejében.
Bizzek erős hittel a Jézus nevében,
Ugy nem esik soha a Sátán kezében.

•9
Először az Isten országát keressed,
Világi dolgodat azután kövessed.
Igy boJdogulásod leszen mindenekben
S az Ur igérete vár rád az egekben.

Férgek eledele gyarló testem lészen,
Mihelyest a lélek tőle bucsut vészen;
ne lelkem a mennyben az Istent dicséri,
Addig is, mig testem ujulásdt éri.

Gondold meg azt ember, Isten van az égben,
Ne tégy bünt se nappal, sem a setétségben.
Hogy a midőn élted itten megyen végbe,
Ne essél örökös rabságba, inségbe.

Hallgass élő ember az Isten szavára,
Figyelmezz szüntelen parancsolatjára,
Ha szert akarsz tenni ama kororuira,
Melyet Isten készit a hívek számára.

lsten, aki formált, el is tart bennünket,
Csak féljük, tiszteljük a mi Istenünket.
Ha neki szenteljük teljes életünket,
Meg is karonazza végtére fejünket.

Jegyesem a Jézus, én az övé vagyok,
Mindeneket érte megvetek, elhagyok; .
Hiszem, hogy érettem ő megfeszíttetett,
E hittel elveszem az örök életet.

I /(orona örökös adatik azoknak,
I • Akik találtatnak igaz sáfdroknak,

. . ne kik elprédálják jószágát Uroknak,
Örök veszedelmet szereznek magoknak.

Legdrágább embernek az ő üdvössége,
Nem er ezzel világ minden dicsősége;
A Icinek adja ezt lsten őfelsége,
Leszen annak mennyben örök dicsűsége.

Megtérésed, ember, ne halaszd sokára,
Ne tedd által, kérlek, egy máról más mara,
Mert nem irattatott senki homlokára,
Hogy mikor érkezik ő végső órája.

Nem hágy el az 'Isten soha is tégedet,
Csak te el ne hagyjad a te Istenedet;
ne ha bünben töltöd teljes életedet,
Elhágy es kitörli könyvéből nevedet.
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Odafenn a mennyben van az én Krisztusom,
Oda vár magához szerelmes Jézusom,
Kivánok is innét hamar elköltöznöm,
Fejér köntösökben nála felöltöznöm.

Por vagyok bizonnyal, majdan az is leszek,
Mint a füst es pára innen elenyészek,
Rothadandó testet magamról leteszek,
De majd rothadatlant Istenemtől veszek.

Rakásra gyüjteni nagyon iparkodol,
A mennyeiekről nem is. gondolkodol.
Porféreg emberek, az Ur int titeket:
Gyüjtsetek állandó mennyei kincseket.

,Senkinek nincsen itt örökös hazája,
Innen el kell menni, I bár kiki vizsgálja.
Oda siessűsik hát, hol örökké élünk,
A hol az Ur Jézus szüntelen lesz vélünk.

Társalkodj a jókkal és a szelídekkel,
A tiszta életü kegyes emberekkel.
Kerüld a kegye~lent és a kevélyeket,
Megbünteti az Ur, hidd el mind ezeket.

Urat a szegénynyel bizonnyal a halál
Eles kaszájával egyre-másra kaszál,
MJnden rejtekhelyen egyaránt megtalál,
Altala holt leszel, ki életben valál. '

Vizözön immár volt, már tüzözön lészen,
Amely elpusztitia a földet egészen,
Mindenektől az Ur szoros számot vészen,
Ne éld hát éltedet, ember, oly mereszen:

Zörgess, megnyittatik, kérj és megadatiA,
Légy hív, igy számodra korona tartatik,
Melyet az Ur Jézus fejedre feltészen,
Utolsó itélet amikoron lészen.

Oh Uram, ki lakol az egek egében,
Segítségül hiv lak munkám kezdetében;
Kérlek h it, segélj meg a Jézus nevében,
Légy velem mumkámnak kezdetén s végében.

Ámen,

Az orgona mellett.
Mihály bácsi" az eklézsia harangozója, laz öregharangot is, de elvégezni nem tudja

amint meglátja, hogy a tisztelendő úr kilé- módosan, kongatás nélkül. Ehhez csak a
pett az utcaajtón, egyet ránt a kezével a Iharangozás nagymestere, a Mihály bácsi
levegőben és e jelre a türelmetlen nagy- ért igazán.
oskolás csemeték megkezdik a beharango- Mikor már az öregharang is elnémult,
zást. Legelőször a kis harang csendül meg, megindul az öreg a 'lépcsőn felfelé, hogy
aztán a középső kentráz rnelléje s végül a másik hivatalát is pontosan betöltse.
az öreg is belekondul a kettejük szavába. Utánna nagy robogásal iramodik felfelé a
Ragyogó szemmel, kipirult orcával rángat- harangozó csapat. De a felső ajtónál rájuk
ják ?- csapkolódó köteleket. Nem is csoda! is mordul ám a Mihály bácsi: "Gyerek! Má
Hisz már a második harangszó óta markuk- megin!" Nem hiába volt Ráday pandurja,
ban tartott~k a kötelek -:égeit, hogy val.~- tudja is, mi a rend. Aztán bemegy a temp-
hogy valaki el ne foglalja az orruk elől. lomba az orgona mellé. Mert nemcsak
Most..az~~n aratják a ~.ürele~ rózsáit: azt harangozó ő, hanem orgonafújtató is. Fon-
a gyonyort, hogy kedvukre kiharangozhat- tos hivatal ez nagyon! Lám a tanító úr
[ák magokat. A kis harangot a Faragó Pista hiába űl az orgonán, hiába nyomkodja ke-
rángat ja, a középsőt a Fekete Tóth Jóska, zévél, lábával a billentyüket, nem szól a
az öregharang "kőtelébe meg ketten is ka- szép hangszer egy nyikkantást sem. Azért
paszkodnak: a Mihály bácsi Miska fia, meg bíz meg kell várnia, míg a Mihály bácsi
az iskola Iőhuncutja, a Csóka Abris. felkászolódik a' lépcsőn, megkeresi a

Talán délig is elhúznák, ha a Mihály könyvében az éneket, a könyvet egy könyv-
bácsi oda nem szólna, hogy: "Ölég lesz tartó polera helyezi, felteszi az ókuláját és
gyerek!" Erre a gyerekek igyekeznek a be- belefújtatja a sípokba a szuszt, a lelket.
fejezéshez, a Mihály bácsi pedig félkézzel Mert az a szuszogó levegő a lelke az orgo-
odanyul az öregharang köteléhez és egy- nának! Mihelyt kifogy belőle, meghal, mint
két rántással befejezi a koncertet. Hiába! akár az ember a végső lélekzet után.
A gyerek csak gyerek! Húzni ugyan tudja Mihály bácsi tehát minden vasárnap



A való életből vett eme kép, mely kű-
, , lőnféle alakhan több helyen is ismétlődik,

, Han~m az a, .t.oba~?z,as ?lyan n~v~t- sürgősen int arra, hogy mindenűtt szervez-
s,,:ge~! Mlkor az ujja ~oze CS~I?la Ml~aly zük a külön gyermekistentiszteleteket s
bácsi a ?arna P?rt, azt~n a fejet akkuráto- nagy figyelmet fordítsunk a gyermekeknek
san nekiforgatván a műveletnek, a megle- \ a templomban .folytatott viselkedésére.
lelő adagokat az illetékes helyekre eljut- , - . .,
tatja és aztán akkorákat tüsszent, hogya \ Ihasz Ferenc.
szelével akár az orgona is megszólalhatna,
- hát ezt már nem lehet megállni nevetés
nélkül. Kuncbgés, cikogás tör ki egyszerre
a Mihály bácsi háta mőgőtt. Erre ő hátra-
fordul, a tűsszőgéstől könnyező szemeit rá-

valósággal új lelket lehel a kedves orgo-
nába. De együtt is érez ám vele! Oly buz-
gón énekel, hogy szinte elragadja az áhítat
a hetedik égig. •

Csak az a baj, hogy azok a gézengúz
oskolások gyakran alárántjak onnan a
magasságokból. Nem a leányok, mert azok
lent ülnek szelíd illedelmességgel énekel-
nek, vagy hallgatják a tisztelendő úr pré-
dikációját és legfeljebb azzal iszórakoznak,
hogy virágokat csereberélnek.meg néha egy-
másra mosolyognak. DEi!'azok a vásott
"fírfigyerekek" még a szent helyen sem is-
tenes dolgokkal foglalkoznak, hanem hun-
cutsággal, hiábavalósággal. A hívők szemei
elől elrejti őket az orgona kerítése, hát
azt gondolják, tehetnek, amit .akarnak. A
gyönyörű éneket nem fujják, sőt még az
éneklő Mihály bácsit is kicsúfolják! -A Ko-
vács Anti ott mutogatja a sarokban, hogyan
tesz az öreg, mikor énekel. Ráha jol az éne-
keskönyv lapjára, hogy az orra is hozzádőr-
zsölődik, aztán felveti a fejét és száját
palástul vetvén harsogó gyerekhang gal ki-
ált bele az énekbe. Mintha csak a Mihály
bácsi volna! Nem is tudnak a pernaha jde-
rek az Antira nézni nevetés nélkül. De
most még hagyján l Az ének harsogásától
nem hallja meg senki. Jó is, mert különben
hátranéznének azok a pandurszemek és
rájukmordulna az a nagybajuszű száj:
"Gyerek! Má megin!"

De íme, az ének elvégződik s a tiszte-
lendő úr elkezdi a prédikáelót. A Mihály
bácsi most előveszi a tobákos szelencéjét,
hogy jól kitűsszőgje magát, aztán egy kicsit
bóbiskoljon. Mert tudvalevőleg, az ő vál-
lait nyomja a tekintélyes bakteri hivatal is,
már pedig áz tudvalevőleg éjjeli mes-
terség. hát nem is csoda, ha egy-egy
kicsit leragadnak a falu éber őrizőjénék
szemel.
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jokmereszti, aztán félig hangosan dőrmőgi
feléjök: "Gyerek! Má megin!"

Most aztán bóbiskol ni szeretne egyet
a prédikáció alatt, ha lehetne. De nem le-
het ám! Mert ott van a háta mőgőtt az a
harminc-negyven elevenördög álomháborí-
tónak s mihelyt a szigorú ellenőrzés meg-
szűnik, megkezdődik a rosszcsontok muny
kája, A Barát Gábris legyeket fogdos a
templomablak sarkában és azokat az előtte
ülők füleibe tartja, mire azok ijedten szisz-
szennek fel a többiek nevetségére. Sőveges
Laci a pad alá bújva rángat ja a Lökős
.M.iska csizmá jának a fülét, az a huncut
Szabó Zsiga meg a Mihály bácsi kék-tarka
zsebkendőjét húzkodja lassanként a csűcs-
kénél fogva a dicsőemlékű pandur-bekecs
zsebéből. Na ezt már nem lehet megállni
nevetés nélkül! Erre az alvó oroszlán: Mi-
hály bácsi felriad és a hősi múltú bekecs
meggyalázását észre sem véve dörgi hátra
a jól ismert rendreutasító szózatot: "Gye-
rek! Má megin!"

Aztán ismét szunnyadoz tovább, míg
a prédikáció végén nagy bekecs-rángatás-
sal fel nem ébresztik. Akkor aztán újra
megkezdődik a Iúj tatás és az ének. Erre
a gyerekhad megindul kifelé, de - Iste-
nem! milyen is ez a mai fiatalság! - oly
rettenetes 'tolakodással igyekeznek ki a kes-
keny ajtón, hogy majd eldöntik az orgona-
kerítést. Nem is hagyja ám szó nélkül a
Mihály bácsi ezt a rettenetességet! Hogyan
is hagyhatná? Hiszen. ha a gyerekfélét
senki nem feddené, hová lenne a világ!
Utánuk is szól az orgona mellől és észre
lehet venni hangján, arcán·a szent meg-
botránkozást, amit rájokdőrmőg: "Gye-
rek! Má megin!" S egy darabig még ezután
is rosszalólag hajtogatja a fejét.,

:.~
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Ifjaink, magyar ifjak,
Hogyelindultatok,
Piros, fehér rózsával
vsu hintve útatok.

A harcmezön uerrozsdt,
S hírvirágot terem
Szabadság magvetésűl
A szent honszerelem.

Harmatként a virágra
Anyáknak könnye hullt,
A lelkes, bús bucsúszó
Egy hosszú csokba [uilt,

Sok hös jött meg Sabácból
Hervadt rózsáival,
Hogy frissel térjen vissza,
Ahol harcizaj rivall.

S akik nem jönnek vissza,
Kik ott estek el, ott:
Hirűk-neoűk, emlékük
Örökké élni fog!

Sántha Károly.

Az eklézsia humora.
.~

1. Halotti beszéd az élő felett.
I
híre marad kendnek. Hát csak hallja meg,
felolvasom a beszédet. I

Kis János püspökünk nem csak igen I Szegény Péternek bizony kemény
gondos lelkipásztor volt, hanem igazság- feddést kellett hallani önmagáról. S mikor
szerető is, ki a halotti beszédben sem rnon- papja az elmulásról, a hü sáíárkodásról,
dott semmi jót arról, aki meg nem érde- Isten és az emberek itéletéről kezdett szó-
melte. lani, mélyen meghatva hallgatta. A beszéd

Falusi lelkész korában egyik garázda végén azután ily szavakra fakadt:
hívét épen a' halotti beszéddel tudta meg- - Tisztelendő uram, nem lehetne még
téríteni. ezen változtatni,

Egyik napon ugyanis magához hivatta - Dehogy nem,. barátom, - mond a
ezt a bizonyos Gasázda Pétert és ilyen sza- lelkész - éljen kend más életet és más
vakkal fogadta: lesz a beszéd is. .

- Nézze csak, nekem azt hozták hírül, - Hát akkor tessék ezt eltépni, én
hogy kend meghalt. És én már el is készí- más életet kezdek.
tettem a halotti beszédet. És ura maradt szavának, új ember lett

- Hiában tetszett fáradni, - mond belőle. Csudálkoztak is a falubeliek, de
Péter - hiszen én még élek. nem tudták a titkot, hogy mind ez honnan

- Hát adjon hálát Istennek. De a vagyon.
beszéd most már megvan. Elteszem majd
amire kell. '

Látszott, hogy az atyafit valami ki-
váncsiság gyötri, de nem mert szólni pap-
jának. Végre aztán Kis János mondá
neki:

- Szeretné tudni úgy-e, hogy milyen

2. Fetőfi és a molnármester.
Ismeretes' dolog, hogy régente a sziné-

sZEknek jó része pályát változtatott refor-
mátus diákokból tellett ki. Ezen a művészi
pályán aránylag még mai nap is sok a kal-



vinista. Legkevesebb -pedig köztük az I hogy mint kell természet fellettí módon
evangélikus. gyógyítani. Azt beszélték, hogy egy

Ilyen fehér holló, vagvis lutheránus Schwarzenberg hercegnőnek is meggyő-
szinész volt azonban Petőfi Sándor. Vele gyította a gerincficamodását.
történt vándorszínész korában, hogy vala- Mint egy bucsujáró helyre özönlöttek
melyik alföldi kis városban megismerkedett hozzá a betegek. Magas növésü, eleven
egy becsületes molnármesterrel, aki nagyon szemü, szép ember volt, akinek már a kűl-
jó volt hozzá. Míndjárt az első szónál scje is nagy hatást gyakorolt az emberekre.
bizalmasan megveregette Petőfi vállát, Uri lábon élt, sokszor volt vendég az asz-
mondván: talánál és a művészetekhez is értett. Tisza-

- Hát maga színész? No, .annak füredi útjában állítólag. úgy szabadult meg:
örülök, mert - én is kálvinista vagyok. a haramiáktól, hogy elkezdett nekik szépen

hegedűlni.
A csudatevő hire azonban egyeseknek

a maga nyájában sem tetszett. Pyrker
László egri érsek például megrótta emiatt.
S a különben igen vallásos 1. Ferenc ki-
rályunk is meginté, hogy hagyjon föl a
kuruzslásaival, Magyarországba nem való
az ilyesmi, Nagyváradra pedig épen nem,
már csak a sok kálvinista miatt sem, akik
könnyen leleplezik és kinevetik.

Akart ő foglalkozni lelki gyógyászat-
tal is. Mária Dorottya főhercegnőt pél-
dául igen hizelgő levelekben szólítá fel az
áttérésre. De a tudós nádorasszony, mi-
ként ő maga beszélte papjainak, elővette
mindenkor magával hordott újtestamento-
mát s néhány velős íráshellyel felelt meg
a kedves rokonnak.

Bármily sok csudát tett volna is, egy
azonban még sem sikerült neki, pedig sze-
rette volna. Püspök akart lenni. De Ferenc
király, aki neheztelt reá, nem nevezte ki.

- Ha oly nagy csudatévő, mondotta
a király, hát tegye meg magát püspöknek,
én nem teszem.

Vagyis a király mintegy az írás sza-
vaival azt mondá: Orvos, gyógyítsd meg
magadat. És ezen' a ponton öt is cserben
hagyta a tudománya.

3. Petőfi, mint keresztapa.
Petőfinek és Jókainak egy közős ba-

rátja komának hívta meg a két poétát. A
keresztelő napján annak rendje és módja
szerint el is mentek a bábával és a gyerek-
kel a templomba.

Petőfit már az is igen meglepte, mikor
a bába kezébe adta a kis honpolgárt. hogy
tartsa szépen a szertartás alatt. Hát még
mikor a főtisztelendő úr az agen da szerint
e kérdést intézte hozzá:

- Ellene mondasz-e az ördögnek és
minden ő kisértésinek?

A bába bíztatva intett neki, csak
mondja: igen! Petőfi azonban a dacos ter-
mészete szerint azt felelte:

- Neml
~ Dehogy nem, suttogta a bába, Petőfi

kabátját megrántva. Erre azután, hogya
szertartás fenn ne akad jon, valahogy még-
is rámondta Petőfi: .

- Igen.
Visszatérőben ezért Jókai szemre-

hányást tett Petőfinek, aki azt mondá ment-
ségiil:

, - Tudod, én csak annyit hallottam,
hogy az ördögről van szó, az ilyen hatal-
mas urnak pedig nem jó ellenmondani.

4. Orvos, gyógyítsd. meg magadat!
A múlt század első' felében élt Nagy-

váradon egy herceg Hohenlohe Sándor
nevű kanonok. Bajorországból került hoz-
zánk. Az anyja' magyar nő volt, báró
Reviczky Judit. És rokona volt Mária
Dorottyának, az ev. nádorasszonynak is.

A nép, sőt az előkelők is csudatevő-
nek tartották, aki állítólag egy Martin Mi-
hály nevü bajor földmüvestől tanulta,
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5. A szerétet hosszútűrő.

A múlt század n/gyvenes éveiben igen
buzgó felügyelője' volt a nemesmagasi gyü-
lekezetnek Berzsenyi Zsigmond. Nem
múlt el soha egy vasárnap sem, hogy az ő

kedves komáját, az immár öreg és hosz-
szadalmas beszédű Kis János magasi papot
meg ne hallgatta volna.

Történt pedig az egyik vasárnapon,
hogy fiatal úri vendége érkezett a városból.
Bizony ennek a kedvéért sem maradt ott-
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hon, hanem amint illett, vendéget is elvdte Iezentúl immár minden megélhetesi gondtól
a szent beszédre. megszabadult. .

A jó öreg Kis János, .akit nem kell Oly nagy, pénz volt akkor hatszász
összetéveszteni hasonló nevű pűspőkűnk- forint. .
kel, még a szokottnál is hosszabban prédi- Ma hatezer korona se tesz ki annyit.
'kált, talán épen a vendégre való tekintettel.

Templomból kijövet azután maga Ber-
zsenyi a világért sem szólt volna egy sz ót
sem a papja ellen. Ő már tudta, hogy ennek
-így kellett lenni. Hanem a városi vendég
csak nem állhatta meg, hogy itéletet ne
mondjon:

, - Bizony unalmas, hosszú beszéd volt
ez, kedves uram bátyám!

No, több sed'! kellett az öreg Ber-
. zsenyinek. •

- Láncos, lobogós! - förmedt rá a
fiatal vendégére - elgondolhatriák, meny-
nyit szenvedek én esztendőkön át minden
vasárnapon a kedves komám uramtól. És
másnak ez már első hallásra is sok! Oh
micsoda időket élünk! O tempora, omores!

Helyén is volt. Rendre kell utasítani
a fiatalokat, kik semmi kimélettel sincsenek
a,z öregek iránt. .

6. Az idők változnak.

7. Sok könyv és sok gyerek.
Bauhoíerról, erről a buzgó nagy

papunkról más dolog is van feljegyezve. .•.
Mária" Dorottyát, az evang. nádorasz-

szonyt, aki forrón szerette hazánkat és a
lovagias magyarokat, férjének, József ná-
dornak ha'lála után Metternich azonnal '.
Bécsbe száműzte, hol az Augartenben élt
nagy magánesságban.

De a szive visszavonta őt Budára 'az
általa épített evang. templomhoz. 1848.
pünkösdjén tehát egyik komornájával el-
jött hajón titokban és nem a várba, hanem
az evang. paplakba szállt Bauhoferékhez.

Szeretett mostoha fia és bizalmasa,
István nádor is, aki tudott a dologról, itt
a paplakon látogatta meg őt szintén titok-:
ban.

Maga Bauhofer bocsátotta be a hátsó
kapun s bár egyebeket távoltartott. de a
gyermekeit mégsem rejthette el, mert ott-
benn a szobákban meg talán magának a
fenséges asszonynak lehettek volna terhére.

Igy történt, hogy Bauh~fer gyermekei
István nádor érkezésekor is az udvaron
játszottak. A fenséges úr azután nem is
hagyta szó nélkül a dolgot, hanem a sok
gyermeket látva mosolyogva kérdezi az
apától:

- Ez valamennyi Bauhofer?
- Valamennyi, fenséges uram,

volt a felelet. Nekünk evangélikus panok-
nak ez a gazdaságunk: multi libri et liberi
(sok könyv és sok pvermek) .

Hátha még azt is tudta volna a főher-
ceg, hogy Buda várában mind ennek hat-
száz pengő forintokból kell meglenni és
~~ci! #

Mily más világ 'volt ezelőtt hatvan,
hetven esztendővel is. Az emberek is elé-
gedettebbek voltak, de a mostani nagy
drágaságnak sem volt akkor még híre,
hamva sem.

Somorjának ' tudós és kegyes életű
papja volt Bauhofer György, az ismeretes
magyar egyháztörténet irója és a budapesti
protestáns árvaház egyik alapítója.

A kis vidéki városkában számostagú
{Családjával igen szük anyagi viszonyok kő-
zött élt. De híre ment nagy tudományának
és jámbor életének. Igy történt, hogy
.Mária Dorottya nádorasszony is többször
kirándult hozzá Pozsonyból és nagy gyö-
nyörűséggel hallgatta épületes prédikációit.

Mikor azután Budán 1844-ben önálló
gyülekezetünk alakult;· a nádorasszony
kivánságára Bauhofert hívták meg első
budai lelkésznek.

Fizetésül a budai egyház is csak évi
hatszáz forint ott tudott neki felajánlani.
De a kegyes és szerény igényű somorjai
pap, mikor nagy meglepetéssel ennek hirét
vette, egész családjával azonnal a temp-
lomba sietett hálát adni Istennek, hogy

8. Fenyegetés.

Schwendtner apátot, a belvárosi plé-
bánust, mint csöndes egyházi humoristat
ismerték Budapesten. Szelid jó ember volt,
aki a jókedvének néha haszná is látta.
Kenedi Géza beszéli el róla a következőket.



Még 1894 előtt úgy volt, hogy a ka- I - Hát ezért szerkesztünk mi nagy
tholikus plébánusok reverzális nélkül is fáradsággal és áldozattal evangélikus nap-
ősszeadták a vegyes párokat, de a kánon tárt? Ha megdicsérték volna a szép elbe-
szerint csak akkor, ha máskülönben az egy- széléseket, vagy a szép verseket! De nem,
háznak világos haszna (evidens utilitas) uram fia, legj obba tetszik az embereknek
volt belőle, vagy a katholikus fél fenyege- az időjóslás, amelyről előre kijelentettűk,
tőzött valamivel [urgens necessitas), amivel hogy magunk sem adunk rá semmit.
az egyháznak árthat. De hát úgy van már evilágnak álla-

Egyszer egy előkelő vegyes pár jelent- p~tja. Soha sem lehet tudni, hogy mi tet-
kezett nála. A vőlegény lutheránus volt, szik az embereknek.
a mennyasszony katholikus. " , . !gy .vagyunk sokszor még a prédi-

Az öreg plébánus szivesen fogadta kációval IS.

őket s végül szokás szerint elibük tette a
'1 reverzálist aláirás végett, hoov valamennyi

gyermeküket a katholikus vallásban fogják
nevelni. "

A völegény pedig "ezt mondta:
- Ezt nem tehetjük, mivel úgy va-

gyunk megállapodva, hogy a jövőbeli gyer-
mekeink vallását a törvény döntse el.

Az apát vállat vont:
- Akkor sajnálom. Igazán sajnálom.
- Én is, - mondja a völegény -

mivel 20 körmöci aranyat szántam az es-
küvöre és ezt most már az evangélikus
papnak kell adnom!

A jólelkü apát csodálkozó szemeket
vetett rá és finoman mosolygott:

- Ez hát világos fenyegetés! Úgy-e
bi..:ony?

- Ha annak méltóztatik venni, akkor
az.

- No, ha ön a vallást fenyegeti: az
már más. Akkor segíthetek. Jöjjennek el
holnap délután öt órakor!

Másnap már megvolt a távirati föl-
mentés a "fenyegetés" címen és az esküvő
fényesen végbement a katholikus templom':'
ban. [Kenedi G. Anekdoták.]

9. Kinek mi tetszik a naptárban.
Mikor ezt a Luther-naptárt a szerkesz-

tők legelőször szétkűldték, természetes,
hogy érdekelte őket, mi lesz róla a véle-
mény. Végre aztán jött is ám Somogyból
eléggé intelligens helyről a levél, hogy
nekik legjobban tetszik az egész naptárban
az ~ időjóslás. Mert ez hát rendesen be-
vált. Egy naptár sem találta el soha oly
jól, mint épen az övék. "

A szerkesztők letevéri kezűkből a le-
velet, egymásra néztek és mélyen elpirul-
tak.
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10. Az égi jelek.
Érkezett azután a dicséret mellett pa-

nasz és kifogás is a naptár ellen. Nem az
olvasmányokban volt a hiba, hanem ismét
a naptári részben.

Zalából az egyik harangozó üzeni, hogy
az asszonyok azért nem veszik a naptárt,
mert nincsenek benne az "égi jelek", vagvis
a csillagjegyek, a Kos, Bika, Kettős, Rák
és a többiek. Már pedig ők akár tyukot ül-
tetnek, akár kerti vagy szölőbeli munkához
fognak, vagy akár ha gólya érkezik hozzá-
juk, tudni akarják, hogy micsoda égi jel-
ben történik. Mert a Skorpió-jelben szű-
letni például már nem olyan jó, mint a Rák
jelben.

És akadnak evangélikus emberek is,
akik inkább vásáron a Máriás vagy bármi-
féle cecilista naptárt veszik, mivelhogy
azokban sok az égi jel és vannak benne
jövendőmondások.

Ilyen dolgokkal persze mi nem ver-
senyezhetünk. Mi az isteni gondviselésben
való hitet, de nem babonás vélekedéseket
akarunk terj eszteni.

A zalai harangozó üzenete azért nem
maradt minden hatás nélkül. A szerkesztők
ugyanis úgy okoskodtak, hogy inkább le-
gyenek ott az égi jelek s az időről szólő
[óslások, mintsem hogya" jó zalaiak rossz
naptárt vegyenek

11. Az időjóslas.
Mivel oly nagy becse van az időjós-

lásnak, tehát én is megtanítom valamire a
szerkesztőket.

Karsay Sándor püspök urunk Tolná-
ban járt egyházlátogató körúton a némel
atyafiak között. I
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Nagy volt 9- szárazság és leritt az
arcokról az aggodalom, hogy nem lesz
széna, sőt a gabona is' elsorvad. , Esőért
imádkoztak a templomokban mindenfelé.

S mikor már maga a"püspök úr is naov
részvéttel tette szóvá a szárazságot, előáll 1838 körüli időben történt. A felső-
egy öreg atyafi és az ő ismeretes német petényi hivek fuvaroztak gabonát. Ütköz-
szójárásával ezt mondja: ben megálltak a lörincipusztai korcsmánál.

- Már az úgy van, főtisztelendő uram. Amint ők lovaik ellátásával foglalatosak
Péter Pál előtt száz pap is hiábari imád- voltak, megszól ítja őket egy szintén ott
kozik esőért. De Péter Pál után, csak egy .állomásozó úri ember nyájasan: Honnét
kérje is, megered. valók vagytok Szeretteim?

Már most azután nem tudom, a pápista - Mi, kérem alázatosan Felsőpetény-
atyafiaktói tanulta-e ezt a mondást a jó ből (Noghdm.) valók vagyunk, - volt a
öreg, vagy pedig az aratás idején szerzett felelet.
sok keserü tapasztalat tanította meg reá, Kérdi továbbá tőlük az úriember:

Ajánlom oemondást a naptárszerkesz- - Hogy hívják il. lelkészteket?
tőlenek. Ha versbe szedik, annál szebb lesz. Erre nem tudtak felelni. S habár a

. Mutassák meg, hogy ők is tudnának többi fuvarostársaikhoz is mentek s velük
.ilyesmit, ha akarnának. tanácskoztak, hogy mit feleljenek, végre

mégis csak kénytelenek voltak bevallani:
- Mi ~ kérem alázatosan - nem

tudjuk lelkészűnk nevét.
A régi világban történt. A házasfelek - No, és a korcsmárostokat hogy hiv-

úgy megunták egymást, hogy már válni ják? - kérdi az úriember.
készültek és a dolog a presbitérium elé ke- Erre azonnal feleltek:
rült. Gyermek három volt, akiken sehogy - Fischer Jakab a neve.
sem tudtak megosztozni. Végre' az egyik - Ugy - szólott ama úriember-
presbiter feltalálja magát és azt tanácsolja a korcsmáros nevét tudjátok és a lelkésztek
a feleknek, hogy miután a három gyerme- nevét nem tudjátok?!!
ken úgy sem tudnak megosztozni. várjanak Csak később tudták meg a fuvarosok,
míg Isten a negyediket is adja és akkor hogy ama úriember, aki őket annyira meg-
könnyü lesz az osztozkodás. tréfálta, - 'Szeberényi János akkori sel-

Az asszony igen helyesnek találta a meczi lelkész s bányakerületi szuperinten-
~bölcs tanácsotés rögtön kezet nyujtott al dens volt.

férjének. Éz pedig elfogadta és megvolt a
házi békesség.

13. A. püspök és a fuvarcsok.

12. Salamoni itélet.

zsinat

A, mult év krónikaja.
\

1913Juliustól 1914julíusig.
Közli: Scholtz Ödön.

külön cikkben emlékszünk meg, itt csak
arra utalok, hogy most még csak a kikül-
dött bizottságok előkészítő munkálata van .
folyamatban, hogya zsinat érdemleges tár-
gyalása csak később veszi kezdetét
s hogy ennek folytán még csak a jövő évi
naptárban. számolhatok majd be a zsinat
munkájának eredményéről. Most csak azon
hő óhajt fejezhetjük ki, hogy kisérje Isten
áldása a zsinat tanácskozásait, mivel alko-
tandó törvényei csak így válhatnak egy-
házunk javára s áldására.

Magyarhoni· ágost. hitv. evangélikus
<egyházunknak legfontosabb eseménye a le-
folyt esztendőben kétségtelenül a

megnyitása volt, mely hivatva lesz egyházi
alkotmányunk néhány hiányát \ pótolni,
'hibáit kijavítani s egyházunk szűkségletei-
ről egyháztörvényhózási úton, gondoskodni.
Mivel egyházunk eddigi zsinatairól s a jelen
zsinat megnyitásáról \ s vezető férfiairól
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Az egyetemes közgyülés egyetemes gyűlés elé. Igen fontos' to-

1913 któb 15 lS' ., flt 1 B vábbá, hogy az egyetemes gyűlés hat-
. o o er s - • napJam o y e u- h tc g'l' 1 1 h tö , t tt B 1 '

d t h tá t iból kí '1' . 1 tö aos se eyeve e eove e e a" etrntsz-apes en s a aroza al o rva o Je en 0- szio" , " h . fl" t g' dítá 't'gg 1 bí f 't kk 1 kőtőtt ' I cimu avi o yoira me In 1 asa,se e Ir a re orma uso a o o ugyne- amel díit 1 1" . d 1 lk' . hivezett y lj a anu Jar mm, en e eSZI rva-
taln ak s helyes szerkesztes mellett nagyon

, • f' , elősegítheti közöttűnk az egyházi alapon
nagygeresdI egyesseg elbontasa végzett keresztény szeretetmunka felvirág-

zását. Továbbá 100.000 koronával lelkész-
segélyezési alapot létesített az egyet, kőz-
gyűlés, melyből a 3000 K-án aluli összjava-
dalommal biró lelkészek lesznek segélye-
zendők különösen akkor, mikor gyermekei-
ket neveltetés végett házon kívűl kell
adniok.

1914. december 31-től fogva. Ezen egyes-
ség a benne rejlő kényszer folytán sok kel-
lemetlenségre adott okot, úgy, hogy fenn-
állása s rideg alkalmazása a szórványban
vegyest élő evangélikus és református hivek
között az oly szűkséges béke és egyetértés
biztosítása helyett igen. sokszor egyenetlen-
séget, sőt határozott viszályt okozott. A E th' k
felbontással egyidejüleg kimondotta azon- gye emes egy azun , vagyona
ban az egyetemes közgyűlés, "hogya refor- az eÓvet. gyűlés kimutatása szerint 1912.
mátus egyházzal való barátságos együtt- évi december 31-én 5,226.128 K 69 f-re
müködést továbbra is kivánatosnak tartván, emelkedett, miből az egyetemes lelkészi
ott ahol a helyi viszonyoknak megfelelően nyugdiiirüé zetre 3,126.251 K 95 f esik.
a körülmények, a békés együttműködés Mivel a lelkészek ujabban végre szintén
lehetősége mellett, a hitélet ápolása és fej- élveznek korpótlékot, igen helyes' az egyet.
lesztése érdekében a két egyház tagjainak közgyülés azon intézkedése, hogya nyug-
társulását kívánatossá teszik, annak lehe- díjintézeti bizottságet a nyugdíj intézeti
tövé tételét a maga részéről is szűkséges- ~zabályrendelet oly módosításának előter-
nes tartja, de az ilyen társulást esetről- jesztésére utasította, hogyakorpótlék a
esetre külön a két egyház tagjai között nyugdíjba beszámítható legyen. Ez annál
kötendő, mindkét egyház felsőbb hatóaágai szűkségesebb, mivel egyébként nem remél-
jóváhagyása alá terjesztendő és bármiker. hető, hogy az elaggott lelkészek nyuga-
felmondható szerződésre utalja; amely lomba fognak vonulni, ha hivatalban a kor-
szerződésekben a csatlakozó egyházhivek- potlék folytán nagyobb jövedelemmel bir-
nek a helybeli speciális viszonyokat is figye- n~k, mint a mennyit annak be nem számí-
lembe vevő kölcsönös jogai és kőtelességei tasa esetén nyugdíjas állapotukban nyer-
pontosan megállapítandók." Biztosra vesz- nének. Már pedig a gyülekezetnek is első-
szük,hogy az egyetemes kőzgyűlésnek ezen rendű érdeke, hogy az elaggott s fáradt
bölcs határozata elejét veszi az eddigi sok lelkészek új, fiatal erőknek adjanak helyet,
surlodásnak és keserűségnek s mindenik anélkül, hogy .hosszű, Iéradságos szelgála-
fél jogainak s érdekeinek biztosításával tuk révén kiérdemelt jövedelmük e-sv részé-
nagyban elő fogja mozdítani a két egyház től a nyugalombalépés kővetkeztében el-
között oly szűkséges igaz és önzetlen test- essenek. '
véri érzület kifejléset. t "

Kiemeljük még az egyetemes gyűlés' Az egye emes közalap,
határozatai kőzűl, hogy egy egyetemes jel- melynek javára az ország összes evangéli-
legű evang. tar:dfónőképezde felállítását ko- kusai évi egyenes állami adójuknak 112%-
molyantervezi, egyetemes agendat készíttet ával járulnak, ami évi 41.860 K, 1912. évi
az egyházunkban használatos mindhárom december 31-én 306.704 K-ra emelkedett.
nyelven, Amerikába kivándorolt hitsorsos A közalap évi jövedelme egyébként 100.000
atyánkfiait gyülekezetekbe gyüjtve hazai korona államsegély satőke évi kani at ainak
egyházunkhoz csatolni kivánja s felkere- hozzászámításával 156.503 K volt, miből
sésükre s szervezésükre kiküldte Raffay 20%, vagvis 31.300 K tökésíttetett, 124.900
Sándor.budapesti lelkészt aki megbizásának korona pedig vallásoktatők, szegény egy-
eleg~~IS. tett s sze~élyes tapasztalatai házak, missziók stb. segélyezésére fordít-
alapján Javaslatot terjeszt az 1914. évi tatott. Igen örvendetes, hogy ebből az alap-



1913. évi október hó 4. és ő-én Léván tar-
totta 53. évi kőzgyűlését, melynek legki-
emelkedőbb mozzanata az új egyházi elnök-
nek, Bognár Endre lovászpatonai lelkész-
nek ünnepélyes beiktatása volt, miről önálló
cikkben számolunk be. A Gyámintézet ősz-
szes bevétele 46.560 K volt, míg a német-
országi pusztáv Adolf-egylet 35.519 koro-
nát juttatott a Gyámintézet közvetítésével
segélyre szoruló gyülekezeteinknek. Az
alapszabályok szerint évenként minden
templomban kell a Gyámintézet részére
külön oflertoriumot tartani s az így befolyó A magyarhoni ágost. h. evang.
összeg képezi a "nagy szereteiadományt",
melyet rendszerint egy segélyre különösen mísszió egyesület
rászoruló gyülekezet kap meg: Tavaly a iránt állandó érdeklődés és áldozatkész-
szeretetadomány 4941 K-át tett ki, de ez ség mutatkozik a hivő körökben. Tagjainak
megosztatott Veszprém [adósságtőrlesztés- száma: alapító (legalább 100 K befizetése-
re) és Nemeskér [templomépítésre] között. vel) 52, rendes (évi 3 K fizetése mellett]
Egyenként 800 K kisszeretetadományt ka- 250, pártoló (évi 1 K) 159, összesen: 461.
pott Nagytarcsa. Jánosháza. Kölcse és Évi bevétele 1913-ban 5224 K 20 f volt,
Nagypetrós. Ezeken kívíil még számos amiből '3571 K 35 I-rel segélyezte a Lip-
gyülekezet s intézet részesült kisebb-na- csében székelő egyetemes lutheránus jel-
gyobb segélyekben, amiből látható, hogy legű missziótársaságot. Egyesületünk va-
milyen áldásos tevékenységet fejt ki a gyona 6991 K 35 f. Roth Henrik hittérítő,
Gyámintézet s hogy milyen szent kőteles- hazánkfia jelenleg Madsame keletafrikaí
ség annak pártolása és felkarolása minden missziói állomáson hirdeti a dzsagga-nége-
buzgó egyháztagra nézve. - A dunántúli rck között Isten igéjét. Ezúttal is felhívjuk
egyházkerületi gyámintézetegyházi el- híveinket a misszióűgy fokozott mérvü fel-
nökévé a: bold. Löw Fülöp helyére Kiss karolására. Különösen kívánatos volna, hogy
János szombathelvi lelkész választatott. kőzűlűnk is minél több lelkes hivő ifjú

, " lépjen a hittérítés szolgálatába, Az egyesü-
A Luthertarsasag. , let kiadásában megjelenő "Missziói Lapok"-

1913. évi október 14-én Budapesten tartotta '?-~az ala~,ító, s rendes tagok díj,talanul kaI?-
28. rendes közgyűlését. Kár, hogy míg a J,aki egy:ükent megrendelhető 1 ~o.rona-
Társaság vidéki közgyűléseit nagyszabású ert (5 peld. eg~. szalag a,la~t cS?,-k,e~ll 2

A
,K

vallásirodalmi űnnepéiyekkel szokta ren- 50 f) az egyesulet egy~azl. elnokene , .g-
dezni, addig Budapesten az egész egy sab- f~lva, S~pr~n megye, aki rmn den. ~ozz~ ,m-
Ionos gyűlés keretében folyt le. A Luther- tezeU ~e~~esre sZI,:es~n ad ~e!vI1,agoslt.~st.
társaság bevétele 17.972 K volt, vagyona A tagsági Jelentkezes IS hozza mtezendo.
pedig 55.803 K. Megjelent.ek kiadásában
Pfennigsdorf híres műve: Krisztus a modern
szellemi életben, melyet Hajts Bálint kés-
márki lelkész fordított 'magyarra. ára, 2 K
50 f. Továbbá Paulik Jánostól: Miért égette egyesület a múlt évben ismét szépen fejlő-
el dr. Luther Márton a pápának s hiveinek dött. Tagjainak száma most már 159,

Az ágost h. evang. lelkészek
fiait segélyező
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ból ti. pozsonyi diakonissza-anyaház, egy- I ~;at~it? .II: ,~iadás, ~Of~lléri u~y~nattól: ~z
házunk ezen legnagyobb és legfontosabb ördög bibliája, II. kiadás, 10 fillér: Gyuratz
belmissziói intézménye is kapott 1000 K-át. Ferenc: Az édes anya énekeskönyve, 10 fi

Egyetemes jellegű egyházi egyesüle- Farkas Géza: Aki hiven kereskedett, 10 f;
teink közül a Fenyves Ede: A megpróbáltatások útja,

10 fi Gyurátz Fernc: Lelki vezér, imakönyv,
1 K 50 f. ugy ezen, mint a Társaság többi
kiadványai megrendelhetők a Luther-társa-
ság kőnyvkereskedésében, Budapest, VII!',
Szentkirályi-utca 51a cím alatt. Ezeken
kívűl kiadta a Társaság a művelt kőzőn-
ség számára az "Ösvény" című folyóiratot;
1200 K-val segélyezte a dr. Masznyik
Endre szerkesztésében :megjelenő "Isten
Igéje" című .sorozatos kiadványt, össze-
állította az ev. ifjúsági könyvtárak tipus ait
s megállapította a tankőnyvvállalatot, mely-
nek célja jó evang. szellemű tankönyvekkel
ellátni népiskoláinkat,

gyámintézet



vagyona 21.489 K. A múlt évben 17 lelkész a 10-ig s csak kivételesen a 12. életkorig,
fia részésült segélyben és pedig egy szabad akik apátlanok, anyátlanok, vagy akiknek
asztalt, 16 pedig összesen 1000 K pénz- anyjuk él, de atyjuk meghalt, mindkét eset-
segélyben részesült. Mennyivel hathatós ab- \ ben elsősorban azok, kiknek legtöbb, kere-
ban lehetne a fővárosban tanuló lelkész- setre még nem képes testvérük van. Oly
fiakat segélyezni; ha egyházunk összes lel- gyermekek, kiknek anyjuk meghalt, dib
készei belépnének végre a tagok sorába! atyjuk él, fel nem vétetnek. Egyazon család

gyermekei közül egynél többet nem veszünk
fel. .

A protestáns országos árvaegylet vá-
lasztmányához intézendő kérvények a Pro-
testáns országos árvaház igazgatóságához:
Budapest, VIL, Szegényház-tér 1. szám alá ,
legkésőbben május hónap végéig külden-
dők,

A kérvény mellékletei:
1. A szülők vallását, polgári állását és

A Budapesti "Luther Otthon"
a múlt iskolai évben is teljesen megtelt
egyetemi hallgatókkal. akik mind sziveseb-
ben keresnek itt szállást. Mivel csák 47 hely
van, 53 további jelentkezőt vissza kellett
utasítani, ami indokolttá teszi az Otthon
kibővítésére irányuló törekvést. A benn-
lakók közül technikus volt 21, medikus
16, jogász 4, bölcsész 2, keresk. akad. 3,!
keleti kere sk. akadémikus 1. Mivel a I
Luther-Otthonban fizetendő évi díj is elég.
mérsékelt (teljes ellátás egy bennlakó után I
900-1200 K), biztosra vehető, hogy ezen I
intézet állandóan megtartja vonzó erejét a
fővárosba tóduló evangélikus egyetemi hall-'I
gatókra.

A pozsonyi diakonissza-anyaházról
ezidén külön cikkben emlékszünk meg, I
azért most rátérűnk

I

a Frotestáns országos árvaegylet
ismertetésére.

Az 1913. évben összesen 191 árva állt
a prot. orsz. árvaegylet védelme alatt, akik
közül 97 magában a budapesti árvaházban,
15 a rozsnyói ev. árva-, és 10 a torzsai ev.
szeretetházban, 3 a locsmándi ev. Bethania-
menhelyen, 3 a gödöllői áll. kertészeti tan-
intézetben, 24 családoknál részesült testi
és lelki ellátásban, 39-et pedig pénzzel se-
gélyezett' az árvaház. Az árvaházban gon-
dozott vagy más intézetben ill. családoknál
elhelyezett 152 árva kőzűl vallásra nézve
73 evangélikus, 79 pedig református volt.
Az árvaegylet vagvona 1913. év végén
1,281.094 K, évi kiadása 83.674 K, egy
növendék évi eltartásának átlagos díja pe-
dig 548 K volt.

Végül közöljük a felvételi feltételeket:
"A protestáns országos árvaházba fel-

vétetnek oly ágostai hitvallású evangélikus
és református vallású, magyar honos, tel-
jesen vagyontalan, törvényes szűletésű,
testileg, lelkileg ép és egészséges gyerme-
kek, fiúk és leányok egyaránt a 6. életévtől
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Suttner Berta bárónő,
a világbéke nem rég elhunyt női apostola.

elhalálozását igazoló anyakönyvi kivonatok.
, 2. Az árva keresztelőlevele és véd-

himlőoltási bizonyítványa.
3. Szegénységi bizonyítvány, mely a

lelkésszel is hitelesítendő.
4. Az árva testvéreinek számát, korát

és ellátásuk módját igazoló okmányok.
5. Iskolai bizonyítvány tanköteles pá-

lyázóknál. _
Az év folyamán beküldött összes kér-

vények június hónapban intéztetnek el és
az eredményről a folyamodó felek irásilag
értesíttetnek. Miután a felvehető árvák
száma a tanév végén kibocsáta~dó növendé-
kek számától függ, a rendesen nagy szám-

10



Egyházunk iskolai
kőzűl kiemeljük, hogy népiskoláinkat
171.970 evang. gyermek látogatta, úgy hogy
összesen 177.565 tankötelesünk közül 3.2 %

_(5695) nem járt iskolába, ami a többi fele-
kezelekkel összehasonlítva ugyan hazai
viszonyaink között igen kedvező arány, a
protestáns külföldhöz képest azonban még
nagy elmaradottaágra vall. Oda kell. hat-
-munk teljes igyekezettel, hogy egyetlen
egészséges tankötelesünk se maradjon nép-
iskolai oktatás nélkül.

8 polgári leány- s egy polgári fiúisko-
lánkban összesen 1550 növendék volt, de
az evangélikusok száma (37.80/0) ismét
csökkent, a zsidóké pedig (33.40/0) ismét
emelkedett bennük, akikhez még 19.9%
róm. katholikus növendék járul, ami kissé
gondolkodóba ejthet aziránt, vajjon evan-
gélikus egyházunkat szolgálják-e hát való-

I ban ezen intézetek? I

Kedvező az aránya kőszegi felsőbb
leányiskolában, ahol a 112 növendék közűl
72.60/0 volt evangélikus,

de már a 16 gimnáziumba beiratkozott
5430 tanuló között ismét csak 2125 (38.3%)
volt evangélikus, míg 22.7% róm. kath. és
23.20/0 zsidó. Annyiban ez az arányszám
nem volna ránk kedvezőtlen, hogyalkal •.
mat, nyujt hazánk jövőbeli másvallású in-
telligeneia jának nagy részét az evangéliom
hatása alá helyezni, - amennyiben t. i,
igazán hivő evangélikus a tanítás. Á.gost. h. ev. Tanárok és Tanítók

5 tanítóképző intézetiink 318 nőven- országos egyesülete,
déke kőzűl 231 (72.6%) volt evangélikus,
az eperjesi jogakadémia 264 hallgatója kő- mcly valóban magas szinvonalon áll, buz-
zűl evang. valású volt 28%, róm. kath. 27%, gón dolgozik s a tagok érdekeit szolgálva
zsidó 270/0. igyekszik előre vinni az evang. népnevelés.

Vallásilag tisztának népiskoláinkon valamint az evang. középiskolai s főiskolai
kívűl most már csak iheologiai akadémiánk oldatás érdekeit. úgy az egyesület kőz-
mondhatók, melyeknek mind a 155 nőven- gyülései, mint a választmányi ülések, vala-
déke evangélikus volt. Ezek közül a mint a szakosztályok ülései is igazolják,
pozsonyi akadémiát 61, az eperjesit 59, a hegy alig van olyan iskolai ügy vagy a taní-
sopronit pedig 35 hallgató látogatta. Anya- tókat, kántorokat s a tanítást érintő kérdés,
nyelvre nézve a hallgatók közül volt melyet nem tárgyaluának s amelyben egy-
magyar 123, német 13, tót ·19; csak magya- séges határozott álláspontra nem helyez-
rul beszélt kőzűlök 41, míg a többi mind kednének._S csakis így lehet célt érni s nagy
érti a maygaron kívűl vagy .a német vagy kérdések megvalósításánál számottevő té-
a tóí nyelvet. Mivel theologusaink száma nyező gyanánt közreműködni. Az egyesü-
állandóan növekedik s nyelvismeretük is; let utolsó kőzgyűlését 1914. évi június

ban beküldött kérvények közül csak a leg- Igazdag, remélhető, hogy a nagy lelkész-
érdemesebbek intézhetők el kedvező ered- hiánynak, mely egy idő óta súlyosan érez-
ménnyel." hető volt egyházunkban, lassanként vége

szakad.
Örömmel ernlíthetjűk itt meg, hogya

dur áninneni egyházkerület kebelébe tar-
tozó tanítók "egyházkerületi tanító-egy-
letbe" tömörültek s hogy az egylet két tagja
Huszák József és Kaján József "Tanítók
Szava" címen ú] tanűgyi lapot is indítottak,
mely az egyesület s a tanítók érdeket
kivánja szolgálni.

A bányai kerületben a lelkészek s- a vi-
lágiak tömörültek "evangéliumi egyesület-
té", mely a lelkészek tudományos munkál-
kodása mellett főképen a belmisszioi munka
felkarolását tűzte ki céljául, úgy hogy most
már mind a négyegyházkerületben meg
van ez a szervezet, melynek buzgó műkő-
désétől sok jót várhatunk egyházunk jövő
felvirágzására nézve.

A magyarhoni evang. lelkész-
egyesület

1913. október 15-én Budapesten tartotta
!reg kőzgyűlését. Eddig egyházunknak 707
rendes lelkésze kőzűl 303 (42.8% ) lépett
be a -tagok sorába. Ha azt akarjuk, hogy
az egyesület eredményes munkát végezzen
s hogy szavának sulya legyen, akkor min-
den egyes lelkésznek kőtelessége belépni
az országos egyesületbe ("MELE").

Ebben a tekintetben valóban követésre
rnéltó az
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2--3-án tartotta, a tagok élénk érdeklődése Imegfizette. járulékát.. - Paszfaföldvár,
és részvétele mellett, igen gazdag tárgy- melyet külön cikkben, képben is bernuta-
sorozattal. . tunk. - A Nyíregyházához tartozó Kál-

mánháza tanyán Csengery Mihály nyíregy-
Gyülekezetunk szervezéséről házi birtokos és egyháztanácsos egy tulaj-

is beszámolhatunk ezídén. Igy Kispornba, donát képező s általa épített szép ternp-
Szentiván liptói anyagyülekezet filiája lomot a Kálmánházához tartozó evang.
anyásította magát s I megválasztotta első hiveknek ajándékozta. - Feheiehegyen,
lelkészét. Beregszászon és vidékén Bort- a Szepesség ezen szépfekvésű fürdőhelyén
nyik György kölcsei lelkész gyüjtötte össze 15 évi gyüjtés után protestáns templomot
fiókkőzségbe a körülbelül 120családban élő emeltek, mihez az épületfát Mer~ny városa,
400 evangélikus lelket, kik Rell Ferenc a deszkaanyagót pedig a Schlesinger-cég
pénzügyi titkárt felűgyelöjűkké választot- adományozta 2000 Kértékben s amely
ták s megáiiapították a presbyteriumot. Úgy a~o~fel~l, 9000 K-ba .~~rült .. Az I építés
érezzük, hogy eze9 fontos helyen okvetlen ~orul fokep~? Bolla -Ml?aly mn~. tanacsos
szűkség lesz ev. missziói anyagyülekezetet es Gura Jeno sz:pesmerenyl !el~esz szerez-
szervezni, mit a hivek buzgósága s áldozat- t:~. maguknak. erdemet. Elo?b~t ,neveze~t
készsége mellett igen könnyen meg lehetne I gyul~keze~. ~ml~tt. s az egy?a~l elet, !~J-
valósítani. - Amerikába kivándorolt s ott lesztese korul kifejtett buzgó faradozasaert
élő honfitársainkat, akik ott már több tiszteletbeli egyházfelügyelővé választotta.
gyülekezetet alkottak s körülbelül 40-50
ezer lelket számlálnak, az egyetemes kőz-
gyűlés külön egyházmegyébe kivánná
egyesíteni s evégből Raffay Sándor
budapesti lelkész több hetet töltött kőrűk-

'ben, hol alaposan megtárgyalta velük a
további szervezkedés módozatait.

..

Templomot épített
a lefolyt évben Nagyszenfmiklós (Toron-

tál) még 1805-ben emelt régi imaháza he-
lyébe. Ezen épülettel szép emléket emelt
áldozatkész buzgóságának a nagy területen
szétszórt s alig 400 lelket számláló kis gyü-
lekezet s lelkes vezére Rimár Jenő lelkész.
-- Erdőszelesfény, Balassagyarmat filiája
19.000 K költséggel teljesen átépítette
templomát s bár a 16.500 K kivetésből
egyes hivekre 1400-1600 K jutott, min-
.denki, gazdag és szegény egyaránt szívesen

A feketehegyi imaház.
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Alaposan javította templomát:
Kispécz-Kajár (Győr m.], hol új orgonát,
oltárt, keresztelőkövet is emeltek s a 8000
korona kőltséghez a hivek 4500 K önkén-
tes adománnyal járultak. - Apafelek
(Arad m.] még csak 1885-ben restaurált,
de ujra düledező tornyát kénytelen volt
lebontani s újra felépíteni, amiben a gyü-
lekezetnek felügyelője br. Solymosy Lajos
nagy segítségére volt, mivel ő előlegezte az
építési kőltséget. -Ferenchalom (Toron-
tál m.] közel 50.000 K kőltséggel újította
meg s majdnem újjá varázsolta templomát,
melyet 1913 október 26-án szehtelt fei
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök, aki
másnap Nagylajosialoa választékos izlés-
seI renovált templomát is újból felavatta.
- Renoválta továbbá templomát Puszfa-
ezentlászlé (Zala m.], hol a kisded gyüle-
kezet 600 K-át áldozott erre a szent célra,
Tápiószele s Tápiószenfmárfon Pestmegyé-
ben, valamint Gömörhosszúszó és Gacsaik.
Eistormás [Tvlna m.] körülbelül 30.000 K
költséggel javította templomát s új orgonát,
valamint új csillárokat szerzett be.

Tornyot épített
Szarvaskend leánygyülekezet (Vas m.] 1;
új harangot szerzett be közel 8000 K kőlt-
séggel, mihez a nőegylet 250 K-át adott s
az ifjúság 310 K-át gyüjtöttj Rábabogyoszló
leánygyülekezet, mely belé helyezte el ed-

10:;:



digi 'harangjait. - Meszlen magasabbra. I ták. Azonkívül két tanterem, tanítói iroda
emelte tornyát s megújította templomát és szolgalakás is van az új épületben, mely-
7000 K kőltséggel, mihez a nőegylet is új- nek emelése 32.000 K-ba került, ami két-
ból tetemesen hozzájárult. Nemeshany a harmadrészében özv. Gayer Bálintné ha-
korhadt haranglábak helyett új vasharang- gyatékából fedeztetett. A nőegylet 1000
álványt szerzett be, a nőegylet pedig 221 koronát adott az iskola új felszereléséhez,
kgrmos új harangot vásárolt s adományo- társadalmi úton pedig 800 K gyült be .erre
zott a gyülekezetnek. Tornyot emelt s új a célra. - A kor igényeinek teljesen meg-
harangokat, valamint új orgonát szerzett felelő szép új iskolát épített továbbá Hánta
beFelsőpetény is (Nográd m.] kőzadakozás- (Veszprém m.], Sobor (Sopron m.]. Már
ból, de főképp a kisszámú hivek áldozat- tavaly említettük, hogy Zsédenyben Joós
készségéből. István gondnak egy uj onnan épült házat

ajándékozott a kis fiókgyülekezetnek, mely
tanítói lakást csinált belőle. Ezen szép
példán a hivek úgy felbúzdultak, hogy tan-
termet építettek hozzá, minek fedezésére
- mint olvassuk - 541%-os pótadót ve-
tettek ki magukra s a teljes összeget egy
nap alatt mind befizették! Oly ritka szép
eset az, amelyre még nem tudunk példát
s felhivjuk rá azok figyelmét, akik imitt-
amott a legkisebb fizetéstöbbletnél az iskola
államosítására s mi egyébre gondolnak.
űdvözöljük a derék zsédenyi hiveket s ki-
vánjuk, hogy szent örömük legyen minden-,
kor iskolájukori. A zsédenyi hivek kőve-
tésre méltó eljárását külön cikkben is mél-
tat juk.

A lefolyt évben ismét több
alapitvány, hagyomány és nagyobh

adomány
tesz tanűságot va hiveinket átható áldozat-
kész egyházszeretetröl, melyek közül azo-
kat, melyek tudomásunkra jutottak, itt is:
soroljuk. A budapesti német gyülekezet
Scholtz R.-től 4000 I( hagyományt és özv.
Daur Györgyné egyháztagtói 2000 K ala-
pítványt kapott.. Csőváron ' br. Prónay
Dezső egyet. felügyelő 1000 K-át adomá-
nyozott a templomtető javítására.
Okolicsányi Gyula a nógrádi esp. új fel-
ügyelője beiktatása alkalmával 500 K-át
adott egy felállítandó Luther-szoborra, 500
K-át pedig a Gyámintézetre. - Gróf
Festeiics Gyuláné egy izben 300, másod-
izben 1200 K szeretetadományt küldött a
torzsai árva- és szerétetháznak. - A rozs-
nyói polg. leányiskolárrak és árvaháznak
Szent-Iványi József 100-100 koronát,
zólyomi Zimmermann Sámuel ügyvéd
ugyancsak 100-100 K adományozott s
utóbbi azonfelül 100 K-val járult a torony-
alap gyarapításához s 200 K-át adott a.
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Orgonat épített:
Péterhegy (Vas m.] 9000 K kőltséggel s
eddigi még csak 1867-ben vásárolt s jókar-
ban lévő orgonáját egy szegénysorsú gyü-
lekezetnek engedte át díjtalahul. - Uj-
csanálos keresztelőmedencét állított fel,
melynek beszerzési kőltségeihez Nagy Pál
tanító és neje Sass Berta 100-Kát adomá-
nyoztak.

Uj harangokat szerzett:
Kácsfalu (Baranya m.), Nagykanizsa, hol
egyesek különös áldozatkészségén kívűl a
hivek egy évre az egyházi adó kétszeresét
vetették ki magukra e célból.

. Uj temetőt
avatott fel Leibiczon (Szepes m.] Kübecher
Adolf esperes, Szepesmerényben Gura
Jenő lelkész, Toporcon Schwartz Mátyás
lelkész. Egyházashetyén felsőbüki· Nagy
Sándor r. k. vallású földbirtokos ajándé-
kozotttemetőhelyet a gyülekezetnek, melyet
Varga Gyula esperes avatott fel.

Uj iskola épült:
Pusztavámon ' (Fej ér m.] 11.000 K kőltsé-
gen, Szarvason, hol az egyházközség már
a 35-ik iskolát álította fel. Felépítéséhez
néhai Borgulya György 1 hold földet, özv.
Janurik Mátyásné 6000 K-át adott s töb-
ben kisebb összeggel járultak, úgy hogya
16.000 K leöltség jószívű adományokból
gyült össze. - Balogpádáron (Gömör m.),
hol a gyülekezet a modern kővetelmények-
nek megfelelő tágas épületet emelt a nép-
oktatás ügyének. Ép úgy Lébenyben és
kivált Körmenden, hol az épületet vallásos
esíélyek s egyéb összejövetelek tartására
díszteremmel s azonfelül egy diakonissza-

. áliomáshoz szűkséges lakrészlettel is ellát-
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főgimtJ.ázium javára. - Nyiregyházán bold. I h~SO~lIiéV~. t'uszt~ íel~ész 1édes á.t~ja l:ir.?-
Kovács Mihály volt öreg presbyter, akkora kősei az o s 5 ev elott elhalt neje szul.
tőkét hagyott' az egyházra, hogy kamatjai- Friedrich Mária emlékezetére 1000 K ala-
ból évi egyházi adója tovább fedeztessék. pítványt tettek a gyülekezetnél azon meg-
Ugyanezen módon Balfon (Sopron m.) özv. határozással, hogya kamatok fele állan-
Schönbauer Erzsébet 1000 K-ás alapítványt dóan tökésítendő, másik fele pedig a gyü-
tett. - Szilsárkánybap özv. Karsay Imréné lekezet szűkségletének fedezésére fordí-
úrnö bold. férje Karsay Imre volt lelkész tandó, - Ujmalomsokon Kecskés István
emlékére 1200 K alapítványt tett, maga a és felesége 1000 K-át ajándékozott az új
gyülekezet pedig 522 K-át gyüjtött volt templom építési kőltségeire. '.
lelké sze emlékére, amely összeg 2010-ig Az alapítványok legnagyobbikát azon-
a kamatokkal öröktőkeképen növeltessék s ban id. Demitter Gusztáv, Leibicz szepesi
azontúl a kamatok a gyülekezet fenntartási
szűkségletének fedezésére Iordíttassanak.
Ugyanott Gecsényi András 400 K-át, Ge-
csényi Károly 600 K-át adott a gyülekezet-
nek, Kiss Elek volt lelkész pedig 1000 K-át
hagyományozott a nőegyletnek. - Pápán
bold. Berecz János volt vaskereskedő s a
gyülekezetnek évek hosszú során át volt
pénztárosa s buzgó tagja, végrendeletileg
20.000 K-át hagyományozott az ottani hit-
kőzségűnknek, Ugyanott Baranyai Zsig-
mondné Eöry Szabó Erzsébet és testvére
Eőrv Szabó Jenő kir. itélötáblai bíró elhalt
édesanyjuk emlékére 1000 K-ás alapítványt
tettek azzal, hogy a töke egy ideig növel-
tetvén, kamatai mindíg egy szegénysorsú
beteg anya gyógykezeltetésére íordíttassa-
nak. -- Losoncz új paplak építését hat-á-
rczta el, mihez Kirner József 1000 K, Só- A bajor király fogadtatása Sárvár,ott.

Iyom József 200K-val nyitotta meg az őn- város volt pénztárosa, az ottani gyülekezd
kéntes adományozást. -- Az Ungváron hű prespytere és neje Lumtzer Amáliatet-
épűlö ú] templom számára Veres Imre cs. ték, akik a leibiczi evang. gyülekezetnek
és kir, kamarás és neje értékes orgonát egyházi célra 100.000 koronát ajándékoz-
ajándékozott, Cziber Vilmos nyug. műszaki tak, illetőleg testáltak. Matheóczon
tanácsos pedig 100-Kát fizetett be a gyüle- [Szepes m.) bold. Scholtz J. E. és neje bold.
kezeti pénztárba, Dinda György szűrtei Blászy Mária gyermekei 2000 K alapítványt
kertész pedig, ki maga és igen szükös viszo- tettek a gyülekezet szabad rendelkezésére.
nyok között él, évek óta megtakarított fil- - Sopronban néhai Győry Karolina az
léreiből 100 K-át áldozott a szerit célra. egyházi alapra 2000 K, egyházi és iskolai
-- Iglón özv. Proritner Vencelné szül. Tir- célokra 2000 K, az árvaház és az óvoda
scher Tekla a diakonissza-nőegylet s - az részére 400-400 K-át hagyományozott. -
egyház javára egyenként 2-2 ezer koronát Ókőrtvélyesen (Vas m.] özv. Tomka Ká-
hagyományozott. - Eperjesen özv. Rom- rolyné ottani lelkészözvegy bold. férje
bauer Samuné szül. Elischer Emilia 6000 Tomka Károly emlékére' 1000 K-ás alapít-
K-át hagyományozott az 1. egyháznak. ványt tett. - Felsőszakonyban (Sopron
Vidos József cs. és kir. kamarás, huszár- m.] néhai Boros Lajos és neje Hidegh
kapítány bold. testvérei Vidos Aladár és Zsuzsanna 1000 K alapítványt tettek a
Ostffy Lajosné szül. Vidos Ilona emlékére' templom-alapra.
1000 K-ásalapítványt tett a reformáció [ubi- Egyesek nagylelkű adományai és ha-
leumára tervezett dunántúli egyh. ker. árva- gyományai mellett különös áldással működ-
ház javára.- Nagyszentmihályon (Vas m.) nek a most már legtöbb gyülekezetünkben
81 éves korában elhalt Kasper József, a szervezett

--------------~---------------------------------------------------------=~~~..~
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is ád néha rendkívűli segélyt egyes gyüle-
kezeteknek s intézményeinknek. Igy a vall.
és kőzokt. miniszter Szentgotthárdnak 500
koronát engedélyezett templomépítéseiből
eredő adósságának törlesztéséhez. mihez
Öíelsége legfelsőbb magánpénztárából szin-
tén adományozott 200 K-át. - A szarvasi
tanítóképezdének a már előbb kiutalt se-
gélyhez ujabb 6000 K építési államsegélyt
utalványozott a vallás és közoktatásűgyi
miniszter, ki a soproni tanítóképezdének
is évi 10,000 korona államsegélyt enge-
délyezett építési célra felveendő amor-
tizációs kölcsön törlesztésére. Felső-
rahoncza (Hont megye] iskolaépítésre
5000 K, Nagybörzsöny (Hont m.] templom-
építésre 500 K államsegélyt kapott.

Kisoárda polit. kőzség Szabolcsmegyé-
.ben egy az ottani evang, hivek által épí-
tendő ímaházra vagy lelkészlakra 6000 K
segélyt szavazott meg,

Hőeqyletek. I Nyugdijba mentek,'
Ezek' kőzűl a pozsonyi már 30 év óta áll a lelkészek kőzűl Kring Miklós somogydö-
fenn s ezen idő alatt 86,000 K segélyt nyuj- röcskei, 38 évi műkődés után, Svehla
tott a gyülekezet szegényeinek s amellett Gusztá~ ,brezn?bányai, Nikel~zky Ando~
12,000 K tőkével bir, - A selmeczbányai durand! es Wlttchen Ede szepesszombati
meg épen 50 éves jubileumra készül már, le!kész! sokévi buzgó -és ered~é~y,~s mű~ö-
Ezen hosszú idő alatt aranyfonalképen des utan, Stettner Gyula íelsölövöi lelkesz
huzódik végig' az általa kifejtett szeretet- lemondott a vasi felső egyházmegyében 33
munkásság a gyülekezet utolsó félszázadá- éven át viselt és odaadó hűséggel betöltött
nak törtenetén. Tavalyi bevétele 7181 K esperesi állásról, akinek áldásos munkássá-
volt, vagyona 59,198 K. Soltz Gyuláné gáról jövő évi Naptárunkban részletesen
Heinz Emma régibb 300 K-ás adományát is meg fogunk emlékezni.
ujabb 700 K ajándékozásával 1000 K-ra: . A tanár~ ~s tanítói te~~ület ..sorából:
egészítette ki az egyletnél. Hajcsy Kornélia, a rozsnyer kerűl. polg.

leányiskola tanítónőj e i Veress Samu dr 'f

a rimaszombati egyesült prot. főgimnázium
igazgatója, Leiller S, Sámuel, nyiregyházi
Iögimn. igazgató 40 évi hűséges tanári szol-
gálat utáni Lenner Gyula rimaszombati íö-

gimnáziumi, Gamauf György eperjesi ta-
nítóképezdei és Nihházi Frigyes iglói íő-

gimn, tanár, - Klenner János szepesvár-
aljai, Mód György nagyalásonyi, Králik
Pál középpalojtai (Hont m.) tanító, Pappné
Keviczky Ilona báti tanítónő.

Lemondott a dunántúli egyházk. gyám-
intézeti elnőkségről s a fehérkomáromi es-
peresség felűgyelöségéről br. Solymossy :
Ödőn.

Az allarnkincstar

Kánoni vizltáclót

Meghaltak
a következő lelkészek: Mucsfán (Tolna m.] .
Péter Lajos, alig két -évi működés után. -
Battyándon (Vas m.) Porkoláb Gyula, 42
éves korában, tevékeny s eredményes egy-
házi és társadalmi munkálkodás közben.
Hálás gyülekezete, özvegye s 7 árvája
siratja, - Titelen Jancsusko László éle-
tének 36, évében, - Hántán (Veszprém m.]
Horváth Károly, munkás életének 67" bol-
dog házasságának 32, évében, - Orosházán
Veres József, kinek életéről külön cikket
kőzlűnk. - Pinceden Kotfula Ede, az alsó
egyházközség lelkésze. 33 éves korában. -
Szemlakon (Arad m.) Lilla János életének
63, lelkipásztorkodásának 33, évében. -
Ringbauer Gusztáv rajkai lelkész volt mo-
soni esperes s az esperesi hivatalban alig
néhány évig utóda Ulicsny Endre János,
Miklóshalmának 50 éven át szelidlelkűletű,
munkás lelkésze. - Szilbácson (Bács m.] .
Sze berényi Vilmos, ki gyülekezetét 38 éven
át szolgálta s 21 éven át töltötte be az egy-
házmegye főjegyzöi tisztét. - Pribócon

\

tartott Gedu.fy Henrik püspök a Tátraalja
esperességben, ahol meglátogatta az összes
gyülekezeteket, még a legkisebb fiókegy-
házakat is, és mindenütt sok indítást adott
a további hű egyházi munkára. A vizitáció-
val kepesolatos sok lélekemelő jelenet kő-
zűl kiemel j ük, hogy Rókuszon Reschko
Mária szűl. Krebs egyháztag 1000 K egy-
ház fenntartási alapítványt tett, - Scholtz
Gusztáv bányakerületi püspök is több
gyülekezetet vizsgált meg, így Orosházát,
Pusztaföldvárt, Hódmezővásárhelyt,' Fe-
renehalmot. Nagylajosíalvát stb,



(Turóc m.] Klimó' Vílmos, a kor. arany I Benhotnis Imre, ki 15 éven át volt a gyüle-
érdemkereszt tulajdonosa, életének 65., kezet fáradhatatlan, áldozatkész vezetője.
egyházi szolgálatának 36. évében.-Hrobon Galgócon Libertiny Gusztáv, nyug, kir. tan-
János isztebnei lelkész, árvai esperes, 54 felügyelő, a felsőzéllei és az assakjirti gyü-
éves korában. - Gálik Mátyás apateleki lekezet volt felügyelője, egyházunknak tan-
(Arad m.]. lelkész, 26 évi buzgó műkődés toríthatatlan hűségű lelkes fia. - Miskol-
után. con Hotnrogdi Lichtenstein József, a hegy-

A nyugalmazott lelkészek közül: id. aljai csperességnek sok éven volt felügye-
Blái:y Lajos kiskörösi, Borcsa Mihály volt lője. Győrött loshauseni Láies Jakab, a
bácsfalusi lelkész, a brassói egyházmegye gyülekezet érdemes volt II. felügyelője.
papságának veteránja, 90 éves korában, mi- Csernátfaluban Sipos János, nyug. jegyző,
ből 55 évet töltött tényleges szolgálatban. sok évi buzgó egyházfelügyelő .. Felkán
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1-------------------------------- --------1
Stettner Gyula,
kiérdemült es peres.

~ Ondrejovics Sándor. Berta Dávid volt lé- I Emereczy ödön nyug. tanító és egyházfel.
benyi (Moson m.) lelkész Celldömölkön, ügyelő. Turócszenmártonban Mudrony Pál.
66. évében. A boldogult 1881-től 1911-ig ,Továbbá Elversz attó a kácsíalui egyház
szolgálta volt mint hű sáfár a lébenyi gyü- felügyelője, ki még kevéssel halála előtt
Iekezetet. Wünschendorfer Károly, volt toronyórával ajándékozta meg gyülekeze-
poprádi lelkész. tét: iglói Szontagli Andor, esetneki földbir-

Felügyelők: Budapesten Soltz Gyula, tokos, a gömöri egyházmegye volt felügye-
nyug. min. osztály tanácsos, a deáktéri ma- lője, egyházunknak hű fia: Szentmártoni
gyar gyül. másodfelügyelője és Hász Kál- Radó Dénes a nemesdömölki gyülekezet s
mán, ugyanazon gyülekezet gondnoka, egy- a kemenesaljai egyházmegye egykori fel-
házunknak hű, lelkes fiai. Ujpesten id. I ügyelője s a dunántúli egyházk. tanúgyi
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Pósa Lajos i:nl'lepeltetése.

bizottságának volt világi elnöke.
Tanárok: Markusovszky Sámuel, a

pozsonyi líceum nyug, igazgatója. A boldo-
gult sok nyelvészeti munkát irt s össze-
állította a pozsonyi líceum történetét. -
Lányi Gusztáv, a szarvasi főgimnázium és
tanítóképezde nyug. tanára, volt szarvasí
magyar lelkész. - Porubszky Pál nyiregy-
házi főgimn. tanár. - Harmath Károly, a
pozsonyi lic, nyug. tanára. - Chotuais
Ágoston nyug, nyiregyházi tanár. öschger
Adél az aszódi leánynevelő-intézet igaz-
gatónője. Polnis János rimaszombati nyug.
tanár. Sém István felsőlővői tanár.

Tanítók: Topscher Lajos ruszti tanító,
50 éves korában, hosszas szenvedés után,
Wagner Rudolfin köszegi kézimunka-
tanítónő, Barabás Gáspár nyug. várpalotai
tanító, életének 68. évében, miből 47 évet
az evang. népnevelés ügyének szentelt,
Marschalkó Gyula rákoskereszturi kántor-
tanító, Dzurik Mihály kapinémetfalvi ta-
nító.

I A gondnokok sorából magához vette
az Úr Nagybereken Orgooán Mihályt, aki

I sokat fáradozott ottani gyülekezetünk érde-
kében, Zólyomradványban id. Horeniczky
Jánost 83. évében, aki számos éven át volt
a gyülekezetnek buzgó gondnoka és pénz-
tárosa.

Uj munkasok.
Esperesekké választattak: A tátraaljai

egyházmegyében a nyugalomba vonult Szé-
kely Gyula helyébe Kallath Károly szepes-

i tótfalvi lelkész, - a békési egyházmegyé-

!ben a meghalt Veres .Iózsef helyére Ke-

I
oiczky László kondorosi lelkész s a mosoni
egyházmegyében Wenk Károly hegyes-

I halomi lelkész.
Esperességi felügyelő lett: a nógrádi

egyházmegyében Üholicsányi Gyula, má-
sodfelügyelő pedig ugyanott Rákóczy Ist-

Iván; az arad-békési egyházmegyében báró
.Solymosy Lajos nagybirtokos, ors:::ággy.
1 képviselő, aki a szarvasi főgimn. felügyelő-

I bizottságának elnöki tisztét is elvállalta.
I Lelkészek lettek: Némethidegkuton
! (Vas) Sparas Elek, FelsöesztergályonI (Nógrád) Jancsi János, Óturán (Nyitra)
I Drobny János, Magyarszombathelyen
(Veszprém) Molnár Gyula, Kiscsalomján
(Hont) Janovicsek Árpád, Kakaslomniczon
[Szepes] Rátz Károly Ágost, Baján Imrek
Sámuel, Kátyon (Bács m.] Klein Ferenc,
hol az állás az új díjlevél értelmében meg-
szünt kongruás lenni, amennyiben a hivek
a lelkész fizetését 1600 K-ról saját elhatá-
rozásukból 2000 K készpénz és 1000 K
földjövedelemben, tehát 3000 K-ban álla-
pították meg, amin példát vehetriének azon
gyülekezetek, amelyek üresedés esetén in-
kább azon tanakodnának, nem lehetne-e a
régi hiványból valamit törölni. - Kűke-
mezőn (Sáros m.) Krecsméry Gyula, Mo-
dorban anémet-magyar nvelvű gyülekezet-
ben Scherer János, Kisporuba ujonnan
anyásított liptómegyei gyülekezetben Sen-
sel Lajos, Nándorhegy-Karánsebesen Giesz
Lajos, Pinkafön Dörmer Frigyes, Ruszkinon
[Szepes m.) Grünwald Dezső, Szarvason
Bartos Pál, Battyándon Luthár Ádám, Lim-
bachon Mollner János, Ruttkán Ruppelt
Fedor, Nagyszokolvon (Tolna m.) Fábry
László, Péteriben (Pest m.) Csaba Gyula,
Titelen Klár Vilmos, SaiógömörönEgyed
Aladár, Nagypetrösőn (Nyitra m.) Jancsi



.János, Hántán (Veszprém m.) Böjfös I

.László, Rajkán Zimmermann János. ' 1

Besztercebányán Hudák János búda-
pesti segédlelkész, Losonczon Lamnek Vil-
mos budapesti segédlelkész hioktatóul vá-
Iasztatott. - Ame r i k á ban a detreiti
gyülekezett leköszönt lelkésze Becker i
Jakab helyébe Vályi Gusztáv, volt
sajógőmöri lelkészt, a south-bethlehemi
gyülekezet Stiegler S. Ernő newbrunswicki
lelkészt, Newbrunswick pedig ifj. Kovács
Mihály ajkai (Veszprém m.) segédlelkészt
hívta meg lelkészül.

Egyházfelügyelővé választattak: Sur-
/ don dr. Ritter József nagykanizsai ügyvéd,

Kácsfalun Elvers Ottó karancsi földbirto-
kos, Lökösön Szent-Iványi József, Bélden
Suhajik Gusztáv korponai takarékpénztári
igazgató, Alsólehnicen Faigl Károly gyógy-
szerész, Szepesváralján Fest Viktor, Vas-
Alhón dr. Uriger János kőrorvos, Újpesten
dr. Jarmaczky Sándor vár. főjegyző és
Wurmb Elemér. A budai gyülekezet br.
F eilitzsch Berchtoldot választotta Ielűqye-
lőűl s dr. Zelenka Lajost másodfelűgyelöűl,
a budapesti kerepesiuti [tót] egyházközség
pedig Misura Mihályt egyházfelügyelővé s Etelka és Törköly Lenke választattak meg.
dr. Stodola Emilt másodíelűgyelővé. Fel- Tanitóvá választatott: Fertőmeggyesen
kán dr. Haberern Pál udvari tanácsos, Uj- Schöll Frigyes, Pusztavámon Meltzer Ri-
varsándon Purgly Emil tompapusztai nagy- chárd, Öskün Szebedinszky Mihály, Zsé-
bírtokos. Kemenesmagasin Horváth Sán- denyben Novák Gyula; Veszprémben, hol
dor földbirtokos, Felsöbakán (Hont m.) eddig az evang. tankőteleseket 30 éven át
Szekan Samu nyug, bakabányai igazg.-ta- Horváth Dezső lelkész oktatta, az új kán-
nító, Szákon dr. Valkó- Miklós szombathelyi tortanítói állásra megválasztatott Gábor
kir. trvszéki bíró, Bobán dr. Móritz Dénes Gyula; Nagyalásonyban Erdélyi Zoltán,
celldőmőlki ügyvéd, Budameren dr. Osz-I Léberivben Süle Ádám, Felsőpetényben
wald Tivadar eperjesi ügyvéd,. Alsómorá- Szutórisz Károly, Kishalmon Magyar Já-
con Kolozsvári Ferenc mezővári áll. el. isk. nos, Maglódon Botók S., Kiszacsón Mihály
igazgató-tanító, Hartán (Pest m.] dr. Kra- István, Albertin Dobrcnyovszky Lenke, Uj-
lovanszky László budapesti ügyvéd, Rima- mogyoródon Polgár Ede, Hartán Wedl
bánván Geduly Géza rimaszombati gyógy- Emma, Nagylakori Sztrehászky .IánosvZó-
szerész. Kisfeketepatakon dr. Hazslinszky lyommocsán Brazatovisz László, Rozsnyón
Rezső rozsnyói főgimn. tanár. Halmay Gyula, Csábrágsomoson Csábrák

Főgimnáziumi igazgatóvá: a budapesti Gusztáv, Ruszton Eisele Frigye,s, Bajsán
fasori Iögimnáziumnál dr. Hittrich Ödőn, IKmety Kornélia, Kiskörösön Perényi Samu,
a rirnaszombati egyesült prot. főgimnázium- Nagypáliri Szabó Kálmán, Blatniczán
nál Loysch Odőn, az aszódi főgimnáziumnál :Svehla Zelmira, Zsámbokréton Petényi'
dr. Osváth Gedeon. Pálma, Zólyomócsán Fabula Berta, Besz-

Tanár left: Bcnyhádon Rózsa Sándor; terczebányán .Baier János, Felsőozoron
Eperjesen a jogakadémia kőzjog-politikai •...Weisz .Iáncs, Gácsprágán Benedikti And-
tanszékére dr. Maléter István választatott rás, Hévizgyőrkön Brezovszky József, Ba-
meg. A soproni tanítóképző-intézethez Imre kabárryán Sztrecha Sámuel, Irtványoson
József gyakorlóiskolai tanítónak, Klaudy I Michnay GusztáV,. Selmeczbányán (IL)
Gyula pedig rajztanárnak választatott meg. Feller Ádám, Középpalojtán Papp Gyula,
Rozsnyón a polg. leányiskolához Kolofont I Lajoskomáromban N. Szembath Ernő.
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Királyi kitüntetésben I Egyébb kitüntetések.
részesültek: Riesz Károly zayugróczi lel- i Iuánka Istvánt, a nagyhonfi egyház-
kész, kiérd, esperes, akit a Ferenc, József- megye íelűgyelöjét Hont vármegye fő-
rend lovagkeresztjével tüntetett ki Őfelsége. ispánjává nevezték ki.
Kardos Samu maglódi kántortanító több ' Nyíregyházán Moravszky Ferenc től-
mint 40 évi buzgó szolgálata után történt I tötte be tanári müködésének 25. évét, minek
nyugdijaztatása alkalmával az arany ér- emlékére 300 koronás alapítványt tett,
demkereszttel tűntettetett ki. Wieland Ar- melynek kamataiból a tanárok gyermekei
tur szepesi Iöispánnak, a késmárki kerületi tankönyvekkel lesznek ellátva.
liceum vidéki felügyelőjének és törvényes Homola István kassai lelkész pappá
utódainak a bárói méltóságot adományozta szentelésének s ezzel közhasznú tevékeny-

ségének 25. évfordulóját töltötte be, mely
alkalomból gyülekezete meleg üdvözlésben
részesítette. - Takáts .Iózsef.mihályi (Sop-
ron m.] tanító a soproni theol. akad. né-
hány hallgatójának közreműködésével ren-
dezett vallásos-estély keretében űlte meg
működésének 25. évfordulóját. - Iglón
Kertscher Ede tanítót 40 évi műkődés után
az igazgatói címmel tüntette ki a gyüleke-

, zet, Kintzler Árpádot pedig 25 éves tanítós-
kodása alkalmával melegen ünnepelte. '

körében az országos zsinat tartása alkal-
mából ismét élénkebben tárgyaltak azt a
kérdést, hogy nem volna-e tanácsosabb
ottani gyülekezeteinket "egy önálló, minden
más egyháztól független és külön saját egy-
házi felsőbbséggel biró országos, egyház"
gyanánt szervezni? Mivel Horvátország
vallási és tanügyi tekintetben teljesen auto-
nom jogkörrel bír, sokan azt gondolják,
hogy egyházunk ott a Dráván túl sokkal
szebb fejlődésnek indulhatna, hogyha mint
autonom horvátországi ágo h. ev. egyház
teljesen beilleszkednék az ottani adott
helyzetbe. A főképen Szerém megye terüle-

a kírály. Zólyomi dr. W ágner Gézát, a bu- tén fekvő horvát-szlavon egyházmegye a
dapesti egyházmegye Ielűgyelőjét, a Prot. Weiss Mihály elhunytával rnegűresedett
árvaegylet alelnökét és egyetemes egy- csperességi felügyelői állásra Keltenbach
házunk egyik köztiszteletnek örvendő ve- András földbirtokost választotta. Zágráb-
zéremberét, a kőzűgyek terén kifejtett ban egyre élesebb lesz az ellentét az eddig
buzgó tevékenységeért udvari tanácsossá közös gyülekezet evangélikus és református
nevezte ki Őfelsége. Schleiler Károly tagjai között. Utóbbiak ki akarnak válni
misérdi lelkész, a pozsonymegvei egyház- s önálló gyülekezetet szervezni, amit csak
megye munkás esperese a Ferenc József- helyeselni lehet. Érdekes azonban, hogy
rend lovagkeresztjével lett kitüntetve. ' bár a gyülekezetnek csak elenyésző kisebb-

Szép ünnepély keretében leplezték le ségét képezik s a vagyon úgyszólván tisz-
Beszterczehányán néhai Bőhm Károly, volt tán evangélikus eredetü, annak felét mégis
budapesti ev. főgimn. .igazgatónak, kolozs- maguknak kivánják biztosítani ... Antune-
vári egyetemi tanárnak, a nagy magyar Iilo- vácz elhatározta, hogy evang. iskolát nyit
zofusnak emléktábláját. és tart fenn, amire ott nagy szűkség is van.
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Horvátországi gyülekezeteink



Ópázuán elhalt Hurbán Vladimir lelkész I egyházból történő attérések által. Igy Nagy-
40 évi szolgálat után. A gyülekezet egy- szebenben 1913. november hó 2-án ismét
hangulag fiát, ifj. Hurbán Vladimirt hívta nagy áttérési. ünnep volt, melyen 170'
meg utódjává. Ezen egyházmegyében Sab- I katholikus lett evangélikussá li 1914-ben is.
lics Rezsőt csperességi segédlelkéssze al- voltak ilyen felemelő jelenetek. Ugyancsak
kalmazták. Nagyszebenben bold. Schmidt Jenny asz-

szony csaknem egész nagy vagyonát evang ..
egyházi célokra hagyta. 20 egyesületet és:
intézetet 400-1000 K hagyományban része-
sített a nagyszebeni evang. leányiskolának
s a birthálmi evang. hitkőzségnek egyenként
85.000 koronát hagyományozott.

tenni. A hivek többnyire német anyanyelvü hogy ennek elérése végett úgy Debrecen
telepesek. Legszervezettebb a szerajevoi városa mint a tiszántúli rel. egyházkerület
gyülekezet, melynek , temploma, iskolája s a legnagyobb áldozatoktól sem riadtak
paplakja van. Hiveinek száma 1400, de csak vissza. Mi ellenben azt sem tudtuk eddig
kis részük lakik magában a városban. Nagy kivívni, hogy a pozsonyi új egyetemen fakul-
gondot fordít az ottani lelkész Schiiier i tásunk . legyen. Igaz, hogy nincsenek is
Lajos a prot. katonákra, kik kőzűl 1913-ban embereink, akik teljes odaadással és lel-
2246-n ak nyujtotta az úrvacsorát. Tro- kesedéssel igyekeznének a mi igazainkért
schelje kőzségben új evangélikus iskolát ez ügyben síkra szállani ...
építettek, Franz Josefsfelden pedig .. s~ép A ref. egyház két vezér férfiát kiragadta
templomot a~a~tak fe~'. Jelenl:-~ KO~llgs- az Úr az élők sorából. 1913. november hó
f~ld-teleI?en eptt~.nek, uj evan.gelI~us, ~sko- 30-án meghalt Fejes István, a tiszáninneni

'" lat., ~an)aluka koz~leben Ivn)szkan, U) e~. reí.: egyházkerület püspöke s a sátoralja-
~ol?m~ van alakuloban, h,~l a 3~ lélekből újhelyi ref. gyülekezet lelkésze,' életének
~l1o kisded sereg 1914'..Il!a)us .3-an szabad 76., lelkészi hivataloskodásának 49., a pűs-
eg alatt tartotta az elso istentiszteletet! pókségének 3. évében. 1913. január 14-én

pedigAnfal Gábor a dunántúli ref. egyház-
kerület püspöke költözött el 71 éves korá-
ban, "aki· igaz testvéri érzületének minden

Boszniában
825.418 görögkeleti szerb, 612.137 moham-
medánus, 434.061 róm. kath. horvát, 8136
görögkatholikus és 11.868 zsidó mellett
csak 6342 protestáns van a legutolsó nép-

,. számlálás adatai szerint, A szervezett
gyülekezetek száma öt és pedig Szerajevo,
Banjaluka, Franz Josefsfeld, Schutzberg és
a tavaly szervezett Lukavac, melynek szék-
helyét azonban Tuzla városába fogják át-

A balatoni vas uti katasztrófa.

Az erdélyi szász evang. egyház
még mindíg,gyarapodik a római katholikus

15f).

A hazai református egyház
nagy vívmánynak örvendhet, amennyibere
sikerült -elérnie, hogya debreceni új egye- .
tem egészen református jellegű lesz. Igaz,

Akik a magyar hazától bucsuanak.



egyes alkalommal kifejezést adott, örö- lés erkölcsi előrehaladásának is pótolhatat-
meinkben, gyászainkban mindíg részt vett lan vesztesége! Ismerjük fel végre, hogy
s mindíg kereste az együttműködést, a test- szégyen, ha evangélikus ember hűtlen lesz
véri megértést a mi vezéreinkkel." Fejes egyházához s vegyes házasság kötésekor
utódja dr. Tüdős István miskolci csperes- reverzálist ad egyháza hárára. Gondolja
lelkész lett, Antal Gábor utódjává pedig meg 'minden evangélikus ifjú, minden evan-
Németh István pápai theol. akad. tanár gélikus hajadon idejében, miclőtt enged a·
választatott, akit aztán a komáromi ref. csábításnak, hogy majd fájni fog a lelke,
gyülekezet meghivott lelkipásztorául. ha gyermekeit, kik az 1868. törvény értel-

A \ ref. egyház halottai közűl megern- mében is evangélikusok lehetnének, nem
Iékezűnk még Biberauer Theodorról, aki viheti magával az evang. templomba Isten
annak idején külső okokból tért át egy- tiszta Igéjének hallgatására. Gondolja meg
házunkból a budapesti német-református ezt és el ne tántorodjon soha ...
gyülekezethez, ahol világi férfiú létére igen
áldásos evangélizációi munkát fejtett ki, és
sokaknak adott indítást arra, hogy ko-
molyan keressék Istennek országát sannak
igazságát. Ö kezdeményezte Budapesten a
ref. dikonissza-intézmény megvalósitását s
a ma is virágzó Bethesda-korhaz alapítása
is az ő érdeme. 85 éves korában hunyt el.
Debrecenben pedig meghalt. dr. Balogli
Ferenc, kíváló egyháztörténész és theol.
tanár, 78. évében, aki nemcsak itthon, ha-
nem a kűlföldi reformátusok között is igen
nagy tiszteletnek örvendett.

A római katholikus egyházban
X. Pius halála után Della Chiesa bolognai
bíborost választotta meg a konkláve pápá-
nak ki ebben a máltóságában a XV. Benedek
nevet vette fel.

A kultuszminiszteriumnak "Magyar-
ország kőzoktatásűgye 1912-ben" címü hi-
vatalos jelentéséből azt ~átjuk, hogy míg
a róm. kath egyház attérések folytán 1896-
tól 1912-ig 21.093 hivőt nyert, addig ugyan-
ezen idő alatt a reí. egyház 8715, az, evan-
gélikus egyház pedig 4837 hivőt veszített.
Allandóankedvező a róm. kath. egyházra
nézve a reverzális-statisztíka is, mert 1913-
ban evangélikus egyházunk vesztesége 453
család gyermeke ezen a téren, ami túl-
nyomórészt a r. k. egyház javára esik. Ha
ennek okát kutat juk, úgy azt a róm. kath.
egyház hatalmi-pozicióján s vagyoni fölé-
nyén kívűl, amivel roppant befolyást gyq-
korel a tömegre, főképen saját hiveink nagy
részének lanyhaságában kell keresnünk.
Ébredjünk fel végre a sokunk lelkét lenyű-
9-öző közőrryből s nemtőrődőmségből s lás-
suk be, hogy minden feladott protestáns
nozició, minden egyes elvesztett evangéli-
kus család egyúttal az emberiség kulturális

A görögkatholikus magyar
püspökséget, melynek alapításáról tavaly
megemlékeztűnk, nagy csapás érte. Mik-
lóssy püspök ellen bombamerényletet kő-
vettek el oly módon, hogy előbb 100 koro-
nát kűldtek neki jótékony célra azzal, hogy
csomagban még értékes ezüsttárgyakat is
fog kapni. Mikor a csomagot a püspök
debreceni lakásán felbontották, óriási dör->
renés rázkódtatta meg· a levegőt, mert
bomba volt benne, amely fel robbant. Az
ősszedűlt falak megölték Jaczkovits pűs-
pökhelyettest, valamint a püspök titkárát
s jogügyi tanácsosát. Maga a püspök, aki'
nem volt az illető szobában, sértetlen ma-
radt. A gonosztevők, akik a gaztettet való-
szinűleg román nemzetiségi okokból kővet-
ték el, Románián át elmenekültek s így nem
voltak a földi igazságszolgáltatás elé állít-
hatók . .. A magyar görögkatholikus egy-
háznak ebből folyó gyászában méltán osz-
tozott az egész nemzet. - Itt emlékszünk
meg azon nagy pörről is, amely Mármaros-
szigeten heteken át íplyt 188 görögkatho-
likus rúthén ellen, kiket azzal vádoltak,
hogy azért tértek át a görögkeleti hitre,
vagy izgattak az ezen hitre való áttérésre,
mivel így jobban tudtak volna apánszláv
[nagyorosz] eszme érdekében műkődni. A
bíróság kénytelen volt 32 vádlottat állam-
ellenes. izgatás miatt elítélni, egy fél évtől
négy és fél évig terjedő időre.

Hazánk politikai és közéletéröl
most csak gyászba borult szívvel számol-
hatok be. Az 1914. június 28-án történt
szerajevoi merénylet, melynek trónőrőkő-
sünk áldozatul esett, csakhamar maga után
vonta a bünrészes Szerbia kérdőre vcnását,



amit nemsokára a hadüzenet, majd egész I
Európa fegyverkezése követett. Őfelsége
elrendelte az általános mozgósítást, száz-
ezrek fegyverbe vonultak s a hü szővetséges
Németországgal karöltve Szerbián kíviil
Orosz-o Francia- és Angolországgal szem-
ben kell megvédeni hős csapatainknak az
ellenségeik által durván megsértett nép-
jogot. A nagy szomorűságban felemelő volt,

~ hogy a veszély idejében megszűnt az or-
szággyülési pártok között addig fennállt
ellenséges viszály s a legtel jesebb egyet-
értésben ismerték el a hadüzenet elkerül-

-'1 hetetlenségét s azt, hogy most 'vállvetve
meg kell tenni mindent a haza jövőjének
biztosítása érdekében. Ép oly egyetértés
nyilatkozott meg hazánk különböző nyelvü
népei, sőt Magyarország és Ausztria között
is, úgy hogy ezen egyetértés és a belőle
folyó erő tudatában bizton remélhetjük,
hogy a népek Istene győzelemre segíti igaz-
ságos ügyünket.

A munkaképessé vált parlament sok
fontos törvény javaslatot tárgyalt le. Igy
a többek közt az esküdtszéki reformról, a
saj tóreformról, a jegyzők fizetésének ren-
dezéséről, a váltótörvényről, a választó-
kerületek beosztásáról, a becsület és a ható-
ság védelméről és az illetékekről szóló tör-
vény javaslatokat. Ezen törvények tárgya-
lásán az ellenzék csak elvétve vett részt
s a sajtóteformról folyó tárgyalásuál a par-
lamenti őrség is mükődésbe lépett, az ille-
tékekről szóló utolsó törvényjavaslat tár-
gyalása azonban már a rendes. parlamenti
elvek szerint folyt le, az ellenzék buzgón

.kivette a tágyalásból megillető részét s oly
megokolt pótló és.helyesbítö módosításokat
terjesztett elő, hogy azokhoz a kormány és
a többség is hozzájárult. Csak kivánní lehet,
hogy ez a rendes tárgyalási modor most
már állandó maradjon s az eddigi gyűlöl-
ködést és pártoskodást a kötelesség hű tel-

t- jesítésében kifejtett válvetett buzgóság
váltsa fel a haza üdvére.

Nagy előnye most az országnak, hogy
Tisza István gr. erélye a kőltségvetés és az

" ujjonejavaslatok letárgyalasát is idejében
biztosította, úgy' hogy most anyagilag és
katonailag egyaránt készek voltunk azon
feladat hű betöltésére, amely az Európán
végig dúlő világháborúból reánk esik.

A közigazgatás reformjáról szóló kor-
szakos jelentőségű törvényjavaslat is a Ház
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elé került, tárgyalása azonban későbbre'
halasztatott, mivel Öfelsége az ország-
gyűlést a beállott háborús bonyodalmak
miatt elnapolta.

A lefolyt esztendő politikai eseményei
közül említést érdemel még, hogy H oroái-
országban ismét visszaállíttatott a hosszabb
időn át felfüggesztett alkotmányos rend és
újból megkezdődött a rendszeres parla-
mentimunka. Itthon Tisza István gr. az:
annyira szűkséges testvéri [ó viszony hely-
reállítása végett tárgyalásba. bocsátkozctf
a románokkal, amely tárgyafás látszólag
eredménytelen maradt ugyan,- de jó hatása
azért a jövőben bizonyára meglesz. Ezen,
tárgyalás egyik gyümölcsének tekinthető az
a min. rendelet, hogya népiskolákban a
vallástanítás ezentúl mindenütt a gyerme-
kekanyanyelvén történhet, amely intézke-
dés bizonyára sok keserűségnek fog véget
vetni. _

Igen rossz hatással volt az ország'
egész közvéleményére pátkülönbség nélkül,
mikor közismertté vált, hogy Lukács László
volt miniszterelnök egy társaságnak enge-
délyt adott a Margit-szigeten nemzetközi
játékbank alapítására s il nemes érzésűek
osztatlan helyeslése kisérte Tisza István
gr. míniszterelnőkőt, midőn az engedélyt,



I művészi pályafutásának félszázados s éle-
I tének 70, évfordulója alkalmából 1914,
január 30-án az ország· egész tudós- és
művészvilága jelenlétében meleg ünneplés-
ben részesűlt. Hiresctörténeti festményei:
Vaj k keresztelése, IL Rákóczi Ferenc el-
fogatása, millenáris képe stb, Jól esik meg-
említeni, hogy Benezur Gyula egyházunk-
nak buzgó tagja, '

A halál a múlt évben is több nagy ál-
dozatott kővetelt, Meghalt báró Fejérváry
Géza generális, aki hosszú ideig mint hon-
védelmi miniszter s rövid ideig mint minisz-
terelnök tevékeny részt vett az ország
ügyének intézésében s a király Ölelségének
egyik legbizalmasabb embere volt.

nem tekintve a belőle folyó sok kellemet- V ámbéry Árrnin, korunk egyik legnagyobb
kéleti nyelvtudósa meghalt Budapesten 81Ienséget, visszavonta,

Károlyi Mihály gr" a függetlenségi éves korában. '- Pósa Lajos kőltőt, a gyer-
párt elnöke, először az orosz-francia sző- mekvilág dédelgetett "Pósa bácsiját", 64
vetség keresésével. majd egy amerikai körút éves korában ragadta ki a halál az élők
rendezésével vonta magára a figyelmet. sorából, miután kevéssel előbb a nemzet
M t vmá nk' k mutatják osztatlan szeretetétől kőrűlrajongva meg-os mar masu az esemenye "It 40' ,," bil ít
meg, hogy hol van a mi igaz jó barátunk unnepe e eves rroi JU I euma , _
és hű szövetséaesűnk, tehát hogy ebben a Aradon megtalálták és kiásták Schwei-

s I del József és Lázár Vilmos vértanú tábor-.kérdésben kinek volt igaza, 1
R dil: '1" irt ' 1 tt" r n nokok csontjait s hozzájuk mé tó módona l a lS par nev a a uj orszas- h 1 ték Li 't földi 1'" "1" lítikai 't" 1 k It '1 a ie yez e Isme o I nyuga omra.öYu eSI po I I al par IS a au, me y B tth' L' 'f kl"

többek között a népjogok legteljesebb ki- a yan}' ajos ~r? na , a~. e so m~-
terjesztését, az állam és egyház szétválasz- gyar alk~t~anyos mmlsztere,lnoknek, k~t
tását, az egyházi javak szekulárizálását és a, zsarn~kl onk;ny ~ ,szabads~gharc lezaJ:
a vallástanításnak a népiskolából való ki- l~sa u,ta? halaira ítélt s, ezáltal , n~mz~h
,küszöbölését vette fel programmjába, Azt vertan~va avatott, Ikervarott ~elal~Itottak
1-' űk h 1 'bb ltt tt az elso szobrot. - Kossuth LaJOS tisztele-.mssz • Qgya eguto em 1 e programm- té D bb' T' Iőldvá tt 'll'
:pont is elegendő ahhoz, hogy elzárja ezen ere k eflr~cen, en;s Isl:a

k
o varo a 1-

, t lőtt ind hivő n há , t' fltotta e ásmét szep em e szobrokat.-par e o mm en lVOs esy aza es e e-
kezeti iskoláját szerető ember szivének aj-
-taját. Hiszen korunkban épen ellenkezőleg
.a vallásos hitélet mélyítésére van szűkség
-és ezt a népiskolában kell elkezdeni.

Nagy szomorűságot okozott 1914, ta-
vaszán Öfelségének, 1. Ferenc Józsefnek
.súlyos megbetegedése, A látogatására
13écsbe érkezett német császár fcgadásánál
'meghült s állapota oly 'válságosra fordult,
hogy már a legkomolyabb kimenetelre vol-
'tunk elkészülve, Erős szervezete azonban,
bála az isteni gondviselésnek, legyőzte a
nehéz kórt, úgy hogy most 84 évnek terhe
alatt ismét fiatalos buzgósággal vezetheti
országainak és népeinek ügyeit,

Benezur Gyula, hazánk -egyik legna-
·gyobb festőművésze s az áll. Iestőmester-
:iskola igazgatója, ezen igazgatóság 30 éves,
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Zeppelin leszállása.

A külföld

nagy eseményei közül minket legközelebb-
ről az' érdekel, hogy a második balkáni
béke az Osztrák-Magyar monarchia kiván-
ságára megalapította Albániát, mint új
államot, melynek élére a' nagyhatalmak
Vilmos, Wied herceget jelöltek, aki egy
albán kűldőttség meghívása alapján Duraz-
zóban el is foglalta az albán trónt. Sajnos,
hogy helyzete még mindíg igen bizonytalan,
Északon Szerbia, délen Görögország akart
az új államból .egyes területrészeket el-
venni, utóbb pedig magában az országban
ütöttek ki forradalmi zavarok.

Angolország súlyos belső küzdelmen
ment át, A parlamenti többség elfogadta
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az ugynevezett "Homerule bilt" , amelyben I azok a zavarok, amelyek Mexikóban ütöttek
önálló parlamentet engedélyeznek a római ki. Tampicóban véres harcra került a sor
k. többségű Írországnak. Mivel az ulsteri a felkelők és a kormánycsapatok közt s az'
protenstánsok ezen törvényt magukra nézve .utóbbiakat teljesen leverték. Mivel a fel-
sérelmesnek tekintik, fegyveres ellenállásra kelés az északamerikai Egyesült államok
készülnek annak életbeleptetése ellen. biztonságát is veszélyeztette, ultimátumot

Nagy feltűnést keltettek világszerte küldtek Huerta elnöknek. .

A. világháboru veszedelmei között,
A most' folyó rettenetes háboruról, I suk azt, hogy hol van az igazság, melyik

melyhez hasonlót a világtörténelem nem I fél áll a tiszta erkölcsi alapon? Az a leg-
ismer, irásban és képben részletes módon közelebbi ok, ami a háború megindítását
Istennek segítségével csak a jövő évi Nap- reánk kényszerítette, Cabrinovics bombája:
tárúnkban emlékezhetünk meg. Ez alkalom- és Princip golyója volt. De ez önmagában
mal íeladatunknak azt tartjuk, hogya tény- csak az a madárszárny érintés volt, ami az
állást erkölcsi nézőpontból megállapítsuk óriási lavinát megindította. A. trónőrőkő-

A háboru első halottjának temetése Temesvárott.

és kijelöljük azt a fundamentumot, amelyen I sűnk ellen szőtt belgrádi összeesküvés
a világháború veszedelmei, rettenetességei, ugyanis 'csak egy részlete volt a sötét lel-
tengernyi vére, köny je, gyásza között meg- kek ama nagy' szö;vetkezésének,. amely
állhatunk. A sebeket kőtőzök, gyógyítók célul monarchiánk egyenes feldarabolását
táborába akar ezzel a "Luther-Naptár" be- és Németország ipari, kereskedelmi és er-
lépni. . kölcsi hatalmának a megdöntését tűzte ki.

Első dolgunk az, hogy ebben a világren- Monarchiánknak és Németországnak a
dítő viharban tisztán lássunk s megállapít- háboruja tehát csak védekezés a panszlaviz-
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mus zsarnoki uralomvágyával. Franciaor- I Abból az érdekből, hogy a mostani
szágnak bosszúszomj ával és Angolország- nagy viharban szivűnk, eszünk a helyén
nak féltékenykedő irigységévei és kapzsi- maradjon és teljesítse kőtelességét, a má-
ságával szemben. Világos mindebböl, hogy sodik feladatunk, hogy ezen valóságos föld-
a mostani háború a mi részünkről nem más, indulásnak a helyét megállapítsuk az isteni
mint az az önvédelem, amelyhez a jogot világkormányzás eszközei között. Az örök
az Isten adja meg. "miért?" kérdése merül fel elménkben.

A mi háborunk ezen erkölcsi tartalmá- Miért kellett ennek megtőrténni, vajjon
nak és igazságának legkíválóbb képviselője miért? Nyilvánvaló, hogy emberi -tévedések,
a reformáció országának hatalmas impera- bűnök következménye a háború s még azt

tora: az evangélikus vallású II. Vilmos is nagy mulasztásokra, eltévelyedésekre
császád. Ugyanaz az 'alázatosság Isten figyelmezteti, aki emberjogainak. szabad-
előtt, ugyanaz a rettenthetetlen bátorság ságának, hazája területének nemcsak jogos,
a gonosz ellenséggel szemben, ugyanaz a de kötelességszerű megvédelmezésere volt
bizodalom Istenben s ugyanaz a készség kénytelen fegyvert fogni. Igy lesz a háború
a munkára s kőtelességteljesítésre, ugyanaz Isten kezében hatalmas nevelő eszközzé,
a békeszeretet s ugyanaz a harcratermett- nagy változások, megujulások forrásává.
ség az igazságon alapuló békesség érdeké- Ki ne vette volna észre, hogy a XX. század
ben él ő benne is, ami nagy reformátorunk- kezdetének gyermeke egy pár nap alatt őn-
ban: Luther Mártonban élt. Ez a szellem feláldozásra kész hőssé változott; a gyü-
hatja át a monarchiának és a Nemetbiro- lölködés helyét a testvériség, a pártszerr-
dalomnak egész szővetségét is s ez teszí a vedélyét az egyetértés, az' önzését pagy-
mi harcunkat a világosság harcává a sötét- lelkűség váltotta fel. Nagy időknek,
ség ellen, az igazság harcává az ármány hősök korának lettünk ismét a gyermekei,
és hamisság ellen, a szabadság harcává a hogy ebből a nagy viharból egy megtisztult
zsarnokság ellen. Örök szégyene marad jobb világ, új élet szűlessék,
Angolországnak. hogy protestáns, állam Ha ebből a nézőpontból fogjuk fel a
létére a kírálygyilkos szerbekkel s a zsar- most dúló rettenetes világháborut, csak ak-
nokságnak és a babonának föképviselöjé- kor tudunk megnyugvást találni, csak akkor
vel, az orosz hatalommal szövetkezett. ismeri fel mindenki azt, hogya haza érde-

ügyünk igazságát koronás királyunk kében mi a kőtelessége, csak ekkor heged
szózata népeihez s a német császár kij elen- be a vérző seb is, mert a veszteség fáj dal-
tése fejezték ki leghivebben. Igazán "tiszta mát enyhíti az a tudat, hogya hazáért, az
kézzel és tiszta lelkiismerettel" mehettünk igazságért, szabadságunkért a legszebb, a
ebbe a viharba bele, mert ebbe a szó leg- legdícsőbb halállal halt meg az, akit a
igazabb értelmében belekényszerítettek. Ez háború vihara elragadott tőlünk. Ezt 'a
magyarázza meg azt az ~gyértebilüséget, ,békét, ezt a megnyugvást (csak az Úrnál
azt a lelkesedést, mely nálunk átjárta a talál juk meg a buzgó imádság' utján. Azért
sziveket s ez magyarázza meg katonáink befejezésül közlűnk is egy alkalmi imád-
csodálatos hősiességét. ságot. H. L..

Csodás idők! Ti fényes ek,
Sötétek és nagyok,
A Költőül megálmodott
"Rettenetes napok"

A föld megremeg, a csillagok
Reszketnek odafenn,
A tenger zúq. haragos an,
Villámot szór a menny.

Ti végitélet napjai,
Véres tragédiák:
Belőletek most szűletetik
Egy uj kor, uj világ.

A szent szabadság angyala
Kirtinija karduasdt,
A zsarnokság ördögivel
Most viv kemény tusát.



161

Sántha Károly.

Erős az Isten és erős
A hazaszeretet:
Az igazságnak győzni kell,
Elbuknunk nem lehet.

Már látom azt a szép jővőt,
Boldogsággal tele -
És porba hullva áldalak,
Igazság Istene!

Magyar ember lmadsaqa
a nagy világháború idején.

Uram te látsz.. Uram te tudsz voltunk és igazak vagyunk, sőt most
mindent. Látod, mi történik most ezen érezzük legjobban a mi gyarlóságun-

,a földtekén. Lángtenger vesz körül kat, törödelmes szívvel bevalljuk előt-
bennünket, vérpatakok folynak; zúg- ted minden mi büneinket és térdre
nak, tajtékoznak a haragos hullámok, omolva trónod zsámolyánál kérjük. a
az egész földkerekség megrendülése Te irgalmadnak bűnbocsátó kegyel-
reszketteti a népeket; haldoklók haza- mét. És ime mindjárt látjuk is, hogy
szálló utolsó sóhaja, sebesültek nyo- a veszedelmek és szorongattatások
mora, szenvedése tépi, szaggatja szi- égő csipkebokrában ismét megj elen-
vünket. Tudod azt is, miért van ez; tél s onnan küldöd el néped szaba-
ismered azokat, kik az általad terem- dítására a Te Fiadat. E felcsapó láng
tett szép világot lángba borították, ,előtt lélekben megrendülve s egyut-
nyilvánvaló~k előtted·a gonoszoknak tal csodálatosan felemelkedve állunk,
ama szándékai, hogy elfojtsák a világos- mert halljuk a Te szódat: ,.Oldd le a
ságot, megöljék az igazságot, a mü-. te saruidat lábaidról, mert az a hely,
veltséget, emberiességet vérbe fulasz- amelyen most állasz, szent hely";
szák és annak helyébe állítsák saját érezzük, hogy a Te kínyílatkoztatá-
zsarnoki, sötét hatalmukat. Kihez for- sodnak szent földje az.
dulhatnánk tehát most e vérzivatar- Kicsinyesen önzők voltunk, de
ban, tűzesőben máshoz, mint Te Hoz- Te szóltál a tűzön keresztül és ver-
zád megrendíthetetlen Kőszálunk, le- senyzünk egymással a nagylelküség-
győzhetetlen Erős Várunk, hatalmas ben, az önzetlen, könyörülő szere-
Isten, aki most is a mi irgalmas sze- tetben. Elpuhultakká kezd ettünk már
rető mennyei Atyánk vagy! válni s a hivó szóra önfeláldozásra

Igaz ügyért küzdünk tiszta kéz- kész hősökké lettünk. Gyülölet orszá-
zel és tiszta lelkiismerettel, tudjuk, gává tettük már e hazát, testvérharc,
hogy ezért a rettenetes háborúért párt viszály már már azt izekre szag-
igazság és világosság Istene nem mi gatták s egyetlen szóra megszünt a
reánk haragszol de; nem mondjuk azt, széthuzás s testvére lett egymásnak
hogy mi magunk Te előtted igazak ismét a magyar. Elhagytuk a hazát,

11



162

meguntuk ismét annak nemzeti kön- s benne igazán naggyá, boldoggá le-
tösét s felcseréltük azt azzal a be- gyen szeretett hazánk. Oh adj Urunk
teges léha idegen' szellemmel, mely erőt, adj Te segedelmet, hogy hős
már lekicsinyelte a haza fogalmát s legyen a maga helyén:rrendeltetésé-
korunkba már nem illő érzelgősség- hez képest most minden egyikünk,
nek mondotta a hazaszeretetet. Egy- adj kitartást ahhoz is, hogy kőteles-
szerre csak üde, friss szellő csapja ségeinket híven teljesítve az .ered-
meg lelkünket s a hon ismét oly ményt türelemmel, nyugalommal vár-
drága lesz;:minékünk, melynek min- juk. Jóságos atyánk, gyámolító karo-
den egy rögéhez dat kérjük még
vérünk, életünk ' a borzalomnak
árán is ragasz- azon esetére is,

kodunk, mert ha a kocka reánk
most ismét érez- rosszra fordulna
zük, hogy "a és nem a mi
nagy világon' e ügyünk, az igaz-

kivül nincsen ság ügye aratna
számunkra hely, már jelenleg dia-
áldjon, vagy ver- dalt. Ne engedd,
jen sors keze, itt hogy balga szív-
élnünk, halnunk vel ekkor elfor-
kell". Elfordul- duljunk Tőled s
tunk mindenek azzal vádoljunk,
fölött Tőled jósá- hogy az igazság-
gos Istenünk s nak, világosság-
az igaz vallást nak, szabadság-
már már a gyer- nak, haladásnak
mekmesék közé ügyét hatalmad-

Békesség néktek.
soroztuk ; most A "Könyves Kálmán" jogositásával. dal nem védel-
pedig epedő szívvcl.őszínte lélekkel ke- mezted meg. Világosítsd meg akkor él-
resünk Téged, a Te erődet, segítsége- ménket, szívünket annak felismerésére,
det s kegyelmedet kérjük s érezzük, hogy -csak azért nem győzhettünk,
hogy Jézusunk vallása az igaz tudo- mert a sok könny és vér még min-
mány, a legszentebb bölcsesség, a dig nem volt elegendő ahhoz, hogy
-leghatalmasabb erő. egy uj, jobb életre megtisztuihassunk

Igen, Te magad vettél most min- teljesen. Taníts meg akkor arra, hogy
ket nevelő kezedbe, hogy népeddé, ezt a mai nemzedéket még nem tar-
igaz hű gyermekeiddé tegyél sebben tottad méltónak ahhoz, hogy bejuthas-
a viharban uj világ, uj élet szülessék son az Igéret földére. Értesd meg



velünk; hogy Te magad akarsz ne- erős szívvel tudjuk elviselni a' rette-
velni egy uj nemzedéket, mely győzni netes megpróbáltatásokat. Ha gyá-
fog majdan a te utaidon s általa a szolnunk kell a mi szeretteinket,
teljes uj élethez, feltámadás hoz jut- add, hogya bánat könnyei szernünk-
hasson el majdan' nemzetünk. Ha ben .keserűség, zúgolódás és a vég-
Hozzád teljesen megtérünk, eljutunk zet ellen kifakadás nélkül valók le-
majdan a diadalhoz ; mert az igaz- gyenek, mert akik a hazáért haltak
ságnak, a világosságnak, a Te ügyed- meg, a legdicsőbb, a legszebb halál-
nek végre is győzni kell. Ha pedig lal hagyták itt e földet és tovább él-
már most diadalt aratnánk, óvj meg nek a nemzet életében. Szentlelked
minket az elbizakodástól sujabb ha- által vezess minket szent Fiadhoz, a
nyatíástól ; a Te irgalmad és kegyel- Jézus Krisztushoz, hogy megtanuljuk
med tegyen hivebbé, igaz gyerme- tőle, míként kell és lehet egy jobb
keíddé bennünket, akkor diadalunk világért szenvedni eföldön és igy
igazán jobb, boldogabb uj életnek hallhassuk s szivünkben megvalósít-
forrása leend. hassuk a feltámadott üdvözítőnk vi-

Jóságos Istenünk, a nagy idők- gasztaló szavát: "Békesség tinéktek".
höz adj nekünk nagy lelket, hogy Amen.

Evangélikus egyházi tiszti névtar.
Eqveternes központi kormány.

Egyetemes felügyelő: br. Pronay
Dezső, 1. Acsa és Bpest, egyházi elnök: dr.
Baltik Frigyes, püspök, Balassagyarmat,
egyházi főjegyző: Handel Vilmos, Selmecz-
bánya, világi főjegyző: dr ..Szelényi Aladár,
Bpest, egyházi aljegyzők: Bancsó Antal és
Révész -János Nagybánya, világi jegyzők:
dr. Lehoczky Antal,. Monor és dr. Győry
István, Budapest, ügyész: dr. Sztehlo Kor-
nél, pénztárnok: Bendl Henrik, Budapest,
Deák-tér 4, levéltárnok: Góbi Imre, Buda-
pest.

Eqveternes gvámintézet.
Egyházi elnök: Bognár Endre, lovász-

patonai lelk, világi elnök: dr. Báró Láng
Lajos, egyet. tanár, Budapest, pénztárnok:
Bendl Henrik, Budapest, Deák-tér 4,
jegyző: Bándy Endre, lévai lelk

Bánval egyházkerület.
Püspök: Scholtz Gusztáv Budapest,. L,
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Verbőczy-utca 28, felügyelő: Zsigmondy
Jenő, Budapest, püspöki titkár:' Bezegh
Sámuel, misszionáriusi Varsányi Mátyás.

1. Arad-békési esp.s Csepregi György,
b.-csabai lelk., felügyelő: báró Solymossy
László, Apatelek.

2. Bács-szerémi esp.s Wagner Gusztáv
Adolf, ujverbászi lelkész, olesperess De-
dinszky János, glozsáni lelk., felügyelő: dr.
Lelbach László, másodfelügyelő: Kiss
Gyula. .

3. Bánáii esp.s Doleschall Lajos, lajos-
falvi lelkész, felügyelő: br. Ambrózy Andor.

4. Békési esp.: Keviczky László, kon-
dorosi lelkész, felügyelő: Haviár Dániel,
Szarvas. .
. 5. Budapesti esp.s Kaczián János, bu-
dapesti ' lelkész, felügyelő: Zólyomi dr.
Wagner Géza, Budapest.

6. Csanád-csengrádi esp.i Petrovics
Soma, szentesi lelkész, felügyelő: Hász
Antal, Magyarbánhegyes.

7. Pestmegyei esp.s Sárkány Béla,
kecskeméti lelk, olesperess Kruttschnitt
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Antal, soltvadkerti lelkész, felügyelő: Föld-\ Romhány, főü~y'~sz: ,dr. T.~sztyénszky Fe-
váry Elemér, Péteri. rene, pozsonyi ugyved, alugyesz: dr. Pet-

8. Turéczi esp.s Hodzsa János, szu- rovits Rudolf bgyarmati ügyvéd, főszám-
csányi lelkész, olesperess Skrovina Ottó, vevő: Kalenda János, lakik Nagyszomb~t,
turóczszentmártoni lelkész, felügyelő: Va- ellenőr: Steltzer Endre Pozsony, level-
novics János, Turóczszentmárton. iárosi lic, Schmidt K. Jenő főesperes, pénz-

9. Zólyomi főesperes: Bakay Péter, iárost Keszt1er Tivadar, Pozsony, könyvelő:
nagyócsai lelkész alesperess Vitális Gyula, Wichmann Adolf.
tótpelsőczi lelkész felügyelő: Csipkay Ká- 1. Barsi esp.: Raáb Károly kir. taná-
roly, kir. közigazgatási ítélőbíró, Bpest, csos, körmőczbányai lelkész, felügyelő:

10. Horuát-szlaoon egyházmegyei fő- Kosztolányi Sándor, Nemcsény (Bars-
esperesi Abaffy Miklós, neudorfi lelkész, megye].
felügyelő: Kettenbach András. 2. Fehérhomáromi esp.: Jánossy Lajos

komáromi lelkész, felügyelő: üresedésben.
3. Mosoni esp.i Wenk Károly lelkész,

felügyelő: Lepossa Dániel, Magyaróvár.
4. Nagyhonfi főesp.: Handel Vilmos,

selmeczbányai lelkész, olesperess Krupecz
István hontudvarnoki lelkész, felügyelő:
Ivánka István főispán, Palást [Hontmegye] .

5. Nyitrai esp.: Szekerka Pál lubokai
lelkész, ·felügyelő: dr. Simkó Lajos, Szenicz,

6. Nógrádi főesp.: Frenyó Gyula
nógrádszentpéteri lelkész, olesperess Kiss
István sámsonházai lelkész, felügyelő:
Okolicsányi Gyula, másodfelügyelő: Rákó-
czy István.

Dunáninneni egyházkerület.
Püspök: D. Baltik Frigyes, a vas-

korona-rend lovagja, balassagyarmatí lelk.,
felügyelő: Beniczky Árpád, földbirtokos,
lakik Lázi puszta (Losoncz mellett], püs-
pöki titkár: Baltik Pál, püspöki másodlel-
kész: Kardos Gyula, missioi lelkész: Kirch-
ner Rezső, főjegyzők: Handel Vilmos, nagy-
honti íőesp., selmeczbányai lelkész, Sziklai
Ottó, űgyv; Pozsonyban, jegyzők: Schleif-
fer Károly főesperes, Biszkup Béla lelkész,
dr. Trsztyénszky Ferenc, Laszkáry Gyula

Néhány
igaz

gyöngy
az' életbölcsesség kincstárából szolgáljon itt az olvasók okulására. Jól enni, annyi, mint bút feledni.
Romlott tojás kását ront • Igaz legyen szólásod, tiszta az italod, mellőzd a nyers dolgot. Mértéket
tartva ivásban-evésben, magas kort érsz meg jó egészségben. Jóból is megárt a sok &\ Nem abból élünk,
amit eszünk, hanem abból, amit megemésztünk • Evés ivás életerőt hoz, hanyag fráter, kinek gyomra
rossz. Ha az ételt el nem birod, Elsapilula a legjobb írod • Mind a sok jó életszabály egyre azt tanu-
sítja, hogy aki élni akar, jó étvágyra, emésztésre mindig legyen gondja 4'I'f,Csak azok akik jól emésztenek,
örvendhetnek mindenkoron egészséges életnek • Rossz emésztés nehézkessé, r osszkedvüvé és haragossá
teszi az embert. Ha rossz az emésztésünk, Feller-féle Rebarbara-Elsapilula a legjobb szerünk. Erősíti
a gyomrot és megnyítja a belet .• A Feller-féle "Elsapilulák" leo-biztosabb őrei emésztésünk rendjének it
Ha gyomrunkban, beleinkben zavar áll be, ez a szer rendet ter~mt e Szabaddá teszi az utat, ha akadály'
jelentkezik •• Étvágygerj~sztő, emésztést elősegíőt, görcsöt csillapító, székelést szabályozó hatásánál fogva
kitünő vértisztító is II Ovja az érzékeny emésztesi szerveket minden zavaró befolyás ellen. Kemény
székelés és bélrenyhesség ellen valamint kelletlen elhízás elhárítására felüimulhatatlan • Meggyőzödtünk
róla, hogy semmiféle káros mellékhatása nincs. A valódi "Elsapilula" nagyon olcsó, valódi minőségben
küldi Feller V. Jenő gyógyszerész Stubica Vásártér 441. szám. (Zágrábmegye) és pedig 6 dobozt bérmentve
4 korona 40 fillérért. ct Legjobb előrefizetés mellett, mert utánvét 12 fillérrel drágább.~------------~----------~~------------~------------
1

_ . Saját tapaszt~~atból ajánljuk a Fel1er~féle fájrlalomcsillapító "EIsafluidot' is mint bevált háziszert csuz, köszvény, neural-I
g13, fej, arc és testfáj dal mak rekedtségség. torok- é. mellfájás, léghuzat és hülés következményei ellen egészséges álom elérésére,
izmok és inak erósitésére, az idegek felfrissitésére és általában az egészség ápolására. 12 kis vagy 6 duplavagY2 specíálte üveg bér-
mentve 6 koron a, 36 kis vagy 18 dupla vagy 6 epectálfe üveg 15 korona 40 fillér. Hogy utánzatoktóI megóvassunk az összes
valódi készítményeket Feller V. Jenő, gyógyszerésauél Stubica Vásártér 441. sz. (Zágrábmegye) rendeljük. '- .

.1
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Püspök: Gyurátz Ferenc pápai lelkész,
felügyelő: dr. Berzsenyi Jenő Kemenes-
sömjén [Vasm.], püspöki titkár: Baldauf
Gusztáv, evang. missz. lelkész, Pápa, egy-
házher. főszámvevő: Szabó Kálmán lic,
tanár, Sopron, alszámvevő: Ihász Ferenc,
tan. képez dei tanár, pénztáros: Weisz
Kornél, Sopron, levéltáros: Bothár Dániel,
Iőgmm. tanár, Sopron. ,

1. Felső soproni esp.:

7. Pozsonyvárosi esp.: lic, Schmidt K.I ágfalvi lelkész, felügyelő: dr. Démy Lajos,
J., pozsonyi lelkész, alesperess Pröhle Hen- Sopron.
rik pozsonyi lelkész, felügyelő: dr. báró 2. Alsó soproni esp.: Farkas Mihály,
Láng Lajos Budapest, esp., másodtel- nagygeresdi lelkész, felügyelő: dr. Ajkay
ügyelő: dr. Samarjay Emil Pozsony. Béla, Sopron.

8. Pozsonymegyei esperességs Schleif- " 3', Felső, vasi fő~~p.: "Beyer Teofil,
fer Károly főesperes, misérdi lelkész, al- kosz;g1 .lelk~s~, f~!ugyel~:" Hrabovszky
esperesi Farkas Geyza nagyszombati lel- Istvan, kir. kőzjegyző, Felsoeor.
kész, felügyelő: Lenhardt Károly, Modor. 4. Kiizép vasi esp.: Kund Sámuel,

9 Tren é • K" Z'g d répczelaki lelkész, felügyelő: dr. László. cs nl esp.: rizsan S1mon, Kálmá ., ád S b th 1
trencséni lelkész, felügyelő: 'dr. Stúr Ká- a man, ugyve , . z.o~ a ey.
roly ügyvéd Trencsén. 5. Kemenesaljai esp.: Vargha Gyula,

, vőnőczki lelkész, felügyelő: dr. Ostffy La-
jos, orsz. képv., Ostfiasszonyfa.

6.Veszprémmegyei esp.i Takács Elek
homokbődőgei lelkész, felügyelő: Belák
István, ügyvéd, Énying.

7. 'Győrinegyei esp.: Horváth Sámuel,
téti lelkész, felügyelő: Barcza Géza ügy-
véd, Tét. .

8. Zalai esp.: Magyari Miklós kapolcsi
lelkész, felügyelő: Csemez Elek, Iöldbir-
tokos, Köveskálla.

9. Somogyi esp.: Németh Pál, vései
lelkész, felügyelő: Berzsenyi Sándor, Nikla.

Scholtz Ödőn, 10. Tolna-baranyai főesp.: Horváth

Dunantuli egyházkerület.

~ .•.•.•.•.•._ .•.•.•.;:~;~~~:~-:~~.~;~:::'.'.'.'.'.'")

IhakÖSZU!!~c!~~~~~~!~a~~:~'~~~h!lé'ből"eda I
hasogató fájdalmat érez, hanem azonnal hozasson a feltalálótól egy tégely

, .
"Borostyán Kenőcsöt" I
Egy tégely elhasználása után biztos a gyógyulás, még a legmakacsabb l'

I esetekben is.
Használati utasí~ás mind~n" tégelyhez mellékelve. Bárhova,~ K ~O fillérért
bérmentve küldi a készítő "Ma9y ar Kor o na gyogyszertár,

1
· Nyirmada, (Szabolcs vármegye.)

Ugyaricsak fenti gyógyszertár készíti ahirneves

. "András balzsamot"1 a gyomorbántalmak legkitünöbb gyógyszerét.
• Ára 1 üvegnek 80 fillér. 4 üveget már bérmentve küldünk,

t._.:~.e~t~:~~~!l~~:::!:~~:.i~~:.f::~~~:~:~:!~~=::~:~::~:.:~~~~..J



nyói lelkész, alesperesehs Bartholomaeidesz
László, lelkész, esetnek és Hoznek Lajos.
lelk,. Nagyrőcze, felügyelő: Kubinyi Géza.
birtokos, főispán,. Rimaszombat.

Tiszai egyházkerület. 4. Hegyaljai főesp.: Turótzy Pál, ózdi
lelkész, alesperesi Jungmann Géza, arnóti

Püspök: Geduly Henrik, nyíregyházi lelkész, felügyelő: Radvány István, kir.
1.,. felügyelő: Szentiványi Árpád országgy. tanácsos, Miskolcz.
képviselő, Sajógömőr [Gőmörmegye]. fő- 5. Kishonii főesp.: Gyürky Pál, rima-
jegyzők: Korbély Géza, eperjesi lelkész, szombati lelkész, felügyelő: Medveczky
világi: dr. Zelenka Lajos, kir. kuriaí tanács- Sándor, kir. kőzjegyző, Rimaszombat.
jegyző, Budapest, jegyzők: Kemény Lajos,
osgyáni 1., Domján Elek, sátoraljaujhelyí 6. Liptói főesp.: Simkovics János,
r., gömöri Szentiványi József, Beje és dr. hybbei lelkész, felügyelő: dr. Burián József
Mikler Károly, jogakadémiai dékán, Eper- orvos, Rózsahegy. '
jes; egyházkerületi pénztáros: Bányai Béla, 7. Sáros-zempléni főesp.: Korbély
Nyíregyháza, pénztári ellenőr: Oberlander Géza, eperjesi lelkész, alesperes: Liptai
Zsigm., levéltáros, irodavezető: Hronyecz Lajos, eperjesi lelkész, felügyelő: Szerit-
József, Nyíregyháza, számvevő: Materny ivány József, birtokos, Eperjes.
Lajos, debreczeni lelkész. 8. Tátraaljai főesp.: Kallath Károly

1. Arvai főesp.: Novák Pál alsókubini lelkész, Szepestótfalu, felügyelő: dr. Lersch
lelkész, felügyelő: Lehotzky Mikl~s, árva- Kornél, ügyvéd, Szepesszombat.
széki elnök, Lestine. . 9. Tiszavidéki egyházmegyei főesp.:

2. Brassómegyei magyar főesp.: Bohus Materny Lajos, lelkész, Debrecen, alespe-
Pál, apáczai lelkész, felügyelő: dr. Molnár I tes: Bortnyik György, kölcsei lelkész, fel-
Viktor, nyugalm. államtitkár, Budapest. ügyelő: dr. Meskó László, országgy, kép-

3. Gömöri főesp.: Terray Gyula, rozs- viselö, 1. Nyíregyháza., .

1;66

Sándor, paksi lelkész, elesperess Tomka
Gusztáv, györkönyi lelkész, felügyelő:
Mechwarth Ernő földbirtokos, Belecska.

(XIXII)

Ha köhög és szenved ne essék
kétségbe, mert köhögés, tüdö·
bajoknál, rekedtség/idült-

hurut, szamárköhögés,nehéz-
légzés ellen páratlanul jó hatásu

fenyőkivonat tartalmánál fogva:

a kárpáti fBnyőmBllsz örp
(egy üveg ára 2 korona)

. kárpáti mBllthBa
(egy doboz ára 70 fillér)

kárpáti fBnyőmBllcukorka
(egy doboz ára 50 fillér.)

Kapható: \il i II igE r Pál, ,SzErEcSEn"
gyyógyszErtárában EPEtjES 1.

Fejfájás, influenza, migrain
ellen előnyösen ismert "Nerviton- §
abletták" 'főraktára. (1 üvegcső ~

gIl I I :~ It;~l;:t:,:a: t:: 1
2
1·:;:o:;.~ 1I 1I (J

••••••••••••••••••••••••••••••••~ . ... , .., , ..
i [SUZ, KOSZV'EHV, ISCHIDS,!•• I Iizom és izületgyulladás, fejszaggatás, II •
• valamint mindenféle hűdés, ütés és •: I megerőltetéstől eredő fájdalmat al·

Ilegrövidebb idő alatt enyhít a :-: I •• •: Salgó-féle Csalán· szesz :: II Csalánfüves Sósborszesz ké-II :
• szitmény. Kis üveg ára: 1 kor. 20 •
: fillér. Nagy üveg ára 2 korona. :

!Arc- és kézfinomitásra!
i II ::~P~Ő~g;~r~~'if~l~r:~~~i~:~fta~!!~~ II '!
• eltávolítására legjobb az ~~~~ ••: Amerikai Gladysz - crém :; II Ára 1 K. Hozaávalé-kiválé finom szap-II :
• pan ára 70 fillér. Pouder ára bármely , •
• szinben 1 korona 20 fillér. Késziti : •• •i Balgó PétBr .,SzBnt-lstván" :· .'• gyógyszertára •
: Szeged, Mátyás király-tér 4. szám. :• •••••••••••••••••••••••••••••••••
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10. Szepesi városi főesp.: Kübecher IBesztercze) j gondnok: Kuales Godofréd,
~lbert, leibiczi lelkész, felügyelő: Münnich nyug. alispán, országgy. képviselő, Besz-
Kálmán, bányatanácsos, Igló. . tercze.

A százsebesi egyházmegyében esp.:
Az ág h evang országos eqvház Thullner Ernő, városi lel~ész, Szá~.zseb~s,

•• • ~ r gondnok: Krasser Gusztav dr., ügyvéd,
Magvarország erdélyi részeiben. I Szászsebes. . .

A segesoari egyházmegyében esp.:
Püspök: D. dr. Teutsch Frigyes, Nagy- Schuller Mihály, lelkész, Segesd, [u, p.

szeben. Segesvár], gondnok: Fielk Henrik, városi
Országos egyház gondnoka: Wolff~anácsos, Segesvár.

Károly dr., takarélepénztári igazgató, Nagy- A selyhi egyházmegyében esp.: Müller
szeben. M!ht-,n, lelkész Nagyselyk, gondnok: Bin-

A medgyesi egyházmegyében esp.: der Vilmos dr., nyug, kir. itélőtáblabíró,
Lehrer János Károly, városi lelkész, Med- Med~yes.
gyes, gondnok: Schuller Gusztáv Frigyes, A sinhi egvházmegyében esp.: Brandsch
nyug, gimn. igazgató, Medgyes. Henrik, lelkész, Báránykut [u, p. Nagy-

Anagyszebeni egvházmegyében esp.s sink), gondnok: Maurer Mihálv dr., járási
Capesius Vilmos, lelkész, Kistorony (u. p, orvos, Nagysink.
Nagyszeben] j gondnok: Reissenberger A kőhalmi egyházmegyében esp.s
Gusztáv, nyug. alispán, országgy. képviselő, Binder Mihály, lelkész, Kacza, gondnok:
Nagyszeben. Kasper Mihály, nyug. takarékpénztári

A brassói egyházmegyében esp.s Sindel pénztárnok, Kőhalom. .
Ferenc, lelkész, Prázsmár: gondnok: .Ieke- A szászrégeni egyházmegyében esp.:
lius Ágost, alispán, Brassó. Kínn Gusztáv Frigyes, lelkész, Dedrád [u.

A beszterczei egyházmegyében esp.s lJ. Szászrégen], gondnok: Wermescher
Csallner Dániel, lelkész, Aldorf (u. p. Emil dr.,. ügyvéd, Szászrégen ...-.HANGSZEREK

HEGEDŰ, TAROGATÓ, HARMONIKA, "ARMON.UM
vagy bármely más hangszer vásárlása előtt a saját
érdekében ne mulassza el a legujabb ábrákkal ellá-
tott árjegyzéket bekérni, melyet ingyen küld !#i!#i

iMi~ 7 ijw4íillí4

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB HANGSZERGYÁRA
speciális vonós és fuvós hangszerekben, valamint ajánlja
legjobb mínőségü húrjait és hangszerek alkatrészeit ?tIJ;;!'i~)

cs. és kir. udvari szállító a (jav.) Rákóczi tárosató feltalálója.

BudaPest II., Lánchind-utca 5·
A cég 1770-ik évben alapíttatott.

Harmoniumokban legnagyobb raktár. Harmonikák erős acél han-:
gokkal. Tárogatók eredeti találmányaim, csak egyedül nálam kapható.
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Díosőség' és győzelem. Az egész országban szegény gyermekeknek, valamint felnőtteknek.
legjobban kedvelik a Krillai Lajos motorcséplő- Szoptató anyáknak szaporítja tejét és erőt hoz.
készleteket, mert azok az összes létező motorok Köhögés, rekedtség, vállszúrás, nehéz lélegzés és
kőzött valóban a ü}gegyszerübbek és a gazdák torokbajok ellen használjuk a nyálkaoldó, fájdalom
legjobban és legkönnyebben tudják kezelni. csillapító, jóízű valódi Zagoriai köhögés elleni
Ezen oknál fogva lettek Kállai Lajos motorai az mellszörpöt, mely a lélegző szervekre és a tüdőre
összeskiállításon első díszoklevelekkel, aranu- és jótékonyan hat, az egész testet erősíti és az ember
ezüstérmekkel kitüntetve. Figyelmeztetjük a gazda': közérzetét kedvezően befolyásolja. Ezen orvosilag
közönséget, hogy ez idő szerínt Kállai Lajos ajánlott szerekből Feller V Jenő. gyógyszerész,
mótorgyárából sok száz mólorcséplőkészlet van Stubica Vásártér 441. sz. (Zágrábmegye) 2 üveget
az országban kitünő sikerrel műkődésben. Mindenki bérmentve 5 koronáért küld, a rendelésben azon-
saját érdekében cselekszik, ha ezen mindenütt leg- ban megjelölendő, hogy melyik készítményre van
jobban bevált és az országban ismeretes egyedűl szükség,
létező legegyszel'űbb és legkitünőbb benzinmotoros Megfizet.1ük az adósságot, az emésztés í

eséplőkészletekről árjegyzéket kér es {elvilágosí- szerveink ellen elkövetett könnyelmüségünkért és
tásért Kallai Lajos mótorgyárához (Budapest, pedig gyakran bekövetkező gyomorbetegségek és
VI., Gyár-utcza 28. szám alá) fordul, mivel a emésztési bajok formájában. Gyomrunknak nagyon
hímeves valódi Kállai Lajos féle motorok nehéz munkát kell végeznie, mert meg kell
Budapest, VI, Gyár-utcza 28. szám alatt kapnatok. emésztente mindazt, amit rosszul megfözve és

Alig van az országban család, ahol a Dr. Vértes- rosszul megrágva lenyelünk. Nem csoda ha sokszor
féle 8ósborszert és a Vértes-féle jól bevált házi- nem győzi tovább és megtagadja a szolgálatot.
'szereket ne ismernék és ne használnák. Ha őn Ilyenkor aztán jó, ha otthon van a Feller-féle erős
ezen kevesek közé tartoznék, úgy csak tessék a svéd tinktura (Tinctura svedica) mely életeszencia
boríték oldal előtt az utolsó lapon levő hirdetést és balzsam név alatt is ismeretes, mert ez hama-
átolvasni és próbát tenni. A megrendelések cime: rosan rendbe hozza a gyomrot, tisztító hatású,
Vértes Lajos "Sas" gyógyszertára. Lugos 132. szám. csillapítja a fájdalmat, erősítő és vérjavító. Ezen

AZ ORSZÁG' MINDEN RÉSZÉBŐL tömérdek kitűnő gyomorrendező szerből 3 nagy üveget bér-
hálaadó levél érkezik a fővárosi speciálista Dr. mentve 5 koronáert, 12 kis üveget bérmentve 3
Halász A -hoz Budapest Csengeri utca 24. d., me- koronáért szállít Feller V. Jenő gyógyszerész
lyeknek eredetije bárrníkor megtekinthető. Ezek Stubica Vásártér 441. sz. (Zágrábmegye).
mind arról tanuskodnak, hogy a betegek saját Rosszul számított eddig mindenki, aki egy
előnyükre és üdvökre keresik fel 'a főváros ezen látszólag olcsó bazar-óra vétele által pénzt vélt
gyógyintézetét, miért is ajánljuk, hogy aki beteg- megtakaríthatni. Már rövid idő mulva el van rontva
sége ellen segítséget még nem talált, az forduljon az óra, megáll és javítási költséget okoz. Végül
bizalommal ezen orvos tudorhoz, aki biztosan pedig a javítás sem használ és az ember kénytelen
kigyógyít mínden beteget és készséggel válaszol uj rendes megbizható órát venni. Aki míndettől

. minden levélre. meg akar kíméltetní, vegyen mindjárt megbizható,
Nemzetünk jövöje gyermekeinkben rejlik és tartós és pontosan járó igazi svájci órát Suttner

ezért kell belőlük erős, egészséges nemzedéket H., Laibach 614. sz. ismert óra-szétküldési világ-
nevelnünk. Gyenge, visszamaradt, betegeskedő áruházából. Ennek a cégnek saját óragyára van
gyermekek anyáinak erősítő szerek gyanánt a Svájcban és az órákat közvetlenül magánosoknak
valódi Feller-féle csukamájolajat és a Zagoríaí szállítja közvetítő nélkül eredeti gyári árakon,
köhögés elleni mellszörpöt ajánlhatjuk. Ezeket minélfogva itt mindenkinek alkalma nyilik arra,
gyermekek és felnőttek egyaránt szivesen veszik hogy olcsó pénzen valóbán jó órához jusson. Sok
Feller csukamájolaja iz- és szagtalan, nem izlik ezer hálanyilatkozat igazolja az összes Suttner-
rosszul, mint más' csukamájolaj, gyors erősödést, órák [óságát. Ezen hires cég érdekes disz-árj egy-
sulygyarapodást és egészséges étvágyat eredményez zékét kivánatra mindenki ingyen és bérmentve
és nélkülözhetetlen erősítő szere a gyenge vér- kapja. A cégnek Laibachon kivül sehol a monar-

Öntözd a virágot, mert elszárad; Vedd a magyar ipart, ",aid feltámad!

Pártoljuk és terjesszük hazánk Ipar-át!
Delejes (magnetes) acel 3 évi jótállással. A magyar munkás öröme, a magyar

kasaakovácsok érdeme és az acélipar diadala a

Tul·.pá " véd.·egyu"·kasza Nincs hozza hasoul itbató sem óságban, sem könnyedsegben. sem,. " n • ruganyosságban a kerek nagy vílágon. Tegyünk egy próbarende1st
es adjuk ki".röl-kézre ezen értekes szeréamot, mzlyben minden kaszásnak -gyönyörüsége tetfk . Végre egy tökéletés, a legkényesebbI Igényeknek ls megfelelő kasza I A tulipán~jegyü kaszával nnpokig lehet egyszeri k alapálással kaszální. - NapOnkent 2-3-szorl I

I
fenés elegendö. 1Vlinden 'I'ulípán-j egvü kassaért jótállás vállaltatik s meg nem fele.lő díjmentesen lesz új kaszával k ícserélve A Tulipán-

. jegyii kasza kípröbálva, kikalapálva lesz elszálttva. A Tulipán kaaza táblája vékony" röpke köunyö, 1:: "háta erős és az orma rendes I
kaszás ember kezéhez van állítva, nem kell kovacs kézre adni, munkára kész. - Arjegyzéket ezen hírneves kaszákról Ingyen és
bérm.~küld: SOHR "Tulpán-kasza" szállítási telepe, Somogy-Szill 148, szám. - Min deuki kérjen árjegyzéket egy levelezőlapon.

---------------------------------------------------------------------------------------------~



chiában nincs lerakata, amit fígyelmeztetésül.!.
említünk. .

Aki gyógyúlást keres 'szurás, szaggatás, haso-
gatás nyilalás, csuzos és köszvényes bántalm ak,
reuna, derékos hátfájás, csontfájás, meghüléstől, lég-
huzattói eredő betegségek ellen, annak saját érde-
képen ajánljuk, hogy a valódi Kriegner-fcle Repa-
rator-ral tégyen kisérletet. Semhogy kü!ömböző
vásári módon mindenféle betegségek ellen hirdetett
szerekre adja ki a pénzét, helyesebb dolog, ha
mindjárt a valódi Kriegner-féle Reparatort használja,
mely nem közönséges csillapító szer, hanem idzáró-
lag csuzos, köszvényes fádalmak gyógyitására van
rendelve ezt a szet csakis a Kriegrier-féle gyógy-
szertárban, Budapest, Kálvin-tér készítík és min-
den rendelést ide kell cimezni. Postán 5 kis üve-
get 5 koronáért, vagy 3 nagy üveget 6 koronáért
bérmentve szállit. Ez a régi kipróbált szer biztosan
fog segiteni Önnek is. Próbálja meg! ,

"Én az embertsée jóvoltáért szolgálok", gyanánt szolgál szép naptárunk sok ezer olvasójá-
ez a jelszava a Thierry-féle balzsamnnk, amit az' nak a Feller-féle gyógyító "Elsafluid". Oltalmat
"Ich dien" (én szolgálok) feliratu törvényes véd- lelnek benne számos betegség ellen és megbizható
jegy óv meg az értéktelen utánzásoktól. A feltaláló őre egészségünknek. Ajánljuk olvasóinknak, hozas-
méltán móndhatja, hogy az emberiség jóvoltát sanak belőle, hamégnem ismernék, mert aki egész-
mozdítja, ,elő mert a Thierry-féle Balzsam és
Centifolia tapasz valósággal egy házi gyógyszer- ségét meg akarja óvni, állandóan kellene, hogy
tárt helyettesít. A világ' minden részéről érkező házában tartsa, Sok ezer köszönőlevél dicséri, sok
ezer és 'ezer köszönőirat bizonyítja, hogy Thierry orvos ajánlja és alkalmaz za.
A. gyógyszerész (Pregrada, Rohisch mellett) házi- Csuz, köszvény, ha idült bajok is, zsába,
szerei a legjobbak és legelterjedtebbek.

Ne vegyen klt~zát addig, amig meg nem nyilalás, fej-, nvak-, fül- és fogfájáS, idegesség,
hozatta Sohr .Tulipán-kasza" szállítási telepe, szurás, szaggatás, ficamodások, influenza, hát- és
Somogy-Szill 148. sz. árjegyzékét. Három évi derélÍ:fájás, bénulás, gyengeség, migriin, továbbá
jótállás. szemgyengeség, kelevények, sebesülések, álmatlan-

8á"kórt és annak következményeit gyorsan ság és sok egyéb betegség esetében a legjobban szol-
és biztosan gyógyítja az évtizedek óta jónak bizo- gál a Feller-féle "Elsafluid". Hatása gyógyító, élesztő,
nyult sápkórszer, amely az "Adler-Allotheké-"ben
(cs. és kír. udv. szállító) Kemotauban (Bőhmen) beválik köhögés, rekedtség, natha, mell- és torok-
kapható. Számos köszűnőírat igazolja a rendkivüli fájás, lázas állapotok ellen.is 12 ,kis üveg
gyógyító hatást. (Lásd a hirdetést.) vagy 6 dupla vagy 2 speciális üveg bérmentve 6

.,Ki mínt vet, úgy arat". Ismeretes az a korona, 24 kis vagy 12 dupla vagy 4 speciális üveg
nagy igazság, hogy a mag megválasztásától függ bérmentve 10 korona 60 f. 48 kis vagy 24 dupla'
az, hogy a vetemények minő eredményt hoznak.
Azért igen fontos annak a cégnek a megválasztása, vagy 8 speciális üveg bérmentve 20 korona. \
melytől. a magvakat hozat juk Akinek 'tehát e Az ember e'le~e't megkeserltl
Naptár olvasói közül magra; palántára, növényre, L, I I
.vírágcagymára, vagy bármilyen kerti- czikkre gyakran oly baj, mely. a, gyomor és bél megzavart
szüksége van, ne mulassza el azt, hogy Oskár '
Kn~pff et. Co. Erfurt !13, nagytekintélyü mag müködésének következménye, miért is figyelmez-
kereskedésének, és kertészetének gazdag tartalmu, tetni akarjuk a k. olvasót, hogy gyomorbaj, görcs,
képes árjegyzékét meg ne hozassa. étvágytalanság, veseégés, gyomornyomás, hányá si

Ha IIÚZÓ- és szajharmoutküt vall'y bármilyen inger, rosszullét, felböfögés, pufadtság, dugulás és
hangszert akar hozatni, előbb' kérje el WoU, et mindenféle emészté si zavarok, aranyeres' bántal-
Comn nagy árjegyzékét Ktrneenthalböl 8a'. Nr. mak, csikarás, undorérzés stb. ellen sok ezer ember
304. A klingenthali hangszereket az egész föld-
kerekségén ismerik! biztos gyógysikerrel használja a Feller-féle hashajtó

Rebarbara "EIsapilulákat". 6 doboz bérmentve 4
korona 40 fillér és 12 doboz bérmentve 8 K 40 fillér.
Óvakodjunk utánzatoktól, hogy valódi Feller-íéle
"Elsafluidot" és "Elsapilulákat" kapjunk, cimezzük
a rendelést pontosan FeUer V. Jenö gyógy-
szerésznek, S~ubica Vásártér 441. szám.
(Zágrábmegye.) Ajánlatos a pénzt előre be-
küldeni mert az utánvét 12 fillérrel drágább.

IFüg~~g~!~o~!~an Ct~!t~!n~bé!Ila~~!a~tk~~v!!~,ák at I
I Vidéki megbizásokata leggyorsabban teljesitünk.

Mérsékelt árak, '

Habada H. függönytisztító intézete_1
•• (Vorhang-Putzereí n nabada). , ••
Wien. XVI. RömergasseNr, 21. Alapíttatott 1,.;76.
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+ I Vérszegénység, sápkór, ide- I!
• gesség,étvágytalanságellen, •
* gyenge gyermekek, fiatal +! leányok fejlödési korszaká- !
• ban, lábadozó betetegeknél •i kitünő gyóg-yhatású a tokaji aszú- •
+ I ból készült Wi IIi ger •• I !• • •

iChinavasborai
i Egy 1/2 literes üveg 3 korona (5 üveg mely +.
• egy kurára elegendő postan bérmentve.) c-

• Kapható: Will ige r Pál "Szerecsen".i• gógyszertárában Eperjes 1. • +
~ ..•...•...•...•...•...•...•...•.......•.......•...•...•...•. '

•HARANGSZD
cimü vallásos néplapot előfizetésre. A
téli hónapokban hetenként, a nyári hó-
napokban kéthetenként jelenik meg .•
Előfizetési ára egész évre közvetlen
küldéssel 2 korona 50 fillér csoportos
küldéssel 2 kor. Megrendelhető minden
evang. lelkészi és tanitói hivatalnál.

r

V.i·ÉVFOLYAM.

Melegen ajánljuk a

"Luther Naptár"
nagyérdemü olvasó

közönségének a
KAPI BÉLA körmendí
ev.~lelkész-·sZérk~

tésében megjelenő

Uj .vásárok BS vásárhatárnap-változások.
Abádszalók (Jász-Nagykun-Sz.-m.), febr. 16., máj.

18, aug. 10, nov. ll-ét magában foglaló hét va-
sárnapján és hétfőjén

AlsÓ-.Balog (Gömörm.), febr. 3-4, ápr. 5-6, jún.
8-9, és nov. 12-16\ .

Apátfalva (Csanádm.), ápr. 24-ét magában foglaló
hét utáni szombat és vasárnap. (Változás.)

B.ttse-Lehota (Nagy-Blttss, Trencsénm.) Fülöpnap
helyett márc. 19-ét követő hétfőn, a megelőző
pénteken állatvásár. .

Belezna (Somogym.) jún. 28. szept. 30. (Uj v.y
Dömösd (Pestm.) márc. 7, jún. 22. és aug. 10.
Egeg (Hontm.) febr. 15, máj. 2, [ul. 18, és nov. 28-át

követő szerdán országos állatvásár.
Egyek (Hajdúm.) jan. 20, ápr. 25, aug. 20, és okt.

20-át megelőző héttőn. (Uj vásá.)
Izsák (Pestm.) márc. 23, júl. ] 9, okt. 11, előtt

vasárnap és héttőn.
Kecskemét márc. 12, máj. 10, aug. 10, szept. 26,

nov. 25. Az orsz. állat- és kirakó vásárok két napon
át, még pedig vasárnap és hétfőn, s ha a vásár-
tartásra kijelölt napok valamelyike nem vasárnapra
esik, akkor a kirakó- valamint a baromvásár a
kijelölt napok előtti vasárnap és hétfőn tartatnak.

Kövágó-Szöllös (Baranyarn.) márc. 1. állatvásár júL
22, szept. 15. kirakóvásár, dec. 1. állatvásár. Ha
dec. 1. vasárnapra esik, akkor ará következő napon.

Lajoskomárom lVeszprémm.) febr. és jún. utolsó

csütörtökén, szent István hetében csütörtökön a
mnnnyiben szent István csütörtökre esik, e napot
megelőző szerdán, nov. második csütörtökén a kira-
kodó és állatvásár egy napon. (Határnap-változás.)

Magyar-Lápos Szolnok-Dobokam ) [an, 18-19, máj.
10-'14, [úl. 6-7, szep. 26-27. (Uj határnapok.)

MártonhelY \Vasm.) máj. 6, aug. 6, nov. 11. (Változás.)
Martyanócz (Vasm.) nincs vásáro
Nagy-Rákos (Vasm.) febr. 10, máj. 25, aug. 16,

N J?-ov·d15·(S b 1 ) h 't lőttí hé 'ld I ,yirma a za o csm. usve e oleten a ozo-
csütörtök Annanap, Kisasszonynap és Andrásnap
hetében mindig szerdán. .

Pilisvörösvár febr. 20 és szept. 8 utáni hétfőn.
Szent-Iván (Baranyam.) febr. 20, máj. 12 hetében

hétfőn, júL 4, szept. 14. (Uj hatámapok.)
Szent-Péter (Komáromm.) febr. harmadik, ápr. első,

jún. második, szept. harmadik csütörtök napján.
(Változás)

Széna'vár (Hontm.) május 25, október 19.
Tiszakürt (Jász-Nkun-Szolnokrn.) ápr. 20 helyett

máj első vasárnapján (Változás.)
Törökkopány (Somogym.) jún. 15, szept. 17. (Új

határnapok.)
Ujszöny (Komáromm.) a szept. állatvásár helyett

febr. Mátyás hetének hétfőjén állatvásár, utána
két napig kirakó vásár. (Változás.)

Vasvár (Vasm.) május 4-ike helyett május 3-án.



Országos vásárok a, mslléktartományokban.
Almás, jún. 2., aug. 16., szept. 8.
Allerheiligen (Zágráb mellett), máj. 25., jún. 22.,

nov. 2.

Belovár, minden hó első hétfőjén, máj. 19., okt. 20.
Babskin, Urnap utáni nap, szept. 9.
Biskupec, aug. 16, szept. 9.
Bístra, júl. 26., szept. 9,
Brood (Szlav.), ó-naptár szerint Gyümölcsoltó-Bol-

dogasszony, Szent-Háromság, aug. 2., nov. 25.
Nyolc nap előtt marhavásár.

Bród (Varasdm.), febr. 24., márc. 21., husvét után
. hétfő, máj. 25., jún. 13., júl. 12., aug. 24., szep-

tember 14., nov. 30.
Bukkari, júl. 18., nov. 1. és 30.

Csacsma (Szlavonia), vizk utáni hétfőn, pünk. utáni
kedden, júl. 22., Szt.-Katalin ut. vasárnap.

Csepin, Szt.-Hároms. és Mihálynap ó-nap. sz.

Dálja, máj. 5., okt. 30.
Daruvár, bőjt 1. vasárnap, pünkösd.
Djakovár, jan. 23., máj. 1., júl. 26., okt. 28., marha-

vásár jan. 20-::l2., ápr. 24., júl. 20., okt. 18.
Desenic, ápr. 25., júl. ss.
Druje, ápr. 24., pünk. ut kedd, szept. 9.
Dugoszelo, Nagypént., Urnap ut. vasárn., júl. 26.

szept. 4. és 2!)., nov. 13., dec. 4.

Eszék, jan. 20., ápr 24., júl. 20., okt 18.

Glina, máj. 16., szept. 20.
Gorica, Gyertya-sz .. bold.-assz. ut. hétfő, Fülöp és

Jakab, máj. 1., Urnap ut. hétfőn aug. 10., szep-
tember 21., okt. 15., dec. 14.

Gradiska, ( ), szept. 29.

JIIok, jún. 13. és 14., aug. 2., okt. 23.
Ivanec. jan. 7 .. febr. 3., márc. 26., aug. 16., szept. 9.
Iván (Szent-), máj. 3., Urnap után, Kereszt. Szent-

János napon.

Jamnica, Antal, jan. 17., husvét és Szent-Hároms.
utáni kedd, Rókus, aug. 16.

Jark, Péter és Pál.
Jaska, jan. 7., pünkősdkedd, júl. 2. és 16., dec. 7.
Ireg, Nagybőjt első hetében, jún. 6, aug. 15,

okt. 14.

Kamenca, máj. 3., jún. 22., okt. 18.
Kaptol, Péter és Pál.
Károlyváros, máj. 8., jún. 15., júl. 25., szept. 29.,
. dec. 21.
Kapronca (Kopreinitz), febr 3., márc. 26., máj. 4.,

júL 1., okt. 18., dec. 7.
Körös (Kreutz), jan. 20., Pálm. vasárnap, máj. 3.,

pünkösd után kedd, június 27., júl. 18., aug. 2.,
szept. 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.,
aug. 13., szept. 10. és 29., nov. 11., dec. 6.

Légrád, Gregor p., Bartholom. aug, 24., Lucia-nap.
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. 15., aug. 6.
és 24, szept. 21., nov.' 30.

Ludberg, ápr. 30., júl. 16., kísasszony, dec. 21.

Miholijac, Porciunkula, Szt.-Mihály, 3 nap előtti
marhavásár.

Mitrovitz, Vizkereszt után, Vince Eliás próféta
Havi Boldogasszony. '

Moslavina, husvét utáni vasárnap, kis Boldogasszony
3 nap előtt marhavásár.

Nasic, marc. 10., jun. 13., aug. 15., nov. 30., meg-
előző nap marhavásár.

Novi, jan. 20.
Nustár, 3 pünküsdí napon, júl. 26., okt. 30., 8 nap

előtt marhavásár.

Orahovicza (Szlavón.), febr. 2, máj. 3., jún. 20.,
: nov. 25. Marhavásár: jan. 28, ápr. 28., szept. 15.,

nov. 20.
Otok, márc. 19., páduai Antal, Miklós.

Pakrac, Gyümőlcsoltó-Boldogassz., Ignác, Pünk.,
Eliás és dec. 8., mínd ó-naptár szerint.

Petrinja, Nagypént., Urnap ut., Lőrinc, aug. 10..
dec. 21.

Pétervárad, jún. 30., szept. 21., nov. 11.
Pozsega, Rem. Ant. Palm. vas. ut. hétfő, pünkösd-

hétfőn, jún. 24., aug. 10., okt. 15., dec. ::ll.

Ravna-Gora, jan. 7., okt. 15.
Ruma, bőjt első csüt., Petrus Mihály és Trifun,

mind é-naptár szerínt. \

Sa.~obor, febr. 14., .márc. 19., nagypéntek, máj. 22.,
JUl. 28., aug. 10.,' dec 21.

Sziszek, Gyertyaszént. utáni szerdán, Pálm. vas. ut.
kedden, máj. 4., áld. csűt. júl. 15., aug. 12.,
szept. 16., nov. 19.

Tábor (Nagy-), jún. 24., jún. 30.
Teplicz (Varasdrn.), Mátyás el. és József el. hétfőn

máj. 1., és 15. Cyrill és Metód, el. ker, felmagaszt.
és Márton előtti hétfőn.

Valpova. jún. 24, dec. 9.
Varasd (Warasdin), ápr. 24.} jún. 24., júl. 25., nov.

5., dec. 21.
Velika (pozsegam.), ápr. 25.
Verőcze, [an. 7., máj. 1., aug. 2., szept. 21.
Vidovecz, aug. 14., szept 8.
Vocio, márc. 20., okt, 4.
Vukovár, máj. 1., jún. 24., nov. 15.

Zágráb, Pálm. vasárnap el. csüt., Márkus ut. napon
júl. 13., aug. 21. Simon és Juda, dec. 2. . '

Zimony, Mátyás, máj. 2., dec. 13.



D MagyarországoD .tartatDiszokott orsz. vásárok jsgyzsks.
Abaujszanló (Ab.-Tornam.), Nagycsüt., júl. 13.,

okt. 4. és dec. 6. megelőző 1 nap állatvásár.
Abádszalók (Szolnokm.), febr. 16., máj. 18., aug. 10.,

nov. 11-ét megelőző vasárnap és hétfőn.
Abony I Pestm.), máj. 30., aug. 20. és nov. 30-át

megelőző vasárnap és hétfőn országos vásáro
Abrudbánya, az ó-nap. szerinti Tódor napon máj.

első hetében, Szt.-Mihály előtt, karács. előtt
mindig hétfői napokon.

Acsa (Pestm.), ápr. 15. és okt. 29.
Ada (Bácsm.), márc. 19., jún. 15. és okt. 25-ét
_megelőző vasárnap és hétfőn.

Adánd (Somogym.), Laet. vas., Nep. János, Urszine
változása és Mindszentek napot mag. fogl. hét
hétfőn. A vásár 2 nap tart.

Aknasugatag (Mármarosm.), ápr. 24. és okt. 26.
napját. mag. fogl. hétfőn és kedden.

Alcsíll (Aradm.), ápr. 24., júl. LL, okt. 26. Ha e
nap ünnepre esik" a következő nap.

Alberti (Pestm.), máj. 16., júl. 13., nov. 5-ét meg-
előző vasárnap és hétfőn.

Algyógy, máj. 5., szept. 5., dec. 30. megel. 2 napon
át marhavásár.

Alhó (Vasm.), márc. 19., pünkösd-előttí hétfő' okt.
8. dec. 13.

Alibunár (Torontá1m.), ó-napt. szerinti Pünkösd és
ó-napt. sz. Mária menybemenetele napján.

Almás (Bácsm.), febr. 9., máj. 1., szept. 14. és nov.
22. Ha e. n. vasárn. esnek, a következő hétfőn;
ha hétfőn kívül más napra esnek, a vásár a
megelőző hétfőn tartatik.

Alpár t Pestm.), Virágvas. és okt. 10-ét megelőző
vasárnap és hétfő. .

'Alsóbalog (Gömörm.), febr. 3-4., ápr. 5-6., Jún.
8-:-9., nov. 12-16.

Alsódiós (Pozsonym.), Fekete vas. ut. kedd; a
Szenthároms. vas., Egyed és András napot
magában foglaló hét keddjén.

Alsódomboru .Zalam.), március 19., május 16., júl.
13., december 9.

Alsókubín (Arvam.), febr. Sexag. vasárnap utáni,
Virágvasárnap utáni, jún. 24 utáni, szept. 8. utáni
és nov. 19. utáni hétfőn.

Alsólendva (Zalam.), jan. 25., Miserere hét csüt.,
Nagycsüt., Pünkösd utáni hétfő, okt. 28., Kará-
csony előtti _csüt., júl. 28. és aug. 28.

Alsólípnícza (Arvam.), Pál. ford. SarI. b.-assz. nap
és Luk. ap. napja utáni hétfőn.

Alsómeczenzéf (Ab.s'I'ornam.l, Husv. előtti kedd,
szept. 6.: júl. 2. követő hétfő és Advent első
vasárnapját követő nap.

Alsónémedi (Pestm.), ápr. 2, júl. 4., szept. 2., dec.
3. vasárnap és hétfőjén.

AIsónyárasd (Pozsonyrn.', ápr. 24., júl. 26., szept. 8.,
nov. 25. után eső csütörtök.

AIsóőr (Vasm.), Husvét után 2. hétfő aug. 10.,
nov. 11.

AIsópalojta (Hontm.), szept. 17., nov. 1.
Alsópáty. iVasm.), febr. 3., máj. 4., szept. 4.,

november 4.
AJsóság (Vasrn.), ·ápr. 4., máj. 25., szept. 21., nov.

5. Ha ünnepre esik, következő nap.
Alsósebes (Sárosm.), Nagypént. előtti szerdán.
Alsóvereczke (Beregm.), jan. Vizker., márc. Elek,

ápr. Szentgyörgy, jun. Péter és Pál. ·aug. Mária

és okt. Paraszkeva napot mag. fogI. hetek szerda
és csütörtök napján.

Antalfalva (Torontálm.), ápr. 1., okt. 10.
Apátfalva (Csanádm.), ápr. 24., [ul. 26., szept. 8. és

nov. 25., ut. hétfő és kedd napon.
Apatín (Bácsm.), máj. 16. és okt. 21. Ha az eng,

határn. más n. esik, mint vas., v. hétfő, az el
hétfőn tartatik.

Apcz (Hevesm.), márc, 19., aug. 1. és okt. 15,
megelőző hétfői napokon.

Apostag (Pestm.), jún. 24. és okt. 12.' megelőző
vasárnap. -

Aracs (Franyova), (Torontá1m.), máj. 13., júl. 13.,
okt. 30. Ha a határnap nem esik vasárnapra. 11
vásár megelőző vasárnapon tartatik.

Arad, Juditta vagy fekete vasárnap megelőző péntek,
jún. 29. utáni péntek és nov. 5-ét megelőző péntek.
től 4 napi tartammal. és pedig a megjelölt péntek
és szombat kizárólag állatvásár, vasárnap, hétfő
és keddi napokon pedig kirakóvásár. Mínden :
hétfőn és péntek hetivásár.

Aranyosmaróth (Barsm.) a febr. 2. napon és a
husvéti ünnep megelőző hétfő és kedd, Szt.-
György napját követő 2. hét hétfő és keddi
napjain jún. 29. megelőző hétfő és' kedd, júl.
25. követő 2. hét hétfő. és kedd, szept. 29., nov,
1. és dec. 25. megelőző hétfő és kedd. Hétfö
barom-, kedd kirakóvásár.

Aranyosmedgyes (Szatmárm.), fehérvasárnap heté-
ben, nagyhétben, áldozócsütörtök, jún. 24., aug. 8.,
nov. 5. és dec. 24. magában foglalóhétkedd, szerda,
csütörtök. Ha e nap ünnepre esnék, a megelőzö
két napon.

Asszonyfa (Győrm.), máj. 9. és szept. 14.
Aszaló, (Abaujtornam.), márc. 28.,'jún. 22., dec. 31.
Aszód (Pestm.), áldozócsütörtök, Szt.-István és Szt,«

Márton utáni péntek.
Avasfelsőfalu (Szatmárm.), a márc. 19. megelőző

és szept. 8. után követő hétfő. .
Avasujváros (Szatmárm.), márc. 1., máj. 1., jún. 12.,

aug. 15., okt. 25. magába foglaló hét hétfőjén.

Babóesa (Somogym.), márc. 19., Szü-Háromság-
vasárnap utáni hétfő; aug. 24., nov. 30.

Bács (Bácsm.), márc. 10., utáni hétfő, máj 21. utáni
hétfő, szept. 8. és okt. 26. utáni hétfő.

Bácsföldv. (Bácsm.), márc. 22, máj. 22., aug. 21., .
ha a vásár ünnepre, vagy vasárnap előttí napra
esik, a vásár az előző hét vasárnapj. tartatik.

Bacskó (Zemplénm.i, jún. 19., szept. 8.
Bagonya (Zaiam.), máj. 19., szept. 4..
Baja, febr. 14. megelőző vasárnap ápr. 24., júl. 22.,

szept. 21, és dec. 6. Ha a 4. utáni határnap a
hét közepére esik, az illető vásár a megelőző
vasárnapra következő hétfőn tartatik.

Bajmócz (Nyítram.), jan. 7. kírakóvásár ápr. 17.
marhavásár, ápr. 24. kirakóvásár, Pünkösd előtti
kedd marhavásár, Pünkösd utáni kedd kirakóvásár,
aug. 17. marhavásár, aug. 24. kirakóvásár, okt. 4.
kirakóvásár, 8 nappal előbb állatvásár, a Vizkereszti
vásár előtt 8 nappal állatvásár, nov. 4. marhavásár,
nov. 11 kirakóvásár, dec. 30. marhavásár.

Bajmok (Bácsm.), máj. 25., aug. 24., nov. 11. Ha e
határnapok vasárnapra nem esnek, az előtte való
hétfőn tartatik.



Bajna (Esztergom.), febr. 16., máj. 16., aug. 16.,
nov. 16. magában foglaló heteken szerdán és
csütörtökön marha- és kirakó orsz. vásárok.

Bakabánya (Hontm.), Septuag. vasárnap előtti szom-
baton és hétfőn, ápr. 24. előző napon barom-,
magán a napon kirakóvásár, júl. 1. és 2., aug. 31.
és szept. 1., dec. 6. előtti napon marhavásár,
Míklós napon kirakóvásár.

Bakonya (Baranyam.), jún. 10., szept. 29.
Baksa és Győrfa (Zalam.), máj. 4., szept. 14.
Balassagyarmat (Nógrádm.), jan. 6. és febr. 2. napját

megelőző hétfő és kedd, ha hétfő vagy kedd
ünnepre esnék, a következő két napon, Laetaro
vasárnapot követő hétfő és kedd, máj. 1.megelőző
hétfő és kedd, jún. 26.,ha vasárnapra esik a követő
hétfő és kedd, ha szombatra esik, a megelőző hétfő
és kedd, aug. 20. megelőző hétfő és kedd, ha
vasárnapra esnek, az ezt követő két nap szept. 29.
Ha utóbbi nap vasárnapra esik, a következő, ha
más napra esik, a megelőző hétfő és kedd, nov.
1 megelőző hétfő és keddi napon.

Balatonfüred (Zalam.), .jan. 14., ápr. 15., júl. LL,
szept. 11.

Balkány (Szabolesm.), ápr. 1. és júl. 1., nov. 1. és
dec. 25. napon megelőző kedd orsz, kirakó- és
állatvásár.

Balmazujváros (Hajdum.), febr. 2, máj. 25., aug. 14.,
nov: 19. napokat magában foglaló hét szerda.
Minden szerdán hetivásár állatfelhajtással.

Bán (Baranyam.), márc. 10., jún. 1., szept. 29. és
dec. 8. határnap megelőző hétfő.

Bán (Trencsénm.), Háromkirály vasárnap: állatvásár
jan. 2., kirakóvásár jan. 5. Sexagas. állatvásár
febr. 1., kirakóvásár febr. 7., Szt.-Győrgynapján
állatvásár ápr. 17, kirakóvásár ápr. 20., Szt.-
háromságnapi: állatvásár máj. 22., kirakóvásár
máj. 25. Szt.-jánosi állatvásárjún. 22, kirakóvásár
jún. 24.Boldogasszony: állatvásár aug. 14., kirakó-
vásár aug. 17. Szt.-Mihálynapiállatvásár szept. 25.,
kirakóvásár szept, 28. Simon és Judásnapi állat-
vásár okt. 26., kirakóvásár okt. 28. Luczan állat-
vásár dec. 11., kírakóvásár. dec. 14.

Bánok-Szt-.Gyórgy (Zalam.), ápr. 24.. jún. 24., aug.
3., nov. 29.

Bántéve (Gömörm.), márc, 18. és szept. 6. országos
vásárok.

Baracska (Bácsm.), [un. 17.,.okt. 20. Ha a határnap
vasárnapra esik, a vásár következő hétfőn tartatik.

Baranyavár (Baranyam.), febr. 2., jún. 8., aug. 5.,
nov. 15. napokat magába Ieglaló hét hétfő.

Barátfalva (Vasm.), Husvét kedd, júl. 2., aug. Nagy-
boldogasszony utáni nap, nov. Boldogasszony
avatása napján.

Barcs (Somogym.), ápr. 1., jún. 24., szept. 2., dec. 9.
Bártía (Sárosm.) 1.Mátyásnapivásár: febr. 24.magába

foglaló hét szerda kirakóv. 2. Józsefnapi vásár :
márc. 19. magába foglaló hét szerda kirakóv. 3.
Zsófianapivásár : máj. 15.magábafoglaló hét szerda
kirakóv. 4. Ker. Jánosnapi vásár: jún. 24. magába
foglaló hét szerda kirakóv. 5. Szt.-Egyednapi vásár:
szept. 1. magába foglaló hét szerda kirakóv. 6.
Terézia-napi vásár: okt. 15. magába foglaló hét
szerda kirakóv, 7., Tamásnapi vásár dec. 21.magába
foglaló hét szerda kírakóv. E határnap megelőző
hét szerda országos állatvásár.

Bát (Hontm.), Septuag. előtt csütörtök baromvásár,
utáni hétfő kirakóv., virágvasárnap Rogaten., aug.
Lörinc, adv nr. vasárnap és nov. Márton-nap elötti
csütör. baromv., a 3. nap utáni hétfőkön kirakóv.

.0

Báta (Tolnam.), apr. 9. és okt. 15. magába foglaló
hét hétfőn. .

Bátaszék (Tolnam.), márc. 19., jún. 16., szept. 24. és
okt. 28. megelőző hétfőn.

Báté (Somogym.), márc. 10., máj. 25., aug. 29. és
okt. 9.

Bátka (Nógrádm.), máj. 20., szept. 29.
Bátorkesz (Esztergomm.), jan. 25., máj. 4., júl. 2.,

szept., 14., nov. 11. országos vásárok.
Battonya (Csanádm.), virágv. el. 2. hét Péter-Pált

megelőző vasárnap és Dömötör nap elötti hét.
Battyánd (Vasm.), júl. 10:, szept 10. ha e napok

ünnepre esnek, az utána követö hétköznapokon,
máj. 28. és nov. 10. .

Battyánfalva (Vasm.), márc. 26., pünkösd elötti
kedd, júl. 2., aug. 16., okt. 8.

Bavaniste (Temesm.), máj. 22., okt. 26.
Bazin (Pozsonym.), febr. Dorottyanap utáni szerda,

ápr. husvéti ünnep megelőző szerda,jún. apünkósdi
ünnep. megelőző szerda, júl. Magdolna után, aug.
Szt. - Agost után, okt. Ferenc után, nov. Katalin
után mindig szerdai napon. Minden szerdán heti-
vásáro . .

Beél, márc. 1., jún. 1., szept. 1. és okt. 1. hetében
kedden és szerdán.

Becsehely (ZaIam.), márc. 19., máj. 11., szept. 1.,
okt. 13.

Bécz (Somogym.), máj. 23., okt. 4.
Beczkó, Szt.-Gergely napja, keresztjáró napok, Péter

és Pál, István és Katalin napja előtt kedden.
Béga-Szt.-György Szt.-Gy. előtti jún. 20. és Szt.,..

Mihály utáni vasárnap.
Békés, márc. 24., jún. 20., szept. 29., vasárnap vagy

megelőző vasárnapon.
Békéscsaba, márc- 3., júl. 1., okt. 26., dec. 2-ik

advent vasárnap.
Béla (Szepesm.), jan. 15-16., ápr. 16-17., máj.

28-29., júl. 16-17., szept. 24-25., nov. 26-27 .•
dec. 17-)8.

Béla (Uj-, Szepesm.), febr. 2., pünkösd keddjén,
nóv. 19.

Belényes (Beled), ó-naptár szerint Gyertyaszentelő
BOldogasszony, Szt.-György, Szt-Illés és Demeter
hetében csütörtök és péntek.

Bellatincz, jan. 20., február 21., ápr. 25., jún. 27.•
júl. 15., nov. 5.

Béltek, 1. Kraszna-Béltek.
Bellus, febr. Máté, ápr, utolsó szerda marhavásár,

a következő csütörtök kirakóvásár jún. Fülöp-
Jakab, aug. "Urszine változása", okt. Simon
Juda.

Beodra, máj. 6., szept. 8., nov. 1. vasárnapon.
Berczel (Szabolcsm.), febr. 16., jún. 2., aug. 24.,

okt. 15.
Bereczk, jan. 25., aug. 7., szept. 26. .
Beregszász, virágvas. el. héten szerdán és csüt-

pünkösd el. másfél héttel szerdán és pént., Pád,
Antal napja után követk. héten, Bertalan nap
het., Mindszent és Lucza nap hetében mindig
szerdán és csütörtökön, szept. 15-ét mag. fogl.
hét szerdáján orsz. sertésvásár.

Berencs (Szabolcsm.), júl. 2., dec. 18.
Berettyóujfalu, ápr. 24., aug. 15., okt. 9-ikét mege-

lőző és jún. 21. mag. fogl. héten szerdán és
csütörtökön.

Berkenyes, é-naptár, Péter és Pál napján.
Berkesz, Vizkereszt ápr. 24., jún. Szt.-János és.

nov. Lukács utáni pénteken.



Berki (Somogym.), Husvét utáni kedd, június 27.,
aug. 10., szept. 25. '

Berethalom (Bírthalmj., ápr. 17., dec. 17..
Berzencze, Fekete vasárnap utáni hétfőn, jún. 13.,

aug. 10, dec. 28.
Borzászka (Szörénym.), május 26-27., [ul, 25-26.,

okt. 6-7. és nov. 7-8.
Berzevicze, Bálint"napján, Husvét, Pünkösd, Ber-

talan, Mindszent és Karácsony nap előtti szerdán.
Berzova, március 21., július 6., október 26. meg-

előző vasárnap.
Beszterce' (Besztercenaszódm.), Hamvazószerda

utáni vasárnap, hétfőn és kedden orsz. állatvásár,
május 17---18., Bertalan utáni és Katalin előtti
szerdán. Marhavásár 3 nappal előbb.

Beszterce (Vág), január 3-7., április 11-15., június
13-17., augusztus 8-12., szeptember 19-23.,
november 8-12. •

Besztercebánya, január 25-27., május 7-9., nov.
.29-30., dec. 1. és 2.

Bethlen, április 5-6., Pünkösd utáni vasárnap' és
hétfőn, Kisasszonynap előttí és Katalin utáni
vasárnap és hétfőn.

Bethlen-Szt-Míklós, ápr. 25., szept. 21., dec. 13.
Bezdán, márc. 15., júl. 16., szept. 29. és nov. 19.

napját megelőző héttőn.
Bicske, jan. 25., mái. 3., szept. Szt-Mátéevangelista,

júl. Jakab nap hetében kedden és szerdán.
Bikszád (Szatmárm.), júl. 12., aug. 25., szept. 19.
Billéd, márc. 26., jún. 15., okt. 8. vasárnap, vagy

megelőző vasárnap. .
Bilke, május 20-21., július 17-18., augusztus 14-

15., szeprember 20-21.
Birkis, jan. 28., ápr. 6., görög Pünkösd utáni vas.
Bittse (Trencsénm.), Pál fordulása, Fülöp, Pünkösd, .

Jakab, Boldogasszony és Mindszentek utáni hét-
főn, előtte csütörtökön marhavásár.

Bicske (1. Tápióbicske).
Bobró, febr. 6., május 1., július 2'4.,nov. 6.
Bocskó (Zemplénm.), június 19., szeptember 8.
Boldogfalva (Őralja), ó-naptár szerinti virágvasár-

nap, szeptember 20.
Bodon (T.-Aranyosm.),Pünkösd utáni szerdán.
Bodókőváralja, február 16., május 26., augusztus

I l.; november 11. .
Bodajk, újév után, június 29-ike után, Szt.-Mihály

napja utáni hétfőn. .
Bodrogkeresztur, febr. 20., jún. 5, aug. 28., nov.

27. Ha e nap ünnepre esnék, megelőző hétfőn.
Bodzásujlak, január 18., március 24., július 14.,

október 17., december 21.
Bogdány, márc. 12., június 24., október 4., decemb.

6. hetében szerdán. .
Bogsánya (1.Németbogsán).
Bóka (Horvát.), szept. 15. vasárnap vagy a meg-

előző vasárnapon.
BOldogasszony, Gyertyaszentelő; Pünkösd első hét-

főjén, Nagyboldogasszony és Boldogasszony be-
mutatása első hétfőjén.

.Boleraz, márc, 19., jún. 8., szept. 4., dec. 23.
Bolkács, március 18., november 9.
Bonczhida, Laetare utáni napon, június 30. és

október 21.
Bonyha, Hamvazó-szerda utáni nap, Pünkösd utáni

szerda, szept. 27-30.
Bonyhád, március 6., május 1., július 10., szept. 4.

magában foglaló és december 8. első héten
'hétíőn és kedden.

Borgóprund, ápr. 14., okt. 30., marhavásár 2 nappal
előbb.

Borosjenő. ker. Szt-János napja, Szt-Illés hete és
Paraszkeva napja .előtti vasárnap ó-napt, szerint.

Borossebes, Szt-György hetében, Szt-Mihályheté-
ben szerdán, 6-naptár szerint Miklós (december
15.) hetében szerdán.

Borostyánkő (Vasm.), bőjt 2. hétfőjén, május 3.,
június 10., szeptember 14-16.

Borsa (Kolozsm.),febr. 24., máj. 6., okt. 4.
Borzás, április 24.
Bozók, május 5., augusztus 30., december 11.
Bozovics (Krassószörénym.), jan., ápr., okt. hó 1-só..

keddjén és a gör.-kel. áldozócsüt. első kedden.
Bő, február 6., május 9., augusztus 10., október 4.
Bögöz, Laetare utáni csütörtök.
Böhönye, március 19., június Urnap utáni napon,

július 20., augusztus 21.
Böős, jan. 14., márc. 24., május 1., aug. 6., okt. 28.

heteiben, csütörtök.
Börsöny (Pílsen-, Hontm.), január 1., június 18.,

augusztus 6., október 18.
Bözöd, június 2., október 3. és december 13.
Brád, március 20., június 2., szeptember 29., dec.

16. napja előtti csütörtök.
Brassó, Urnap után, Lukács utáni csütörtök, pén-

tek és szonibat.
Brezova, Vízkereszt után, Hamvazó-szerda első hét-

főjén, Nagycsütörtök, Pünkösd, ker. Szt-János
hétfőjén, István kírály, Máté és Imre utáni hétfőn.

Breznóbánya, Laetare utáni hétfőn, Pünkösd élsö
szerdáján, aug. 16. utáni hétfőn, nov. 30.

Broczkó, jan. Remete' Antal, márc. József, aug.
Nagy Boldog-Asszony, nov. Mártonnapokat meg-
előző kedden.

Brulya, március 3., 'október 20.
Budapest, balparti rész: (IV-IX. kerület) március

2. vasárnapján (József), május utolsó vasárnapján
(Medárd),augusztus 3-ikvasárnapján (János lefej.),
november l-ső vasárnapján (Lipót) kezdődik és
tart 14 napig. Az előtte való héten az elóvásár
tartatik. Jobbparti rész: (I-ll. kerület). Négy
országos vásár, a balparti vásárok után egy
héttel s egy hétig tartanak; lll. kerület febr. 16.,
május 25., auguszt. 15., novemb. 1. - A marha-
és lóvásárok a vásár második hetében, vasárnap
tartatnak. Ezeken kívül Szt.-György előttí vasár-
napon, valamint október első hetében vasárnap,
hétfő és kedden, még további két országos ló-
vásár.

Butka, úgynevezett Pünkösdi vásáro június 2., aug.
28."október 4.

Buttyin (Temesm.). ápr. 24., június 24., október 15-
és november 30. Ha e határnapokra róm. kath.
vagy óhit. sátoros ünnep esik, egy héttel később.

Buttyin (Aradm.), ó-naptár Gyertyaszentelő, Urnap,
Szt.-Jáhos Fejvét és Karácsony előtti héten; a
vásárok a nevezett napokhoz legközelebb esó
(előző vagy következő) hétfőn tartatnak.

Bur-Szt-Győrgy, ápr. 24., augusztus 16., Karácsony
előtti hét keddjén.

Bur-Szt-Míklós, április 5., szeptember 21. és dec.
8. utáni kedden. '

Buza, január 19., április 29., [úlíus 27., október 25-
Buziás, január 23., április 24., július 25., október 1.
Bükösd (Somogym.), augusztus 5., N.-Bold.-Assz.

utáni vasárnap.
Bükösd (Baranyam.), március 25., Szt-Háromság

utáni hétíőn, október 4., november 11.



Ü, febrár 16., április 28., jún. 8., aug. 21. Ha e
napra ünnep esik, a rákövetkező napon.

abrendek, (Zalam.), június hó első hétfőjén,
csonka csütörtökön, aug. 10., Lőrinc napján, ha
vasárnapra esik, az ezt követő hétfőn.
sacza (Trencsénm.), Virágvasárnap után, Szt.-Há-
romság vasárnap, Bertalan napja utáni hétfőn,
december 21.

Csákány (Sornogym.), augusztus 15.
sákány íVasm.), február 25., máj. 2., június 8.,
augusztus 6., szeptember 8. és 29., novemb. 25.

Csákgorbó, ó-naptár szerint, Pünkösd utáni Szt>
Mihálynapon és Húshagyó előtti hétfőn éskedden.

Csákova (Temesrn.), é-naptár szerinti nagyböjt
kőzepe, június 29., aug. 15., ó-naptár szerint Szt,-
Mihály nap, új naptár szerínt Szt-Márton nap.

Csáktornya, február 3., Virágvasárnap utáni hétfőn,
június 30., augusztus 3., október 13., nov. 25.

Csákvár, Oculi vasárnap utáni hétfőn, Rogate
vasárnap után és Anna hetében hétfőn és kedden
és december 6-a hetében hétfőn és kedden.

Csanád (Szerb- és Ném-), márc. 16., jún. 20., okt.
16., dec. 10. vasárnap vagy a megelőző vasárnap.

Csanád, febr. 14, máj. 7., okt. 16., nov. 11.
Csantavér, máj. 1. és szept. !M. elötti héttőn.
Csap, márc. Gy.-Oltó-Bold.-Assz. napja előtt szer-

dán, jún. 8., István király és Bold-Assz. fogant.
elötti szerdán j ezenkívül január 25-e, október
18-ika elötti szerdán marhavásár.

Csatád, márc. 12., május 1., okt. 15.
CSéffa,ápr., aug. és dec. hó első csütörtökjén.
:.csege (Hajdum.), ápr. 12., július 1., szept. 20. és

november 15. e!őtti hétfőn.
Csejthe (Nyítram.), Máté, husvét, Rogate, László,

Szt-János lefejezése napján, Orsula, Tamás
elötti hetek csütörtökén. A kirakó vásár előtti
napon marhavasár.

Csenger, január 25., febr. 24., március 19., ápr. 24,.,
május áld.-csüt., június Úrnap, júl. 22., aug. 20.,
szept. 29., okt. 28., nov. 19. utáni pénteken és
december 25. előtti pénteken.

CSépa, április 12., július 12., szept. 5., decsmb. 18.,
vasárnap vagy előző vasárnap.

Csepin, május 20., november 11.
Csepreg, Hamvazószerda utáni csütörtökön, Nagy-

péntek, ~Exaudi, jún. 29., júl. 22., szept. 29.,
Karácsony előtti csütörtökön.

Csermő, Virágvasárnap, Péter-Pál után vasárnap
ó-naptár szerint Demeter nap utáni vasárnap.

Csernátfalu, május 4., szeptember '20.
Csernek (Vasm.), máj. 15., jún. 28., nov. 6.
Cseszte (Schattmannsdorf), Oculi vasárnap, febr.

24., jún. 29.
Csesztreg, jan. 19., máj. 16., aug. 25., okt. 31.
Csetnek, Gergely, Orbán, Ilona, Sírnon nap hetek-

ben hétfőn.
Csikkarczfalu, Bőjtelő hétfő, jún. 24., okt. 16~
Osikszereda, Septuagesima utáni pénteken, Aldoz6

csütörtök utáni napon, júl. 13., szept. 29" meg-
előzőleg 3 napig állatvásár.

Csiklovabánya (Kr.-Szörénym.), július 2.
Csik-Szt.-Domokos, március 19. és október 10.
Csik.-Szt.-György, Virágvasárnap utáni hétfón,

Karácsony előtti hétfőn.
Csik-Szt.-Márton, május 3., november 9.
Csikszépviz, jan. 7., ápr. 14., jún. 30., szept. 9., a

megelőző napon marhavásár.
Csóka (Torontálm.), Jézus nevenapján, QuasimOÓ(),

Szt.-Háromság napján., Mária nevenapján szep-
tember 29.

Csokmány, január 8., november 13.
Csokonya, febr. 24., Husvét utáni csütörtökön jún.

27., júl. 26., szept. 21. . .
Csongrád, márc. 1.. máj. 1., aug. 25., dec. 10-ét

megelőző vasárnap.
Csorba, jan. Jézus névnap utáni vasárnap, Cantate

vasárnap után, júl. és nov. első vasárnapja
után hétfőn.

Csorna (Sopronm.), január 6., Gergely-nap, Fülöp-
Jakab-nap, Szt.-Iván, Szt.-Mihály és Szt.-Márton
napján. Ha e napok péntek vagy szombatra
esnek, a következő hétfőn.

Csőglef Veszpm.I, márc. 12., jún. 23., okt. 9.
Csököly, jan. 25., N.-csüt., aug. 28., nov. 25.
Csúz (Komáromm.), márc. 12. és okt. 15. hetében
. hétfőn.

Csurog, márc. 4., jún. 1.' és okt. 6-át megelőző
vasárnapon és hétfőn.

Csurgó, Husvét után, Pünkósd után. kedden, szep-
tember 1.

Csütörtök (Pozsonym.), febr. '5., máj. 3., júl. 3. és
okt. 21. hete csütörtök.

Csütörtökhely. Pünkösd utáni kedden Simon-Judás
előtti vagy utáni kedden.

Czecze, Fekete vasárnap utáni hétfőn, Lőrinc nap
és Miklós nap utáni hétfőn.

Czege, február 19., május 22., október 9.
Czegléd, január 15., április 19., július 22., novem-

ber 1. napját megelőző vasárnap és hétfőn.
Czernya (Magyar-Német.) (Torontálm.), máj. 24.,

aug. 21. okt. 24. Ha az illető határnap , hétköz-
napra esik, a vásár amegelőző vasárnap tartatik.

Czibakháza, márc. 31., máj. 30., szept. 15., nov. 18.,
vasárnap és hétfőn vagy az előtte való vasárnap
és hétfőn.

Cziffer, márc. 19., jún. 14., szept. 29., nov. 22.
Czirkov!ány (Zaíam.), Szt.-Lőrinc napján.
Czrepaja (Torontá1m.), ápr. 4-6., szept. 8,-1:0.

Dá1va, május 4., október SO.
Dabas (Pestm.), febr. 18., máj. 1., aug. 3., nov. 1.

előző vasárnap és hétfőn. .
Darány, március 9., augusztus 18., november 5.
Dárda, már. 27. napját mag. fogI. hét hétfőn, máj.

Keresztjáró hét hétfőn, Bertalan napot és Mind-
szent napját mag. fogl. hetek hétfőjén.

Daruvár (Kr.-Szörénym.), március 10., június 10.
Debelyácsa, március 19., szeptember 1.
Debreczen, ll. Remete Antal, Szentgyörgy, Nagy-

boldogasszony és Dénes napokról nevezett orsz.
vásárok 9 napon át tartatnak, még pedig a
következő felosztással : A vásár ugyanis Ient-
nevezett határnapokat megelező hét hétfőjén
kezdődik és pedig nyers terményekre és ipar-
cikkekre nézve ez egész 9 nap alatt j ezenkívül
az első héten csütörtökön és pénteken juhvásár,
szombaton és vasárnap sertésvásár, a második,
t. L az illető határnapot magában foglaló
hétnek hétfő és kedd napjain pedig marhavásár
is tartatik, a hortobágyi. pusztán jún. 20-án
országos állatvásár.

Deés, márc. 1., jún. 1., aug. 20. és dec. 13-át mag.
Iogl, hetekben kedd, saerda és csütörtök.

Deklezsin, [üníus 18., aug. ~1.
Deliblat, április 6., szeptember 10.
Dengeleg (Szatmárm.), március 30., szeptember 1'7.



Derecske (Biharm.), jan. 15., ápr. 24., aug. 15. és
okt. 15. magába foglaló hét előttí pénteken.

Derecske 1'sopronm.), márc.l:d., jun. 24., nov. 30.
Deregnyő (Zemplénm.), jan. 11., szept. 6., dec. 6.
Detta (Temesm.), márc, 24., jun. 15., szept. 12. és

nov. 30.
Dettva (Zólyomm.), lásd Gyetva.
Déva, [an, 14., máj. 13., aug. 3., okt. 30., meg-

előzőleg 3 napon át marhavásár.
Déva-Ványa, jan. 17., ápr. 15., [ul. 5., okt. 12.

Ha valamelyik vásár a hét köznapjaira esik, az
előző szombaton és vasárnapon tartatik.

Devecser, január 25., május 1., augusztus 6. és
november 1. napja előtt hétfőn és kedden.

Dévény (Pozsonym.j." január 2.-3., május 1.-2.,
[unius 25., augusztus 10.-11., október 18.

Dézna (Aradm.), március 19., május 14, szeptember
10" ünnepnap esetén a következő hétfőn.

Dezsér, május 1., augusztus 6., november 1.
Díoső-Szt-Márton, március 1., május 1., julius 24.,

október 15., megelőző 3 napon át marhavásár.
Diószeg IÉr-, Biharm.), február t-sö hetében, március

3-ik .hetében, május l-ső hetében, julius 2-ik
hetében, szeptember 2-ik hetében, december 2-ik
hetében, szerdaí napokon.

Diószeg (Pozsonyrn.i, január Jézus nevenapja, április
Szt.-György, julius Margit, november Márton napok
előttí csütörtök.

Disznód. junius 30., augusztus 29.
Ditró, lásd Gyergyó-Ditró.
Dívény (Nográdm.), január 2., május 1., [unius 24.,

augusztus 10., október 18.
Dluha (Árvam.), január 1., március 1., junius 1. és

október 16. követő első héttőn.
Dob (Tísza-), január 15., április 17., augusztus 7.,

október 4. hetében hétfőn.
Dobra (Hunyadm.), május 5., ó-naptár szerint.

Pünkösd után 2-ik héten csütörtökön, szeptember
20., november 7.

Dobra (Vasm.), Szt.-István utáni és november 1.
után első hétfőn.

Dobra (Nagy-, Zemplénrn.), január 2., Husvétkedd.
julius 10.. augusztus 16., november 5.

Dobricza, május 3.-5., szeptember 23.-25.
Dobsina (Gömörm.), Péter, Péter székfoglalása ;

Pongrác, Mária fogant.
Dobronya (Zólyomm.), márc, 1., máj. 15., szept. 20.

és nov. 5.; ünnep esetén a következő napon.
Dobronak (Zalam.), Urnap után hétfőn, julius 25.
Dognácska (Krassóm.), szeptember 18.
Dolha, május 15.--16., julius 25.-26., augusztus

28.-29., október 25.-26.
Dolova, március 21., október 11.

. Domasina, január 1., gör. szert. Virágvasárnap,
julius 17., november 20.

'Dombó, az ó-naptár szerint vízkereszt után és
Szt.-György után hétfőn és kedden; é-naptár
szerint Panteleon és Lukács hetében hétfőn és
kedden.

Dombóvár (Ó-), vizkereszt utáni hétfő, Szt.-Győrgy,
Szt.-Péter napja, november 30.

Domanizs (Trencsénm.), február 1.-0., március
22.-26., május 9.-14., julius 5.-9., augusztus
9.-13., szeptember 13.-17., december 22.-26.

Dorog (Hajdum.), február 8., julius 29. és november
11. hetében csütörtök.

Dorozsma (Csongrádm.), április 7., junius 29., szep-
tember 16., december 8. előtt vasárnap.

Dökrőköz (Tolnam.), Virágvasárnap előtt, István
király utáni hétfőn.

Drág (Kolozsm.),julius 6., augusztus 18., november 7.
Dragomérfalva, ó-naptár szerint vizkereszt előtt,

uj-naptár szerint Szü-György nap előtt, ó-naptár
szerint Péter és Pál után, é-naptár szerint Szt.-
Mihály után első hétfőn.

Drassó János fejvétele napján, szeptember 9.
Dubnicza (Trencsénm.), február 12.-13, április

28.-29., julius 24.-25., szeptember 29.- 30.
Dubrava (Líptóm.), május 10., julius 26., szeptember

29., december 6.
Duna-Adotry (Fejérm.), április 2., junius 16., szep-

tember 15., november 24.
Dunaföldvár, március 25., Pünkösd és augusztus 20.

és november 1. követő héttőn.
Dunapataj, február 19., április 14., junius 29., október

4. és december 13. előtti vasárnap.
.Dunapentele, Szt.-György napot, Szt.-Háromság

vasárnap, Kisasszonynapi hét hétfői napján és
első Adventvasárnap utáni hétfőn.

Dunavecse, február 14., május 6., julius 26., szep-
tember 29., megelőző vasárnap és kedden.

Ecséd (Hevesm.), március '4" december 43.
Ecsel (Etzeldorf), február 14., április 24., augusztus

11., december 6.
Edelény (Borsodm.), január 15., április 15., julius

15., október 15.
Egbell, Szt.-György, Pünkösd, Szt.-Mihály és Katalin

hetében csütörtökön.
Eger, Vizkereszt utáni hétfőn, május Pongrác nap

hétfőjén, julius Sarlós Boldogasszony után hétfón,
szeptember 29. 3 napon áto

Egerág, április 5., október 11.
Egerbegy (Tordarn.), március 19., november 15.
Egerhát, január 1.-2., március 28.-29., julius 31.,

augusztus 1., szeptember 19.-20.
Egervár, március 19., november 25.
Egyed, május 1., október 20., ünnep- és vasárnap

esetén utáni hétfőn.
Elek, március 15., junius 15., október 15. előtti

vasárnapokon.
Elesd, február 25. hetében szerdán és csütörtökön,

Alajos előtt, Máté és Luca hetében csütörtökön
és pénteken.

Előpatak. augusztus 17.-19.
Enying (Veszprémm.), február Sexagesima vasár-

nap; junius Margit, szeptember Kisasszony,
december Aprószentek hetében hétfőn.

Enyiczke, április 24., julius 7., szeptember 14."
december 21-ét magába foglaló hétfőn.

Eperjes, kirakóvásár január 28., 29., 30., május 6.•
junius 17.-19., augusztus 12.-14.; szept. 16.,
nov. 25.-27., marhavásár jan. 25., máj. 3., junius
14., augusztus 9., szept. 13., nov. 22. Böjti vásár
minden hétfőn március 11., 18., 26., április 8.,
15., [ul. 16. - Havi marhavasár jan. 7., febr. 4.,
március 4., április 1., máj. 20., [un. 3., julius 1.,
augusztus 19., szept. 2" okt. 7., nov. 4., dec. 2.,
Gyapjuvásár: május 13., 27., szeptember 8., 29.

Ercsi, április Leó és Szt -Míhálynap hét hétfőn, és
kedden.

Erdőbénye, január 28., április 24., október 28:, Ha
e napokra ünnep esnék, előtte héttőn.

Erdőd, Iebrnár 2. után, husvét előtt, pünkösd előtt,
Sarló Boldogasszony után, Kereszt felmagasztalás
után, Mindszent után és Miklós után csütörtökön.



Erdő-Telek, április 1.--2., október 15.-16.
Erdőszáda, március ésjunius első hetében, augusztus

3-ik és november 2-ik hét pénteki napon.
Erdövég, április 9., szeptember 28.
Erked, április 24., október 16.
Erd (Hamzsabég),május első hétfőjén,' augusztus 10.
Ér-Mihályfalva, március 14.-15., junius 27.-28.,

szeptember 6.-7., december 10.-11.
Érsekujvá.r, Mátyásnapi, Virágvasárnap, Pünkősd

előtti hét, keresztelő Szt.-János, Dömötör, Szt.-
István, Kelemen és .Lucza hét szerdán.

Erzsébetváros, január 27., Gyümölcsoltó Boldog-
asszony utáni nap, julius 5, szeptember 21.,
november 20., megelőzőleg 3 napig marhavásár.

Esztergom, március Gergely,május Orbán, augusztus
Lőrinc, október Simon Juda hetében, mindig
hétfőn és kedden.

~ Etéd, február 3., április 4., Szt-Háromság utáni
hétfőn, szept. 29. megelőző 3 napig marhavásár.

Ettyek, május 9. és 10-én, szeptember 9. és 10.
napokat magába foglaló szerdán és csütörtökön.

Farkaslaka, május 8., augusztus 19.,november 12.
Farkasd (Nyitram), Ni-Károly, Úrnap, Ilona, Bor.

Károly és Borbálya hét keddjén, ünnep esetén
hétfőn. Előtti nap marhavásár. .

Fazékíalva, julius 4., október 24.
Facset, ö-naptár , szerint Vizkereszt, , Szt.-Tórlor,

Virágvasárnap, Aldozó Csütörtök, Péter Pál, Nagy-
Boldogasszony, Demeter, Míklós. ,

Fegyvernek (Puszta), március 1., junius 1., szep-
tember 12" november 20., vasárnap és héttőn.

Fehérvár, lásd Gyulafehérvár.
Fehérgyarmat, február 2. utáni héten, Husvét előtti

héten, Pünkösd előtti héten, junius 28. hetében,
szeptember 29. hetében és Karácsony előtti
héten mindig héttőn.

Fehértemplom, március 5.-7., junius 20.-23.,
október 15.-18.

Fehértó (Uj-, Szabolcsm ), január 28., [unius 8.,
augusztus 26., november 20. hetében csütörtökön.

Fekete-Ardó, január 20., március 19., Urnap, julius
22., szept. 21., nov. 30., megelőző hétfő, kedd.

Feketehalom (Zeiden), április 25., szeptember 30.
Feketehegy (Bácsm.j, május másodikán, október

utolsó hétfőn.
Feketetó, Pál fordulat előtt, Vince, apostolok osz-

lása és Gál apát utáni hétfőn.
Feledé, február 10.-11., május 4.-5., szeptember

9 -10., december 4.-5.
Felek, augusztus 13. ,
Felka, Pál fordulat utáni hétfőn, Nagyhét hétfőjén,

[unius Medárd utáni hétfőn, szeptember Szent-
Mihály utáni hétfőn.

Felkenyér, Husvét utáni pénteken és december 8.,
é-naptár szerint.

Felsőbajom, április 1., augusztus 1.
Felsőbánya, január Vizkereszt hetében, Keresztjáró

hétben, julius Apostolok Oszlása és október
Szt.-Ferenc hetében, héttőn és kedden.

Felsődíós, Szt.-Gergely napján, Urnap és szeptember
Mária szent nevenap utáni kedd, Szt.-Tamás nap.

Felsőlendva. március 28., junius 2D.,augusztus 16.,
szeptember 29., november 30.

Fe1sőlövő(Vasm.), Hushagyó hétfőn, Pünkösd előtt
hétfőn, szeptember 20., november 19.

Felsőeőr, Nagy-Bőjt 2-ik hetében, Husvét utáni
2. szerdán, Portiunkula és Demeter hetében
szerdán,

Felsőpetrócz, junius 4., julius 4., szept. 8., okt.28.
Felsőpulya, a bőjt közép hetében csütörtökön

Pünkösd, Nagy-Boldogasszony és november 11:
előtt csütörtökön.

Felsőszegesd, március 30., julius 2. utáni hét~n,
szepternber 8., november 25.

Felsősurány, márc. 19., máj. 1., aug. 12., okt. 26.
Felsőszenicze (Nyitram.), márc, 24., máj. 5., [unius

19 , jul. 14., aug. 24., szept. 29., nov. 24.
Felsőszi!vágy, január 21., március 8., junius 23.,

szeptember 13.
Felsőszölnök (Vasm.), január 1., május 1.,-junius 1.
Felsővadász. március 25. utáni hétfőn, junius 24.,

Orangyal vasárnap utáni hétfőn, október 26.
Felvincz, Oculi vasárnap utáni hétfőn, junius 8.,

aug. 23. és nov. 19. megelőző 3 nap marhavásár.
Félegyháza (Kiskun-),január 20., március 19.,május

27., augusztus 18" október 4. Ha vasárnapra
esik az előtti napon.

Fényszáru (Jász-), március 12.-13., május 12.-]3.,
julius 29.-30., október 24.-25.

Fertő-Szt.-Mlklós, Bőjt 3-ik hétfőjén, Pünkösd után
kedden. Máté és Míklós utáni napon.

Fogaras, Pünkösd utáni csütörtök, szeprember 9'Jdecember 6, Minden vásár 4 napig tart; az illeto
nap előtt két napon baromvásár. '

Forró, január 10.,' április 25., augusztus 15., okt. 4-
Földeák, Mátyás nap, "CantateM és "ŐrangyalM

vasárnap és Boldogasszony fogantatás el. hétfőn.
Földvár (Maríenburg),március 25., december 14.
Földvár (Bácsm.l, március 22., május 22., augusztus

21., ha ünnep vagy vasárnap elótti napra esik
az elező hét vasárnapján.

Frányova, május 13., [ul, 13., október 30. vasárnap.
Fráta, lásd Magyar-.
.Futak (Ó-, Bácsm.), márc. 31., jun. 16., augusztus

17., november 6. vasárnap.
Fülek, február 6.-7 .., május 24.-25., nov. 18.-t9.
Fülőpszállás, április 8-9., junius 17.-18., szep-

tember 5., december 6.
Füred (Balaton-), január 14., április 15., julius ti.,

szeptember 11.
Füred (Ttsza-', január 4., április 15., augusztus 4.,
. október 3. hétfőjén vagy előtte hétfőn. .

Füzesabony, 'március 12., junius 12., szeptember
12., december 12. hétfőn vagy előtte hétfőn.

Füzes-Gyarmat, március 29.-30., junius 10...•..11.,
augusztus 25.-26., október -24.-25.

Gábolt6, január 10., március 12., május 2IS..
julius 15., szeptember 29., november 11. Ha a'
határnap szombatra esik, a követő hétfőn tartatik.

Gajár, Laetare, Exaudi vasárnap, Urnap és Bertalan
után hétfőn, Mindszent és Boldogasszony fogaD-
tatása után hétfőn.

Galambok, február 16. és aug. 2-a előtti hétfón.
Galantha, Gergely hetében, Pünkösd előtt, István

Király után és Advent első hetében hétfőn és
kedden.

Galgócz (Freístadt), Szt.-Pál megtéritése. Laetare,
'Husvét, Szt.-Fülöp, Pünkösd, Péter-Pál, Szent-
Lőrinc, Szt-Míhály, Mindszent, Tamás hetében
csütörtökön és kedden marhavásár ; minden
marhavásár után követő hétfőn, kedden kirakóv.

Garam-Szt.-György, György után április 25-én és
október 9-ike utáni héten hétfőn és kedden.

Garamszőllős, február 2., március 19., junius 24.,
szeptember 14., december. 4. hete szerda.
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Gattata (Ternesm.), január 20., április 20., julius 20.,
október 20. . .

Gács (Nógrádm.), Jézus nevenapja utáni hétfő és
kedd; március 18.-19:,' november 4.-5.

Gácsváralja, január 7., február 8., május 6., julius 1.,
. augusztus 26., szeptember 30.

Gálos, Husvét után és Urnap után következő
hétfőn, december 21. .

Gálosfa, március 12., május 16., julius 3., augusztus
21., szeptember 21.

Gálszées, január Rem. Antal, március Gergely,
május Zsófia, julius Mária Magdolna, szeptember
Mihály, november Márton napon.

Gelej, április 24. és nov. 19. hetében keddi napon.
Geletnek, január 22-e, április 24-e, junius 24-e,

november ri-e előtt héttőn és kedden.
German (Temesm.), julius 26., augusztus 20.
Gerend, julius 26., október 7. .
Gernyeszeg. jan. 14., május 15., aug. 16., nov. 19.
Gesztely, január Pál fordulat, április Gyula, [unius

Péter-Pál, október Ikmeter hetében kedden. .
Girált, január 8., április 17., julius 29., október 12.
Gnezda, Vizkereszt utáni hétíőn, Farsang utolsó

hétfőjén, •Laetáre" vasárnap és Cantate 'után,
Szt.-János előtt, Bertalan, Szt.-Mihály, Míndszent
után és Tamás nap előtt héttőn.

6:oroszló (Nagy-), ó-naptár szerint Péter fogsága
elötti, Húshagyó elótti, Jeremiás előttí, Urszíne

. változás elötti, Gábor. és Mihályelőtti napon.'
Gödöllő, május 20., junius 29., október 1., december

13. követő héttőn. .
Gödre, március 19., julius 22., szeptember 21. után

és november 5. megelőző hétfő.
Gölniczbánya, Fekete vasárnap utáni kedden,

Keresztelő Szt..János előtt kedden, szeptember
első hetében hétfőn. és december 1l.-12.-én.

Göncz, január 23., március 29., junius 19., augusztus
19., december 9.

Görcsön (Szilágym.), március 19., jnnfus 24., szep-
tember 21., november 25.

Görcsöny (Baranyam.), február 24., május Z5.,
augusztus 24., november 5. .

GÖrgény-Szt.-Imre, május 5.
Gtenitz, január Jézus ww-eoopJa, május Zsófia

napja, julius Apostolok Oszlása napja, nov-ember
Katalin után hétfőn.

Guta, január 1., Judica V8IiltÍl'nftP, junius 1a., seep-
tember 21. hete héttőn.

Gyanafalva, február N., május 1:':', augusztus !S.,
november 25.

Gyalakuta, január 25., [unius 12., november !5.
Gyarmat, lásd Balassa- és Füzesgyarmat.
Gyarmatha, január 16., május 16., október 26-
Gyeke, julius 6. .
Gyergyóalfalu, február 24., október 31.
Gyergyóditrói, febr. 3., máj. 1., ju!. 17., D<>V. 25.
Gyergy6-Szt.-Miklós, Virágvasárnap előttí nap, junius

15., szeptember 7., december 13. M~
3 napig állatvásár.

Gyéres, február 3., julius 8., október 12.
Gyertyámos, ápr. 5., jun. 17., szept. 19. vasérnep,
Gyoma, március 10.-11., junius 1.-2., augusztus

15.-16., november 15.-16.
Gyorok, március 15., szeptember 29.
Gyöngyös, február 2.-3., május 25.-26., augusztus

24.-25., november 19.-20. vasárnap és hétfőn.
Gyöngyösmellék (Somogym.), április 5. és október

5-iki hétfő és kedden.

Gyönk, Hushagyókedd előtt, Pünkösd előtt csütör-
tökön, augusztus és november első csütörtö kén.

Győr, január 18. (Piroska) hét, a Nagy-Hét első
3 napján, az Urnap, julius 22-ike, Magdolna,
végre szeptember 8., (Kisasszöny) és november
25 (Katalin) hetének három első napján .

Gyula (Békésm.), Pál fordulat (január 25.) megelőző
héten "Exaudi" vasárnap, julius 22. és szeptember
8. elötti hétben szerdától vasárnapig.

Gyulafehérvár, Husvét után hétfőn, julius 26.,
szept. 30., dec. 17., 3 nap megelőzőleg marhav.

Gyulakeszi (Zalam. 1, április. 24., junius 4., szep-
tember 8. és 29., november 11.

Hadad, január lS., Gergely, Áldozó-csütörtök,
Szt.-László hetében, Mária Magdolna és Demeter
hetében kedden.

Hadház .Hajdu-), március 12., julius 6., szeptember
21. hetében csütörtökön. .

Hagymáslupos, Gyümölcsoltó Boldogasszony' és
Szt.-Míklós napon.

Hájduböszőrrnény, február 3., április 1., [unius 26.,
augusztus 25. és november 19. hetében hétfőn,

Hajdunánás, március 19., julius 16., szeptember 14.,
december 4:' hetében szerdán.

Hajdusicza, augusztus 25.
Hajós, március 25., jUI\ius .29. és szeptember 29.

utáni vasárnapon.
Halas (Pestm.), március 25., [unius 29., szeptember

1., november 9~ike előtt vasárnap és hétfőn.
Halászi (Mosonm.), február 24., junius 27., augusztus

20. és november 11. utáni hétíő a.
Halmágy, április 12., október 16.
Halmi (Ugocsam.), január 1., március 1., április 24.,

julius 13., augusztus 24., Pünkösd előtti csütörtök,
továbbá november 30. hete hétfő' és keddjén.

Hamzsabég, lásd Érd.
Handlova, január 7. marhavásár, január 14. kirakó-

vásár, február 17. utáni héttőn marhavásár, február
24. utáni hétfőn kírak óvá sár, május 18. utáni
marhavásár, május 25.. utáni hétfőn kirakó, julius
9. előtti hétlőn marhavásár, julius 16. előtti hétfőn
kirakó, szeptember 17. előttí hétfőn marha vásár,
szeptember 24. utáni hétfőn kirakó, november
13. marhavásár, november 20. kirakóvásár.

Hanusíalva, Mátyás előtt, Husvét előtt, Pünkösd
előtt, Szt.-J ános és István király elött csütörtökön.

. Mihály nap, Mindszent és Karácsony utáni
csütörtökön.

Harkány, február Zsuzsanna, április Szt.-GyÖrgy,
, augusztus Vasas-Szc-Péter és december Miklós
hetében eső hétíőn. .

Harczkerek (M.-Tol'dam.), március 9.-12., [unius
29.-30., [ul. 1.-2., aug. 13.-16.; nov. 16.-19.

Barka, junius 29., augusztus 24.
Hatvan, február 2;, április 28., [unius a., augusztus

31., október 2. és novoember 5. hetében vasár-
napon és hétíőn,'

Hápos, máseius 15., december 1~.
Háromfaágarév, már-cius 1., május 6., augusztus 30.,

november 19.
Hátszeg. február 11..-14., augusztus 21.-24. •
Hagyfalu, január 8. és szeprember 29. utáni hétfon,

junius 8. és szeptember 29. utáni hétfőn, junius
. 8. és november ll-ike utáni szerdán.
Hegykő (Sopronm.), Husvét és Szt.-Mihály előtt

hétfón.
Helle, április 22., Husvét után, junius 10., Pünkösd

.után kedden, szeptember 1., október 31.



Herczegszőllős (Baranyam.), május 4., novembe'!'25.
hete hétfőjén.

Hetes, március első hétfője, május első csütörtökje,
junius 3. hétfője és julius 4. hétfője.

'Hetes (Zaiam.), Husvét utáni kedden, Áldozó
csütörtök előtti szerdán, julius 27.

Heves, január 25., április 18., julius 18., október
. 24. hete vasárnap és hétfőn.

.Hédervár, Husvét utáni kedden, Urnap utáni, szep-
tember 8. (Kisasszony) utáni és november 25-ike
utáni héttőn.

Héthárs, Vizkereszt utáni, Virágvasárnap' előtti,
Pünkösd előtti, Sarlós Boldogasszony utáni, szep-
tember 2. utáni és Katalin nap hetében mindig
csütörtökön.

Hibbe (Gaíb), január Pál fordulat utáni hétfőn,
március Gyümölcsoltó-Boldogasszonyután, Urnap
után, Szt.-Egyed után és Mindsz. ut. köv. napon.

Hídalmás. április 5.-6:, szeptember 25.-26.
Hídegkut (Temesm.), jan. 16., máj. 16., szept. 14.
.Hídegkut (Vasm.), Virágvasárnap utáni és Szent-

háromság vasárnap utáni hétfőn, szeptember
Rupert, november Márton nap.

Hídvég (Rába-, Vasm.), Vizkereszt, Virágvasárnap,
Ker.-Szt.-János és Szt.-Ferenc hitv. után hétfőn.

Rimesház. (Baranyam.), Vineze és Teréz hete
hétfőn.

Hochstettnó (Pozsonym.), március 19., [unius 15.,
szeptember 4., december 6.

Hódmezővásárhely, január, Jézus nevenapja utáni
vasárnap és hétfőn, március József, Urnap, julius
apostolok oszlása és október Szt.-Gál nap előtti
vasárnap és héttőn.

Ródos (M.-Tordam.:, január 28., április 1., szep-
tember 21.

lIódság, április 19., szeptember 29.
.Holits (Nyítram.), .Pál fordulat utáni, Laetare utáni

kedd, Husvét utáni 2-ik kedd, Urnap elötti, Szt.-
István, Gallus és Szt.-Márton utáni kedd.

llomonna, február 5.-6., március 20.-21., május
22.-23., [unius 26.-2'7., augusztus 8.-9., szep-
tember 11.-12., október 30.-31., december
19.-20. hetében szerda és csütörtök.

Homoródoklánd, április 28., október 27.; megelőző
3 nap marhavasár. . .

Homoród-Szt.-Márton, február 4., május Hi, szep-
tember 1., megelőzőleg 3 nap marhavásár.

Rorgos (Csongrádm.), február és május második
és november hó harmadik hetében héttőn.

Hosszuhetény (Baranyam.), május 4. elötti hétfőn,
szeptember sz. t felm. előtti hétfőn.

Hosszupereszteg, március 4., május 5" [unius ao.,
augusztus 21.

.Högyész, Pál fordulat, József, Péter és Pál és
Lipót hetében szerdán és csütörtökön.

Hradistye (Nyitram.), julius 15., november 11.
Hunfalu, január 20., junius 29. és október 21. 00te,

csütörtök.
.Huszt, március 2. hete, julius 3. hete, október

l-ső het ének hétfő és keddjén, ó-naptár szerínt
Aldozó cs. nap, Nagy-Boldógasszony nap, továbbá
az o-naptár szerínt Szt.-Mihály napja, mindíg két
napon áto •

1dvor (Torontálm.), május 3., szeptember 23.
Igal (Somogym.), április 24., [unius 24., szeptember

1., október 28.
Jgló (Szepesm.), bőjt közepén, vagyis Hamvazó

szerda utáni 4-Th:hét csütörtökön, }unius 7-ik;i

"hetében. szeptember utolsó hetében, december
első hetében szerdán.

Iharosberény, február 24., május 16., julius 26.,
szeptember 21.

Ikervár, március hó első szerdáján, szeptember 21.
és december 21. előtti szerdán.

Illava, február Dorottya, Gyümölcsoltó Boldog-
asszony, Áldozó csütörtök, junius Urnap, julius
Mária Magdolna, szeptember Máté, november
Mindszent, december Mária fogant.

llonda (Szolnokdobokam.), február 9.-10., május
1.-2., október 15.-16.

Ipolyság, február 24., (Mátyás) előtti hétfőn és
kedden, Gyümölcsoltó Boldogasszony előtti május
25., julius 20., Nagy-Boldogasszony, szeptember

. 21., nov. 5. és dec. 28. előtti hétfőn és kedden.
Iregh (Tolnam.), Balázs Szt.-György, Kisasszony és

Katalin hete hétfőn.
Irsa (Pestm.), február 14., junius 15., szeptember 1.,

december 13. Mindig vasárnapon.
Istvándi (Somogym.), április 27., [unius 8., augusztus

29., október 28. .
Ispánmező, május 20., szeptember 10.
Isztimér, József, Zsuzsanna és Mindszent hete

hétfőn.
Ittebe (Magyar- és Szerb), Szt.-György nap előt;

vasárnap, október 16.
Ivánegerszeg, január 6. utáni szerdán és április,

julius és október hónapok első szerdáín,
Iván (Sopronm.), Szt-Pál, Husvét után 2-ik kedd,

Bertalan nap és Mindszent utáni kedd. .
Izsák, március 1., julius 1. és október elötti vasár-

napon és hétfőn.

Jablonka, jan.20., márc. 1,5.,[un. 20., okt. 25.
Jablonitz, máj., szept. és dec. első kedd napjain.
Jakabfalva (N.-Küküllőm.), április 2?-24., október

26.-28.
Jákóhalma (Jász), március 4., augusztus 30. napján

mindig két napon vasárnap és hétfőn, vagy a
megelőző vasárnap és hétfön.

Jankovic, április 17., julius 26., november 2.
Jamnik (Liptóm.), január 14., április 8., junius 3.,

julius 29.• augusztus 2-1.
Jánk (Szatmárm.), máj. és szept, bó ~ csütörtök.

.Jánosháza (Vasm.), niáreius 19., Pün"kösd előtt!i
hétfő, augusztus 23., november 15.

Jászapáti, febr. 19.-20., jun. 24..-25., szeptember
8.-9. és dec. 3.-4. hét vasárnapján és hétfón.,

Jászberény, máre. 25.-26., máj. 18.-19. auguSZ~1
15.-16., október 4.-5. és december 9.-10.
hetében vasárnap és hétfón.· ,

Jászdósa, január 8., julius 8.. és október m, azon'
vagy a következő vasárnap és hétfőn.

Jaszenova (Temesm.), május 21., október 1t.
Jászladány, január 18., április 5., julius 2 ~I

november 22. hét vasárnap és hétfő.
Jászlajos_mise (Pestm.), május 2()"'át~é8szeptember

15-ét megelőző hétfői napokon. .
Jászó, március 12., május 7., juniU8 17., szeptembef'

27., december 13. '
Jókeő, Szt.-Baláza, Szt.-Háromság, Mária Menybe-

menetele és Szt.-Endre napok utáni hétfőn.
Jolsva, február 8., április 20., junius 23., augusztus

31., november 19. előtti napon. .

Kail (Marostordam.),január 19.-22., május 22.-25.,
október 1.-4.,," .



Raba, február Bálint, [unius Alajos, szeptember
Kísasszöny és november Imre hete szerdán.

Rabold, március 8., augusztus 10.
Radarkut (Somogym.), Istenes János előtti kedd,

Szt.-Iván előtti hétfő, Bertalan előtti hétfő, Imre
előtti hétfő.

Kalocsa, március 19., május 19., [unius l-ső vasár-
nap és hétfőn, augusztus 15., november 15.,
november 30. hetében első 2 napján.

Kamjonka (Szepesm.), január 27., április 27., julius
20., október 20.

Kanak, március 19., szeptember 20.
Kanizsa (Török-), április 29..• julius 1., november 1.,

mindig vasárnapon.
Kapi (Sárosm.),· március 12.
Kapolcs (Zaiam.), május 10., október 28.

°Kapornak (Nagy-), Jézus nevenapja, Fehér vasárnap,
I Szt -Háromság vasárnap, Boldogasszony és Mind-
4 szent utáni hétlőn.
.Kaposmérö, február 10:, április 1., május 18., junius
• 14., augusztus 11., szeptember 30.
• Kaposvár (Somogym.), március 26., junius 29. előtti
4· hétfőn, szeptember 4., november-2.
lKapuvár (Sopronm.), január 25., ut. hétfőn, mareius
* 19. Urnap utáni hétfőn, Terézia, Lucza utáni
• hétfőn.iKaptol, [unius 29.
I Károlyfalva, március 1?-21., [unius 29.-30., julius
il 1., szeptember 29.-30., november 7.-8. .
\ Karajenő (Jász-), április 3., julius 8., október 2.

Karánsebes, február első hetében, május első,
augusztus első és október első hetében, péntek,
szombat és vasárnapon.

Karád, március 12., május 4., [unius 27., szept. 29.
Karczag, Mátyás, Pünkösd, Margit, Szt.-Mihály és

Szt.-András hetében, vasárnap és héttőn. A
Pünkösdi vásár ez ünnep el. vasárnap és hétfőn.

Karmács (Zalarn.), máj. 3-a és nov. 1-e utáni kedd.:
J Kassa, jan. 20., máj. 3., [un. 27., aug. 15., november
'! 19-iki hetében hétfő, kedd és szerda; minden
· hó első szerdáján országos baromvásár.
f Katona, február 1.-3.
~ Katymár (Bácsm.), május 16-a utáni hétfőn, október
P havában Teréz liete hétfőjén,

Kavarszkó, április 16., augusztus 24., szeptember 15.
.;, Naál (Hevesm.), márc. 1. és szept. 3. hétfőjén.
(Kákova (Krassóm.), május 1.-2., november 2.
· Kálóz, február 1., Husvét előtti hétfőn, [unius 27.,

szeptember 26., december 19-ike het. hétfőn.
· Kápolnás (Oláhfalu), június 25.-28.
I Kápolnás (Krassóm.i, január 13., március 21., május
· 5., gör.-kel. Pünkösd hétfőn, julius 6., szeptember
5 20., november 2.0.

Kápolnokmonostor, [unius 1., december 6.
Káposztafalu, Pál fordulat, Fülöp Jakab apostolok

osztása és Szt.-Ferenc hete szerdáján.
Káptalan-Tóti (Zalam.), március 19.
Kászony (Beregrn.), Husvét előtti héten kedden,

Pünkösd elötti héten kedden, julius 25. és
december 6. hete hétfőjén.

iKászonyaltisz; május 1.,. julius 2., november 27.
iKecskemét, március 12., május 10., augusztus 10.,

szeptember 26.) november 25. Az országos vásár
mindig lrétíőn tartatik, ugy azonban, hogy ha a
vásártartásra kijelölt fennebbi napok valamelyike

í vasárnapra esik, akkor a vásár utána következő
1., hétfőn, ha a hét utolsó napjainak valamelyikére
t esik, akkor az azt megelőző hétfőn tartatik.

Kecze (Maros-), május 27., [unius 27., szepternber 1.
Keczel (Pestma, Husvét utáni vasárnap és hétfőn,

Illés és Demeter elötti hétíőn, október 26-át
követő vasárnap és hétfőn.

Kemnicz, május 3., junius 22., október 18.
Kendilona (Dobokam.), január 23., o május 24.,

augusztus 16.
Kercseliget (Somogym.), március 24., május 15.,

augusztus 16., október 15.
, Kerelő-Szentpál, Husvét előtti szerda, ó-naptár sz ..

Nagyboldogasszony napján.
Keresd, január 18.
Keresztur. lásd Bodrogh-, Német-, Szék.-Keresztur.
Keresztes (Biharm.), május 29., szeptember 12.
Keresztes (Német-), Szt.-Háromságvasárnap és Virág-

vasárnap utáni hétíőn, december Miklós utáni
hétfőn.

Kerka-Szt.-Míklós, február 16., április 23., junius 10.•
augusztus 6. utáni keddi napon.

Kernyája (Bácsm.), május 12., október 6. hetében
vasárnap. .

Kertes (Vasm.), Aldozócsütörtök el. nap, aug. 13.
Keszí (Komáromm.), márc. 12., [ul. 26., augusztus,

24., november 11.
Keszthely (Zalam.), január 6., Husvét utáni, Úrnap

utáni, augusztus 10. utáni, szeptember 21. és.
Szt.-Márton utáni csütörtökön. .

Kékkő, január 23., március 13., április 24., Aldozó-
csütörtök, Úrnap, julius 10., szeptember 4. és,
29., november 11., december 4. napokat megelőző-
-szerda és csütörtökön.

Kéménd, Áldozócsütörtök és Erzsébet nap előtt],
szerdán.

Késmárk, Invocate utáni, Trinitatis utáni, szep-'
tember 14. hetében és december 13. hetében.
kedden és szerdán.

Kéthely, Vizkereszt utáni, Adorján nap utáni.
Dömötör nap utáni hétfőn.

Kézdivásárhely, január 3. és május 2. utáni hétfőn
és Simon Juda napja.

Kibéd, február 16., május 19., december 2.
Kiliti (Somogym.), május 2-át és julius 2-át magába

foglaló hét hétfőjén.
Kinizs, január 12., május 18., augusztus 24., október

5., .november 1. .
Király-Darócz, február 2., április 9., május 28..,

julius 23., szeptember 9., november 12., dec. 24.'
Királyfalva, julius 7., november 11.
Királyháza, május 15-ét, [unius 27-ét, augusztus

30-át és november 10-ét magában foglaló hétben
hétfőn és kedden.

Király-Hclmecz, Nagycsütörtök, továbbá [unius 24.•
október 10. és december 13. hete hétfőjén.

Kisbaáb (Nyitram.), julius 31.
Kisbér, április 24. hetében, junius Szt.-Iván nap.

augusztus Nagyboldogasszony nap és november
Szt.-Márton hetek csütörtök.

Kís-Czell (Vasm.), bőjt 2-ik hétfőjén, május 16.•
szeptember 1., október 24.

Kis-Er (Jász-Kun-Szolnokm.), február 8., április 25.•
julius 25., november 11. Ha vasárnapra vagy
ünnepnapokra esnének, a megelőző hétlőn. A

\\'határnapokat megelőző napokon marhavásár.
Kisjenő, Vizkereszt, Szt.-György és Szt.-Mihály

napok előtt vasárnapon. '
Kis-Kend (Kis-Küküllőm.), február 22., november 7.
Kis-Komárom (Zalarn.), Szt.-György, Szt.-Pál és

Katalin előtt hétfőn.



Kís-Kőrös (pestm.), február 24.-25., május 1.-2.,
augusztus 1.-2., október 18.-19. hetében vasár-
nap és hétfőn.

Kis-Marja (Bíharrn.), március 9., junius 12., szep-
tember 11., december 11.

Kis-Mária-Czell, lásd Kis-Czell.
Kismarton, Oculi vasárnap, Exaudi vasárnap, Vasas

Szt-Péter és október 4. után az első hétfői
napokon.

Kismarton-Váralja (Sopronm.), március, julius, szep-
tember és december hónapok első hétfőjén.

Kis-Selyk, junius János nap, november Márton nap.
.Kis-Sink, Laetare vasárna)! után hétfőn.
Kis-Szeben, február 24., április 24., [unius 24.,

szeptember 8., október 26., december 8. kirakó-
vásár. Ha e napok nem csütörtökre esnek, az
előző csütörtökön. Vásár elötti szerdán állatvásár.
Juhvásár: április 24., október 16-át megelőző
kedden. Külön havi marhavasár január, március,
julius és augusztus első szerdáján.í

Kistelek (Csongrádm.), január 13., április 16., julius
7., október 20. előtti vasárnap és hétfőn.

Kis-Terenne, május 1. -2., november 11.-12.
Kis-Ujszállás, marc, 19.-20., [un. 30., szeptember

4.-5., december 13. előtti vasárnap és hétfőn.
Kísucza-Ujhely, február Dorottya előtt, május 8-ika

után, [urrlus 15-ike után, julius Jakab nap előtt,
Szt.-István, Gál és Lucza napok előtt csütörtök
marha-, a reá következő hétfőn kirakóvásár. Heti
marhavasár február 21., 28. és március 7., 14.,
21., 28.

Kis-Várda, március 17., május 23., [unlus 16., szep-
tember 1., november 1. hetekben hétfőn és
karácsonyt megelőző héttőn.

Kis-Zombor (Torontálm.), március 18., augusztus 15.,
október 11.

Klenócz (Gömörm.), február 6., április ~., julius
26., október 26.

Kluknó, Szt.-Anna napján, november 4.
Kóka, február 22., [uníús 22., szeptember 22.,

november 22. hete vasárnap és héttőn.
Kokova (Gömőrm.), január 14.-15., április 3.-4.,

julius 5.-6., október 6.-7. .
Kolozs, február 10., Husvét utáni szerda, szept. 29.
Kolozsmonostor, május 5.. .
Kolozsvár, január 10., március 12., [unius 13., szep-

tember 1., november 2. Juhvásár május 5.
Koltó-Katalín, január 6., április 24., junius 24.,
. szeptember 29.

. Komárom, Fülöp-Jakab, Péter-Pál, Rókus, Szt.-Ferenc
és András hetében és pedig a barom- és elő-
vásár hétfő és keddi napokon, a fővásár szerdán
és csütörtökön.'

Komjáth (Nyítram.), Fáb.-Sebestyén, Gyümölcsoltó
BOldogasszony, Zsófia, Apostolok oszlása és
Dömötör napok hete pénteken marhavásár, a
rákövetkező hétfőn kírakóvásár.

Komlós (Bánát-', március 5., [uníus 15., szeptember
1. vasárnap. .

Kencsó (Barsm.), Husvét utáni kedden és szerdán,
Aldozócsütörtök és pénteken, augusztus 20., 21.
és Mindszent után kővetkező hétfőn és kedden.

Kónyi (Tolnam.), április 12. és október 9. hete
szerdán.

Korond, január 18., május 13., julius 4., aug. 25.
.Korpona, február. 6., Dorottya előtt péntek en és

utána hétfőn, Aldozócsütörtök után péntek en és
hétfőn, jun. 29., aug.. 24., okt. 28.,' december 25.
előtti hétfőn kírakó-, ez előtti pénteken marhav.

-e

Kosztolán, lásd Keczer-, Nagy-Kosztolán.
Kottori (Zalam.), márc, 9., [un. 27., szeptember 30.,

nov. 30., máj. 5. és szept. 15-ét köv. vasárnap.
Kovászna, februar 11., május 2., julius 22., nov. 11.
Kozár (Rácz-), március 13., május 1., junius 26.,

október 16.
Kozmás (Csíkm.), január 25., augusztus 10.
Kőhalom (Sopronm.), farsang utáni hétfőn, Husvét

utáni 3-ik és junius hó utáni hétíőn.
Kőhalom (Reps), Vizkereszt és Virágvasárnap utáni,

hétfőn, julius 25., október 10. megelőző 2 nap
marhavásár. .

Kölesd (ToJnam.), Judica, Szt.-Gotthárd, Szt.-László
és Szt.-Márton hete kedd.

Köpcsény (Mosonm.), Simon és Juda napját követő
héttőn. .

Körmend, február 2., március 12., április 5., május
10., junius 24., julius 20., augusztus 24., szep-
tember 21, október 18., nov. 11., december 13.

Körmöczbánya (Barsm.), Szt.-György ut. csütörtök,
péntek és szombaton, augusztus 1. és Mihály
hete csütörtökön, pénteken és szombaton.

Kőrösbánya, január 2., julius 8., nov. 20., dec. 7.
Kőrös-Ladány, május 10:, [unius 28., szeptember 15.
Kőrösmező, o-naptár szerint János születését, János

fővételét. Boldogasszony fogantatása megelőző
hétfőn és kedden.

Kőröshegy, március és augusztus hónapok utáni
keddi napján.

Kőröspatak, Mátyás nap, [uníus 16., október 4.
Kőszeg (Vasm.), Virágvasárnap elötti, Pünkösd

előtti, Jakab előtti, Egyed utáni, Orsolya előttí-
és a 3-ik advent vasárnap utáni hétfőn.

Köszvényes, február 9., május 3., augusztus 20.,
november 2. megelőző 3 nap marnavásár.

Kötegyán (Bíharm.), január 10., julius 10.
Köveskálla, Husvét után kedden, Aldozócsütörtök

után pénteken. Lajos után hétfőn.
Kővágó-Szőllős (Baranyam.), április első hétfőjén,

[unius "8-ika hetében héttőn.
Kővágő-Ors (Zalam.), augusztus 17., november 5.
Krassó (Szatmárrn.), május, julius és szeptember

első, november második keddi napján.
Krassova, április 24. utáni első, junius 29. utáni 2-ik,

november 14. utáni 3-ill:hétfőn és kedden.
Kraszna, januárban eső 3-ik hétfőn és kedden,

április, julius és október hónapokban eső 2-ik
hétfőn és kedden.

Kraszna-Béltek (Szatmárm.), február 10., Husvét és
Pünkösd hétfő utáni követő kedden, julius 21.,

. szeptember 22., november 10., december 22.
Krompach (Szepesm.), Szt.-György és szeptember

Mátyás hetében csütörtök és pénteken.
Kubin (Alsó-), február Sexagesima vasárnap utáni,; ..

Virágvasárnap utáni, julius 24. utáni, szeptember
8~utáni, november 19. utáni hétfőn.

Kubin (Temesm.), március 17., május 5., nov. 7.
Kudricz, május 1., október 16.
Kula (Bácsm.), április 29., junius 24., augusztus 6. :

és október 15. előtti vasárnap és hétfőn.
Kunhegyes, Gyertyaszentelő, Páduai Antal, Sámuel

és Lukács napján mindig vasárnap és hétfőn.
Kun-Szt.-Márton, február 14.-15., május 22.-23.,

augusztus 22.-23., november 11.-12,: hetében
vasárnap és hétfőn. -

Kun-Szt.-Miklós, február 3.-4., május 16.-17.,
augusztus '22.-23., december 29.-30.

Kurima (Sárosm.), január 24., március 6., április 26.,



junius 24-Ú követő kedden, aug:' 14.-15., szept.
29., nov. 11., dec. 28. elötti kedden. Mindszent
után 3 napig juh- és kecskebőrvásár.

Kutas, április 5., [unius 30.,julius 31., szeprember 6.
Kuti .(Nyítram.), január 14., április 15., junius 10.,

aug. 4., szept. 29, nov. 11. el. hetekben szerdán.
Kutyfalva, április 10., november 25.
Küküllővár,Vizkereszt utáni hétfőn; Hushagyókedd

elötti, Husvét előttí, Pünkösd előttí, augusztus
21. elötti és Karácsony elötti hétfőn.

Kürpőd (Kirchberg), Pál fordulat utáni, Virág-
vasárnap utáni hétfőn. E napok előtti szombaton
országos állatvásár.

Kürth (Komáromm.), március első, [unius 3-ik,
augusztus első ,és október első hétfőjén.

Kuzma (Vasm.), Aldozöcsütörtök.

Laczháza (Kunság), febr. 28.-29., máj. 25.-26.,
aug. 3.-i., okt. 15.-16. vasárnap és hétfőn.

Ladomér (Sárosm.), január 20.-22., junius 3.-4.,
november 11.-13.

Lajosfalva (Mosonm.), január 25., május 25., Ker.
felmagasztalása. '

Lajos-Komárom, március 20.-21., május 8.-9.,
szeptember 25.-26., november 27.-28.

Lajthafalu, Pál fordulat, Márkus, t felmagasztalása.
Lajtha-Szt.-Miklós.,Jubiláte, János fővétele, Terézia

és Miklós utáni kedden.
Laskó, április 24-ét magába foglaló hétfőn, októberl-w hetében hétfön. .
Lednicz (Trencsénm.), Rogate vasárnap, julius Szt.-

Jakab; szept. Szt.-Mihály és december Miklós
napján.

Leibicz (Szepesm.), február első keddjén; Husvét
utáni 8-ad napon kedden, julius első keddjén;
aug. 15-én kirakóvásár, utána kedden marha-
vásár; . ha aug. 15-ike keddre esnék, akkor aug.
22-én tartatik a marhavásár; nov. első keddjén.

Lekeneze (Szatmárm.), március 1., julius 6.
Lekencze (Erdély), március 1.-2., április 25.-26.,

junius 1., szeptember 20.-21.
Lelesz, január 6., március 19., május 3., augusztus

10., szeptember 14. és november 19-ét magába
foglaló héten hétfőn.

LelIe (Somogym.),Husvét és Pünkösd utáni kedden
Kisasszony előtti hétfőn, Farkas nap.

Lengyeltóti, julius 5.
Lepsény, \Veszprémm.), Orbán és Terézia nap

hetében eső hétfőjén. .
Letenye (Zalam.), február 24., [unius 2., julius 29.,

augusztus 25., október 6. és december 25-ét
megelőző keddi napon

Lébény (Mosonm.),juI. 25., nov. 4. követó szerdán.
Légrád (Zalam.),március 12., Szt.-Háromságnapján,

augusztus 24., november 2., december 13.
Léka (Vasm.), február utolsó hétfőn, május 2-ik és

szeptember utolsó hétfőn, december Miklós,Mária
neve napján.

Lenti (Zalam.i, február 22., április 10., december 6-
Lénárd, junius 6., november 6.
Lesencze-Tomaj (Zalam.),julius 26.
Léva, január 6., Fekete vasárnap, Urnap, julius 25.,

szeptember 29. és november 25-iki hete hétfőn
és szerdán. Hétfőn marha-, szerdán kirakóvásár.
Ha ünnepre esik, akkor a vásár a reá következő
napore tartatik.

Libetbánya, február 2., május 1., [ul, 22., szept. 29.
Liebling, március 10., szeprember 7.

Liget (Baranyam.), április Dömötör előtti, Őrangyal
vasárnap elötti héttőn.

Lipcse, lásd Német- és Tót nevek alatt.
Lipótvár (Nyitram.), január 17., március 23., [uníus

1., julius 12., szeptember 21.
Liptó-Szt.-Miklós,Reminiscere, Exaudi, augusztu3

Bertalan és december Miklós napokon marha-,
másodnapon kirakóvásár.

Lippa, ó-naptár szerint Szt.-György, Szt.-I1lés,Kís-
asszony és Szt.-Mihály nap előtti vasárnap;
2 nappal előbb állatvásár.

Lipcse (Zólyornm.), január 6, Septuages., Pünkösd
utáni nap, [ulíus 25., október 4.

Lisza (Trencsénm.), január Vince, Szt.-György,
Péter és Pál, augusztus Lőrinc, november András
utáni csütörtök.

Líszka (Olaszi-), március 19., junius 24., szep-
tember 29., november 10. Ha ünnepre esik, meg-
előző hétfőn.

Locsmánd (Sopronm.), Husv:ét, Szent-Vida, Kálmán
. és karácsonyelőtti hétfőn.

Lokcza (Arvam.), Jézus neve, Szt.-Jakab, Szt.-
Mihály és Szt.-András előttí hétfőn.

Loók, Husvét után 2-ik szombat, augusztus 14. :
Losoncz (Nógrádm.),február 13.-14., május 9.-10.,

julius 1.-2., szeptember 13.-14., dec. 9.-10.;
ünnep esetén a következő napon.

Losoncz-Tugár (Nógrádm.), január 4., április 4.,
augusztus 2., okt. 4. hetében hétfőn és kedden.

Lózs, Husvét előtt két .héttel eső hétfőn; Urnap
előttí, Szt.-István után és karácsonyelőtti hétfőn.

Lovasberény .(Fehérm.), Nagyhétben és Pünkösd
előtti hétfőn, szeptember ll-iki hetében és
Dömötör utáni hétfőn.

Lovász-Patena, április Rezső,junius Antal, augusztus
Agoston és november Erzsébet napok hetében
hétfőn, ünnep esetén a következő napon.

Lődös (Litzelsdorf),Pünkösd utáni kedden; aug. 11.
Lövő (Pozsonym.), január 5., március 11.-·13.,

május 11., julius 21., augusztus 11., szeptember
21., november 12.

Lövő, lásd Zala-, Németlövő.
Lőcse (Szepesm.), Ujév utáni első pénteken, marha-

vásár az előző szerdán; Judica vasárnap előttí
héten pénteken (a marhavásár szerdán), Sarlós
Boldogasszony (julius 2.) magában foglaló hete
pénteken Imarhavásár szerdán), okt. 16. hetében
pénteken (marhavásár szerdán).

Lubicza (Szepesm.', február 7.-8., április 18.-19.,
julius ,4.-5., augusztus 22.-23., november 7.-8.

Lubló (0-) (Szepesm.), Ujév után; Virágvasárnap;
junius Exaudi vasárnap; julius Sarlós Boldog-
asszony napja; Szt.-István király napja; szep-
tember Máté; október Gallus; december 6. heté-
ben hétfő és kedd.

Lucska, lásd N.-Lucska.
Lugos (Krassóm.), február 10., május 10., julius

2.-4. és október 21.-23. megelőző szombaton.
Lupsa, január 11., május 3. és szeptember 18.;

megelőző 3 napon át marhavasár.

Mád (Zemplénm.), február 15., május 30., október
6., december 12.

Mada, áp-rilis3., május 14., julius 18., augusztus
24. és december 17-iki hetében szerdán.

Madar, junius 8.-9., augusztus 24.-25.
Madaras, lásd Nagy-Kun-Madaras.
Mágócs (Baranyam.), február 14., április 18., [unius

13., október 7. hétfőjén.



Magyar-Almás (Bácsm.), február 9., május 1., szep-
tember 14., november 22.

Magyar-Barád, január 6., április 13., [unius 1.,
augusztus 15., október 28.

Magyarfalva (Pozsonym.), a bőjti 4-ik vasárnap
utáni hétfőn; julius 22-én; Szt.-Mihály nap utáni
hétfőn és november 26.

Magyar-Gyerő-Monostor, március 19., [unius 29.,
augusztus 20., november 11.

Magyar-Igen (A.-Fehérm.), Pünkösd utáni pénteken.
október 19.-26.

Magyar-Lápos, január 17.-18., május 12.-13., julius
5.-6., szeptember 25.-26.

Magyar-Nagy-Zsombor, január 20., ó-naptár szerint
Husvét utáni és Pünkösd utáni napon, augusztus
27., novernber 22.

Magyar-Ovár, január 6., május 5., augusztus 1.,
szeptember 21. és október 28. hetében hétfőn.

Magyarós, február 3.~6., április 7.-'-10., augusztus
2.-5., november 12.-15.

Magyar-Pécska, lásd Pécska .•
Magyar-Szt.-Pál, lásd Szt.-Pál.
Maj sa; február 9., Szt.-Háromság vasárnap utáni

hétfőn, augusztus 27., november 11.
Maíss , (Baranyam.), január 20., május 1., augusztus

29., október 10.
Majtény, lásd N-Majtény.
Makfalva, január 2., április 24., [unius 24., szept. 9 «,

Makó (Csanádm.), Judica vasárnap előttí szombat,
[unius :;:4., augusztus 19. és november 19-iki
előtti szombat, vasárnap és hétfőn.

Malaczka (Pozsonym.), február 24., Ambrus nap,
Ker. íelt. nap, Sar1. Boldogasszony, Porczíun-
kula, Ker. felmag. Márton és Szt.-János hetében
csütörtökön.

Marczali, március 26., május 1., julius 25., ·szep-
tember 4., november 5.

Marczaltő, január 25., Szt.-György, Szt.-Margít,
november 5-ét követő csütörtökön.

Margita (Biharm.), január 6., április 24., [unius 13.,
szeptember 14., november 5-ét mag. fogI. szerda,
csütörtök és péntek.

Marikó, január 16. és [unius 19. utáni csütörtökön.
Markod (Marostordam.i, április 1. és szeptember 17.
Mármarossziget, é-naptár -.szerint bőjt első hétfő

és kedd napján, ó-naptár szerint Pünkösd hétfő
és kedd, ó-naptár szerint Illés nap hete hétfő
és keddjén, ha Illésvasárnapra esik, a következő
hét u. a. napjain; október 13. hét hétfőjén és
keddlén. ha október 13. vasárnapra esik, u. m.
az Illésnapi a reá következő héten, december
~-ik felének első hétfőjén és keddjén.

Marosilye. Vizkereszt, Gyümölcsoltó-Boldogasszony,
Pünkösd másnapján, Ker. János és Nagy-Boldog-
asszony, mind. ó-naptár szerint, és október 10.

Marosludas, május 4., október 4.
Marosujvár, április 13., augusztus 15-ét megelőző

pénteken. Megelőző 3 nap marhavasár.
Marosvásárhely. január 17., Virágyasárnapelőtti.

csütörtök, Urnap utáni hétfő, szept. 4., nov. 11.
Martonos IBácsbodrogm.), [unius 8., (szept.) Mária

névnap utáni hétfőn, november 7. A junius és
november vásárok, ha nem esnek vasárnapra.
vagy hétfőre, a megelőző hétfőn tartatnak.

Martonvásár (Fehérm.), március 25.-26., [unius
15.-16., szeptember 14.-15., december 21.-22.

Martyanócz (Vasm.), május 21., aug. 10., nov. ll.
Matheócz (Szepesm.), február 6., .iunius 8., aug. 6.,

november 19. hete csütörtök és pénteken.

Máriapócs (Szabolcsm.), febr. 6., május 3., aug. 21.,
Mária neve nap utáni hétfőn.

Mándok ·(Szabolcsm.l, Judica 'vasárnapot' követő
hétfőn, junius 29., október 28-át magába foglaló
hétfőn és Advent első vasárnap utáni hétfőn.

Mány, január 15., április 1., julius 8" november
24-ét magába foglaló hetek szerdáján.

MáriaczeJl, lásd Kisczell.
Mártonhegy (N.-Küküllőm.), április 15., 16;, 17.,

november 4., 5., 6.
'Mártontelke, márc. 19., Pünk. ut. szomb., nov. 5.
Mátészalka, jan. 25. és márc. 19. 'hetében hétfőn,

április 24. és szeptember 29. 'hete hétfőjén; julius
Mária-Magdolna és november Erzsébet hete hétf.

Megyaszó, január 15., május 10., szeptember 29.
Medgyes (Ni-Küküllőm.), március 20., Invocate

utáni csütörtök, julius 13., Szt.-Mihály nap előtti
csütörtökön, .november 30.

Mehádia, január 22., április 6., [ul. .16. és okt. 16.
Mekényes (Baranyam.), április 21. és augusztus.

10-ét magába foglaló héten hétfőn.
Melencze, a görög-keleti Pünkösd első napján

augusztus 27., november 7.
Merény (Wagendrüssel, Szepesm.), Hamvazó szerda

hetében, Pünkösd hetében, Lőrinc és Dömötör
hetében szerdán.

.Merczifalva (Temesm.), április 20., augusztus 10.
Mernye (Somogym.); február 24., május 5., augusztus

2., november 5. hete hétfőn.
Meschen (Nc-Küküllőm.}, április 23 ..
Metzenzéf (Alsó-), Nagy csütörtökön, Sarlós Boldog-

asszony szept. 8. és Advent első vasárnap után.
Metzenzéf (Felső-), április fj., julius 31., december 3.
Mezőbánd, május 1., október 31. Megelőzőleg 3

napig juh- és marhavásár.
Mezőberény, április 6., julius 12. és október 6.
Mezőbodon, ó-naptár szerint Pünkösd utáni napon.
Mezőcsát, március 4., [un. 6., október 10., dec. 30.
Mezőkeresztes (Borsodm.), január 25., [unius 12.,

szeptember 19., december 22. előtti vasárnap.
Mezőkomárom, Judica, Rogate napon, . Szt.-Mihály

nap hetének kedd lis szerdáján, Szt.-Kelemen
napon (nov. 23.) 2 napon áto

Mezőkövesd, március 19., [unius 27., augusztus 20.,
október 4-ét megelőző hétfőn. .

Mezőlaborcz, január 14., március 14., [unius 21.,
szeptember 26., november 8.

Mezőméhes, január 24., május 30., augusztus 30.
Megelőző 3 nap marhavásár.

'Mezőörményes, ó-naptár -szerint Vizkereszt, május
5., ó-naptár szerint Szt.-György, jul. 1)., dec. 18.

Mezőtur, január 1., május 1., augusztus 1., nov. 1.,
vasárnap vagy megelőző vasárnap.

Míava, Pál fordulat, József, Pünkösd,' János és
Pál apostolok, Jakab, Kisasszony, Simon-Juda,
Miklós pk. napok után mindig szerdán és előtti
kedden marhavásár.

Micske (Sopronm.); május 3., szept. 14., dec. 8.
Mihály, lásd Nagy- és Szent név alatt.
Mihályi (Sopronm.), január 6., junius 13., 'augusztus

6. és október 4-ike után kedden. .
Mike, február 16., április 8., szeptember 1., nov. 5.
Míkeszásza, január 28., május 20., október 13.
Míklóstelke >'Klosdorf', március 19., december 6.
Mindszent (Csongrádm.), jan. 7.-8., ápr. 14.-15.,

[unius 30., julius L, október 27.-28., ba nem
szombat és vasárnapra esnek, megelőző szómbat
és vasárnan.

Miske (Pestm.', február 2-it és március 25-ét kö-



vető napon, [űl, 2-án, aug. 23-át és szept. 8-át
köv., napon, okt. 4., nov. 15., dec, 13.

Miskolc, febr. Julíánna, máj. Orbán, aug. Sámuel,
október Lukács és december Lázár napok het.
hétfőn. .

Miszla, január, .áprllís, szeptember. első, okt.,:26-ika,
hét héttőn. .

Misztótfalu, máj. 3., nov. 25. hete hétfő és kedd.
Mocs, jan. 12. virágvasárnap, áldozó csütörtök és

aug. 20. utáni napon.
Mocsonok (Nyitram), ápr, Györgyelőtti kedden,

Olv, vasárnap el. csüt., marhavásár, ápr. 24. és
Olv.. vasárnap ut. kedden kirakóv., máj. 3. és
szept. 14. búcsú-vásárok.

Modor, febr. ~., ápr. 24., jún. 24., aug. 24., szept.
, 29., nov. 11. Ha szerdára esnek, a vásár mindig

a megelőző napon, ha pedig szerda utáni
küvetkező napra esnék: akkor-u következő -hét
keddjén. .

Jlódos \Torontálm.), márc. 25., jún. 29., aug. 24.,
nov. 26. vasárnap. '

~hács, febr. 24., ápr. 17., jún. 24., szept. 15.,
nov. 11., dec. 21.

Moholy (Bácsm.), május 30., szeptember 30.
Mokrin, lebruár 14., május 21., augusztus 20.
Moldova (6-) április 21., augusztus 27.
Moldova (Uj-),'május 5., június 24.
Monor (Pestm.), március 12.,[úrrlus 1., augusztus 18.,

december 8. vasárnap és hétfőn.
Monor (Erdély), május 31., szeptember 27.
'Monora, június 5., október 28. ,
Monostorkrasznóbródi május 22., 23., 25.
Monoszió (Moszlavina), április 11-15., szeptember
. 4-9. ,

Monyor6kerék, március 19., Pünkösd előtti kedd,
október 23. .

Moór (Fehérmí), "Szt-Győrgy, Szt.-Háromság nap
utáni hétfőn, Rozália .'és Márton nap hét
hétfőjén.

Moravicza, április 1., október 1.
Morgonda, augusztus 21.
Móriczföld, március 3., május 2., augusztus 3. és

november első vasárnap.
Morovicza (Bácsm.), József nap hetében hétfőn,

.júl. utáni hétfőjén. nov. első hétfőjén.
Mosgó (Somogym.), Husvét utáni kedden jún. 24.
Moson, ápr. 2., júl. 13., okt. 4., dec. 21. legköze-

lebbi eső hétfőn, ünnep esetén legközelebbi
köznapon. .

Mossócz (Turóczm.), Fábián és Sebestyén Szaniszló,
Szt.-Háromság Urszinváltozás, Máté, és Mind-

t szent napok utáni szerdán. .
Mucsi (I'olnam.), máj. 20., okt. .20-iki hete szerdán.
Munkács, Vizkereszt, máre. József, ápr. György,

Pünkösd, jún. keresztelő Szt.-János, aug. Nagy-
Bold.-Asszony és november .
Márton napokat megel. v. követő, a város által
évről-évre meghatározandó két-két napon, az
6-naptár szerint Nagy-Bold.-Asszony napj. hete
hétfőjén, a kírakóvásárok, s ezen orsz. kirakó
vásárok mindenikét a (Nagy-Bold.-Assz. ünnep
JQ.véve) 3 nappal megeI. orsz. marhavásárok.
Ápr. 2., máj. 14., szept. 14. és okt. 8-ika hetéb.
mindig bétfőn [uhvásár. ,

.Murányalja (Gőmőrm.), március 20., június 20.,
, augusztua zz., december 9.
Ifuraszerdahely (Zalam." .május 1., június 26.,

augusztus 19., október 26.

Muraszombat, Húshagyó kedd el. egy héttel, Hu~v.
hétfő el. két héttel, Husv, hétfő ut. egy nappal,
júh. 25., aug. 24., okt. 15., dec. 6.

Musnia, febr. 2., júl. 12., aug. 10., szept. 29.
Muzsna (Nagyküküllőm.), április 23.
Muzsla (Esztergnmm.), április 10., június 7.

Nagyajla, febr. 16...Áld. csüt. ut. nap dec. 28.
Nagyapold, március 19., dec. 12.
Nagyalmás. jan. 23.. máj. 1., júl. '22., szept. 17.
Nagyatád (Somogym.), Gergely nap el., tavaszi

"Kereszt. nap" el. Illés nap el" Rókus 'napján,
őszi "Kereszt. nap" előtt, nov. 11. után mirtdig
héttőn. .

Nagybajom (Biharm.), .márc. 4., jún. 4., szept. 27.
Nagybajom (Somogym.), József nap. el. kedden,

Pongrác el. hétfőn, Urszinvált. ut. nap, Terézia
előtt héttőn. .

Nagybarom. Dömötör előtt csütörtürtők és farsang $
utolsó csütörtökjén.

Nagybánya, Oculi vasárnap után, Urnap után, aug.
Szt.-István után és nov. Márton nap után hétfő
és kedden. .

Nagybáród,Gergely nap utáni hétfő, Péter-Pál
hetében, Nagy-Boldogasszony és Márton nap
utáni hétfőn.

Nagybecskerek, márc 1., máj: 25., aug. 17., okt.
12. és nov. 23. napját megelőző csütörtöktől
kezdve 4 napon áto ,

Nagyberezna (Ungm ), febr. 2. megelőző hétfőn,
Pünkösd előtti csütörtök, Nagy-Boldasszony előtti
kedden, Mária pártf. ünnep utáni 2-ik kedden, az
o-naptár szerint. '

Nagybittse, 1. Bittse .
Nagybiróez, márc, 10., mái. 16.. szept. 1., nov. 19.
Nagyborócz, Invocat vasárnap utáni hétfőn, máj.

16., szept. 1., nov. 19.
Nagyborosnyó, Julianna, május 15-16., augusztus

25-26., november 19-20.
Nagyczenk, Husvét után és Simon-Juda előtt

csütörtök.
Nagydolicz (Vasm.), június 16., december 6.
Nagydorogh, márc. 13., jún. 5. hete hétfőjén, aug.'

első hétfőjén okt. 16.
Nagyekemező, február 1...június 13.
Nagyenyed, jan. 25., máj. 8, aug. 19., okt. 16.

Megelőző,3 napig marhavásár.
Nagyfalu (Arvam.', Vízkereszt, Szt.-Mátyás,. Szt>

György és Szt.-Jakab és Szt.-Mihály napok utáni
hétfőn.

Nagyfalu (Szilágym.),jan. Vizkereszt utáni hétfőn,
márc, bőjt .kőzepe hetében, Aldozócsütőrtök
elötti héten, iúl. 3. hetében, szept, 3. hetében,
nov. 2. hetében szerda és csütörtök.

Nagygáj ('I'orontálm.), május 1., november 7.
Nagyhalmágy, ó-naptár szerint Virágvasárnap előtti

héten, Péter és Pál hetében, Kisasszonynap és
Borbála hetében, rriindig szombaton.

Nagyharsány, Remete Antal, jan. 17. előtt ápr. 12.,
jún. Szt.-László és okt. 9. előtti hétfőn és
kedden.

Nagyhöflány, január 25., szeptember 9.
Nagyida (Abaujm.), Judica vasárnap, máj. 25, szept.

21., dec. 22.
Nagy.grnánd, márc. József, jún. Vitus, szept. Szt.-

Mihály nap hete hétfőjén.
Nagyilonda (Szolnokdobokam), február' 9-10.,

május 1-2., október 15-16. ."
Nagykalló. Hushagyó kedd utáni csütörtök, április



24-ik, Sarlós B.A. nap, szeptember 128.és novem-
ber 30-iki hetében csütörtökön.

Nagykanizsa, február 2., Husvét, Pünkösd, augusztus
15., október 15., december 8. elötti hétfőn 8
napon áto

"Nagykapos, Vízker. ut. hétfőn, Gyüm.-Oltó Bold-
Assz. ut. hétfőn, Pünkösd el. hétfőn aug. István
nap ut. hétfőn szept. Mária nap előtti hétfőn és
nov. András nap el. hétfőn.

'Nagykapus, augusztus 24.
Nagykároly, febr. 4., ápr. 15., jún. 3., júl. 1., szept.:

16.. nov. 4., dec. 9 hete hétfőjén.
'Nagykáta, jan. 25., ápr. 24. szept. 14., vasárnap

és hétfő.
Nagykíkinda, ápr. 24.. jún. 24., szept. 20., dec. 1.
Nagykosztolány (Nyítram.), Gyertyaszentelő és

Rogate utáni pénteken. Máté és András utáni
hétfőn. A marhavasár négy nappal a kirakóvásár
előtt tartatik. '

Nagykőrös, márc. 5., ápr. 24., jún. 27., aug. utolsó
hétfő- és keddjén, okt. 26.

Nagykunmadaras, jan. 25.Pálnapi vásár, ezen napot
megelőző vasárnap és hétfőn, Áldozócsütörtöki
vásár, ezen ünnepet megelőző vasárnapot és
hétfőn, júl. 25.Jakab-napi vásár, e napot magában
foglaló hete vasárnap .és hétfőn) okt. 26. Dömötör-
napi vásár, ezen napot megelóző vasárnapon és
hétfőn.

Nagylak (Csanádm.), ápr. 24. és szept. 29. hetekben
szombaton, jan. 6. után következő és júl. 2.
szombatján. Ha az első két nap egyike ünnepre
vagy a szombatot megelőző napra esnek, úgy a
megelőző hét szombatján tartatik.

Nagylévárd (Pozsonym.), Vizkereszt utáni hétfőn,
Gergely napján, Rogate vasárnap utáni hétfőn,
július 25., augusztus 10., szeptember 21. és nov.
11. után hétfőn.

Nagyléta (Biharm.), jan. 15., ápr. 24, és szept. 29.,
mindig csütörtökön.

Nagylomnicz (Szapesm.), április 25. és október 19.
hete csütörtökön.

Nagylucska (Beregm.), febr. 13.. ápr. 5., Pünkösd
utáni csütörtök, júl. 31., szept. 10. és nov. 30.

Nagymagyar (Pozsonym.), Julianna, Husvét, Urnap,
Szt.-Kereszt felmagasztalása előtti szerdán, nov.
5. utáni szerdán és Karácsony előtti szerdán.

Nagymajtény (Szatmárm.), febr. 5., ápr. 16., máj.
15., júl. 10., szept. 18., nov. 6., dec. ll.

Nagymaros (Hontm.), március 19. József hetében
szerdán, okt. Brigitta, dec. Judith hetében
hétfőn.

Nagymarton (Sopronm.), Nagycsütörtök előtti, Szt.-
Háromság utáni hétfőn, Lőrincz és Márton napok
hetének hétfőjén.

Nagymegyer, jan. 25., máj. 15., aug. 6., okt. 27.,
dec. 6. hetében szerdán.

Nagymihály (Zemplénm.) ugy nevezett Boldogassz.
vásár, jan. 28-29., Vírágvasárnap-vásár, ápr. 8-~.,
György-vásár, máj. 6-7., Antal-vasár jún.
11-12., Nagy-Bold-Assa-vásár- aug. .12-13.,
Lukács-vásár, okt. 15-16., Karácsonyi-vásár,
dec. 16-17.

Nagyoroszi (Nógrádm.),márc. 19. hetében, májusban
Keresztjáró hetén, aug. 6. hetén és dec. 6. hetén
hétfőn és kedden.

Nagypirith, máj. 10., júl. 25., szept. 29.
Nagyrőcze (Gömörrn.), márc. 19., jún. 13., szept.

21., dec. 16.

Nagysajó. október t.
Nagysalló (Barsm.), Hamvazö szerda utáni héten,

Virágvasárnap ut. héten, Pünk, el. héten júl 2.
héten, aug. 20. ut. héten, nov. 1. ut. héten és
dec. 25. el. héten, hétfőn és szerdán.

Nagysármás, ó-naptár szerint Kisasszony napján.
Nagysáros, Fekete vasárnap, július 13. és nov. 9.

utáni szerdán.
Nagysink, márc, 11-14. jún. 17-20., szept. 20.

utáni hétfő, kedd és szerdán. .
Nagysurány, jan. 25., (Pál. ford.) máj. 1. (Fülöp

Jakab.), aug. 10. (Lőrincz) és nov. 1. (Mindszent)
napot megelőző hétfőn.

Nagyszalonta, a febr. 15., ápr. 15., aug. 15. és nov.
Ll-íkét magában foglaló héten pénteken és
szombaton.

Nagyszalatna, január 31., Szt.-Háromság napja,
nov. 11., megelőző napon marhavásár.

Nagyszalók (Sárosm.), május 1., november 15.
Nagy-Szt.-Miklós (Szerb- és Német-), ápr. 5., júl.

25., okt. 25.
Nagyszeben, Vizkereszt utáni első hétfőn, máj. 3"

szept. 14. Megelőzőleg 7 napig marhavásár.
Nagyszombat, jan. 22., márc, 2. hetének, ápr. 24.,

jún. 15., júl. 25., szept. 8., okt. 28., dec. 6-át
magában foglaló hétfő, kedd, szerda és
csütörtök.

Nagyszőllős (Ugocsam.), jan. Pál, Gyümölcsoltó,
Áldozócsütörtök, jún. János, aug. 11., szept.
Kisasszony, okt. Simon-Juda- dec. a Karácsonyi
ünnepek hetében hétfőn és kedden.

Nagyszőllős (Veszprémm.), Szt.-György-nap és
Mindszent nap héten szerdán.

Nagytarna (Ugocsam.), febr. 16., ápr. 1., júl. 26. és
okt. 18. hetében hétfőn és kedden. .

Nagyvárad, a márc. 12., jún. 21., szept. 8., dec. 8.
hetén péntektől keddig, és pedig pénteken s
szombaton sertésvásár, a többi napokon kírakó-
ló- és szarvasmarhavásár.

Nagyvázsony (Veszprémm.), Invocat. vasárnap Szt.-
Kereszt feltalálása, jún. 24-ét, Szt.-Kereszt fel-
magasztalása és Karácsony napját megelőző
hétfőn és kedden.

Nagyzerind (Aradm.), jan. 4., szept. 1., ünnep
esetén a következő napon.

Nagyzorlenz, ápr. 4., júl. 11., okt. 24.
Nagyzsám (Temesm.), Szt.-György és Szt.-Mihály

elötti=vasárnap.
Naszód, máj. 27., Bertalan utáni 2-ik szerdán,

nov. 8.
Naszvad (Komáromm.), aug. 10., és nov. 5.-ikét

megelőző hétfőn.
Nádudv:ar (Hajdum.), ápr. és aug. első hetében s

okt. 25. hetében mindig hétfőn.
Nádasd (Baranyam.), márc. 19. és aug. 20 hetében

hétfőn.
Nágocs (Somogym.i, József, Antal, Nagyasszony,

Terézia nap, hétíőn.
Námesztó (Árvam.), jan. 13., márc. 12., aug. 1.,

október 18. .
Neszpál (Turóczm.), ápr. 20-24., szep], 13-14.
Nedelicz (Zalam.) márc. 10., jún. 15.. Orangyal nap

utáni hétfőn és dec. 13.
Nemesdéd (Somogym.), jan. 25: előtti hétfőn, Szt.-

Háromság utáni kedden, szept. 29., dec. 21.
elötti hétfőn.

Nemesmilitics (Bácsm.), máj. 7., okt. 20., vasárnap
és hétfőn. vagy elötti vasárnap és hétfőn.



Nemesvid (Somogym.), január 22., március 21.,
[unius 17., október 24.

Nezsider (Mosonm.), március Judika utánl, julius
Jakab utáni, szeptember Egyed utáni, október
Pál utáni, december Miklós utáni hétfőn.

Németi (Hontm.), január Jézus nap előtt, március
12. (Gergely) nap előtt, április 25. (Győrgy) nap
elötti, jun. Szt.-Háromság előttí, szept. első vasár-
nap előtti és Adv. 2-ik vasárnap elötti csütörtök.

Németbogsán, április 1., május 16., Péter Pál utáni
és szeptember 18. utáni pénteken.

Németboly, január 6., május 16., julius 25., szep-
tember 8., október 20. Ha e napok vasárnap
vagy ünnepnapra esnek, a reá kővetkező, ha
pedig csütörtőkre, péntekre vagy szombatra, a
megelőző hétfőn.

.Németkeresztur, május 3., szeptember 14.
Németlipcse, január 25., április 24., junius 24.,

szeptember 21., december 21.
Németlövő (Sopronrn." f-ebruár 14., április 24. Nagy-

Boldogasszony, Szt.-Márton nap előtti csütörtök.
Német-Szt.-Miklós(Vasm.), Cantate utáni és Bertalan

és Miklós előtti hétíőn.
.Németujvár (Vasm.), Gyergyaszentelő utáni napon,

Virágvasárnap utáni hétfőn, Urnap utáni pénteken,
augusztus 2., szeptember 1., okt. 30. és ~ec. 6.

Nimnics, [unius 13., augusztus 10., november 25.
!Nicikyfalva (Temesm.', május 23., augusztus 7.
Nógrád, február 16., május 15., julius 26. és
. november 19-ét megelőző hétfőn.
-Noszlop(Veszprémm.), április Szt.-György és október

Terézia 'hetében hétfőn.
Nova (Zalam.), Gergely, György, Sarlós Boldog-

asszonyelőtti hétfőn, N.-Boldogasszony, Mihály
és Karácsony előtti hétfőn.

Novoszelicza (K.-Lucska, január 31., április 4.,
május 9., julius 25., szeptember 12.

Nyárádszereda, febr. 2L- 24., aug. 1., dec. 7.-10.
Nyárhád, Szentháromság napján szeptember 1.,

december 7.-10.
Nyárhid, Szentháromság napján szeptember 1.,

december tS.
.Nyék (Sopronm.), április 24., Pünkösd utáni kedden

augusztus 10., szeptember 29..
Nyírbakta (Szabolcsm.), január 27., április 15.,

julius 5., augusztus 21., november 6. nap hete
hétfőjén.

Nyirbátor, január 20., március 25., szeptember 8.,
nov. 9. és dec. 6. után következő csütörtök.

Nyiregyháza, Tamás hete, Pünkösd előtti, szep-
tember 8-Hd és Lucza hetében héttőn.

Nyitra, Rem. Pál utáni hétfőn, Oculi vasárnap
utáni hétfőn, Nagycsütörtök napja, Nep, Szt.-
János utáni hétfőn, Sarlós Boldogasszony utáni
hétfőn, Nagy-Boldogasszony előtti héttőn. Szt.-
Mihály előtti hétfőn, Szt.-Lukács utáni hétfőn,
Szt.-Tamás utáni hétfőn.

Nyitrazsámbokrét, Vizkereszt, Szt.-Háromság és
Kisasszony nap utáni követő és Boldogasszony
fogantatása megelőző szerdai napokon.

Nyulas, április 24.
Nyustya (Gömörrn.', február 11., szeptember ll.

O-Bébaj (Torontálm.), március 8., [unius 8., szep-
teruber 8., mindig vasárnap.

6-Becse, ápr. 8., [ul. 5. és okt. 17-e előtt vasárnap.
O-Bessenyő, május 16:, október 15.
Ocsa, január 18., március 27., [unius 24., október

19. előtti vasárnap.

Ocsova (Z61yomm.),március 8., december 13.
O-Falu (Szepesm.), január 30., március 28., május
· 23., junius 27., augusztus 1., október 3., dec. 5.
O-Kanizsa (Bácsm), május 25., szeptember 1.
Olad (Vasm.), febr. 4., május 5., junius 8., nov. 6.
Oláhlápos, február, április, [unius, augusztus, október

és december első szombatjain.
Olcznó (Alzenau), február 18.-20., aug. 2,9.-31.
O-Moravicza, József nap hetében hétfőn, julius
· 24. utáni hétíőn, november első hetében hétfőn.
Ompitál (Pozsonyrn.), a bőjt harmadik hetét követő

kedden, Pünkösd előtti hét keddjén, Urszine utáni
· kedden, október 18-át követő kedden.
Onod, jan. 2., márc. 19., máj. 10., jul. 3., okt. 4'-
O-Pécska (Román-), a február 2. és július 24. meg-

előző szombat, vasárnap és hétfőn.
Oppova, május 21., november 1.
O-Radna, február 26. előtti szombat, [unius és

október hó utolsó szombaton, május 4., augusztus
10. és december 18. előtti szerdán.

Oravka (Árvam.), [unius 24., december 2.
Oravicza (Román-), március 25., julius 25.
Orczifalva (Temesm.), április 24., szeptember 8.
Oroszfalu (Háromszékm.), márc. 30., szeptember 30..
Oroszvár (Mosonm.), aug. 18., okt. 13., dec. 29.
Osgyán (Gömörm.),március 4., május 29., augusztus

19., október 30., december 22.
Ostfi-Asszonyfa (Vasm.), julius 13.
Oszlány (Barsm.), Virágv., K.-Szt.-János, Szerit-

István, Szt.-Mihály és Szt.-Miklós utáni hétfőn
és kedden.

Ottok, [unius 13., december 6.
Ozora, Jézus nevenapján, Nagyhéten, Sarolta és

Terézia előtti héttőn.
Okörmező (Márrnarosm.), április utolsó hete hétfőn

és kedden, [unius 26.-27., augusztus 2-ikhetében
hétfőn és .kedden, szeptember 4.-5.

Orményes (Mező), január 18., május 5., julius 6,
december 18.

Pacsa, augusztus 18. és Mátyás előtti csütörtök.·
Paks, május 16., julius 15., szeptember :d1. és

november 19. héten hétfőn és kedden.
Palocsa, január 6., március 19., junius 10., szep-

tember 29. követő kedden.
Palota (Váro, Veszprérnm.), április 12., augusztus

5., november 11., december 13. hetének hétfőjén.
Pancsova, április 22., julius 9. és szeptember 18.'

hete csüt. vagy a követő csüt., 4 napon áto
Pankota (0- és Uj-), május 3., augusztus 1., október

15. vasárnap, illetve a megelőző vasárnap. Ha a
május 3-Hd vásár a világosi vásárral összeesnék.
a pankotai egy héttel előbb tartatik.

Papolcz, február 14, Pünkösd előtt, augusztus 12.,
szeptember 29. hete hétfőn.

Parajd, március 19., julius 26."október 15., december
17. Megelőzőleg 3 napig marhavásár.

Paszrnos, május 6., augusztus 24.
Paulis, május 6., október 1.
Pánczélcseh. junius 24.-25. és szeptember 9.-10_
Pápa, Gyertyaszentelő-Boldogasszony, Gyümölcs-

oltó-Boldogasszony, Szt.-Háromság vas., julius
Sarlós-Boldogasszony, aug. Nagyboldogasszony,
szept, Kísasszony és dec. Boldogasszony fogan-
tatása ünnepek utáni kedden és szerdán: illetve
a követő hét keddjén és szerdáján ..

Pápócz (Vasm.), február 14. és pünkösd el. héttőn
augusztus 10. és október 26. előtt hétfő napokon

Párdány (Torontálm.), május 16., szeprember 16.



Párkány (Esztergomm.), április 24., [unius 24.,
augusztus 24., október ~8., december 15-ét mag.

. fogI. hétfőn és kedden.
IPárucza {Nyitra külv.), országos vásárai össze-

esnek a Nyitrán tart. országos vásár napjaival.
Pásztó (Hevesm.), Virágvasárnap után követő és

junius 29., augusztus 10. és december 24. előtti
hétfőn és kedden.

Pécs, Gyertyaszentelő-Boldogasszony hetén, Husvét
előtti, Pünkösd előtti héten, Mihály héten hétfőn
és kedden, Havi-Boldogasszony és Katalin nap
hetében, vasárnaptól kezdve mindig egész héten.

Pécska (Magyar-), május 9. és szeptember 14-ét
megelőző szombat, vasárnap és hétfőn.

Pécsvárad (Baranyam.), Bálint, április Adalbert,
augusztus Sarló-Boldogasszony és október Lukács
nap hetében hétfőn és kedden.

Péczel, május hó első hétfőjén és kedden, szep-
tember második hétfőjén és keddjén.

Pelsőcz (Gömörrn.), február 21., április 9., szep-
tember 16.

Perbete (Komáromm.), február 10., március 25.,
julius 13. és október 19. hetek hétfőjén.

Pered (Pozsonym.), március Benedek, május Remete
Antal, augusztus Ur szinvált., november Erzsébet
hetében szerdán és csütörtökön.

Perlak (Zalam.), Hushagyókedd, Pünkösd utáni
kedd, Jakab nap utáni kedden.

Perjámos, április ~4., [unius 15., szeptember 24.
Perlasz, [unius 27., november 9.
Petele, ó-naptár szerint Pünkösd első szombaton,

december 6. .
Petrozsény-Dilsa, május 13., október 13.
Petres (Bi-Naszódm.), április Hugó és október

Sirnon-Juda napján.
Petris, január 2., március 8., junius 23. és aug. 1.
Petrovácz, március J 1., május 13., augusztus 26.,

november 11., vasárnap vagy hétfőn.
Petrovoszello, május 8., augusztus 30. és november
, 7. elötti hétfőn.

Pétervásár (Hevesm.), január 1., ha az Ujév napja
péntek vagy szombatra esik, utána való hétfön
és kedden, május Pongrác, szeptember Cyprián
hetében kedden és szerdán.

Pilis (Pestm.), január D., április 5.,' julius 5., okt. 5.
Pinczehely (Tolnam.),Hushagyókedden és Hamvazó-

szerdán, Szt.-György, Urnap és Simon-Juda heté-
ben kedden és szerdán.

Pinkafő (Vasm.), január 25., április 24., junius 24.,
augusztus 24., október 16., november 11. Ha e
napok péntek, szombat vagy vasárnapra esnek,
a vásár az utána követő hétfőn tartatik.

Pískolt (Bíharm.), március 1., szeptember 1.
Pivnicza, április 17., julius 1., október 23., mindig

vasárnap vagy hétfőn.
Podolin (Pudlein, Szepesm.), jan. Szt.-Pál, március

Judica vasárnap és [unius Ker.-Szt.-János nap
hete csütörtökén, továbbá julius 25.-26., végre
augusztus Szt.-Lőrinc, október Simon-Juda és
november Katalin nap hetén csütörtökön.

Polgár, Vizkereszt hetében, március és junius
második hetében és Mihálynap megelőző hetében
szerdán.

Polgárdi (Fehérm.), március József, szeptember
Kísasszony nap hetében hétfőn.

Polonka, április 9., október 8.
Pomogy (Mosonm.),Mátyás ap. előttí és szeptember

14. előtti hétfőn. -
Poprád (Deutschdorf), Judica vasárnap.. Szt.-László,

1

október 15. és december 6. nap hetében kedden
és szerdán.

Poroszló (Hevesm.), február 9., junius 1., szep-
tember 1., november 9., vasárnap, illetve az
azokat megelőző vasárnapon

Pozsony, az április 5-re eső Vince, junius 24-re
eső Ker.-Szt.-János, szeptember 29-re eső Mihály
és december 13-ra eső Luca napot megelőző és
követő 2-2 heti időtartamon belül, a város által

. évenkint meghatározandó napokon.
Pőrgölin (Vasm.), október 28.
Pöstyén, február 27.-28., április 10.-11., május

15.-16., junius 26.-27., augusztus ~1. és október
2.-3., november 6.-7., december 18.-19.

Prásmár, február 3., augusztus 6.
Predmár (Trencsénm.i, január 11.-15., május 9.-14.,

julius 5.-9., szeptember 27., október 1., november
22.-28.

Prépostfalva (propstdorf, Ni-Kűkűllőm.",február 1.,
május 13.

Privigye (Nyitram.), Pál fordulat, József, Szt-Ker.
felmag., Lukács és András napokon, ha szombat
vagy vasárnapra esik, a köv. hétfőn. A kirakodó
vásár előtt egy héttel marhavasár.

Priglevicze-Szt.-Iván (Bácsm.), junius 24. utáni
héttőn.

Próna (Német-, Nyitram.), Invocat és Virágvasárnap
utáni kedden, Miserere utáni szerdán, Ker.-Szt.-
János hetében' hétfőn, Jakab. hete csütörtökön,
Orangyal vasárnap és Mindszentek utáni kedden.
Advent után hétfőn kírakóvásár, Quinquages.,
Reminiscere, Laetare, Virágvasárnap utáni kedden,
Szt.-Háromság utáni hétfőn, Mindszentek előtt
kedden, Advent vasárnap utáni hétfőn marha-
vásár.

Próna, lásd Tótpróna.
Pruszka (Trencsénm.), Gergely, Szt.-György, Péter

és Pál, Szt.-Lőrinc és Erzsébet előtti csütörtök.
Pruzsina, január 24., május 16., augusztus 24.,

november 3.
Puchó (Trencsénm.), Ujév, Husvét, Pünkösd, Margit,
t felmag. és Mindszent utáni követő hétfői
napokon.

Putnok (Gömőrm.), Gyertyaszentelő előtt, Husvét
előtt, Pünkösd előtt, Nagyboldogasszony előtt
és Mindszent előtt hétlőn.

P.-Fegyvernek (Jász-N.-Kun Szolnokm.), március 1.,
[unius 1., szeptember 12. és december 1., ha e
napok nem vasárnapra esnek, akkor az azokat
megelőző vasárnap.

Püspöki, lásd Bihar-Püspőkí (Bíharm.), nov. 30.
Püspökladány, március 19., j 'hus 13., szeptember

29., november 11. hetében csütörtökön.

Rába-HidvéS, Vízkereszt, Virágvasárnap, Ker.-
. Szt.-János és Szt.-Fer. hitv. utáni hétfői napok.
Rába-Szt.-Márton (Vasm.), Husvét utáni 2-ik hétfőn,

augusztus 10., november 28.
Ráczkanizsa (Zaiam.), Husvét utáni szerdán, május

16., junius 24. és augusztus 10.
Ráczkeve (Pestm.), január 25., április 17., julius 15.

és nov. 5. előtti vasárnap, hétfőn és kedden.
Ráczkozár (Baranyarn.), március 12., május 5.,

julius 12., október 20. ünnep esetén a következő
napon.

Rákos (Sopronm.), Szt.-György előtt és Szt.-.iihály
utáni csütörtökön.

Radna, Áldozócsütörtök utáni nap, október 6. ó-
naptár szerint.



Radnóth, ó-naptár szerint karácsony negyednapja,
Laetare vasárnap utáni hétfőn, julius 2., nov. 4.

Radistyán (Borsodm.), julius 13., november 1.
Radosnya (Nyítram.), Vizkereszt után következő

héten, Hamvazószerda utáni héten, Sarlós-Boldog-
asszony és Szentkereszt felemelése hetén hétfőn
és szerdán.

Radosócz, (Nyitram.), január 2., február 24., április
24., junius 11., szeptember 4., november 25.

Radvány (Zólyomín.), május' 4.-5., szept. 8.-10.
Rajecz, február Mátyás, április Szt.-György, május

Zsófia, Ker.-Szt.-János, szeptember János fővétele,
október Szt.-Orsolya, december Miklós.

Rajka (Mosonm.), Farsang utáni hétfőjén, Nagy-
csütörtökön, Pünkösdkedd, augusztus 18., október
13., december 29.

Rakamaz, április 25., augusztus 2-ik hetében eső
hétfőn és november 2-ik hetének első napján,
ünnep esetén a következő napon. ,

Rakitsán (Vasm.), márc. 26., Pünkösd előtt kedden,
julius 2" augusztus 16., október 8.

Ratkó (Gömörm.), január 25., május 3., augusztus
19., december 13.

Regede (Vasm.), junius 9., november 1.
Regöly, május 16. és augusztus 15. hetében kedden.
Remete (Eínsiedl, Szepesm.), február 6., április 17.•

junius 12., julius 10., december 6.
Resiczabánya (Krassórn.), Virágvasárnap előtti

pénteken, augusztus havi Boldogasszony előtt,
szeptember Szt.-Mihály nap hete pénteken, illetve
előtti való pénteken.

Rendek (Zalam.), október 25.
Resinár (Szebenm.), március 1., november 16.
Retteg, május 7., julius 11., szeptember 28.
Rékás (Temesm.), február 23.-24., junius 23.-24.,

október 31. és november 1.
Rékás (Pestm.), február 9., junius 16., szept. 16. ,
Répcze-Szt.-György, márc. 12., április 24., Pünkösd

után kedden, október. 26.
Réten (Felső-Fehérm.), Aldozócsütörtök után hétfőn.
Rézbánya, február, április, junius, augusztus, október

és december hó első szombatján,
Rimaszombat, január Vizkereszt után való nap,

Virágvasárnap előtt péntek és szombat, május
14.-15., julius 12.-13., aug. 28.-29., október
20.-21.

Rima-Szécs, január Pál fordulat, április György,
junius Urnap és szeptember Mihály hetében
hétfőn és kedden.

Riomfalva, november 15:
Rittberg, április 17., junius 15., szeptember 13.-14.,

november 15-ét megelőző vasárnapon.
Rohoncz (Vasm.), bőjt közép., nagy péntek, junius

15., julius 13., augusztus 24., november 25.,
december 24.

Rozsnyó (Gömörm.), március Gábor, junius Márk,
szeptember Gellért, december Lázár hetében,
hétfőn és kedden.

Rozsnyó (Brassóm.), január 25., julius 11. .
Rózsahegy, Vizkereszt után, március 19., Aldozó-

csütörtök után, szeptember 29., december 1.
Rócze, lásd Nagy-Rőcze.

, Rót (Vasm.), augusztus 15., szeptember 8.
Rudna (Torontá1m.), május 21., szeptember 20.

vasárnapon.
Rum (Vasm.), január 10., március 21., junius 27.,

augusztus 25., október 15.
Ruma (Bácsm.), április 13., május 29., junius 13.,

julius 29., szeptember 29.

Ruszkin. Simon és Juda, Reminisc. hetében kedden.
Ruszpolánya (Mármarosrn.), O-Pünkösd, O-Illés, O-

Mihály előtt egy héttel hétfőn és kedden.
Ruszt (Sopronm.), Gyertyaszentelő-Boldogasszony

után, Rogate után, Egyed nap után, Mindszent.
csütörtökön.

Sárd (Somogym.), Áldozócsütörtök előtti hétfón,
Sarlós-Boldogasszony, Urszine változása és Máté
napján.

Sajó-Gömör, február 15.-16., május 3.-4, julius
5.-6., október 3.-4.

Sajó-Szentpéter (Borsodm.), március 12., április 24.,
junius 29., szeptember 29., december 6. míndíg'
a követő hétfőn .

Sajtoskál t Sopronm.), Laetare előtri csütörtök,
továbbá Szt.-Tstván, Szt.-Gellért és Szt.-Tamás
hetében, csütörtökön.

Salánk, május 25., julius 6. és szeptember 21. nap,
hetén szerda és csütörtökön.

Salgótarján, január, május, julius és október
hónapok 3-ik hétfőjén.

Sarkad, április 24., junius 8., október 28., december
21. előtti hét szombat és vasárnap.

Sas vár (Sassin), Pál fordulás, József, Szaniszló,
Péter és Pál, Urszine változás, Keresztfel-
magasztalás, Gál és András napjain követő
szerdán.

Sámson (Somogym.), január 2., augusztus 2.,
november 12.

Sándorf (Nyitram.), Virágvasárnap utáni hétfőn,
Pünkösd utáni kedden, Bertalan napján és Lukács
utáni hétfőn.

Sándorház (Zalam.), január 25., március 9.
Sárbogárd, április 4., junius 14., szeptember 15. és

november 19. nap hete hétfőjén.
Sárkány (Fogarasm.), május 10., augusztus 23.,

november 11.
Sárkeresztur (Fehérm.i, május 13. és október 15-ét

megelőző hétfőn.
Sárköz, február 16., május 15., julius 20., szep-

tember 20. és december 6. hetében hétfőn és
kedden. .

Sárosd (Fehérm.i, 'május 1., julius 1., augusztus 14.,
november 11. hete kedden.

Sárosnagypatak, március 6., május 11., augusztus
14., október 10., december 5.

Sárpatak, Aldozócsütörtök utáni napon.
Sárvár, augusztus 2. után követő hétfőn; Simon-

Juda napján.
Sárvár-Vármellék (Vasm.), Rogate hétfőn, Advent

első hétfőjén.
Sásd (Baranyam.), május 7., julius és szeptember

1-ső hetében hétfőn. Ha e napokra ünnep esik,
a következő kedden.

Sátoralj a-Ujhely, február 9. hetében és Virágvasár-
nap előtti hétben kedden és pénteken, julius 2.,
szept. 2. és nov. 5. hetében és karácsonyt meg-
előző héten kedden és pénteken. Ha a vásár
keddnapjára ünnep esik, előtti hétfőn, na pedig
a péhteki napra esik ünnep, ugy az azt meg-
előző csütörtökön tartatik. .

Segesvár, március 16., junius 24., november 4.
Selmecz, a négy Kántorbőjt napján kirakóvásár;

az ezeket megelőző hétfőn, ha hétfőre ünnep
esik, kedden baromvásár. '

Sellye (Baranyarn.), március 4., május 1., augusztus
10., október 15. és december 3-ika előtti hétfőn
állato, kedden kirakóvásár.



Selye (Vág-, Nyitram.J, Dorotya, Orbán, Margi~
Szentkereszt felmagasztalása és Katalin nap
hetében hétfőn és szerdán.

Selyk (Kís-, Sejkanika), [unius János, november
Márton nap.

Selyk (Nagy-i, május 20., december Luca nap.
Sempthe (Nyitram.), Nagycsütörtökön, Márton nap

és Karácsony hetén csütörtökön.
Seprős, május 1. és nov. 2-át megelőző vasárnap.
Sepsi-Szt.-György, Reminiscere, György, junius

János nap és Brigitta nap után szerdán és
csütörtökön.

Seregélyes, Gyertyaszentelő-Boldogasszony, Fekete
vasárnap, Ferenc és Sarlós-Boldogasszony nap
hetében hétfőn.

Siklós,március 19-ikihetében hétfőn; Szt.-Háromság
utáni hétfőn; Nagyboldogasszony hetében hétfőn
november 30., december 2.

Silingyia (Arad), május 25., október 2. és december
13-át követő vasárnap.

Simánd, február 13., május 13. és szeptember
13. hetében vasárnap. .-

Simontornya, Laetare, Exaudí és Orangyal vasár-
napja és Imre hg. napja hetében kedden és
szerdán.

Siófok, március 24. és október 19-ét mag. fogI.
szerdán.

Soborsín, február 14., május 13., aug. 18., dec. 3.
Sókeő (Nyitram.), február Balázs nap, május Szt.-

Háromság, aug. Mária égbemenetele, november
András apostol utáni hétfőn.

Solt, január Sara napot megelőző vasárnap, május
Aldozócsütörtököt megelőző kedden és szerdán,
aug. Rókus napot megelőző vasárnap, november
Márton napot megelőző vasárnap. .

Somlyó-Vásárhely, március Benedek, julius Margit,
szeptember Lambert és Karácsony hetében hétfőn.

Somkerék, január 2.-3., február 2.-3., junius
23.-24.

Somlyó, lásd Szilágy.
Somkut (Nagy-), márc. 19., jun. Margit, augusztus

Nagyboldogasszony és november Károly utáni
szerda és csütörtök.

Somogyvár, április 18., október 15.
Somorja (Pozsonym.), március Gergely, április Szt.-

György, június Kereszt-Szt-János, augusztus Szt.-
Bertalan, szeptember Brunó, nov. Mindszent nap
előtti hétfőn. Ha ünnep esik, a következő napon.

Somos (Ujíalu-, Nógrádm.), március 4., julius 7.,
október 6., december 13.

Somos (Sárosm.\ Husvét és Pünkösd előttí csüt.,
augusztus utolsó, december 13. előtti csütörtök.

Sopron, március első hétfőjén, május első hétfőjén,
augusztus utolsó hétfőjén, Szt.-Erzsébet nap
hetén hétfőn, kedden és szerdán. .

Soroksár, március 1., május 15.. augusztus 10. és
október 31. napja hetében vasárnap.

Sóskut (Fehérm.), Gergely, Medárd, Urszine változás
es Erzsébet hetében kedden és szerdán.

Sósmező, április l-et magába foglaló hét szerda
és csütörtök napjain, máj. 20., [ul, 15., okt. 26.

Stájerlak (Krassóm.), Szt -Háromság vasárnap, okt.
hó 2-ik vasárnapján.

Stomfa (Sztupava), Nagycsütörtök, május 1., julius
25., augusztus 21., november 6., december 21.

Stridó, március 19., junius 22., szept. 30. és dec. 4.
Sumjácz-Vőrőskő (Görnörm.),május 6., október 26.
Surány (Vasm.), március 19., május 1., augusztus

12. október 26.

Sülelmed, január 13.-14., május 20.-21., augusztus
27.-28.

Sümeg, bőjtközepe utáni kedden, nagy hétfón,
Aldozócsütörtök előtti kedden, Sarlós Boldog-
asszony napján, Bertalan, Dömötör és Erzsébet
napján.

Süttő (Esztergomm.), március 18., [unius 18. és
december 18-ik hetében csütörtök.

S..,.-edlér(Szepesm.), Vízkereszt, Szt.-György utáni
hétfőn, Urnap utáni pénteken. Szt.-Mihályutáni
hétfőn.

Szabadszentkirály, Áldozócsütörtök előtti nap., aug.
. Szt.-László elötti napon, szeptember Máté napján,
november 2.

Szabadka, február 24., május 16., szept. 8., okt 28.,.
napját megelőző vasárnaptól szerdáig.

Szabadszállás, március 31. és julius 7., november
15.-16. megelőző vasárnap és hétfőn, szeptember
17-ét megelőző vasárnapon.

Szabéd, április 17., október 7.
Szakácsi (Somogym.), febr. 10., ápr. 1., nov. '11.
Szakolcza (Skalítz), Gyertyaszent., Judica, Pünkösd,

Péter Pál, Kisasszony (szept. 8.) Portiunkula,..
Mindszent és Lucza napok után következő
szerdán marhavásár, csütörtök kirakóvásár.

Szakcs (Tolnam.), február 24., [unius 3., szeptember
14., december 6.

Szákul (Kr.-Szörénym.), Urnap előtti hétfőn, Mind-
szent után hétfőn.

Szalka (Ipoly-), január 25., (Pál fordulat) március 6.,
(Fríderík), április 25., (Mark), junius 27., (Szt,»
László) és november 19., (Szt.-Erzsébet) előtti
szombaton marhav., a reá köv. hétfőn kirakóv.

Szalkszentmárton, január 28. előtti vasárnap, hétfő,
kedden, Pünkösd 2-ik napján és utáni két napon,
illés és Lukács napot megelőző vasárnap, hétfőn
és kedden.

Szalónak (Város-, Vasm.), bőjt 3-ik hétfőn, Szt.-
Háromság vasarnapja után, Mihály és Karácsony-
elötti hétfői napokon. .

Szalard (Bíharm.), február 2., augusztus 4.
Szamos (Torontálm.), május 13., október 1.
Szamosujvár, február 3.-fi., április 29.-3'0., majns,

1., jultus 23., 24., 25., október 26., 27., 28.
Szany, május 9., szeptember 19.
Szarvas (Békésm.), február 24.-25., [un. 24.-25 .•.

október 19.-20., december 21.-22-ét megelőző-
szombaton, vasárnap és hétfőn.

Szarvkő (Sopronm.), április 6., junius 18., Karácsony-
előttí hétlőn.

Szárcsa, március 19., szeptember 15.
Szárhalom (N.-Küküllőm.),november 11., 12. és 14;..
Szatmárnémeti, február 2., március 19., május 1.,.

julius 2., szeptember 29. és november 21. hetének.
kedden és szerdán,

Szántó (Abaujm.), Nagycsütörtök julius 13., október-
4., december 6. Megelőző napon állatvásár.

Szántó (Zalam.),Pünkösd és Illés utáni kedden.
Szászbonyhá (Nagyküküllőm.),Hamvazó-szerda nap-

jan, Pünkösd utáni szerdán, szeptember 27.-30_
Kirakóvásárok előtt 2-3 nap állatvásár.

Szászcsór (Szeszcsór), március 30., október 29.
Szászhalom, Márton nap utáni pénteken,. szombat.

és hétfő.
Szászpelsőcz, november 11. követő hétíőrr kirakó-

vásár, e napot megelőző pénteken és szembatom
marhavásár.

Szászerked, április 24., október 16.

.'
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Szászkabánya (Krassórn.), május 5., julius 11.,
szeptember 2~.

Szászkezd. Pünkösd előtt más. hétfőn.
Szászkeresztur, január 25., szeptember 1.
Szásznádas, február 5., április 28., október 3i.
Szászrégen. február 12.-19., május 4.-12., aug.

1.-1v., október 16.-23.
Szászsebes, január 29., április 24., augusztus 24.,

április 6., 7., 8., augusztus 10., 11., 12. [uhvásár.
Szászvár, március 2b. utáni és szeptember Lő-íke

hete hétfőjén.
Szászváros, március 14., junius 4., október 4.,

december 6. Megelőző 3 napon marhavasár.
Szebelléb, január 25. (Pál ford.), Fekete vasárnap

utáni hétfőn, május 26., (Fülöp), június 24.,
(Ker. Szt.-János), julius 22., (Magdolna), szeptem-
berben Szt.-Ker. felm napján, nov. 25 Katalin.

Szeben, lásd Kís- és Nagyszeben alatt.
Szécsány (Torontálm.), ápr. 22., jun. 12., okt. 19.
Szecsen (Vasm.), február 16., [unius 17., szeptem-

ber 14., november 22.
Szécs, lásd Rímaszécs.
Szécsény, január 25., március ~2., április 24., [unius

13., julius Apost. Oszl., augusztus 29., november
25 hetében hétfőn és kedden.

Szeged, február 17., május 5., julius 31., október
10., nov. 30., vasárnaptól kezdve egy hétig és
minder, vásár elötti péntek ,és szombat sertésvás.

Szegszárd, Virágvasárnap, Áldozócsütörtök, Sarlós-
Boldogasszony, Ker. feltaJ. és Erzsébet napok
hetében hétfon és kedden.

Szegvár, március 10, május 19., augusztus 19.,
nov. 19-ét megél. szombaton, vasárnap és héttőn.

Szeghalom (Békésm.), február 10., május 20., julius
2U., szepternber 20. utáni hétfőn és kedden.

Székcső 'Duna). március 12., [unius "Szt.-Három-
ság" utáni hétfőn, szeptember 1., november 5.

Szelnicz (Liptóm.), február 3., március 24., május
1., junius 25., november 2.

Szék, február 24c.,julius 8., szeptember 27., október
18., november 30. .

Székesfehérvár, Invocavit vasárnap, Szt.-György,
Szt.-Iván, Dömötör és Bertalan hetén vasárnapon
ésMti~ .

Székelyhid (Bíharrn.), február Hl., május 1., [unius
24., szeprember 29., november 25., december 2b.
hetekben pénteken. Ezenkivül husvétés pünkösd
előtt csütörtökön és péntek en.

Székelykeresztur, február 2 L -24., május 1.-4..,
juli"" 4.-7., szeptember 8 -11.

Székelyudvarhely, Bőjt közepe utáni szerda és
csütörtök, Urnap után kedden, október 4.-5.,
december 19.-22.

:Székesut, ianuár 25., julius 27., október 23.
Szelistye t.::izebenm.), junius 14., október 7.
Széleskut (Pozsonym.), április 29., [unius 24., szep-

tember 30., december 16.
Széíeskut (Sopronm.), [unius 2·1-ikhete csütörtökön

november 6.
Szemlak, Judica vasárnap előtt' és ó-naptár szerint

Péter és Pál előtt két· héttel vasárnap és hétfőn,
október 3-ik vasárnap és hétfőn.

Szemere (Répcze-), május 7., szeptember 14.
Szempez, Vízkereszt, Mátyás, Husvét előtt, Leo,

Orbán-, Margít-, Egyed-, Lukács napok és
Karácsony előtt hétfőn.

Szendrő, január 22., március 25., augusztus 1.,
okt~ber 4, megelőző hétlőn.

Szenicz (Nyitram.), Pál forduló hétfőn, Oculi vasár-
nap utáni kedden, Miserere utáni hétfőn, Urnap
utáni hétfőn, Agoston napon, Mihály után követ-
kező második kedden, Erzsébet napja és Tamás
utáni hétfőn.

Szentágotha, Judica utáni és Szt -Márton utáni
hétfőn, december 21.

Szentanna (Uj-, Aradm.), február 2., julius 26."
november 11., vasárnap vagy hétfőn, esetleg a
következő vasárnap tartatik.

Szentantal, május 3., augusztus 10., november 19.
SzentantaJfalva t Zalam.), Antalnap hetének szerda.
Szentannakápolna (Szepesm.), julius 26., október 4.
Szentbalázs, február 3., [unius 12., augusztus 21.
Szentbékálja (Zalam.), Gyümölcsoltó-Boldogasszony

utáni hétfón.
Szentbenedek (Barsm.), január 25., március 19.,

Pünkösd kedden és szeptember 1-ére eső hét
keddi napjára.

Szeritbenedek (Vasm.', Farsang elötti, Bőjti Kántor
utáni Virágvasárnap, Öszi Kántor utáni és Ka-
rácsony előtti héttőn.

Szentbenedek (Erdély), Pál forduló, Pünkösd előtti
kedden, szeptember 2.

Szentdienes (Baranyam.), március 15., [unius 1.,
.augusztus 10., vasárnap esetén a rákövetkező
hétfőn, október 9. utáni vasárnap bucsuvásár.

Szentegyházas (Oláhfalu ', márc. 12., november 29.
Szentelek (Vasm.), január 22., május 16., szep-

tember 8., november J 5. utáni kedden.
Szentendre, május 5., augusztus 1., október 20.

hétfön, marhavasárral.
Szentgál (Veszprérnm. t, július 16-ika hetében és

szeptember első hétfőjén állatvásár.
Szentgotthárd, .március, június, szeptember és

december Kántor szerda utáni hétfőn, Nagy-
csütörtök, május 1., julius 22., október 18.

Szentgróth (Zalam.), február 3., mársius 12., Husvét
előt ti szerda, junius 24., július 13., szeptember 1.,
november 13., Karácsony előtti szerda.

Szentgyörgy (Barsm.', április 25. és október 9.
utáni hétfőn és kedden.

Szentgyörgy (Esztergomm.), április 24., nov. 30.
Szentgyörgy (Oláh-, Besztercenaszódm.), fedrum 1.,

május 8., augusztus 1., november 1.
Szentgyörgy P07.S0nym.), február 27., április 24.,

június 26, szeptember 5., november 5. és
.december 21. hetében csütörtőkön,

Szentgyörgy (Torontálm), április 15., ~t. Hi.
Szentgyörgyvölgy (Zalam.), február 19., április 12., ~

június 8., augusztus 10.
Szentilona (Zalam.), május 22., szeptember 22.
Szentímre (J.-Nagykunszolnokm.), július 2.-3. és

november 18.-19. napj. kizárólagos marhavásár.
Szeritiván (Baranyam.), május 124ld hét hétfón és

július 4. marhavásár.
Szentjános (Mosonm.), máre. 19., jún. 4., augusztus

20., november 11. hete hétfőjén.
Set.-János (Morva-, Pozsonym.), Fábián ésSebestyén

Judica vasárnap utáni hétfón, június, Ker. Szt-
János, augusztus JánOB fejvéteJl\ október
Simon-Juda.

Szentkereszt (Barsrn.), február 2., április 25., június
24., augusztus 15., szeptember 29. és november
21-ét követő hétfőn és kedden.

Szeritkereszt (Zalam.), május 3, ,szeptember 14.
Szentkirály (Baranyam.), május Aldozócsütörtök el.

napon, június 27., szeptember 21., november 2.
Szentlászló (Zalam.), április· 22., május 29., [un, 27!



Szentlászló (Tordaaranyosrn.), április 17., okt. 28.
, E napokat megelőző 3 napon át marhavásár.

Szentlőrincz (Baranyam.), február 14., szept.. 4.
Szentmargita iSopronm.), június 24. •
Szentmárton (Sopronm.), február 24., augusztus 24.

és október Hi-et megelőző kedden.
Szentmárton (Turóczm.), febr. 24. után és Pünkösd

elötti hétfőn, aug. 10., szept. 21. és nov. 11.
utáni hétfő napokon kirakóvásár, marhavásárok
e napokat megelőző péntek. Ezenkivül május
25.-26. és szeptember 25.-26. gyapjuvásárok.

Szentmárton (Győrrn.), a Husvét ünnep után követő
csütörtökön, augusztus 21., november 11. Ha e
napok egy ünnepre vagy vasárnapra esnek, a rá

. következő napon.
Szentmárton (Alsóstrázsa, Vasm.), Husvét utáni

2-od hétfőn, augusztus 10. és november 11.
Szentmártonkáta, szeptember l-ét megelőző vasár-

nap és hétfőn.
Szentmihály, lásd Német-.
Szentrhiklós, lásd Lajta-, Fertő-, Líptó- és Gyergyő-

nevek alatt. .
Szentmíklós (Küküllőm.), április 25., .szeptember

21., december 13. .
Szentmiklós (Nagy-), április 5.-6, július 5.-6.,

október 25.:;-26. .
Szentpéter (Ori-, Vasrn.), február 28., március 21.,

május 18, június 20, augusztus 1., november 4.
Szentpéter (Kornáromm.), január 6-iki hetében és

április első hétíőn, szeptember 21., és november
19. hete hétföjén.

Szentpéter (Német-, Temesm.), augusztus lG-án. Ha
a határnap vasárnapra esik, ugy az azt követő
hétfőn.

Szentpéter (Uzdí-, Kolozsm.), július 12.-15.
Szentpál (Magy -, Kolozsm.), július 28.
Szenttamás, március 12., július 26., szeptember 20. -
Szentes, február 2., április 24., július 22., szept.

21-ét megelőző szombat, vasárnap és héttőn.
Szepesbéla, lásd Béla.
Szepesolaszi, Septuag. vasárnap hetében hétfőn

marhavásár, szerdán kirakóvásár, Husvét utáni
kedden kírakó és marhavásár együtt, János fei-
vétele napján kírakó-, két nappal előbb marha-
vásár, november 6. hetében héttőn marha-,
szardán kirakóvásár. . .

Szepesremete. február 2. utáni, április '14. utáni,
.július 2. utáni és december 8. utáni hétfőn.

Szepesszombat (Georgenberg), Vizkereszt, Szt-
György, augusztus 24., november Mindszent utáni
hecekben csütörtökön.

Szepesváralja, Bőjtköz, május Áld. csüt. hetében,
július Margit-nap hetén, szeptember és december,
első hetében, hétfőn marhavásár és csütörtök
kirakóvásár, kivéve Áldozócsütörtök hetét, ekkor
a kirakóvásár szerdán van.

Szeptk, március első hétfőjén, december hó Lucea
napja előtti héttőn.

Szepsí (Abaujm), a február 26., július 15., október
31. hetében hétfői napokon és Husvét, Pünkösd
és Karácsony eiőttí csütörtökön. '

Széplak (Vasm.), január 22., március 22., augusztus
22., október 22.

Széplak (Bíharm.), a bőjt másodhetében, Szt-György
előtti héten, Lőrinc hets, október első ~
mindennap keddi napokon.

Szerdahely, lásd Muraszerdahely.
Szerdahely (Szebenm.), febr. 24., júl. 27., IlQV. 11.
.Szerdahely (Duna-, Pozsonym), január 18., Husvét

előtt 2 héttel, Keresztj. héten, június 27, július
22., nov. 11. és dec. 13-ild hetében, keddi napon.

Szeredujvároska, Gy.-Szt. február 2., június Szt.-
Iván, augusztus N.-Bold.-Assz. és október Terézia
napok hetében, csütörtökön marhavásár utáni
hétfőn kirakóvásár.

Szereda, lásd Csikszereda.
Szereda (Maros-), február 21.- ~4., július 28.-30.,

december 7.-10.
Szerednye, május 2., június 13., július 12., augusztus

28., szeptember 8. és .november 5. után követ-
kező hétfőn. Továbbá Aldozócsütörtök, Urnap és

, Jakabnap utáni hétfőn [uhvásár,
Szerencs, január 7.. április :!.7., aug. 16., nov. 2.
Szilágy cseh, január, 4., február 15., március 15.,

június 7" szeptember 13., október 25., dec. 13.
Szílágysomlyó, március 20., június 26., szept. 25.

és dec. 18. hetekben, csütörtök és pénteken.
Szigetvár, jan. 25., április 24., [un. 13., aug, 2.,

szept. 29. és nov. 19. hete hétfő és kedden.
Szíkszó, február 6., május 1., július 22., szeptember

8., november 11. hete vasárnap= és hétfőn.
Szil (Somogyrri.), március J., május 10., augusztus

6., november 19.
Szill (Sopronm.), április 24., Bertalan napján, ünnep

esetéri az utánok következő hétfőn, Mindszent
, és Karácsony utáni hétfőn.

Szina (Abaujrn.), március, május, szeptember,
novem ber hónapok, második péntekj én. Ha ez
ünnep, a következő pénteken.

Szinna (Zemplénm.), január 3C , március 22., június
23., szeptember 4. .

Szinye, január 15., március 26" június 27., okt. 15.
Szinnérváralja, Felixnap. Gyulanap. Incze- és Teréz-

nap hetében héttőn és kedden.
Szírák (Nógrádm.), március 5.-6., május 15.-16.,

szeptember 8.-9 .. november 26.-~7. napokat
megelőző hétfőn és kedden.

Szlvágy, lásd Felsőszivágy.
Szjelrricz (Líptóm.), február 3., Oculi vasárnap,

,május 1., július 25., november 2.
Szkacsány (Nyítram.), Fábián és Sebestyén, Szent-

Márk ev., Szt.-Prokop, Mária szül., Míndszent nap
után köve tk. kedd napokon. Fábián és Sebestyén
.nap előtt marhavásár.

Seklenó, február 14 -15., Vrágva9ároop, Szem..
Háromság és István király utáni hétfőn és
kedden. .

Szebb, január Remete Pál, ápríhe Dezső nep, június
Szt.-László és október Szt.-VenaeJ. előtti hétfő
és kedd napokon. . .

Seoboszlő (Hajdu-), Virágvasárnap követő és Ald03Ó-
csütörtők hete hétíőn, július első hétfőjén,
Demeternap hetében .hétíő.

Szoboliszt, Mátyás napján, HllSV'ét utáni. Mtfőn
Mária mennybernenetele, Máté nap, Lukács nap,
Mária fogantatasa utáni nap.

&?Qbráncz, Hamv, szerdán, március 25. (Gyümölcs-
oltó-Boldogasszony). Pünkösd, július 2. (Sarlós-
Boldogasszony), aug. 20., szept. 8., nw. 11. és
Karácsony utáni szerda napokon.

&olook, február 24., május .18., SZl ;mber 8.,
november 5., ha szeptember 8. vasárnapra esik,
vagy az ürfnepen és után következő napon,
különben a hét elóW vasárnap és hétfőjén.

Szolyva (Beregrn.), március 1-9., április 24., július
89., szeptember 29-ik hetében csütörtökön.

Seornoíány, Fekete vasárnap utáni csütörtökön,
Áldozócsütörtök előtti szerdán, szept, 7., nov. 25. '



Bzombathely, Hushagyókedd előtt kedd és szerda,
Szt.-György előtti kedd és _szerda, Kisasszony
előtti kedd és szerda és András nap előtti kedd
és szerda

Szombat, 1. Szepesszombat. ,
Szomolnok, Nagycsütörtök; Urnap utáni szombat,

július 2., november 24., december ai.
Szölgyén (Esztergomm.), József, Úrnap, Kísasszony, .

és Advent hetében hétfő marha- és kedden
kirakóvásár ; szeptember 29.

Szőllős, 1. Garam-, Herceg- és Nagv- nevek alatt.
Szőllősgyörök (Somogy.), március 21., május 16.,

szeptember 9., október 18.
Szőny (O-l, márc. 4., máj. 16., júl. 17. és szept.

13-át követő hétfő napokon.
Bzőregh (Torontálm.), febr. 24., ápr. 20., júl. 15.,

szeptember 14.
Btanísíts (Bácsm.), ápr. 12. és okt. 4-ét megelőző

hétfői napokon.
Bztára (Zemplénm.), jan. 22., jún. 24., júl. 26.,

december 30. ,1; "

Sztrázsa (Szepesm.), márc. Reminiscere, jún. 15.,
szept. Egyed, nov. Szt.-Márton után mindig
szerdán.

Sztropko (Zemplénm.L, Gyertyaszentelő, Husvét,
Keresztjáró napok, Urnap, Péter-Pál, Bertalan,
Szt.-Mihály, Simon-Juda és Lucza nap hetében
kedden ha e nap ünnepre esik, úgy a megelőző
kedden.

Szucsány (Turóczm.), jan. 17., ápr. 25., máj. 16.,
júl. 25., szept .. 12., okt. 17.

Bzuha (Pozsonym.), március 24., júl. 27., augusztus
29., november 9.

Bzulok (Somogym.), Husvét, Pünkösd és Lukács
nap előtt hétfőn.

Szvidnik (Felső-J, jan. 19, ó-naptár szerint Fekete
vasárnap után, máj. 6., jún. 7 aug. 2., szept. 21.,
okt. 27. .

Szvedlér (Szepesm.), Vizkereszt és György nap
után hétfőn, Urnap után pénteken, Mihály után
hétfőn baromvásárral összekötve.

Tab, ápr. 11., jún. 2., aug. 1., szept, 21.
I'abajd, febr. 3-4, máj. 24-25., aug. 3D-31.,

nov. 8-9.
'rállya (Zemplénm.), január 22., április 4., .június

27., október 19.
'ramási (Tolnam.'. febr. és máj. Kántor nap előtti

júl. Magdolna előtt, szept. Kántor előtt, dec. Kántor
előtt hétfőn és kedden.

fapolcsány. (Nagy-, Nyitram.), jan. Dorottya, febr.
Antal, márc. Gergely, máj. Ivó, jún. Iván, júl.
Mária-Magdolna, aug. Bertalan. szept, Máté és
nov. Lipót nap hetének csütörtökén marhavásár,
utáni Redden kirakóvásár.

I'apolesány (Kis-, Barsm.), jan. 6., febr. 24., júl. 16.,
nov. 25. csak kirakóvásár. .

tapolcza (Zalam.), augusztus 16., december 6.
fápióbicske, febr. 7., máj. 7. és szept. 8. hetében

vasárnap és hétfőjén.' .
I'ápíógyörgye, márc. 1., máj. 5., aug. 31.
l'ápiószele, jan. 1., ápr. 1., júl. 2. és okt. 15-ike

heteiben hétfői napokon.
rarcsa (Mosonm.),márc. 16., máj. 3., nov. 14.
I'arczal, febr. 3., márc. 10., máj. 5., aug. 4., szept.

29., nov. 10 utáni hétfőn, ünnep esetén a meg-
előző hétfőn.

tarjin (Komáromm.), március 31., május Iti., aug.
4, okt 6.

Tarnócz (Líptórn.), febr. 24, Pünkösd utáni kedden,
aug. 10., okt. 16., dec. 13..

Tarpa (Mező-),márc. 19., jún. 11., okt. 8.
Tasnád, Bálint hetében pénteken ; Husvét előtti

csütörtök; máj. Szaniszló; júl. "Sarl. B..Assz.U ;

szept. Kisassz ; okt. -Gál és nov. Márton nap
heteiben pénteken.

Tata, Husvét utáni héten kedd és szerda Pünkösd
utáni héten kedd és szerca, augusztus 27- 28.,
november 5-6.

Taucz, április első és augusztus utolsó vasárnap;
előtti szombat.

Teke, febr. 1., máj. 1., jún. 27., nov. 5.
Telegd (Biharrn.), ápr. 3-ik és dec. első hetén

szerda napon. .
Telegdi-Bacon, jan. 21., ápr. 13., júl. 31., okt. 7.
Temerin (Bácsm.), febr. 25., máj. 5., szept. 4. és

nov. 22. hetében vasárnap és héttőn.
Temesvár, márc, 19., jún. 1., aug. 15., szept. 29.,

dec. 18. csütörtöktő! 5 napig. '
Tenke (Bíharm.), márc., jún., szept. és dec. 4-il;:

heteiben héttőn.
Tepla (Lipótm.), jan. 16., márc. 12., jún. 10., aug.

16, nov. 15., Miklós napon.
Teplltz rTrencsénm.), márc. 1, jún. 29., szept. 1."

december 8. .
Perebes (Tőke-), január W., május 5., augusztus t.•

október 13.
Terebes (Tur-), április 6. és október 13. hetének

hétfő és kedd.
Teregova (Szörénym.), január 19., Husvét után

pénteken, július 6. és Szt.-Demetert megelőső
pénteken. .

Tevel (Tolnam.), Veronika, Szt.-Háromság és Tekla
után hétfőn.

Técső, ó-naptár szerint Virágvasárnap; Péter és
Pál; Urszin változás; Bold.-Assz. és Ujév napja
hetében héttőn és kedden, ünnep esetén a
következő héten' hétfőn és kedden, esetleg kedd
és szerdán.

Téglás (Hajdum.), jan. 28., máj. 10., aug. 18., okt.
29. hete csütörtök.

Téthszentkut, máj. 16., után következő es nov. 1.
után következő csütörtök.

Tihany (Zalam.), április 24. és július 24-ét követő
kedden.

Tinye, január 5., március 5., június 15. és október
2. hetén hétfőn.

Tiszolcz (Theissholz), január 17., május 19., aug.
10., nov. 5.

Tissina (Vasm.), febr. 25., jún. 5., szept. 9.
Tiszaföldvár (Jásznagykunszolnokm.), márc. 24.,

jún. 8., aug. 29., okt. 11. mindig vasárnap és
hétlőn.

Tiszaföldvár (Bácsbodrogm.), március 24, máj us 20.,
augusztus 22

Tiszafüred, január 4., április 15., augusztus 4.,
október 3. hete csütörtök és péntek.

Tiszakürth, május 20., szeptember 30. hetének
vasárnap és hétfőn.

Tiszalök, máj. 15., júl. 10., aug. 21., szept. 25.,
nov. 27. hetében csütörtökön.

Tíszalucz, jan. 5., ápr. 15., júl. 10., JlOV. 5.
Tiszanána, febr. 24., máj. 1., aug. 4. és okt. 15.

vasárnap, esetleg a megelőző vasárnapokon.
Tiszaörs. május és december hó első hétfőjén.
'I'íszaszalók, febr. 16., máj. 18., aug. 10. és nov,

11. hetének vasárnap éshétfőn.

\



Tisza-Szt.-Imre, január 2---'3.novemb. 18-19., csak
rnarhavásár.

Tiszatarján (Borsodm.), április 5., július 30., szep-
tember, 10., november 30. E napokat megelőző
hétfőn állatvásár ,

Tiszaujlak, Vizkeresit, máre. Gergely, ápr. Szt.-
György, jún, Alajos, aug. Bold.-Asszony ésnov.
Erzsébet nap után következő szerda és csütörtök. .

Titel, ápr. 6., aug. 22. és okt 20.' hetében 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 héttőn.

Tolcsva, ápr. 8:, jún. 22., szept. 8., nov. 10.; ünnep
. esetén a megelőző hétfőn .
Tolna, május első hétfőn, június 13., 'augusztus 10.,

november 5.
Topánfalva, ó-naptár szerínt Virágvasárnap. előttí

péntek; ó-naptár szennt Pünkösd előtti péntek en ;
.júl. 9., aug. 28., nov. 5. E nápokat megelőző
.3 napon át marhavásár.

Topolya, ápr. 18., júl. 13. és okt, 4.. napját. meg-
előző vasárnap és hétfőn.

Toponár, ápr.25., Szt.-Háromság vasárnap utáni
napon ; aug. 25., nov. 11.

Toplicza, 1. OIáhtoplicza.
Torda (Tordaaranyosm.), Hamvazószerda, utáni

szombat; ápr. 24., jún. 24., szept. 9., dec. 6. E
nap megelőző 3 napon át marhavásár.

Torna, febr. :d., marc. 19., máj. 1., szept. 1., okt
26., nov. 25. Ha e napok nem csütörtökre esnek,
megelőző csütörtökön.

Tornalja, márc. 14-15, máj. 21-22., okt. 14-15.,
dec. 2-3.

Torzsa (Bácsm.), június 11, október 2.
Tornya, ápr. Vicenap előtti vasárnap; Péter-Pál

és nov. 17-ikét (Gergely, követő vasárnap.
Toroczkó, máj 16., okt. 10. E napokat megelőző

3 'napon át marhavasár. .
'I'orontál-VásárhelyIl'orontálm.), június 20-át meg-

előző pénteken és szombaton országos kirakó-
vásár és állatvásár.

Tovarisova, február 2., november 16.
Törcsvár, augusztus 8., október 6.
Török-Becse. március 25., augusztus 17., október 3.

vasárnapon, esetleg a megelőző vasárnapon.
Török-Kanizsa, májuaL, augusztus 1, nov. 1.
Törökkoppány, . ápr. és okt. első hétfőjén.
Török-Szt.-Miklós, január 10., április 17., július 26.,

október 4.
Tövis (Alsó-Fehérm.), február 20., augusztus 24-27.,

november' 4-7. Kirakóvásárok előtt 1-1 nap
állatvásár.

Tótkeszi (Tolnam.), Szt-György előttí Nagyboldog-
asazonyés Márton napokat magában foglaló hét
héttőn és kedderi. .,'. .

Tót-Pelsőcz, március li.és, .12., július 14-15.,
szept .. ~-;--7.,.nov. 13-14 ..;.

'I'ót-Szentmárton (Zalam.), június ,13, november 11.
:" Tótvárad, jim. 19."ó.-naptáár, szerint Husvét utáni

csőtörtök, ó-naptárszerint Urnap szept. 26.
Tót-Próna . (Turóczm.). ,G~J'gelypap. Rogate utáni

hétfő,Jakab .nap,.Pál nap.
Trencsén, febr. Gyümölcsoltó-Boldogasszony; Hus-

vét utánOktavián; -Pünkösd; júl. Sarló-Boldog-
asszony; aug. 'Péter; . szept, Kereszt felmagasz-
talás; okt..Lukáes ; nov. 'András napján.

Trsztena (Árvam.1: Dorottya napja utáni hétfőn"
ápr. 24., Pünkösd utáni kedden, [úl. 16., Nagy-
boldogasszony és Márton napja után héttőn.

Turkeve, ápr. 1., jún. 20., szept. 20, dec. 6. hetében:
vasárnap és hétfőn Ha e napok hétköznapra
esnek, elötti vasárnap és héttőn.

Tura (O-Nyitram.), Vizkereszt, Judica, Exaudi, Szt.-
Iván, Nagyboldogasszony, Szt.-Mihály,Szt -Katalín
utáni kedden, A. kirakóvásár előtt míndig marha-
vásár.

Tura (Pestm.), április 18, október .lü-ét követő
vasárnap és héttőn 1

Turán (Turóczm.), január 5, Pünküsd hétíőn,
november 5. / '" -,

Turez, június 24., szeptember 2. hetében hétfőn és
kedden. .

Turdossin (Árvam.), január 26., május 1, szeptem-
o ber 14, november 6.
Turnischa (Zalam.), Husvét után 2-ik hétfő; Pün-

kösd előtti csütörtök; Antal; Nagyboldogasszony
. előtt csütortök; Kisasszony utáni nap és Fekete
hét csütörtökjén és okt. 4-én.

Turócz-Szt.-Márton, lásd Szt.-Márton.
Türje, Belső-, (Zalam.), február 24., április 24.,

július 24.; szeptember 29.
Tüskevár, február 24., június 13., július 22., szep-

tember 8 míndig hétfőn.

Ubrezs (Ungm.), márc.. 19. előtt, ápr. 24. előtt
. jún. Janos nap előtt és nov. 1. előtti szgrdén.
Udvard (Komáromm.), jún. első hetében, Orangyal

hetében hétfőn és kedden.
Udvarhely. Székely, (Udvarhelym.), bőjt közepe

után való legközelebbi szerdán és csütörtökön,
Urnap utáni hétfőn és kedden október 4-- 5. és
végre december 21-22. napján mindenikét
megelőző 3-3 napi marhavasárral. Ha akár a
kírakó-, akár a marhavásárok első napja ünnepre
esik..» következő napon kezdődik a vásár

Ugra.Kisküküllőm), Quasimodo utáni csütörtökön,
szeptember 16. .

Uj-Arad (Ternesm.), márc. 1., jún. 16., okt. 18.
Ujbánya (Barsm l, jan. Vizkereszt utáni hétfön,

márc 12., Áldozócsütörtök előtt szerdán. jún. 24.,
szeptember 7., november 19. Amegelőző napokon
marhavásár.

Ujegyház febr. 3., Krisztus menybemenetele utáni
napon és.okt. 16. utáni hétfőn.

Ujfalu, máj. 13., aug. 29" okt. 15., dec. 6.
Ujfalu .Torontálm.), június 22., augusztus 15.
Uj-,Galgócz (Borsódm.), Husvét hétfőn.
Ujkécske (Pestm.), február 20., május 15., július

31., november 3.
Ujlak (Nyitram.), január 1-3., március 19-21.,

május 21-23., július 30, augusztus 1., november
19-21, december 17-19.

Ujlak (Bodzás-, Zemplénm.), január 18, március
24-,július 14, október 17.

Ujpest, február, május, július és október Iő-ét
követő vasárnap. .

Ujpécs, ápr. 4., aug. 10., okt. 28. vasárnapon.
Uj-Szivácz (Bácsm.), április 3., június 10., szeptem-

ber 23e ,• vasárnap vagy hétrőn, esetleg a meg-
előző vasárnap és hétfőn. r

Uj-Szöny, jan. 6. és szept. 1. hetében hétfőn.
Ujváros (Balmaz-), febr. 2., máj. 25., aug. 14., nov.

19. hetében szerdán.
Ujvároska (Nyitram.),március Oculi, augusztus Szt.-



István, november Szt.-Lipót napot követő keddi
napokon.

Uj-Verbász, március 28., junius 2. és szeptember
12-ét megelőző vasárnap és héttőn.

Ujvidék, márc. 20, máj. 19., aug. 10., okt. 29.
Ulma (Ternesm ), május 26., augusztus 18.
Und (Sopronm.), március 20, május 11., junius 30.,

szeptember 9. _
Ungvár, január 25., március 12-ét Aldozócsütör tök,

Urnap, julius 25, szepternber 8. és 29., ugy no-
vember 29. megel. hétjőn és kedden országos
kirakóvásár, továbbá Aldozócsütörtök, Urnap,
julius 25. után következő hétfőn, kedden és
szerdán juh- és gyapjuvásár.

Uszod (Pestrn.), szeprember 1-ét megelőző hétfőn
marhavásár.

Uzdin (Ozora), május 10., szepternber U.
Uzdí-Szt-Péter, julius 15., megelőző 4 nap marha-

vásáro
Uzon, márc, 18.-19., máj. 24.-25., dec. 5.-6.
Üllő, márc. 4. és aug. 10-ét megelőző hétfőn. .
ürmény t Nyítram.) január 3.-4., március 15.-19,

május 27.-30., julius 26.-27., szeptember 6-"8.,
november 28.-30.

Vaál (Fehérm.), február 20., május 16., augusztus
16., október 20.

Vácz, Husvét elötti, Sarlós-Boldogasszony, Gál és
Tamás nap elötti vasárnap és hétfőn.

Vadász (Aradm.), április 7., junius 24. és október
2-ik vasárnapján .

Vadkert (Nógrádm.), január 2., április 21.-22.,
julius 2l.-22., szeptember 22.-23.

Vadkert (Pestrn.); április 8zt.-György hetében vasár-
nap és hétfőn, november 1. megelőző vasárnap.

Vág-Újhely, Septauges, Rernlnisc., Quasimodo, Szt.-
Háromság, Prokop, Mária születése, Urszíne
változása, Mindszent és Tamás napok utáni
hétfőn. A kirakóvásár előtti. csütörtökön marha-
vásár.

Vaiszló (Baranyam.), március Gergely, július Sarlós-
Boldogasszony, október Ferenc és december
Luca nap hetében hétfön.

Vaia (Szabolcsm.), augusztus 1. hétfőjén.
Vajdaháza, március 19., szeptember 20.
Vajdarétse, január 18.-19., augusztus 1.-2.
Vajda-Hunyad, é-naptár szerint Laetare előttí

szombaton és ldozócsütőrtők, júl. 11., nov. 13.
Vajda-Kamarás, március 19., július 24.
Valpó-Szentíván, december 6.
Vályemáre (Krassóm.), ó-naptár szerint Husvét

elötti csütörtökön és október 26.
Vámos-Mikola (Hontm.), június 22-ike és szeptem-

ber 29-ike elötti hétfőn állat-, kedden kírakó-
vásár.

Vámos-Pércs, jan. Károly, máj. Zsigmond, aug.
Lajos nov. Katalin nap hetében hétíőn.

Varannó, február 15.-16., április 25.-26., július
2.-3., augusztus 21.-22., december 5.-6., ünnep
esetéri a követő napon

Varasd t I'olnam.), április 24., június 25., július 25.,
november 5.

Varadia (Temesm.), április 22., szeptember 2.
Varna (Trencsénm.), január Jézus nevenapja, Laetare

vasárnap, Szt.-Háromság vasárnap, július Margit,
szeptember Mária neven., első Advent vasárnap.

o Varsány (Aradm.), október 2.
Váralja (Krasznahorka 1, március 19., június 26.,

szeptember 26., december 6.

..

Varias, április 1.. szeptember 1., december 1.
Váralja, lásd Bodókő, Szepes, Szinyér, Znió nevek

alatt.
Várhely (Hunyadrn,.), ó-naptár szerint Husvét után

követö 2 szombaton, október 20.
Vári (Beregm.), január 28., április 5-6 ... május

24.-25., június 21.-2'3, aug. 30.-31., október
18.-19., december 20.-21.

Várkony (Borsodm.), április első és október első
hétlőn.

Vármellék (Vasm.), Rogate hétfőn, Advent első
hétfőjén.

Városlod, február 13., szeptember 17.
Vásárhely (Veszprémm.), március 20.-21, júl. 17.
Vásárhely (Somlyó-, Veszprémm.), márc. Benedek,

július Margit szeptember, Lambert, december
karácsony hetében héttőn.

Vaskoh, február. április, június, augusztus, október
és december hó első péntekjén.

Vasvár, január 27., március 15., május 4., június
13., augusztus 10., szeptember 29., november 10.

Vásárosnamény, Húshagyókedd utáni hétfőn, június
Medárd nap hét hétfőn, szeptember 8. (Kíss
asszony) utáni hétfőn, december Luca nap hetén
hétfőn.

Vásárut (Pozsonym.), február 2~., június 13. aug.
20. és október 15. héten kedden.

Vazsecz, január 4., április 5, június 28., szep-
tember i4.

Vécs (Maros-), július 2.
Védeny (Mosonm.), május 1., november 2.
Vémend (Baranyam.), március 27., július 17. és

szeptember 30-án kizárólagos állatvásár.
Velencze (Fehérm.), március 27., augusztus 7.,

november 6.
Velkápola (Barsm.), február 3.-4, március. 27.-28.,

május 30.-31, június 12.-13., augusztus 29.-30, .
december 11.-12.

Verhó (Nyítrarn.), Ujév, Sexages, Virágvasárnap,
Cantate, Szt-Vitusz, március Magdolna, Kereszt
felmagasztalás és Márton nap hete kedd napjain.
A kírakóvásár elötti hetében pénteken marha-
vásár.

Verbócz (Nyitram.), január 21., április 7., május 13.,
június 17., szeptember 2., november 4.

Verebély, február 1., március 22, április 26., június
28., augusztus 2., szeptember 27., november 22.
és december 20.

Vereczke (Alsó-), január Vízkereszt, március Elek,
április Szt. György, június Péter és Pál, augusztus
Mária és október Paraszkava nap hetében szerda
és csütörtökön.

Verespatak, március utáni és október 2-ile hetében
péntek és szombaton. .

Vermes, május 8, október 11.
Veröcze, január 6., május 1.
Verpelét \(Hevesm), január 18., április 24., július 27.

és okt. 31. Ha héttőre esnek, elótti való héttőn.
Versecz (Temesm), Gyertyaszentelő előtt, Virág-

vasárnap előtt, augusztus 1. vasárnap, október
utolsó vasárnap, mindig péntektől hétföig.

Veszprém, január' 6., február 14., március 12.,
Gergely május 4., augusztus 10., szeptember 21.
és december 6. hetében hétfőn és kedden.

Vép (Vasm.), január 25., Fehér vasárnap után hétfőn,
Aldozócsütörtök elötti szerdán, Péter és Pál és

István király elötti napon és november 5.
Vidovecz (Zalam.), április 25., október 18.
Világos (Arádm.), bőjt közepe, június 1-ét követő
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vasarnap, augusztus 2-ik hete és Szt.-András nap
hetében vasárnap, ll- juniusi vásárt kivéve az
ó-naptár szerínt, ':.' .

Villany (Baranyam). &pr'ilis4., október 31.
Vinga .Temesm.), Aldozócsütörtök előtt, Szt.-István

. és Szt.-Mihály napja után péntek, szombat és
vasárnap.

Visk, az o-naptár szerint: Szt.-Pál, Szt.-György,
Szt.-János és Demeter nap hetében hétfőn és
kedden, ünnep esetén következő hétfőn és
kedden.

Viszló, április 1.,. julius 13., október 26.
~ 'Vissó (Felső-, Mármarosm., május 11.-12, aug.

10.-11., november 9.-10.
Vittencz, január 20., március 19., május 6., junius

2"'4.,augusztus 24., október 16
Vízakna, április 1., augnsztus 6., december 20.
Voila, május 5., augusztus 18.
Vojtek, május 7.. szeptember 1.
Volócz, (Beregm ), április, junius, augusztus és

október hó első szerda és csütörtök.
Vörösmart. február 14., április 4., julius 6., okt. 26.
Vörösvár (Vasm.), Vizkereszt utáni hétíőn, Kereszt-

járó hét, Péter és Pál, Anna nap, Mindszent nap
utáni hétlőn.

Vörs (Somogym.), április 3. és julius 5 után kö-
vető hétfőn.

Vrány, április 13., julius 11., november 7.

%ábola, Hamvazószerda előtt, Szt.-János, Ferenc
és Katalin után míndig pénteken. .

Zagyva-Ron, mínden hó '5-ét követő kedden.
Zakaméne-Klín (Arvam.), május 25. és szeptember

29. utáni második hétfőn.
Zákány, junius 24.
Zala (Somogym.), április 9., május 15., augusztus

19., október 4.
Zala-Apáthi, lásd Apáti.
Zalabér, Szt.-Gergely elötti, Nagyboldogasszony

utáni, Ad-vent második vasárnap utáni kedden.
.Zala-Egerszeg, február 14, Virágvasárnap; Szent-

György utáni hétfőn, Pünkösd utáni kedden, ju-
lius 22., szept. 9., okt. 28., nov: 30., dec. 28.

Zala-Lövő, április 1., május 13., aug. 29., nov. 5
Zalavár, február 24, julius 26.
Zalatna, március 1.-3, julius 16.-18., augusztus

30.-31. és szeptember 1. ,
Zaránd (Aradm.), ó-naptár szerint Hamvazószerda

utáni vasárnap, ó-naptár szerint Boldogasszony
napja és december 17. előttí vasárnapokon.

Zay-Ugrócz, bőjt 3·ik vasárnap, Anna nap és Szt.-
Márton után hétfőn.

Zám (Hunyadm.), január 28., nagybőjt 4. hetében

szerdán, junius 2., julius 20., szeptember 10. és
26., december IZ-én. :

Zboró, február 25., [uníús ,25., október 28" dec. 28.
Zeliz (Barsm ), február 2. hetében,' április 25-ét

, megelőző héten, Urnap hetében, julius 3L, aug.
. 31-én, szeptember 8. és november 19. hetekben,

hétfőn és kedden.
Zemplén" február 24, [un. 2. nov. 30.; dec. 21:
Zenta .Bácsm, l, március 26., junius22., aug. 17.

és november 19-ét megelőző vasárnap és hétfőn.
Zentelke, március 30., szeptember 14.
Zernest, május 31., november 2'). '

. Zentealka, május 30., szeptember 3.-5.
Zichyfalva (Torontálm.). április 4., októbér 15.
Ziffer tPozsonym.), junius 8., november 26.
Zílah, március, juuius, szeptember és december

hónapok első szerda és csütörtökön. _ .
Zircz, március j 9., május 1., julius 26., szeptember

29., december 4. .
Zníó-Váralja, január 7., Husvét elötti szerdán,

Pünkösd utáni kedden, Szent-Mihály és Miklós
nap.

Zólyom-Lípcse, január 6., Septuagesima, Pünkösd
utáni nap, julíus 25., október 4.

Zólyom, január 12. marhavásár az utáni következő
napon kirakóvásár, február 23.-24. kirakóvásár, .
Nagycsütörtök marhavásár, április 20·án marha-
vásár, Urnap után következő két nap kirakó-,
'julius 26. marhavásár, szeptember 4-., november
19. és december 21. napján' kirakóvásárok.

Zomba, aprilis 18., julius 26, hete szerda, nOV. 7.
Zombor (Kia- 'I'orontálm.), április 15., augusztus 10.,

október 18. Ha nem vasárnapra esik, a vásár a
megelőző vasárnap tartatik.
Zombor (Bácsm.), Gyüm-Oltó-Bold-Assz. napja,

.ó-naptár szerint N.-Bold.-Assz., november 25.
Zurány (Mosonm.), április 20, junius 29., október
. 9., december 4.

Zsámbék, feb. 4., [un. 24. és okt. 28-át követő
csütörtökön és pénteken és április 24·ét magába
foglaló hét csütörtök és pénteken. .

Zsarnócza (Barsm.) jan. 20., Gyümölcsoltó-Boldog-
asszony, március 25., május 1., Szt.-Háromság
vasárnap, junius 25., október 31. és december
13-ika utáni hétfőn és kedden.

Zsibó, február 13.-14., máj. 4.-5., julius 10. -11 ,
október 10.-11., december 17 -18.

Zsombolya, március 19., junius 20., szeptémber 8.,
november 11. mindig vasárnap .

Zsolna, febr. Dorottya, Husvét, Urnap, Szt-István, '
október Gál apát és december Luca utáni követő
hétfőn.

Zsombor (M.-N.Kolozsm.), november 22.

/



Ezt olvassa el!
Blirviszketegséget, csunya blirkiütéseket, ótvart, nedves, száraz- és pikkelyes-sömört, sebfolyásokat,
bőrkipállást, bőrrepedést, feldörzsölést, bőrhámlást, kéz-, láb- és hónalj-izzadást, büzös láb-
szagot, farviszketést, arany eret stb. föltétlen és biztosan megszüntet már rövid használat után a

SÖMÖR-KENÖCS HÁZISZER- (

mel, csak nálunk kapható.
Megszüntet hosszabb használat után. vörös orrt, orrsebeket belül és kivül.
Elm u 1asz t j'a a fagyás okozta mindennemü sebeket és víszketegséget.

f
Csodálatos, rögtön enyhitő és gyógyitó.

Fel Ü1m II 1hat a t 1a n Legjobb, legolcsóbb gyógyszere mínden bőrbajnak.
Teljesen ártalmatlan, páratlan háziszer.

t II 1aj don s ága i : 1 Csak akkor hegeszti be a sebeket, ha már az ösz-'
szes tisztátlanságot eltávolította,

Egy nagy tégely valódi Sömör-KenlScsára használati utasítással, ingyen csomagolással és szállí-
tással 5 kurena. 2 tégely 9 K, 3 tégely 12 K 50 fillér. a

"HUNNIA" gy6gyszertárban, Budapest, Erzsébet-körut 58. sz.
Da 't-óczi .}'án08 Sznrdokról lr.ia: 29 éve •.. bőrvi.zketeg.éget és aranyeret gyógyitott meg az ön Sömör-Kenőcse.

lA szenvedő embertársaim javára felhatalmasom Ont, hogy ezen levelemet mindenkinek megmutathassa. Egyben kérem
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irine Parkett
. LI" noIeum számára 1901-től kezdve rendkivül dicsérik, mert a kefélést, dörzsőlést
es s az acélforgács használatát teljesen nélkülözhetövé teszi. Elégséges
évenként kétszeri beeresztés es a padló mosható es fényes marad. Mindenütt kapható.
1 üveg 3 K, 1/2 'üveg 1 K 70 f. "A szakszerü parkett és Iinoleum-kezelésrlil szóló röpiratot"
ingyen és franko.' -- Egyedüli gyártó: Lorenz J. & Comp., G. m. b. H., Eger (Cseh-
ország, Böhmen 1. Társgyár Németországban: Böhme & Lorenz, Chemnitz \Sachsen) .
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: 50shsgyi szövstBk ~~I:~~BBbJ~g~~:
II 16 koro a-e- t' kap ön közvetlenül •• n r a gyártótól egy osoma- •

got, me lyben van egy darab 23 méter hosszu ágyhuzat,
• 12 méter ing-oxford es 5 meter hlúz-zefir. Az ágyhuzat- •
• nál tessék a szint megjelölni, vajjon piros, kék, vagy •

rózsaszinnel csíkozott legyen-e?". -. Ezen kivül szép
• maradékok ka phatók kivál'ogatva, 40 méter 14 K. II
• 6 darab lepedő 'varrás nélkül 150-210 cm nagyságbim •

jó lenfonálból szöve 13 li-ért kapható. . §I
• Zei pe.lt Ferd t na'n d II
• .zövögyárában, Glesshübel·ben (bei Nenstadt an der •
• = Mettau), Böbmen (Csehország). = II
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mtnden felszólitás nélkül kaptunk s .amtket
betekintés ceÍjából bárm íkor rendelkezésre
bocaátunk . - 1 adag ára (mely 14 napi kúrára
elégséges] 3 kor 68 fill., a postaköltséggel
együtt 4 kor. 20 fill. Prospektust Ingyen küldünk. I I
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Kedves doktor úr kérem, mondja e.1 a gyomor' és a tagok történetét!- .

Az egész világon házi és segitőszer, különösen Szent István király országainak derék,
lovagias lakói előtt igen kedvelt. Több mint száz éve használják rosszuüét és más
betegségek ellen, úgy külsőleg mint belsőleg a legjobb eredménnyel.

Belsőleg: Mindenféle emésztési zavarok és azok következményei ellen: Fej- és gyomor-
fájás, étvágytalanság, hányinger, eldugulás, felfuvódás, ájulás, búskomorság, ideggyengeség,
vérszegénység, máj- és női bajok ellen stb. ' ," .

Külsőleg: Vágott, ütött, zúzo '1 sebek, kificamodások, kiütések, orbánc és fagyás stb. ellen.
Hogyan, On még nem ismeri ezt ~ balzsamot 1
Irjon On: Moró Ferenc, városi gyógyszerész, Rottenmann, Stajerország egy próbaüvegért ingyen. - Egy

üveg ára 36 'fillér, 1 tucat 3 kor. 92 fillér, 5 tuczat 14 kor. 12 fillér, félliter 4 kor. 26 fillér,egy liter 7 kor,
12 fillér, három liter két speciális üvegben 18 kor., portómentesen, utánvéttel. - Tájékoztató minden nyelven.

MOR O FER E N C, városi [yó[yszertár, első batósá[ila[ en[edélyezeU balzsamkészitő, Rottenmann, St~erorszá[1

Tehát figyelem:
Egyszer a sziv, a fej és a testnek többi tagjai összebeszéltek: Minek kínl6djunk mi úgy

agyomorért s szerezzünk neki táplálékot, mikor az oly lusta és kényelmes, - Ne dolgozzunk,
majd meglátjuk, ki birja ki tovább. Tényleg nem is dolgoztak. - Mégis rövid idő mulva
ők lettek bágyadtak és gyengék, dacára annak, hogy mit sem dolgoztak. - A gyomor
mely az ő tétlenségük folytán semmiféle táplálékhoz nem jutott, a semmiből sem önmagát'
sem a tagokat nem birta vérrel és erővel ellátni. - A tagok ismét munkához láttak'
s elismerték, hogy a gyomor az emberi szervezet legfontosabb része. - Ebből az a tanulság]
Ha a gyomrodra jól ü~yelsz, számos bajnak elejét veheted.

MORO-féle BALZSAM------------------gyomorerösitö ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
előbb KRIEG LER-:aALZSAM' azv'ét!~~~~"---



Kélisi Laios, molorgyárs
Budapest, .V.~Gwár-u. 28. szám, szállitia

I ~ .Legjob.b
I ',~ ~~ ~~
LL-. ~~ ~

.,: motorcséplőkéi:sleteket
és benzin-magániárókat
Más hasonnevü KALLAI cégek-
kel össze nem tévesztend6.
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~LOHR MÁRIA ~
~: KRONF·USZ : '. ~
~ A főváros elsö, legrégibb, ~

~

. és egyúttal Iegmodemebb ~
. CSIPKE·VEGYITISZTITO
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Toronyórakat

L

készit LIEBING RH)lIÁRD a bécsi cs es kir. kereliedelmi
törvényszék fellesküdött szakértője és beesüse, Wi en, XIlIlIo,
SpeisingeT strasse 66, templomok, véroehásák, villák kaszárnyak,
iskolák, gyárak stb., számára a legujabb ée legjobb szerkezettel
és kivitellel. Villamos önmüködő felbnzó készülékeket szolgáltatok
új és már fennálló toronyórákho •.; mindennemű jáTitásokat
eszközlök toronyóráknal. Gyülekezetek szá.mára. részietfizetésre és

szállttok. r-: Költségvetéssel ingyen szolgálok.

T ..

Mindennemü nvomdaí
munkák elkészítésére

ajánlkozik
ROMWALTER ALFRÉD
kö- és könwnvomdá]a,
Várkerület 121. szám.

l~O~vóta
késsttenek Kllngenthalban,
(Sacheen, Szás7.ors1.ág) es
videkén különböző hang··
szereket é, ••étküldik aeo-
kat &. világ minden részébe.
Ez a tény bizonyítéka. a

klingenthali gyártmányok kiválóságának.

A WOLF & COMP cég
KLINGENTHAL 304 legujabb 1914/11\ éTi

• fök ata.lógu sában

500 féle huzé száj
harrsónlkának és a
lekülönb,zöbll hangsze-
i'ekllek gazda!! válasz-
T tékát Illutatja be. T

T A nevezett céghez T

ezer és ezer elismerő levél érkezik
melyek a legjobb .llonyitványt állit-
ják ki arról, hogy épen el a cég I

minden tekintetben •• legjob b árut
szal lítja. Aki tehát hU1Ó é. száj har-
monlkát, hogedűt, citerát, gitárt,· kon-
zertlnát, bandonlont stb. akar venni,
az forduljon bizalommal Wolf" Comp.
T T céghez Klingenthalba l' l'

lisz telt ,olvasó!
49 évi tapasztalataimra és páratlan gyógyitó-'sikereimre 'hivatkozva, ajánlom mindazoknak

kik bármily, s még oly makacs betegségekbenszenvednek, többek között: minden hólyagbaj, vér- es
bőrbajok, ideg- s hátgerinczbajok, sziv- és légzési-zavarok. vizkór, sárgaság, gyomor-, bél és arany-
eres-bantalmale és az összes női bajok, forduljanak bizalommal hozzám, irjanak nekem, mert az
orvosi tudomány legujabb találmányainak felhasználásával gyorsan, gyökeresen, s tartósan
g'!}ógyitok.

Aki tehát bajától rövid idö alatt szabadulni akar annak nem kell személyesen jelentkezni,
hanem irja le minden bajait, melyeknek lelkismeretes átvizsgálása után, csak azon betegeket,
fogadom kezelés alá, kiknek gyógyitása biztos, amidőn postafordultával megkapják a sikeres hatásut
specialis gyógyszereket pontos tudósitással, meiuekert kezességetváZlalok. .

Fövá1'Osi specialista Dr. Ifalász A.
egyet. orvostudor és emerit. kórházi orvos. Budapest, VI/. Csengery-utca 24 d,

fKBr"lInlai donosok és Virá[KOdvOIöKTI
I . EI nermalassza elkérni I
I Hnopff Oszkár Et & Erfurt 93

virágkereskedésének és kerté-
szelének gazdagon illustrált és

I
érdekes árjegyzékét, mely a kerti
magvaknak, növényeknek s I

1\
. rmndennemükertlcíkknekgazdag 1,

választékát foglalja magában.---=____ .-__1

Századunk legnagyobb találmánya
az én "Ultra" nevü eleerre-aranyosott
lapo. férfi zsebórám, épen oly mint az
arany. 'I'ízesztendeí jótállisaall 36 óráig
jár! Valódi sTájci szerke zet, kÖTekkel,
másodperc mutatóvel, fémból készült órá-
j elzf lappal bőrtokban. 1 drb. aza 4 K
40 f.1 3 darab 12 K, 6 darab 23 K. Meg-
feleló .Iánc: 30 ée 60 f., lagfinoJllabb:
1 K 20 f; Seetküldée postai utánvét útján.
Ha meg nem felel; a pénzt víaeaaküldjük.
Kívánatra Ingyen és franko küldök képes
árjegyzéket, mely 4000 ábrát tartalmas
arany és esüet órákra, óráalk atrészekre ,
pk8zerekre mindennemü eszközökre, zene
és diszmü órákra Tonatkozólag.

F. PRMM,Hrakau,ZiElonaQaSSB 3/506 (Austria).



(Chenopodium amaranticolnr.)
Ez az imponáló spenótfaj, mely a 2 rnéter magasságot
eléri, főzelékül s egyuttal disznövényül is szolgál. Néhány
hónap alatt szinte 'fa-féle pyramis-formáju bokorrá lesz
melynek gazdag ágazatát pompás levelek fedik, melyek
kezdetben biborszinben tündökölnek. nem sokára azonban
kellemes zöldbe' mennek áto Elkészítése ugyanaz, mint a
közönséges spenóté, csakhogy az egész nyáron át késő
őszig szolgáltat a főzelék készítéséhez spenótot, tehát
oly időben is, amidőn a közönséges spenót már nem
élvezhető. Ez a spenótfa csodásan dústermésű. Ha a leve-
leket, melyeket a laikus sem a formájuk, sem az ízük
után a közönséges spennóttól nem tud megkülönböztetni

Ujdonság! Pompás, legkoráb- leszedík, rövid időn belül ismét ujak nőnek utánna:
bi babfaj. Meglepöen korai Amennyire gazdag ez a növény levelekben, oly kevés
és gazdagon termő faj, mely magot szolgáltat, ami ennek a rendkivül ritka magnak
csak fél olyan magas, mint nagy értéket biztosít. A spenótfának mindenesetre nagy
más faj s ezért csak rövid jövője van. 1 adag 50 pfg. (60 fillér) 10 adag 4 Márka
karókra van szükség. Egy (4 K 80 f.) Szállítja Theisz Adolf Ludwigshafen am Rhein
adag, 10 szem 1 Márka. (1 \
l{ 20 !.l. Szállítja a mez?- Fo"ld'l"pBr-Sp"no~t fin,omiz~ fő~.el~ke!: nyujt s egyúttal
gazdasági magkereskedes !I 1/, szep dísznövónyül szolgaI. Az
ujdonságok számára. (Land- érés ,idején a levéltövében fényes piros gyümölcs kelet-
wirtschaftliche ' Samenhand- ke zik, ami az erdei' eperhez megtévesztően hasonlít.vt
lung für Neuheuten. Adolf adag 1 MáTka (1 K 20 f.) 10 adag 8 Márka (8 K 60 f.)
Thelsz. Ludwigshafen a. Rh. Szállítja: Theisz Adolf, Ludwlqshafen, am Rhein.

Saláta. I Javitott Óriás Milngold "Lucullus"
Javított melegágyi fejes császár saláta (VerbesserterKai- római kelnek is nevezik. (Beiss-

" T lbjnagy é f . h Al . bb' 1 k r 'bb kohl Schnittkraut.) Dacára óriásiser- r~l nagyes gyen,ge éjeket oz. egjo .. eSle~ ~rdl. a terjedelmének a más Mangold-fa-
. melegagyakban, de azert alkalmas a szabadfold szamara IS. 1 [okkal ellentétben valóban hasz-
adag 50 pfg. (60 f.) 20 gramm 1 M. (1 K 20 f) 100 gr. 3 M. n~lh.ató,..i?iz~, kö?nyene~~~z~he~?
(3 K 60 f.) Szállítja Theisz Adolf Ludwigshafen am Rheín. v~rtlsztlto fozel~k:. A.~ ~.rIaSI no-

____________________ ' __ venyen a rendkivül tomott, pom-

O·'á . f . I.l.t 5 á .. u. pás sárgászöld és mohásan fod-r. SI eJes sa ill a " enz CIO. ros és fehéres nyelü leveleknek
A .,., t . V ., , ritka nagy száma fejlődik ki 1legnagyobb Iejessaláta, arm.. valaha leteze ., -- aiosa- adag 50pfg (60 f) 20 gr 1 M (1
gos óriás a saláta fajok között, mert a szabadban fejlő- K 20 f) 100 gr 2 M. (2 K 40 f)
dik, még a legszárazabb nyárban, a legnagyobb forróság 1 kg fl M_. (6 K) Szállitja ~heisz
mellett is olyan fejeket hoz, mínt amínő a nagy fehér Adolf Ludwlgshafen am Bhein.
fejes káposzta. 3 kilogrammos fejek igen gyakoriak s
magától értetődik, hogy a kereskedelmi kertész ezekért Sokféle bet.egség gyógyítható thea
a legnagyobb árakat kapja. Ennek a finom világos zöld által. Ehhez ad utmutatást a
óriás kalapnak minden palántája tömöt fejet hoz és a "Der Krauterarzt" (A gyógyfüvek
más salátafajoknál gyakran előforduló keserriyés mellékíz orvosa) c könyvecske, amit egész-
enn él telj esen hiányzik. Egy és ugyanazon ágy ból 6 --7 séges és beteg ember na gyha-
hétig és lehet élvezhető salátát metszeni anélkül, hogy a szonnal olvashat, amiről kitünik,
saláta bokrok felmagzanának. Elkészítve a legfinomabb, hogy a legtöbb betegség gyógyit-
pikánsizü saláta válik belőle, mely a tálban sokáig frissen és ható gyógyfüvek áltaL E köny-
üdén marad és nem esik össze, mint másfajok. 1 adag 1 Márka vecske ára csak 50 pfg (60 fJ
(1 K 20 f.) 20 gramm 2 Márka (2·K 40 fillér.)100 gramm 5 Kapható Theisz Adolfnál Ludwigs-
Márk (6 K) Szállítja Theisz Adolf Ludwigshafen, am Rheín. hafen am Rheim.

Oriásbab.
(Faba gigantesca.) Már ápri-
lisban elrakható .s .a fagyot
is . kibirja. Rendkivül dús-
termést hoz. A nagyhusos
hüvelyben óriási babszemek
vannak. Rendkivül izletes.
Egy adag 10 darab 1 Márka,
(1 K 20 f.) Kapható Theisz
Adolf. mezőgazdasági szak-
értőnélludwigshafen. (Rajna
mellett.)

Ujdonság! Spenót'a. Ujdons~g !

Júniusi karóbab.



ASTHMA ,

ÉS TünÓE·.A.J
Hlller I'ötanitó űr Blolau-ból ezt írja : .

Több mint 12 év óta szenvedtem lélokzési zavarokban. Allapotom mint egyre rosszabb lett, úgy bogy már
tüdöbajtól féltem. Az éjszaka nagy részét az ágyb'an ülve kellett töltenem. A köhögés es az izzadás annyira
elgyöngítettek, hogy .:;'llig tudtam vonszolni tagjaimatt. Minden lehetó szert megpróbáltam - de semmi
sem segített. Akkor. Onhöz fordultam. A kurát amennyire csal, tudtam betartottam, aminek eredménye
csakhamar javulás lett, ..ami egyre jobban és jobban előbbre haladt - úgy, hogy már most teljesen egész-
séges vagyok és ezért Onnek sztvből hálás köszönetet mondok. 4

.. ' Mausor A. úrnö Marburgból ezt írja :
Az On gyógymódja nekem igen jót tett. TüdőbaJomból teljesen felgyógyultam. Polgári éa katona orvosok,
akik engem előbb eredmény nélkül kezeItek és azután ismét megvtzsgáltak, legnagyobb csudálkozásukat
fejezték .kí ezen gyógymód fölött. Melegen ajánlom stb. stb.

Ilyen ereilményeket nap nap után jel e nt e nek.
Szenved Ön köhögésben, nehézlélegzésben, ha köpete nyúlós nyálka, ha szúrásaí
vannak a mellében .s hátában s ha éjjelenként izzad, ha kezei lábai hidegek, ha
vért köp. ha sípoló és zugó zörej van a mellben, ha heves szabálytalan szívdobo-
gása van, ha félelem érzet lepi meg, ha nem tud aludni, ha emésztési zavarai
vannak stb. ugy csak kérje azonnal ami legujabb s egy körorvos által előszóval
ellátott röpiratun te'll-esen ,-ngven ~~g~üldi a port? be-kat. Ezt Önnek • küldése ell e n eb en
Dr. Rich. Jeschke et. Co., Kötzschenbrodai. Sa. Nr. 17/18 .

•• a=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

I51 esztendeje müködó, kipróbált jó kaszatelep

Soha jobb kaszája nem volt, mint a mi

Bazilika aranykaszánk.

I
I

Nem ígérünk eget-földet, de küldünk mindenkinek aki bizalommal hozzánk fordul, olyan
tartós élü aranykaszát, amelyért áldani fog 50 esztendeje szállítunk ezekből a legnagyobb uradal-
maknak és sok ezer gazdának. Minden darabért jót állunk a meg nem felelőt ingyen kicseréljük.
1 drb Bazilika aranykasza ára póstán utánvéttel.

.70 75 80 85 90 95 100 110 elm.
1 drb ára 2.20 2.30 2.40 2.50 2,60 2 70 2 &J 3.20 korona
1 drb Bazilika gyémánt kaszakő 1.50 K ilyen még soha sem volt! Fontos akasza gyűjtőnek,'
Minden 10 drb kaszavételnél 1 drbot ingyen küldünk. 30 darabnál, 3 kaszát, vagy egy kítünö 6
lövetű revolvert, vagy egy valódi ezüstözött ércz feszületet küldünk ingyen. Nagy képes árjegy-
zékünket okvetlenül kérje. Ingyen küldjük. Nagy öröme lesz vele

Kapható: Mar os i J ó z s ef és Fia Esztergom, 3ó.. szám.
51 éves kaszatelep és nagyáruházában.



Gazdasági malmok!
Ott, ahol nemcsak kisebbszerű darálómalom

szükséges,. hanem a gazdaság nagysága megfelelő
mennyiségű dara és a cselédségnek szüksége s
liszt előállítását kívánja, legcélszerűbb

il WOHIlRHIl-fÉIE sZilbild. hEngEr- Vilgy síkszitávill
Ellátott kombinált hEngEr- És kömblom felállítása

Ezen malmek kl-
válÓ, elönyei :

Csekély erö és-
helyszükséglet.

Nagy- és kiváló
teljesí,tmény.

Könnyen szállít-
hatók.

A kövek soha-
semélesítendök

KelJl~nyöntésü,
rovátkolt hen-
gerek.

N,ersolai-molorok!
A Wohanka-féle malmok, valamint darálók,

takármánykamrák. egyéb ipari üzemgépek és csép-
lőgépek meghajtására a legalkalmasabbak

il WOHilHHIl-fBIE nYErsolilj-motorok ÉS lokomobilok.

c ~a> '" ~
.c
> "c

'a> ;::;:
<6 p;-'- ••co -.•..• -- -- co•• a>
~ ",- "'.Q. <

I:Tro '"« ps

Föltétlenül biztos és olcsó Rendkívül könnyü kezelés!
. üzem! Csekély nyersolaj fo-

Tbkéletes szerkezet I gyasztás I
Eddig több, mint ezer darab üzemben!

Referenciákkal, költségvetésekkel. tervekkel. ár-
jegyzékkel díjmentesen, készséggel szolgál

Wohanka é.Tir.a BPESt,.V., Váci-körút 76

B ~•••~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
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Elsőrendű haranggyár, szerel akitünő Poz d e ch -f éle rendszer szerint,
mely annak idején

Ö felsége a király által 2 aranykereszt el lett kitüntetve.
Mesekönnyű indítás, nem rezegteti az állványt, még
kevésbé a tornyot. Csupán előnyf' van hárrányauíucsen.
Mérsékelt árak, szolid és szépkillítás.Kedvezőfizetésifeltételek.

Felülmul minden eddigi szerelést.
.~ J'. .· uá t 'Harangöntö és DDII rI Sle S lll.. ron harangfelszereld gyára

Budapest, Rózsa-utc,a 5~-53. sz. alatt.
Alapítva 18G8-ban. Telefon 77-51. szám.
El.vállal minden eszakmába vagó munkát, úgymint: elsőrendű
harangok szállítását, régi harangok átöntését, régi harafl~ok
átszerelését Pozdeeh-Iéle forgath3tó öntöttvas koronára., eset-
leg forgatható kovácsoltvas-koronára, kikopott csapok kíeseré-
lését, stb. Készít fekvő és álló harangvao-állványokat jutányo8
áron. Költségvetéssei szívesen szolgál! Jutányos árak, pontos

és tisztességes kiszolgálás!
Kivánatra sa;játköltsége~en utazom a hely szinére.[§I._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ .._~._.-



Önnek
Ne hagyja magát félrevezetni a látszólag "olcsó", de hamar romló, soha pontosan nem járó bazár
órák által, hanem vegyen csakis valódi svájci órát SU!TNER H., Laibach 614 s~. hires
óra-szétküldési áruházában, miáltal sok bosszuságtól és -javítási költségektől fog m'egkiméltetni.

• • - • ; ~ • ., •.•i'

Szétküldés utánvéttel vagy előre-
fizetés rnellett,

1
Gyürümérték

gyanánt egy pamutszál az ujj
vastagságának méretében.___ ...•...•••••...••.•........•...•..J

O r 1•a'SI· va' las z t er k O'~ Iánc.ok, ékszer, =r. és ' ezüst.arukró~
.• nyujt az ingyen es bermentve kaphato

. . dis zár jeg y zék.
Kér;e azt azonnal a -hirnives vilagáruháztói :

A számok
az itt ábraban bemutatott

árukat jelzik.

A·raizok··
I erősen vannak kissebbitve.

Minden tárgy az ismert
normális nagyságban lesz :
szállítva és szép kivitele,.
fazonja 'mínden rendelőt
kellemesen fog meglepni.

Korona

Nikkel ~ horgony. Roekopfóra
410. szám . . . . . . . 4.10

Extralapol gavaUér6ra 518. sz. 7.50
Valódi ezüst remontoár > óra

719 .• Z. ••.•••• 7.80
.Valódi ezüst remontoár- óra,

duplafedelü, 6 rubís, 748. sz 13.50
Oxídált Iém-horgony-óra ösf. SZ_ 1~.50
Radium zseb-ébreszt ő, 15 rubis.

nikkel v.acél,éjjel vilagit 79 sz. 21.80
Ezüsthorgony-remontoár, dupla-

fedelü, 15 -rubls, 756. sz. . ~1.50
Nikkel tula-remontoár, dupla-

fedelií, rubts, 716. sz. . . . .10.50
Nili óra, aeél vagy nikkel, jó

mü, 803. sz. . . . . . • 7.90
Ezilst női óra, 804. sz. . . . 9 50
Nikkel-láncok _ L- ~.tól 8.-
Jegygyürük 1056. 8Z. ezüst • -.90

Aranyból . • . . . . • 7.80
.Gyürük : arany ezüstőn, 1064. sz. 2.70
Eenatgvürü eeüngövel, 1070. sz. 1.-

H. SUTTNBRCSDH'S LAIBA~H 614, IFőkppviselete
.it r.Zenith"
órag-yárnak.

E cé/tlw]{ lJincsene]{fiólcjai.

Sajit 6ragyir a Svájcban~ Világszétküldése jobb 6riknak.
Nagy választék szebb nél· szebb háborus emléktárgyakban !

Saját jegye

nTKO"
vilúghlrü,

1.

ugy-e kell

iobb'. óra!'

lAz összes arany és ezü:-
áruk hivatalból vannak

fémjelezve.

-----------------------~
Korona

FüJbevaló ceüngővel , arany'
ezüstön, 1625. O". . 3.' O

Kreol fülbevaló, ezüst, 1123 sz. 1.90
Ezüd fülbevaló kövekkel,

1677. sz. L-
, Tis.li lánc, 55 • ss. nikkelből 1.70

Ezü,tből, ~01. 8Z. • • • • • 3.90
Ezüst csüngö, 973. sz 70 fillér

é. 962. sz. . . . • . . 1.-
Osüngö : Revolver 24 csattanó

fölténnyel (hangosat durranik)
953. oz. K 1.70, 24 töltény . -.30

NyakkendőtU, arany dublé,
. 318. 8Z.. • • • • •• 1.30

l;.üst brostü, 1142. sz. , . . 2.50
Ezlist brolttl, 1149. oz. . . .' 1.50
Arany dublé karkötő, 328. IZ. 2.70
:\'ikkel lapos páncéllánc 848. oz. 2.-
Ezi.iat páncéltáuc, 8•.•5. sz. . 4.40
Ezüst duplalanc, 2320. sz. 7.50

~--...............• ----....--...•...•~
A mi nemtetszi~,
készségesen kicseréltetik •

vagy pedig
a p.énz'vissza-

küldetik.
Minden vevőnek alkalma
nyilik ezüst láncot vagy

órát 'vagy pedig. . .

arany órit
ingyen
kaphatni.

Bővebbet azárjegyzékben .

7'1

~'

1143 .2320
~662

• •• ga VM''''MR

to



Az itt közölt v é d jeg y To·· e·nu·leg ve·dve ~'
bizonyítja a valódiságot! rv .1 ;
Mindeullemü hamísftást, utánzást és más balzsamoknak megtéveszt Ő i

jeggyel való ujbóli eladását a törvény üldözi és szigoruan bünteti! ~
. 3

Ez a balzsam belsőleg és külsőleg használható. Ez a balzsam: t. Felülmul- g-
hatlanul hatásos gyógyszer mindennemü tüdlí- és mellbajnál, enyh iti a hurutot és ~
csillapítja a köpetet, megszünteti a legfájdal"masabb köhögést és meg gyógyit még <
régebbi keletü hasonló bajokat .is. 2. Kitünően hat torokgyulladásnál, rekedtségnél, ~
-Asthma esetén és mindennemü torokbetegségnél stb. 3. Megszüntet mindennemü ~
lázt alaposan. 4. Meglepően gyógyít mindennemü máj-, gyomor- és bélbajt, különösen ~
gyomorgörcsöt, kolikát és azaggatást a testben. ő. Meggyógyítja az aranyeret és ;;:
hamorrhold-bajokat. 6. Mint enyhe hashajtó és vértisztító is hat, tisztítja a vesét, lS:
megszünteti a képzeltbetegséget és búskomorságot, elősegíti az étvágyat és az ~
emésztést .. 7. Kitünően hat fogfájásnal, odvas fogaknál, szájpenésznél és mindenv ji'
nenü fog- és szájbetegségnél és megszünteti a böfögést B a szájnak és gyomornak ••.
kellemetlen szagát. 8. Jó szer a giliszta é; galandféreg ellen és epilepsia-, vavy :
eskorban. 9. Külsőleg gy6gyítólag hat minden uj és régi sebre, hegre, orbánera. :;:
csollán kiütésre, sipölyra (fistulára), szemölcsre, égési sebekre, megfagyott test- :-
részekte, rühességre és különböző kiütésekre, felpattant, érdes kezekre' és 'meg- ~
szünteti a fej fáj ást, zúgást, ssaggatást, köszvényt, tülfájást stb. 10. Ez egyáltalán ~
olyan gyógyszer, amelynek különösen influenza-, chQ.lera- és más járványos beteg-- ~

'--:.:;.;;=:;:;;...;=:.;.:.;.;;;;;;;.--' ség\)k es etén egy családban sem szabad hiányozni. UgyeIni kell az itt közölt véd- -1

jegyre. Cim: Thierry A. Orangyal-gyógyszertára Pregrada. Rohitsch mellett. (Schutzengel-Apotheke des ~
A. Thierry in Pregrada bei Rohitsch.) 12 kis vagy 6 kettős üveg, vagy 1 nagy különleges családi üveg.:l
ára 5 korona 60 fillér. Kevesebbet nem szállítunk. Az elküldés csak vagy előleges utalványozás esetén, ~

vagy pedig postai utánvéttel történik.
6 tucat (72) kis vagy 3 tucat (36) kettősüvég balzsam, gyógyszertáramból rendelve 20 kerüL

THIERRY 6Y06Y5ZEHÉ5Z· BALZSAMA
11878 óta! Mindenütt megőrzőtt. hires és kedvelt, minden

más szernak "mindenütl fölébe helyezett házi-
szer. - Nagyobbrendeléseknél jelentékeny

ármérséklés.

•

A va,lódi Centifolia -szivó- .és
tisztitótapasz ereje és hatása. {

- -~ - (E'1'őb6i neve: Csodatapasz.) g
Ezzel a tapasszal sikerült egy 14 éves, gyógyíthatlannak tartott csontszüt töké- si
letesen meggyógyítani, sőt ujabban egy 22 éves súlyos rákféle betegséget is. ~

, .' °P:=!
Megakadályozza és megszünteti a vérmérgezést. Majdnem mínd en fájdalmas müteret, sőt még amputáoíót is ••.
fölös legesse tesz. A valódi Centffol ia-szivótapasz alkalmazást nyer: a gyermekág-yas nők melldaganatainál, a sa
tej lefolyás megakadáaánál , meUkeményedésnél, orbáncnál, nyÍ.tott lábak és csontok veszedelmes bajaínál, ~
sebeknél, dagadt lábaknál, sőt még osontszúnál is; vágon-, szúrt-, Jött·, metaaett- es zúzott sebeknél is; ~
minden ideg-en tárgynak, mint: üvegszilánk, Iasaálk a, homoIt, sörét, tövis stb. kihuzására is alkalmas; '-"
mindennemü keléseknél. k inövésekuél , karbunku lusoknál, ujképz ődméuyeknél , még ráknál ls; az ujj nak, ;;
körömnek gyuuudásatnaí , kelléseinél, bólyagokuál , sebes Iábaknál, az égési sebek minden neménél , meg- ~
fagyott testrészeknél, nyakdaganatoknál, véres kelevényeknél, gyermekek fülfolyásatn ál és más sebeinél stb. ~
stb. Kevesebbet mint 2 tégelyt nem küldünk, Az elküldés csak vagyelŐlege. utalványozás esetéu, vagy;;

pedig postai utánvéttel történik. 2 tégely ára: 3 korona 60 fiilér. . i•..
Egyedüli bevásárlási forrás:

Thierry ·A. Örangyal-Gyógyszertára, Pregrada
(Sehutzengel-Apotheke des A. Thierry ill I'regrada bei Rohh.sclt.)

Föraktár Budapesten: Török József gyógyszerésznél, Királyn.
Nagyban: Thallmayer és Seitznél, Kochmeister utódainal Budapesten.,..... •••••••.a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rohitsch
3
cll

mellett. ~



.........•.... ~ ~

Thierry A. gyógyszerész köszvény fluidja
csak külsőleg alkalmazandó.

A bedörzsölés biztosan hat: köszvény, szaggatás, rheuma, hát- és derékfájás,
oldalnyilalás, bénulás, külső meghülések, flcamodások; tagdaganatok és gyula-
dások stb. eseteiben, valamint külsőerősítőszerül szolgál mindennemü rnegeröl- .
tetesnél. -r-r- Kevesebbet 2 üvegnél nem küldhetünk, .amínek ára utánvéttel,
, vagy a pénz előleges beküldésével. S korona ,60 fillér.

Valódi .anqol börvédö-kenöcs
nem tartalmaz semmiféle ártalmas, vagy tiltott anya:'
got, gyorsan és bíztosan hat míndennemü bőrbetegség

'ellen. Csudálatos módon eltávolít, az arcról bőrről
mindennemü tisztátalanságot, mínt szeplőt, májfoltot, l"
bőrratkát (mítesser) stb. Megszünteti a bor ráncait C/' ~ "
és merevségét,az érdes és vörös kezet fínornmá és ,. /AF \\

L..- --"' simává teszi, huzamosabb használatnál az arcnak, ter."
fíatalos frisseséget és üdeséget kölcsönöz. Mínden este lefekvés előtt enyhén
be, ken dörzsölni az arcot és azt a testrészt, amit fiatalosnak és üdének akarunk
megtartaní. Reggel friss hideg vizzei az én borax-szappanom használata mellett

le kell mosni. '
Egy tégely valódi angol bőrvédőkenőcs'és egy darab borax-szappan 4 K.,---.

Zagoriai mellsyrup
Rendkivül kellemes szer úgy felnőttek mint gyermekek számára mindenféle
korban görcsök-, szamárhurut-, fulladásos köhögés, mell- és tüdőhurut-, elnyálká-
sodás, beteges köpetek, mellfájdalmak ellen. Megnyugtatólag és fájdalmat csilla-
pítóan hat már .régebbí mell-, és tüdőfájdalmaknál is. Egy egész üveg ára'

S korona 30 fillér.

Peru- Tanno-China hajkenöcs
Ez ~ teljesen ártalmatlan haj- és szakálkenőcsmegakadályozza a hajkihullását,
megerősíti a hajgyökereket, eltávolítja a korpát és megszüntet mindennemü
börbetegséget, megakadályozza a haj törékenységét és megősszülését, megőrzi
fényét és simulékonyságát, 'hosszabb használat mellett a hajat sötétebbé teszi.
Természetesen a kopaszság megszüntetését s annak helyén új hajnövését amint
azt más szédelgő hirdetések teszik nem ígérjük. Egy adag ára 4 korona. (Ere-

deti chinai recept szerint készítve. '

DI"ge'stl"v':Ered,e~i a~gol egyetemes-
,taplalo- es emesztöpor.

Az emésztést elősegíti, minden emésztési zavart könnyen megszüntetö házíszer
különösen ajánlatos nehéz, zsiros, puffasztó eledelek és sok ital élvezete után.
Böfögés, gyomorégés, puffadás, gyomorsavanyuság ellen biztosan hatószer, Minden
étkezés után egy negyed órával egy kis kávés kanálnyit kell ebből a porból
egy pohár vízzel, vagy asztali borral bevenni. Egy 'skatulya ára 3 korona.

Egyedüli bevásárlási forrás : ',,,:;:i;i.7,,,,,,.!".1tim~:c:'

ThierJY gyógyszertára : Schutzengel Apotheke des A.Thie~ry in Pregrada bei Rohitsch (Austria).1------- '
Thierry gyógyszerész Balzsamát és Centifólia tapaszát stb. ebben a nemben mín-
denütt a legjobb házi szereknek ismerik el s mint ilyenek nagy-mértékben terjednek
s mindenütt előnyt biztosítanak nekik,' úgy hogy különös ajánlásra nincs szükség.-.'



I NOVOTNY'ANTAL"FIA ,
HARANGÖNTŐDE és VASHARANGLÁB-GVÁRA, TEMESVÁR-GVÁRVÁROS. 1.

Ajánlkozik több évi szavatolás mellett regr ha-
rangok újra öntésére, valamint új harangok és teljes
harangcsoportok előre meghatározott hangok utáni
elkészítésére. Különösen ajánlja saját találmányú

Az 1896. Évi országos kiállitáson
millEniumi nagy ÉrEmmEIkitüntEtvE

I
1·
I

uj modoru átlyukasztott harangjait,
melyek felső részükön a hegedüjéhez hasonló S
alakú nyílásokkal vannak ellátva, azért erősebb,
terjedelmesebb, mélyebb hanguak, mint a régi
modoruak. Ily szerkezetü 327 kgos harang egyenlő
461 kgos régi modoru haranggal. Ajánl 'továbbá
forgatható uj vertvas koronákat s régi liarangok
ilyenekkél való ujraszerelését és v.ertvas harang-
lábakat. - Költségvetések és képes' árlapok dij-

Imentesen szolgáltatnak.

ID dunántuli uj ÉnEkESkönyvbEn
.\ foglalt énekek oly gonddal va.nnak összeválogatva,

hogy azok valamennyie vallásos hűség, külső szép-
ség tekintetében a legerősebb kritikát is kiállja,
Ennélfogva, azon egyházak hiveinek is ajánlható
e kiváló énekeskönyv, amely egyházakban ezen

énekeskönyv még nem használtatik.

il DHnÁnTULI Ul ÉnEHESHÖnyV
kapható

fél vászonkötésben " , , K 2'20
egész vászonkötésben tokkal K 2'SO
chagrin bőrkötésben arany-

metszésset tokban . , , K 6'-
finom börkötés párnázva
arany metszéssel dobozban K S'-

IMindez~k LuthDr-T:irsasa'g könrv~erea Ikaphatok U U kedeseben :
Budapest, Vili., Széntkirályi-utca: 511a.

Ezenkivül kapható még:

il 6YŐRI ÉnEHESHÖnyV
vászonkötés ben , , , , , K 4'- .
chágrin bőrkötésben arany-

metszéssei ., .,' K 8'-
Borjúbőrkötésben , , , , K 10'-

D BÉHÉSCSABAI ÉnEHESHÖnyV
fúzve ' , • ' , .• ' K 2'-
vászonkötésben , , , • , K 3'-

LEgk,EdVEItEb!Bk a 6yurátz- fÉlE

IIMAKONYVEK
GYURATZ FERENC:

LEL KIV EZ É R.
Váseonkötésben , , , K 1'50
Aranymetszéssei . , . K 3'-
Bőrkötésben aranymet-
azéesel. , . . . . , , K 6'-
Párnázott borjubőrkö-
tésben . . , , . , , , K 8'-

A Hit OLTARA.
Vászonkötésben , , . K 2'-'-
Aranymetszéssei , ,', K 3'50
Bőrkötésben . , , , , K 6'-
Párnázott borjubőrkö-

tésben . , , , , , , K 8'-
Kaphatók ezenkivül különféle bór-

kötésekben különböző á,?~on,

IMindez~k, LuthDr-Ta'rsasa'g' könrVkeres-1kaphatok U kedeseben :
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 511a.



~Itéljen anép!~,
Mivelhogy a nép szava, Isten szava, a nép itélete is igazságos. Manapság,
a müveltség és a haladás korában, amelyben az orvosi tudomány oly
betegségek ellen is tud biztos segitséget, melyeket régebben egyáltalában
nem tudtak gyógyítaní. igen nagy sulya van annak, hogy a nép mikép
vélekedik az egyes hires gyógyszerekről. Például a legfájdalmasabb beteg-
ségek,a CSÚZ, a köszvény, rheuma, szúrás, szaggatás, haso-
gatás, nyllalás, derék- és hátfájás, csontfájás stb. ellen igen
sokféle szert használnak, de az egész országban és a külföldön is vala-
~~'f"1'fV mennyi közül a legjobbnak a ~~~T~T

KRIEGNER-fÉLE Tl KRIEGNER-fÉLEREPARATOR
(Spiritus petrae camphoratus' csúz és köszvény elleni szert mondják és
igaz is, mert ez a Kriegner-féle Reparator kizárólag csúzos és köszvényes
bántalm ak, szúrás, szaggatás, hasogatás, derék-ves hátfájás, csontfájás stb.
gyógyitására van rendelve. Gyógyit is aztán ugy, hogy azok, akik hasz-
nálják, nem győznek érte eleget bálálkodni. Sok ezer köszönőlevélben
megirták, hogya Kriegner-féle Reparator már néhányszori bedörzsölés
után nemcsak a csúzos, köszvényes és a meghűlésból eredő betegségeket
gyógyit ja, hanem megfagyott láb, ujj, fül, orr stb. eseteinél is kitünö.
Hogya Kriegner-féle Reparator határozottan a legjobb szer, azt fénye-
sen bizonyitják a budapesti Szent Rókus-kórházban nyert tapasztalatok,
'fT~~~T ahol 136 eset közül 129 esetben:. ~~TT~T

TELJES GYÓGYUláST
eredményezett a Kriegner-féle Reparator. Csúz, köszvény, rheumás Iejszag-
gatásnál ilyen eredményt eddig egyetlen egy más szer sem tud felmutatni.
Evtizedek óta használják a Kriegner-féle Reparatort, mint biztos hatásu
háziszert külső bedörzsölésre és. minden esetben, amikor fájdalomcsilla-
pitó, gyógyitó bedörzsölésre van szükség, csak ezt a szert ajánljuk, mert
nem létezik olyan találmány, mely oly biztosan szabaditana meg a kinzó
~TTT~~ fájdalmaktól, mint a Kriegner-féle Reparator. "'fT~T~
Egy kis üveg ára 1 korona, nagy üveg 2 korona, de vigyázni
kell ám, mert utánzatok is léteznek, amelyekkel keservesen becsapódik
az ember. Azért a legjobb, ha (akár többen együttesen) postán rendelnek
5 kis üveget 5 koronáért vagy 3 nagy üveget 6 koronáért bérmentve

utánvéttel, de még egyszerübb a pénzt előre bekülde~i a

KRIEGNER < ~y:;.~~~z:~;BUDAPEST
CALVIN-TÉR, ahonnan naponta szállítják ezt a szert avilág minden tájékára. I



Millió meg millio ,el11ber
akit köszvény, csuz, rheuma, oldalszurás, meghlilés, szaggatás, nyilamlás, zsába, bénulás, mel'l-, has-, torok-,
hát-, derék-, gyo , or-, rog-, fejfájás vagy más i:íjdalmak gyötörtek é. akik a fáj dalrnaík at a Dr. Vértes-féle
sósborszessze l csakhamar csil1apito'tták, meggyőződött róla, hogy nincs k itünőbb, gyorsabb hatásu fájdalom-
csillapitó ezer, hogy nincs jobb, takarékosabb házi- meg pípereszer , mint a Dr. Vértes-féle Sósborszesz,
hogy nincsen más készítmény, melyet olyan sokol da.luan lehet használni és mely a legnagyobb hatás mellett
olyan olcsó volna. Vigyázni kell arra, hogy a Dr Vértes Sósbcrszesze bir a fent leirt hatással és igy

óvakodni kell a hatástalan utánzásoktól

Valódi csak a mellékelt védj·eg'g'yel !3 nagy, 6 kis vagy20 próbaüvegK 7.~~ franko
. 6" 12,. ,,40 ". K 12 ", , ,

JOL BEVALT HAZISZER,.:.t..,
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melyek orvosi elöirásra mindtg frissen készülnek, kimeritő utasítással és

nem titkos szerek:

G bajokat, u. ID. étvágytalanságot, rossz emésztést,

Yomor ielböiögést, hányásingert, gyomorégest és görcsöt,
valamint minden fajta gyengélkedést gyorsan és

biztosan mngszüntet a Vértes-féle gyomoreaszenczta, 1 nagy
~ f•.a~~_~,',.U.:é· .. _ ~ = .
HaJ'to' labdaesok , Vértes-félék,1 székrekedés és eldngulás

ellen a legbiztosabb hashajtószer, mely vér-ríezttté
karára is Igen alkalmas és ezért különösen nöknek

rendellenességeik megszüntetésére felette fontos, 1 nagy doboz
2 K 40 f frankó.

az alkatrészek megjelölésével vannak ellátva, tehá
1

Y

\
-hajok gyógyíthatók a

T..d..Vértes-féle vas mézszörp

U Oáltal. Legjobb sz.er tüdő-

hurutnál, tüdövéssnél,
k öhögésnél és mellfájdal-

maknál, vérköpésnél. sápkornál , vérszegény.
ségnél 8 annak következményeinél, angolkórnál
valamint üdülésnél. Gyenge, sápadt gyerme~
keknél csontképeödéare, erősítésre legjobb ha-

tással. Egy liveg, postán franko küldve, 3 K ':'·iiiil~ítl
50 f j 4 üveg,amennyi egy kurára rendesen •

szüksége 8, franko 10 K,

Pi, lík fi' gilisztát (g.land-férget)anJ' a ereITfeües1"o'l: gyorsan é~ biztosan p.lhajt~ :J l , a Vértes-fele Cu·Q labdacs,
i..,: Ul; ,,1oIi ,••" ,,, ". '."" ••• "'." 1 mely még akkor sem ártal-

mas, ha szallaggiliszta
nincs jelen. Használatánál a rendes életmó,dtól
nem kell elté<ni ée a féreg fejeatől, rothadt al!a-
potban megy ki a telltbl>l miért is utána uövése
lehetetlen, .

Miröl ismerjük meg a szal~aggiliBzta jelenlété~? Arrol, hogy
a betegnek különböző bajai tamadnak, u', ID. bel- és gyo.mor-
görcsök. hányás, nyomás a testben, valamint oly ér~és, n:~ntha.
egy gomolyag felszáUana a torokig, ~zele~ és !lz ,also test ,ossze-
szorulása szédülés ájulás vérszegénység, etvagytalant~ag fel-
váltva m~hó étvágg'yal. bá.gYadtság é~. ~edvtelen8~g ~. munkához
tulságos nyálképződés, savanyu felbofogés, szuro f3.,Jdalmak.• a
mellben, bnsromorság etb., mint külsö t~netek In:~g;.felemht~nd.ok:
szemek körül kék karika, a szarubőrnek kulonös fehersege,
halvány arcz bevont ny rv, elsoványodás, duzzadt test stb.
Megrendelésn.!1 a kor fölemlitése kéretik, ~ doboz Cu-Q labdacs
7 K 65 f írankó, .

1 dt' g' viszketegség elleni kenőcs, Dr. Scott-Iéle. Lábon,zza sa kézen, hónaljon ée egyéb testrészeke~ aIk al-
, mazva biztosan hat. A kellemetlen szagot meg-'

szünteti. Ára 4 K franko.

Vértes-féle azelött ceodahalzsamnak nevezve, leg-Balzsam johb helső'leg és külsőleg használható szer mtnden-
I féle rosszullét ellen. 12 kis vagy 6 kettös üveg 5 K

franko. 1 liter 6 K. 2 liter, franko esomagoláesal és szállítáaaa! SZép bajusz

112K.. . "k' , BS erőtBljes szakállsza o 5 5a91' leggy~rS~~hanésleghi~!o.abbanaDr;Hen,lfel_léle.

Aki ezen ocsmány büntől szabadulni akar, has'náljz. a Sas baJ n o v e~z top om a d e val
gyógyszertár fényesen bevált iszákosság elleni szerét. 1ze, szaga I .
nincs s igy az illető tudta nélkül ta beadható az italban, melyröl nyerhető. Még 16 éves ifjak i. I'yönyörü bajusz és dús aaaké.lra
már rövid idő mulva biztosan leszokik. Egy adag 6 K, Egy tehetnek szert, Fél adag 3 K 15 f franko egész adag 4. K
kettős adag, makacs bajnál 8 ll; 80 f franko, 65 1 franko. '..

F"l-~la~, ?r. ,~rown-~éle, csuzos és ideges fülfájás, fülkifolyás,II fulzuga~'.,~~du~las, nagyotha.lláa és minden más fülbaj
ellen kltuno hatásu szer. Egy üveg 4. K 20 f franko.

Ko"bo"ge's rekedtség, mell- és torokfájdalmak nátha szamár ..
hurut és a légzöszervek hurutjaa 'ellen ~élkülöz-

'hete:le,:,:" a bánátí növénynedv. 1 üveg S K 40 f
irat;ko és a bánáfi nov ény tea, 1 doboz 1 K, mint mellékcsoma-
golás, Gyermekek is szive sen veszik.

Ko"szvényszesz ~e:kule~.!ür~ö!. l~.gjob.b f~jdalomcsi11a .
,PltO bedorzsoles, kösevény es CBUZ, meg ..

". hülések, csusos lej- és idegfájdalmak,
benulasok, fíczamok stb. ,ellen. 1 üveg franko 3 és 5 K.

::;

~
c-es
c

'"...'"~
CI.•..

Nebe'zko'r nyavalyatörés, v idatánez, ideg. és méhgörcsök
, ellen a legjobb sikerrel haaznált ezer a nehéz-

. - kór ellen; porok, 1 dobo. 6 K 25 f franko.
Nagy dohoz 10 K franko.

Ve'r-tiBztitó Sa~!!aPa:r~~l~.-kivon~.tmegjavítja a' romlott vért és
n~dv~ket es. küI?nosen köszvénye s, csúzos, bujakóros és
gorvelyes baJoknalleghatásos&bbnak bizonyult. 1 üveg 3 K

franko, 1 nagy üveg 5 K franko.

VÉRTES LAJOS "Sas" gyógyszertára, Lúgos
a megrendelések és pénzküldemények pontos czime

132. sz.
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Vlcek

L

. LEVELEZÖ-LAP.
5 fillér.

Lipót, .vászonszövődéje
(maradék- osztály)

NÁCHOD
Csehország.



7élig ingyen!
Szövöárugyárambau naponként különbözö árukból maradékok maradnak vissza és hogy
a Ielhalmozödást meggátoljam, kénytelen vagyok ezeket minden áron kiárusitani. Aki
családját hosszu évekre ruházattal és fehérnémüvel el akarja látni, annak kivánatra 1"

18 koronáért 40 méter maradékot küldök, amelyek tartalmaznak: legjobb ágynemü-
kanavászt, erős oxfordi ingvásznat, finom zefirt, barchetet, bluz - és ruhaszőveteket,
kéknyomású vásznat stb. Az összes maradékok csakis kiváló mínöségüek, szavatolt
hibamentesek és a mosás ban szinállók. A maradékok hosszusága 4-12 méter és
minden maradék a legelőnyösebben felhasználható. - Ezer és ezer elismerő levél,
melyek évenként beérkeznek, a legjobban bizonyítják .az áru jóságát és olcsóságát.
A megrendelések mindenkor azon sorrendben, ahogy beérkeznek kerülnek szétküldésre.

Az alábbi lapot tessék kivágni és megrendelésnél a .pontos lakcimet megadni.

Vfcek ~ipótJ oászonszöoófJgáraJ C7[áchod=ban re.senor.szá;).

Hasonló levelek naponként érkeznek;
Három évvel ezelőtt egy csomag maradékot T

rendeltem Ontől 18 koronáért, amellyel nagyon
meg voltam elégedve. El kell ismernem, hogy..az i
áru nagyon tartós volt, amiért is mindenkinek Ont
a legmelegebben fogom ajánlani. Sziveskedjék t
ezuttal is egy ilyen csomag maradékot küldeni. i

Konesch Oyörgy, .tanitó, Studenze-ben, !

A küldött maradékok kal felette meg vagyok
elégedve, csodálattal voltam eltelve az áru jó-
ságától és olcsóságátél.

Mindenkinek a legmelegebben fogom cégét
ajánlani.

Schimke Péter,
plébános, N.-Lhotau-ban.

A

VLéEK LIPÓT. szövőgyára maradék-osztályának

NÁCHOD (Csehország).

Küldjön nekem postautánvéttel 18 koronáért egy
csomag 40m-nyi maradékot a legjobb minöségben,
szavatolt sz1nál16t és hibamentest, szo~tir-

o s v a , hirdetés szerint.

Név .

La khel y , .

utc a é s ház szám .

Uto 1s 6 pos t a é s .or s z á g ~ - .
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Mélyen tllztelt gyógyszerész úr!
Azt hiszem tetszik rli. emlékezni, hogy már sok év óta

rendelem gyógyszerész urtől a kárpáti Iabdacsokat, még pedig
mindig 10 tekercset egyszerre. Most, mikor ujból 10 tekereset
rendelek, nem mulaszthatom el az alkalmat, hogy gyógy8ze·
rész úrnak úgy 3. ma-am mint, sok barátom nevében, kik ezen
labdacsoknak köszönhetik egészségüket, legforróbb hálámat
éo kőszön temet kifejezzem. Hatásnk mindenkor bevált.
Különösen gyomorbántalmaknál, fejszaggatásnál, eldugulásnál,
szivdobogásnál és aranyérnél. Mellesleg emlitem csupán, hogy
nőm talán már régen a földben volna, ha ezekre a Iahdaesokra
rá nem akadtunk volna. Kiskorától fogva szivdobogása volt,
azonkivül míndíg fej és gyomorfájásról pa.naszkodott, de mióta
gyógyszeréBz úr kárpáti labdacsait használja, ezen bajok mind
megszüntek, de azért e!Bvlgyázatból még mindig szedt néha-
néha. Fogadja tehát mégegyszer legő8zlntébb köszönetemet.
A fentemllteU kárpáti labdacs mínél előbbi elküldését kérve,
maradok kltün8 tisztelettel l!'eI8őőr. (Vasm.) 1910. február 25.

Ert/er Sándor, zlebkésgyárol.

Tapasztalataim, melyeket több évi működésem alatt bécsi, német és belgiumi ~yógyszertárakban
szereztem, arra indítottak, hogy a dr. /(vapll orvosi utasítása szerint összeállított

HÁRPÁTI EGÉSZSÉGI LABDACSOHAT
(MALACZKAI LABDACSOKAT)

V forgalomba hozzam, melyek eldugulás, köszvény, étvágyhiány, gyomorbaj,
r felfuvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér, börkiütések, vízkór és

vesebajok ellen a legfényesebb sikerrel alkalmazhatók.

II SzútkDldúsi FHIEDRlrH l;1U05 gy6gyszerésznél Malaczkán (Pozsony-
fÖl'aktál' : U HII === megye) Vásár.tér 1. szám. ===
Egy skatulya ára 42. fillér,
egy tekercs 6 skatulyával

2 korona 10 fillér.

Figvelmeztetés I
Csak akkor valódi ha minden
használati utasítás amelletti
védjeggyel van ellátva és
minden doboz födelén a ké-
szítőnek egész címe látható.
Minden más efféle labdacsok
mint nem valódiak, vissza-

utasítandók.

Ha alabdacsok árához 40
fillér mellékeltetik, akkor a
megrendelt mennyiség az
egész birodalomban bárhova

bérmentve küldetik.

Számtalan BlismBI'Ö- BS hillanyilatkozat, mBIYBk közül néhányat itt fBlsDl'olok:
Igen tisztelt gyógyszerész ('r!

A" ön kárpáti labdacsai nemcsak hatásosak, hanem direkte
nélkülözhetetlenek. Amig ezen labdacsokat szedem, mindig
egészséges vagyok és kilünll etvágyam van, azért kérek rög.
tön nekem ismét 2 tekerccsel küldenI.

Kelt Dombovár. 1912, már ez, 11. (Kossuth Lajos-u. 11.)
Tisztelettel Herk Dániel, okI. táncztanár.

Melyen tisztelt gyógyszerész úr!
Én mlÍr tlz év óla nem használom az ön kárpáti egészségi

labdacsalt, még pedig azért, mert ezek engem akkor teljesen
kigyógyitottak. Határozottan azt állitbatom róluk, hogy csaki.
kárpáti labdacsai hozták akkor rendbe belső •• erveimet. Mínt-
hogy tsmét rosszul érzem magam, kérem nekem azonnal 2
tekercscsel küldeni.

Kelt Zalatapolcza 1912. márezíus 2-án.
Maradtam legmélyebb tisztelettel

Huppán Uyu/a, bentes-meater.

Tekintetes llyógyszerész url
Kérem sziveskedjék az ön által készített kárpáti egészégi

labdacsaíből 6 skatulyát tartalmazó tekercset killdenl u lánvét
mellett postafordultával.

l!'ogadja Igen tisztelt gyógyszerész úr hálás köszönetemet
ezen kitünö jóhatá,u Iabdaesaíért, melyeknek hatá. a kltünn
volt és amelyek rosszemészté.H gyomromon sokat segítettek.
Az Isten áldja és tartsa meg Önt lok és sok szám.s évekig
erllben éa jó egészségben.

Nagyvázsony (Veszprémmegye), 1918. szeptember 8.
Legmélyebb tisztelettel SzabóAntal, nyug. erdész.

Igen tisztelt gyógyszerész úr!
Kérem sziveskedjék postaiordultával czimemre 2 tekercs

kárpáti egészségi labdacsot küldenI. Mondhatom, hogy a nekem
küldött kárpáti labdacs nálam kltüuő hatásunak bizonyult és
nem is mulasztottam el ezeket a legszélesebb körben terjesz-
teni és aj ánlani,

Tihany (Zalamegye). 1918. február 11.
Kiváló tisztelettel özv. Emhechtné, postameatern8.

Igen tisztelt Friedrich úr I
Legyen ozlves czimemre újból kHldenl a malaczkal labda-

csokból; én nem értem, nem használ nekem egyébb semmt a
világon, miDt csak Friedrich úrnak a labdacsai, azoktól a
székelée él az emészté. könnyebben megy. Sziveskedjék azon-
nal küldeni utánvét mellett, az alulirott czlmemre a labda-
csokból egy tekercset, 6 dbozzal.

Kispest, 1914. febrllár 20. Hunyadl-utea 85.
Tlsztel.ttel Vatter /(ároly, m. kir. vámtlsst.

Igen tisztelt gyógyszerélz úr!
Szlveskedjek sürgősen küldeni postán utánvétel mellett tlz

tekercs kárpáti egés •• égl labdacsot mert már egészen elfogyott.
Nyolc, táczi felebarátommal együtt, akik már régóta rendesen
tartjuk a házu'.'kban akltünő labdacsokat, fogadja a Tekintete.
Gyógyszerész Ur, hálás köszönetünket.

Tacz (Fejérm.), 1914. február 16.
Tisztelettel NemesIstván, czlpéss,

G
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VIGvAZATI VIGVAZATI

~sBplögBptulajdonosok, gBpBsZBk BS molnárok!
Nem akarunk ügynökökkel dolgozni és nem fogunk Onhözküldeni utazókat
inkább igen olcsó árakat számitunk és a szavatoltan legjobb árut szálIítjuk,

hogy ügynök nélkül jobban és állandóan nálunk vásároljon!
Támogasson minket rendeléseivel és ajánljon bennünket ismerllseinek, hogy
nagy forgalom által érvényben tarthassuk az alacsony árakat és ne legyünk
kénytelenek uJból drága ügynökökkel dolgozni akiket Önnek kell megfizetni
magasabb árakkal és rosszabb áruval. Minden a legjobb minIIIégben I

Gépolaj Gőzgéphengerolaj Mo(orolaj Gépzsír
42fillér 68 fillér 56 fillér 48 fillér- kilója. 25 kg-on felüli

tartályokban. (l50 kg vételénél ingyen hordó. 25 és 50 kg. 3 Ka kannáért.

Eredeti svájci aelyemazltaazdvetek szavatolt minllség~en 38% engedménnyel
és ezenkivül az összel müszaki cikkek, szerszamok éa gépek.

Az összes árak helyt Budapesten értendők és hat h6 mulva vag~ cs~Plés
után fizetendők. A rendeles enne :

NR K 's TÁRSA műszakí nagykereskedés ~FALUDI HE I E Budapest, V., Akadémia-utca 1.

1. l(enderhevederek malom felvonókhoz,
2-Ml 6-szoroalg méterje 60 fillérlől felfelé.

Felvonóserlegek egy darabból sajtolva 3'
fillértől felfelé.

2. WhJtwort csavarmetsr.ö 3 pár pofával
és 6 furóval 1/~,%, 81.' 9'80 K komplett.
81., 1:8, l' 14 K B a többi a legolcsóbban !

3. Vlr.mutató·üvegek hosazcentiméterje 1 f.
•. 70lómértékek hossza 20 cm 5 K Többi

méret legolcsóbban.
5. Uj szabadalmazott l(aye-olajr.ó forr. nél-

kül horg. acéllemezből
Lit. tart.: 1/6 lli 81, 1

darabja: 2'20 2'SO 2'70 3'20 K.
6. Eredeti Stauffer-ken6sr.elence :

mm: 22 30 40 50 80
darabja: 22 28 34 42 54 f.

7. lIenry-olajor.ók:
45 60 75 90 106 mm

darabja: 3'20 3'40 4'70 6'10 7. - K.
8. Önmüködö lIogó-sr.elencék:

, 2638 62 65m~
darabja: 1'20 1'75 :1 40 2'80 K

9. Elr.áró-sr.elepek vasból fémszerel-
vénnyel : ll", 81. 1 lll", 2'
darabja: 6'- 7'60 9'80 16'80 21'50 K.

10. lIegyes fuvók 26.- K-tól felfelé.
Ovál fuvók 52.·· K-tól felfelé.

ll. Furótekmányok (amerikaiak):
O-10 O-20 O-32 mm

darabja: 15'- 20'- 33'- K.
12. I(ettösmllködésű sr.árnysr./vattyuk:

1/2 1 Illi 2'

18. OummJ- és Asbestáruk:
"Gummilemez 2'50 K kg-ként
Asbestlemez "6,,"
il la Klingeritlemez 3'40" "
szav. Grafltlemez 3 60" »

19. Mentösr.ekrény miniszteri rendelet
szerint:

a) nagy faszekrény 28'- K
b) kőzépszekrény 26' - •

c) bádogdobozban lokomobilboz 7'50 •
20 "SABARJA"-Permeter.6 Vermorel rend-

szerü, darabja 24'- K.
21. lIordor.ható tábori tür.hely 58'- K.
22. Esr.tergapadok nagyság szerint. leg-

olcsóbban.
23. Trsnsmtssták, sr.ljkerekek 68 fillér

kilója.
24. Francia és német csákányok kilója

2'80 korona.
25. Malomkövek minden gyártmányban

kérdezősködésre legolcsóbban.
26 Orae"el és másfajta törekrosták vas-

lemezből gözcséplöhöz 24'-korona négy-
zetméterje.

27. Vlr.mentes ponyva kettős varrással,
karikákkal és felirattal, cséplőgépekbez
és lokomobilokhoz, pontosan méret sze-
rint, négyzetméterje 2'40 korona.

28. Rostélyok különleges tüdlJó önt-
vényból minden rendszerü Iokomobílhoz
kg-ként 62 fillér.

29. Törekrár.ó-tengelyek az összes gyárt-
mányu gépekhez '5'- koronátói feljebb

30. SJevert-BenzJnforrasr.tóIAmpa lR'60
korona.

31. DobsJnek minden rendszerben kilóJa 56
fillér.

32. l(ett6s áttételü emelók:
60 76 100 mm emelőképesség.

drbja: 45'- 6('- 64'- K.
33. la Sr.lnbór-fósr.lj kilója 7.80 K.

Középszij kilója 7'80 K.
34. Lokomobilfecskendók litertartalom :

darabja: 76 - 82'- K.
100 120

35. Tlr.edesmérlegek
100 160 200 300 500 kg

31'- 36'- 89'- 50' 68' 1:.

~
~~1 .-'

darabja: 18'- 24'- 46'- 65'- K.
13. la Auto-csapágyfém kllója 1.15 korona.
14. Eredeti stajer satuk kilója 92 fillér és

6'- K darabfelár.
15 • York" angol csJgafurók 1/",-1% mm

18 fillér, 2-3 mm 24 fillér, 3-4 mm 29
fillér, 4-5 mm 38 fillér, 5-6 mm 50 fillér.

ie. PB furógép 20 mm-ig vagy lyukaknak
78'- korona.

17. Szabadalmazott l(utsr./vattyuk. Kuttest
90'- kor., lánc minden egy méter mély-
ségnél 12'- korona.




