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Magyar nyelvü ág. h. ev. Naptár nincs több, mint

A "LUTHER-NAPTÁR",
I azért ennek egyetlen magyar és magyarul tudó evangelikus családból I

•• ' sem volna szabad hiányoznia. • •

••
A, nagy áldozat és kockázat, mit a szerkesztő-kiadók a "Luther-Nap- ••
tár" megalapításával, továbbá szerkesztésével és kiadásával más erre
hivatott testület vállalkozása hiányában a nagy ügyért való lelkesedés-
ből saját maguk hoztak, azonkivül o Naptárnak gazdag tartalma, szép és
emiatt nagyon költséges kiállítása feljog-osítják őket arra a kérelemre, hogy

a "LUTHER-NAPTÁR" minden olvasója egyúttal terjesz-
tője is legyen a "Luther-NaptárU-nak.

A "Luther-Naptár" bolti ára a 2 szines múmelléklettel együtt csak 70 fil-
lér. Postai száIIítással a feltételek a következők:

1-5 példány franko küldéssel darabonként . .. 80 fillér,
6-9 példány franko küldéssel darabonként . . . . 70 fillér,

11-18 példány franko küldés mellett darabonként. 70 fillér
1 darab ingyen példány kedvezménnyel.

19-100 példány elárusitása esetén franko küldéssei il 70 fillér ar
mellett 10% engedmény jár.

100 példányon felül történő elárus itúsnál ugyancsak franko küldéssel:
il 70 fillér ár mellett 15% engedmény Jar.

Nagyobb megrendelésnél azt kérjük, hogy annyi példányt saivesked-
jék megrendelni, amennyi biztosan el fog kelni, nehogy a példányok

visszaküldése ujabb költségünkbe kerüljön.
Aki a "Luther-Naptár"-t megveszi, illetve terjeszti, az az egyház, haza
és általában a közmüvelődés igaz érdekeit szolgáló nagy fontosságu
irodalmi vállalat fenntartásán és fejlesztésén kívül még jótékony
célt is szolgál. A szerkesztő-kiadók ugyanis a pártoláshoz mérten egy-
részről a "Luther-Naptár"-t tovább fejleszteni, másrészről pedig egy-
házi jötékouycélu intézményeket anyagilag segélyezni igyekeznek. Ezt
bizonyit ja egyrészről az a körülmény, hogy Naptárunk évről-évre szebb,
értékesebb lesz, másrészről pedig az, hogy a szerkesztő-kiadók jóté-
konycélra mint a "Luther-Naptár" szerkesztőségének adományát az el-
mult évben 508 K-t adtak, még pedig egy a háboru következtében ne-
héz helyzetbe jutott család. tanuló gyermekének segélyezésére 108 ko-
ronát, a "Protestáns Arvaházu-nak még ezutáu is gyarapítandó
alapítvány gyanánt 200 koronát, a pozsonyi ,.Diakonissza anya-
ház"-nak adósság törlesztésre 200 koronát. A megfelelő pártolástél
t:ügg, hogya szerkesztő-kiadók fentebb vázolt törekvésüket tovább

is .íolytathaeaák.
A "Luther-Naptár" eddigi pályafutása már meggyőzhette az Illetékese-
ket arról, hogy a "Luther-Naptár"-nak tényleg nem szabad
egyetlen egy magyar és magyarul tudó evangelikus csa-
litdból sem hiányoznia. Azért tegyen meg a maga részéről min-
denki mindent, hogy ez a kijelentésünk hamarosan megvalósuljon. Nagy

áldás fog ebből háruini egyházunkra és hazánkra!
•••• ••••

Minden megrendelés, pénzküldeménl' és
megk.resés a "Luther-Naptár" szerkesz-
töségéhez Sopronba (Paprét 2. sz.) inlézendö,•............................ :.-........................•
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Gsillagászati évszakok.
Tavasz kezdete: március 20-ikán. Ezen idő-

ben a nappal egyenlő az éjjel: tavaszi nap-éjegyen-
lőség (aequinoctium vernale). _ "

Nyár kezdete: junius 21-én. A mi fÖldré-
szünkön leghosszabb ez időtájt a nappal' nyári
napfordulás (solstitium aestivale). '

. ,,6sz~ez~ete: szepternber ~?-jkán:, A nappal
ez Jdob.er: ismét .egyenlo az éjjel ; oszi nap-ej-
egyenloseg (aequmoctium autumnale).

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

Törvénykezési szünnepok. hyemale).
. Tö~:vényszüne~ekiránt az 18r;8. LIV. t-c. a OA nap és rendszerének csoportja.

következok~t rendelí : Központi test: a (;) Nap.
Ill. cirn 1. fejl!zet 100 <S-a: Süreős eseteket El\hQluO'O'l,' x Merkur 1'1'" 1" '1'''' "f"ld .

Jdvéve, .. e 'frr:se1Jrlfi:réz~'(h~tiltmcgrefrnés~~I'lá-'"'' -,,-p, '<Y~ N~PtÓtj.'88 na~~b'Ó{';~tllOa~IlJé~~.met o . nyire
gána)): ~nnep~m. Ilyen idézés elrendel.ese vagy el- ó Vénusz,!!) millió mórtröldnyíre a Naptól,
halaszta$~ míatt azonban helye van a per orvoslatnak. mintegy 225 napból áll az éve.

'Az idöazárnttásról.

A keresztyén idószámftásnak folyó 1916·ik
évét .Krísztus születésétől" fogva számítjuk Ez.
szöko év, mely 366, napból, vagy 5~ hétből és
2 napból áll. v , '1, .

Az ó-naptár szerint 1916. január 1-je a mi
január 14-ikénkre esik.

A görög egyház éveit a világ teremtésétől
kezdve számítja az u. n. byzanzi időszámítás után
Ez a világteremtését a Krisztus születése előtti
5509-ik év szeptember t-ére teszi s igy az 1916-ik
évnek ó-naptár . szerinti szept. t-ével (uj naptár

~~~~:fe~P~á~~~' :'{~ín~ha e;f:~:~-l~őt~1k~~sirif:s~'
nálták ; a 18-ik század eleje óta azonban a mi év-
számainkat alkalmazzák, de e mellett is még a
régi Julián-féle naptár mellett maradtak.

A zsidók éveiket a világ teremtésétől kezdve
számítják. M76-ik évüket 1915. szeptember 9-én
kezdik. 1916. szeptember 28-án kezdődik 5677-ik évük.

Az arabok, perzsák, törökök es a moham-
medán vallás többi követőí éveiket Mohammednek
Mekkából Medinába történt kivándorlásával kezdik,
amit Hedsrának neveznek és 1915 nov. 19-én kez-
dik 1334.-ik évüket, amely xözönséges év 354 nappal.

Kertani ismertető jellegek.

1

~_Uorosz

naptár

, j 1Aranyszám .. _ . 17 17 I 14
Epakta, vagy holdkulcs XIV. VII j 14
Napkör 21 21 I 4
RÓll!ai adószám 14 14

~i ;6!~~r::~~bet~ B. A. \ c.B I ~
Klucs graníc . I 20

Változó ünnepek:
Nagypéntek '"
Husvét-vasámap- ','
Aldozó csütörtök , . _
Pünkösd vasárnap ..
Szenthárornság vasárnap
Advent első vasarnapja .

április
április
[unius
junius
junius
december

'A négy kéntorszerda,
Március 15. junius 14, szeptember 20, december 20

V cim 1. fejezet 255. §-a. Az 1840. évi XV.-
t.-c. II. r. 210. §-ának intézkedése egyenlőre itt is
alkalmaztatván, a határidők, tekintet nélkül a kőz-
beeső ünnepekre, az ott mégállapított szünnapok
alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen
szünnapokra esnék, az a legközelebbi kőznapig
terjed .

VIlI. cim 1. fejezet 375. §-a. (1881. LX. t-c,
22. §.) A marasztalt fél vallásának ünnepei a vég-
rehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandok

Határozatok Magyarország részére az 1.883
XXXIII. törvény cikk által:

1. §. A királyi biróságoknál évenként julius'
~~Ótl-~dő,r.!;apj,~tól,.,~~~~sz_tu~ 31. napjáig szünidő
rar an o. . ' ,

2. §, A szünídő alatt nem érintetnek : sem
a törvény, sem a birói határozat által, sem pedig
a felek kőlcsönös megegyezése által kítüzött határ-
idők és határnapok.

A hozott birói határozatok a szünídő alatt
is kíadandók és foganatosítandók.

Izraelitákat az 1840. XV. t-c. L cim 5. fele-
zet 55. B-a érielmében nem szabad törvénybe
idézni:

Az összes szombati napokon.
Purim napon. (március 19.)
Passzah-ilfusvétj-ünnep 1., 2., 7. és 8. nap-

ján, április 18., 19., 24, 25.
Sabuot-ű'ünkösd-rünnepen junius 7, 8.
J eruzsalem elpusztulása napján, augusztus 8.
Ros-Hasanáh IUjév) 1. és 2. napján szep-

tember 28 és 29.
Jom-Kíppur- Engesztelés-)napon, okt. 7.
Sukkoth-Iőátoros-jűnnepen, okt, 12, 13.
Semini azereth-(Gyülekezés- )ünn. okt. 19.

. Szirnchath tora (Törvényöröm) napján okt. 20.

Farsang tartama
. A farsang tart, Vizk,~res~tJ?-apjától Hushagyó

keddig (vagyís januar 7-tol mareius 7-ig) bezáró-
lag tehát 61 napig.

21
23
1

11
18
3



Ó' FŐZd;' 20 miffió mértföldnyire a N~\Jtói. gati rész kivételével), Dél-ÁmeriKában, a Csendes-
(f Marsz, 32 millió mérttőldnylre a Naptól, 687 Óceán déli részében; a fogyatkozás vége látható a

napból áll az éve. ' Csendes-Oceánon, Észak- és Dél-Amerikában és a
54 kis bolygó 1914. végéig, de mindig 'többet Csendes-Oceán déli .részében.

fedeznek fel azon a tájon. . AG" ű c • .n>!.·· ',;" "0-' A f _
'" JUJ?ite1';I01"r?ilIiq"'ITiértfö}üriyíre a' N~~tó17'"'gy~tk~~á/~dŐ~eof~~~:~SAt~~~25 Ifd. e. A'

maJdn~~ 12 ev alatt teszt meg az utját a fogyatkozás vége 5 ó. 47 p. d. e. - EzeÍ1 fogyat-,
Nap korul .. , ,~.. , . kozás látható Ausztráliában, az Indiai szígetvilágon'

~ Szat11;musz" ~94 millió mertfol~nylre a és Új-Zeelandban. ';
Naptól, 29 ev es 116 nap alatt teszi meg a 5 R/' 1 f' , tk' 'd 24 Af'kőrutját, . , esz ,eges nap,ogya ozas ee, " ?-

<il Uranusz, 3961/2 millió mértföldnyire a Naptól, g~atkoza~ kezdete 9 o. 32 p. d. u., a fo~y:a!k,ozas
84 év alatt teszi meg körutját. veg~ 10,~. 5p. d; u. A legnagyobb ,elsotetltes, !lz Neptun, 621 millió mértföldnyire il Naptól, Napatmero O 01 re~z~. ,Eze~ fogy:atko~as csak a Dell-
164 év és 21'6 nap alatt teszi meg kőrutját. Jegestengeren Afríkától delre látható.

Mellékbolygók vagyis holdak: a Földnek' 1, a
Marsznak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10,
Uranusznak 4, Neptunnak 1 holdja van.

'A hold fényvaltozásének jegyei.
O Ujhold, O Első negyed, ® Holdtölte, ,CC Utolsó

negyed.

'Az állatkör (zódiacus) jegyei.
fil' kos -ME rák ••.• mérleg 4 bak
Iftt' bika ~ oroszlán '1IíE bököly ti vízöntő
11 ikrek 1-- szüz if 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 a f? Szaturnusz.

Nap-és holdfoqyatkozésok az 1916.évben
1916-ban három nap- és két holdfogyatkozás

van, de nálunk egyik sem látható ..
1. Részleges holdfogyatkozás január 20-án, ál-

talános kezdete 8 Ó. 58 p.' d. e., vége 10 Ó. 24 p.
d. ,eo -- Ezen fogyatkozás kezdete látható Nyugat-
Európában, az Atlanti-Oceán északi részében, Ame-
rikában, a Csendes-Oceánon ; a fogyatkozás vége
látható lesz Eszak-Amerikában, az Atlanti-Oceán .
északi részében, Észak-kelet-Azsíában és a Csen-
des-Oczeánon. Nálunk a hold a fogyatkozás kezdete
előtt leáldozik., .

2. Teljes napfogyatkozás február 3-án: A fo-
gyatkozás kezdete általában 2 ó. 27 p. d. u., vége
6 Ó. 33 p. d. U. ,7'" Ezen fogyatkozás látható Nyu-
gat-Európában, Eszak-nyugat-Afrikában, az Atlanti-
Qceán északi felében, Dél-Amerika északi felében,
Eszak-Amerikában és a Csendes-Oceán szomszédes
részében. A totalitás a Csendes-Oceántól kezdve
Dél-Amerika legszélsőbb északríyugatán és az At-
lantí-Óceánun át vonul és egy nehány fokkal Iz-
land tól délre végződik.

3. Részleges holdfogyatkozás júl: 15-én. A fo-
gyatkozás kezdete 4 ó.. 19 p. d. e., a fogyatkozás
vége 7 ó. 12 p. d. e. Az elsötétítés nagysága 0'8
része a holdátmérőnek. - A fogyatkozás kezdete
látható Aíríkában, Európa délnyugati.részében, az
Atlanti-Oceánon, Eszak-Amerikában (az északnyú-

I I
'A keresztyén időazámtlás legneveze-

tesebb kerszakal.

A 'folyó év Jézus Krisztus születése óta
Dionysius szerint az .. : 1916-ik.

Jézus Krisztus halála óta az . . . . : 1883-ik.
Az első keresztyén római császárnak Nagy ,

Konstantinusnak megtérése óta az . J 604-ik.
A pápaság megalapítása óta az 13H-ik
A honfoglalás óta az 1020-ik
Géza fejedelem megkereszteltetése óta a 922-il"
1. István megkoronáztatása a . '. 919-ik.
Magyarországnak az európai független

államok közé való besoroztatása óta a
A római és a görögegyház különvál. óta a
A puskapor felfedezése óta az. .
A könyvnyomtatás feltalálása óta
Mátyás király trónra jutása óta a
Luther Márton születése óta a
Amerika felfedezése óta a
A reformáció kezdete óta a
A mohácsi 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 Európában .
Kárcll biblia fordításának megjelenése óta
A bécsi békekötés óta a .
A nikolsburgi békekötés óta .
A linei békekötés óta a . ,. . .
A westfáliai béke (a harminc éves háboru

befejezése) óta a .
A gőzgép feltalálása óta a
II. Rákóczy Ferencz szabadságharca óta a
Az amerikaiköztársaság 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 védhímlő felfedezése óta a

~o~:~i~~ 1!tfa~~t:;:t~~:2t~a ,
Az 1848-ik t -O. megalkotása óta a
1. Ferenc Józsefnek magyar kírállyá tőr- t, ~

tént megkoronáztatása óta a .. .. 49-ik.
Az 1891. évi magyarországi evang. zsinat

összehívása óta a

•

916-ik
862-ik.
574-ik.
476-ik.
457-ik.
433-ik.
424-ik.
399-ile

,391-ik.

388-ik.
370-ik.
334-ik.
331-ik.
329-ik'
310-ik.
295-ik.
271-ik.

268-ile
217-ik.
213-il"
140-ik.
135-ik.
125-ik
12f-ik.
121-ik
106-ik.
78-ik ..es-u,

25-ik.
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1916. év JanuáriusEza hb 31 nap

~::~~~I·-:.::!~~I-;::~~i~~1~::~~~~I~~~I~I~TI·I:i~~;;h:
t

' I~~I~. Ó. p. O. p. O. p.. ,
1, Uj évre Lk, 2, 21,Gal. 3, 23 2~, .

J
11Szo~bat I Ujév. Eman·1 Ujév 1t.t&:1t91Bonifác vt. 17501417Id. e.ld:. u.IIMáté 6,,"-~~

_-,:::: -c--=---;~1"-:,_M_áté3~ 13-17, I, PM, 3, 20-22, Vizkeresztre Mt 2, 1-12, Es, 60, 1-6~

2 Vasárnap' R Abel B. J. sz. n. /tr~O D. Ignác vt. 7 50418 45411 91 Luk.11:1-:)
3 Hétfő Benjam. Gen'ovéva sz. /tr 21 Juliána 49 18 614 2 5 r. Mó".3 ~l-:
4 Kedd Titusz, Belle Titus pk, ,~22 Anasztázia 49 19 722.319: Luk:4::t-13
5 Szerda Simeon, Árp Teleszfor vt.,~23 Krétai 10 vt. 49 20 812 439rLMÓZ13::'-.1?
6 Csütörtök Vizkereszt Három kir, Q 24 Kar.el.bőjt. 49 22 852 66 Pehl,.4:1O-1·'
7 Péntek Artur, Attila Raimund hv . .a 25 Nagy karács. 48, 23 920 ~311Luk.22:3:;-'1:
8 Szombat Szörény Szeverin ap. ::: 26 lstensz. Már. 48 2_4-'-9_;._~3-'c-'S_5_2"--Je_L_3_:_1-._G,.__

2 1 vas vízkereszt utan Luk 2 41-52 Rom 12,1-5
9IVt\sá~nap B.1. ~arcel' B:1. Jul. vt. ~ 27 ~: Istv. íöd. 74842510 211.p2 Zsid.4':;;-13,

101Hetfo Melan. \' Vilmos pk. :: 28 Tobb ezer vt 48 2610191121 Zsolt,51:1-1',
11 Kedd Ágota ' Higiri p. vt. W 29 Aprósz, 47 271036'd. e. Luk. 24:4h4~J.
12 Szerda Ernő ' Arkád. vt. ~ 30 Anizia sz. 47 291055 12321,AP.cs.8':26-38

13 Csütörtök Vidor I 40 vt. kat.iWIf' 31 Melánia 47 301116 142[.Ján. 1::35-4~.
14 Péntek Bódog Hílár pk. et. fIlIII 1 Jan. Ujév 1916. 1:6 321143 2.51 I.Kor.9:~-27.
15 Szombat Lóránt Pál remete l!'fI 2 Szilveszt. 4533d. II 358 Ezék.33:1-~.

, ,
8, II, vas, vizkereszt után, Ján, 2, -11 Róm, 12, 6-16,

16
17
18
19
20
21
22

Vasárnap B.2. Gusztáv B.2. M. p. vt. 111 3 C. Malakias 745 434 1255 5 1 II. Tim. 4: 1-8
Hétfő Antal Antal rem. 111 470 apostol 44 35 143 556 II. Kor.1::-11
Kedd Piroska' Piroska sz. "'iE 5 Teona, 43 36 240 641 Máté21:1-9.
Szerda Sára Kanut, Sára -fE 6 Eninhania 42 38 344 71'91Zsolt,63: 1-1'-

Csütörtök Fáb., Seb. Fáb, és Seb. ~ 7 Iván 41 39 452 750 I H.Ko,r~.18-29
Péntek Agnes IÁgnes sz: 1# 8 Don'mika 41 40 6 1 813 1. Jan.3:1-6.
Szombat .Vince, Artur Vince szp. .~ 9 Polieukt, vt. 4Ó 42 710 833 Ap.Cs.5: 34-42

---,__---~_--:----4 III ves. vIzkeresztután Máté8 1-13 Róm,12,17-21
23 Vasárnap B.3.Zel.Iz. B.3. B.A, elj. it O C.Nissz.G. 740444 8191851 Máté5: 1-.12.
24 Hétfő Tádé Timót pk.vt. it 11 Teodor ap. 39 45 929 9 7 Il. Kor.8.1-7.
25 Kedd Pál ford. Pál ford. fe 12

1
Taciána 38 47 1042 924 If. Kor.9 :6-15.

26 Szerda Balambér Polikárp pk. 6 13 Sztratonik 37 481156 942 Luk.10:23-28,

'~ 3207IvCaSUs''at,br·rntaÖpk.Lothar, Ján. Ar.sz.Ján. t.t€ 14 R. és szin. vt 3650d. e. 10 31Róm,12:1-8.28 Péntek Nagy Kár. Apollonia sz "IE 15 Pál remete 34 51 11410291 [Ján. 3:10;-16.
29 Szombat Adél Szalezí sz. F /fr 16 Sz. Pét, lánc 33 153 23411 2i Ei. 5 :25-30.

5. IV. vas.vízkereszt utan.Máte"':8OC-,""23~---;C2""4."'R""0-m·-.'CC1S:-,78_-,1-:-::0-.'--'--'----'---"-" --".'T.-

B ..4•.~árt. IBA. ~árt.sz·I~1171 C.3i. N.~nt.17 32145413521115011 Luk. 14:33.
311Hétfő Vlrgtlla Nol.Pet.hv. a18N.A~hanaz .31 565'3d;UlzSid.2:8-19.

, Bolygók járása. Izraeliták naptára 5676.
E hó elején Venusz d. e. 10 óra Január 1. = 5676' Tebeth 25.

előtt kél, Marsz d. e. 8 ó. kél, Ju- Január 6 = Sebat 1. R. Ch.
piter d. e. 11 Ó. kél, Szaturnusz d. Január 20. = Sebat 15. Fák ünnepe.
u. 5 Ó. előtt kél. - 2-áh 2 Ó. d, u. ----
a Nap a Földközelben. - 20-án Időjárás Herschel szerint,
részleges holdfogyatkozás. A hó eleje nedves, sok' hóval;

7-én Farsang kezdete. 5-20-ig viharos, hóval; 20·- 28-ig
l-én a nap 8 Ó. 27 p. hosszú, a hideg, sok csapadékkal; a hó vé-

hó végéig 58 perccel nő. gén kemény fagy.

Hold fényyáltozásai.
fi Ujhold ő-én 5 Ó. 45 ',pod. e.
~ Első negyed 12-én 4; Ó. 38 p. d. e.
® Holdtölte 20-án 9. Ó. 29 p. d. e.
(c Utolsónegyed 28-án 1 Ó. ss p. d. e.

<c Földközelben 4-én 3 Ó. d. u.
C Földtávolban 17-éu 6.' Ó. d. e.



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

; '. "" nem tudjátok, mikor jő az az idő.
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U. Sexagesíma. Luk. 8, 4 15 II. Kor. 11, 19 It, 9.

7151 AP: Cs. J: J~II.

731 Ján. s: 12-1~.

749 Ján. 10: 1-1:•.
I8 9 Márk IO:17-:!~.

83~ k'~J\P8.' 7-H.
9 5 Jan. 1,,: I-g.

9451 Ap. Cs. 4:13-11.,

~916.év Fe r ártus,
l' Kedd I Ignác Ignác pk. 419 Arzén 7 29457 6 O 2,6 Jób IS:5-W.

2!Szerda Karolin ~y( rtya sz.B. a 20 Eutim ap. 28 59 644 3301Bir. 7:9-15.

31Csütörtök Andor Balázs pk. a. 21 Ágnes 275 O 718 457 ll. Xir. G:8-17.

4 Péntek Veronika Kor.And.pk. a 22 Anaszt. vt. 25 2 743 621 Habak.S:II-FI

51. Szombat Ágota /Ágota. sz. vt. :: 23 Kelemen vt. 241 4 8 41 741 Ap.C •. 27:IS 2:'.~ ~~~ ~~~ ~ __ ~~~' ~ __ ~ __ ~ __ 2- __ ~ _

1. \OL '-as Vizl,eresi'.t után. Mite xrlf. S1-35. ~s Máté XVII. 1- ~I; ll. Péter 1. 19-2!.

~.~ ..Ella B.? ~olye 11131 C.Triod.vas. 7 125 16 U35. 34811Ézs. g': 1-8,

Bálint Bal. áld. vt. C-I!E 1 Február 11 17 d. U. 438 ~Iárk. 5: H-1ij.

Jovita Fauszt., Jov. oof€ 2 ÁzÚrJ.Kr.b. 9· Hl 132 51~9!Máté 28: 16-2a.

Julianna iJul. sz. vt. -fe 3' Szimeon 7 21 238 551 Ap. C•. 18:1-0.

Donát, Kons Donát vt.. 'f#' 4 Izidor 6 22 34~ 617 Ap, Ca. s. 1-8.

Konrád Simeon pk. . 'f#' 5 Teodula 4 24 458 63 Ap.C •. IO:SO-H.

Zsuzsanna Kenrád hv. 'i-' 6 Julián Orv. 2 26 6 8 657 Luk. 2;1: 89-4S..

?l3tvasárnap
14 Hétfő
ló Kedd
16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat

8. Sept uages'ma. Mal'; XX. 1-16. 1. Kor, 9. 24-10. 5.

IB.S. Aladár a.Hetv.vas. l: 7 C.Hetv.vas 7 0527 718
Eleonora Szever. p.v. M 8 Tódor vt. 6 59 29 831
Didim Fét. székf. n 9 Nicefor vt. 58 30 946
Alfréd Dam. Pét. et c.t€ 10 Pál vt. 56 3111 5
Szökőnap Szőkönap "iE 11 Tecuőra 54 33d. e.
Mátyás Mátyás ap. Jfr 12 Ivtelét pk. 52 351221
Géza Géza Jfr 13 Fotína 50 37 139

20IIVasárnap
21 Hétfő
22 Kedd
23!Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat

271Vasárnap A. Sándor A.Hatv.v~F, Jfr 1.41C. Hush, VHS. 6 485 38 250 103911L~~.

28\ Hétfő Ákos Leánder pk. a15
1

Onezim 46 40 351 114711Jún. 17: 20 2!0.

29 Kedd Elemér Román ap. 416 Pamfil 45 41 449.d. U. Rom. 10:1-11.

Hold fény változásai. I Bolygók járása. ; Izraeliták naptára 5676.
" Ujhold 3-án 5 Ó. 6 p. d. u. I ' E ?ó kezdetén Ven~lsz ,d. e 9 Február 5, = Adar 1, STher,
~ Első negyed íü-én 11Ó. 20 p. d. u. I o. kel, Marsz d. u. 6 o. kel, Jn- Február 18. = Adar 14 purim Kal.
® Holdtölte 19-én 3 Ó. 2~JP d. e. I piter .a. e. 9 Ó. kél. Szaturn d./ .
<c Ut)lsó negyed 26-án 10ó. 24 P d e. 'Ii u.'2 ó. kél. - 3-án teljes nap-. Idöjárás Herschel szerint.

----'- fogyatkozás, Al' let hiuez i B 10I 10 e eJe nagyon lQeg; 0)- -

~ FF?llddkt?Zellbben123-~!ll10ó.,d'de. 11-én a nap 9 ó. 27 p. hosszu a -íg szép, kellemes napok; 10-19_
,.., o avo an. an o.. U. , • d ..It hid '.-l" hó é .
fr'. Földközelben 29·én 10 ó. d. u. I hó végeig 1 ó. 28 p. 'nő. 19 erun, 1 eg iqo: a o VI ge Vl-
't' --:-;--__ ~-__ . .. 1, _ háros hóval.



Március.
Jakab 5; 13. Szenved-e valaki tI·köztetek? Imádkozzék. Öröme vagyon-e vala-

kinek? Énekléssel dicsérle az Istent.
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"'G.év ~ árelus
z a hó 31 nap ..._ ~

~~_ •••~~~.,,;..,.--...:::;..,...•:-~~-:,.:-~~~ .•.~~_~_~~ •.__~ .•.._ .•:-. .••v:-..~_~

I . l' I I .... . l~p_I_!:lOl~ __1I Utmutató aNap Protestans Rom.. kath. (( Gorog-OIosz ~elte Inyugta kolte lnyugta Biblia olvasáshoz

"Szerda IAlbin Albin pk. Ia~171 Marianna 16'4315'421°5~'51°2;'9
H

IMáté 11:25-30.I~ICsütörtök ILujza Szimpliciusz If,\~18 Leó pápa \ 41 44\5481 353! Zsid. 4: ll-20.

il Péntek Kornélia Kunig, sz. ::: 1191Filemon - 391 45 6 7\ 51411Jelen. 6: 9-11.
4 Szombat Adorján Kázmér hv. ~ 20 Leó pk. 37 47 626 1)33,1 Kor. 1:8, 5:5 .

•• "'7:-:c ---,-,------:-:-_.--,-_I0,O·_cQ~u=in2.qu:..::a"_ge=_=s=im=.a'___=Luk.1<;. 31-43, I. Kor. lR. 1-10.

51 Vasárnap A. Özséb A,Farsang V """I:.U! C.Va.[h.v. 6355491644 7481
1 Jel. xx,

6jHétfő Frid., Gottl. Perpetua tW 22 Eugeniai vt. 33 50 7 3 9 3~Kol. 2: 6 -19.

71Kedd Tamás Aqu.Tam.hk. ~231 Polikárp 31 51 7321016 Efez. 6:18-24.

8Szerda Alice Hamv.szerda~241 Ján.f.meQt. 29 53 7461127 Józs. 1:1-9.

9; Csütörtök Franciska R. Franciska ,1Plif'lt25 Taráz 27 55 814d. e. ll. Tim. 3:16-17:

~O Péntek Olimpia 40 vértanú tM 261Porfír 25 56 8481235 1. Ján. 4:13 19.

111Szombat Aladár _ Konstant. hv. M 271Prokóp 23 58 930 148!12. MÓz.19:1-11.

II Bőjt. I. vas. Máté 4, 1--11. ~I Kor. 6, 1-10.

12 Vasárnap A,1.Gergely· A,l.Invoc. IMr8IB. Nb. 1. v, 62155911020 23011JÓb.lQ:t3-29.

13 Hétfő Krisztián Nicefor pk. -+2 29 Kasszián 196- O1119 31~ Máté2~: 14-30.

14 Kedd Matild Matild "'fE 11Márc. Eud. 17 2d. li 3501Ézs. 4: 11-23.

15 Szerda Long., Krist. Longiri vt. ~ 2 Teodót 15 3 1321418 ÉZ8. 28: 1--7.

16 Csütörtök 1Henrlett Heribert pk. ~ 3 Kleon 13 5 241 442 Luk. 21:29-36.

17
1
Péntek P~tr., G~ertr. Patrik I?~' .~ 4 Pál és Jul. 11 6 351 5 211Ézs. 5: 8-12.

18,Szombat Sand., Ede Jer. Czml p it 5, Konon 9 8.5 31 5201 Róm. 14:15-21.

---o-::-:--_----;~_::__=_---:----i-9-'c-. :::.Bo::;!."j==tI::::L'---v:.::a::::s.....:M:::á::::té'--.:15, 21-28. I. Thess •. 4, 1-7. --!.-------'----,--~----
HlVasárnap A.2.JÓ7sef I A.2.Remín. iti li IB. Nb. 2. V 16 76 9 612 5371Ézs. 5:20-25.

20 Hétfő Hubert Joachim hv. .Fo 71Vazul és t.vk 5 11 731 556 ~éld. 21:2~-35.

21 Kedd Benedek Benedek ~ 8 Teofilaszt 3 12 848 615 Ezs. 55:1-5.

22 Szerda Oktávián Oktáv. szp. "IE 9' Szeb. 40 vt. .1 1310 8 638 Ézs.4l: 10--20.

23 Csütörtök Eberhard Viktoríán vt. tX@S 10 Kodr. és t. 559 151127 7 8 Jak. 1: 1-8.

24 Péntek Gábor Gábor főa. /& 11 Szófron pk. 57 17 d. e. 745 Luk. 11: 1-8.

25 Szombat Zolt., Gy. o. Gyűm, o. B.A. }; 12 Teofánesz I /55 181242 836 ll. Pét.l:1-8._________,_~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l------
----:-::-:-. -.----:_--::--=- __ ~13-. _Bo.:.:."jt_--=lI--,--Lvas. Luk. XI. 14-28. Efez. 1./5/9.

2őlVasárnap A.3. Man6 A.3. Oculi a !.0!l~ ~'ib. ;} r 5536 19 146 939!!ll.Kor. 1:18-24

271 Hétfő Rupert Damaszk. J. ~ 14 Sándor 51 21 2371053 Zsolt 91.

28 Kedd: Gedeon Kap. J. hv. fJi 15,Agáp vt. 49 23 316d. U~ I. Kir. 17:8-16.

29 Szerda Euszt., Eörs Ciril szp. v. ~ 16 Szabin. vt. 47 24 345\135 Luk. 10:38-42.

30 Csütörtök Izidor Kvirin vt. :: 17, Elek 45 25 4 9 25 Luk. 19: 1-10.

31 Péntek Ámosz.Árp. Ámosz pr. :: 18' Cirill pk. 43 26 429 411 Luk. 24: 28-35.

Boiygók járása.
E hó elején Venusz d. e. 8 Ó.

kél, Marsz d u. 3 Ó. előtt kél,
Jupiter d. e. 7 Ó. után kél, Sza-
turn déltáján kél.
l-én a nap ic Ó. 59p. hosszu, a

hó végéig 1 Ó. 44 p. n;;.
7-én Farsang vége.

20-án éjfélkor Tavaszkezdet.

Izraeliták naptára. 5676.
Márc. 6. = Veadar 1. R. Ch.
Márc. 16. = Vead 11. Eszterbőjt.
Márc, 19. = Vead. 14.Purim.
Márc. 20. = Vead.Lö. Susari Purim.

A hold fényváltozásai.
(; Ujhold: 4--én4 Ó. fJ8p. d. e.
J Első negyed: ll. 7. Ó. 33 p. d u.
® Holdtölte: 19-én 6 Ó. 27 p. d. u.
(c Utolsónegyed: 26.5 Ó. 22p. d u.

<c Főldtávolban : 12-én 6 Ó. d. u.
C Földközben : 26-á,n2 Ó, d. u.

Időjárás Herschel szerint.
A hó eleje szeles, nedves; 11-26-

ig változó; a hó végén szép, me-
leg idő.



Április
Máté 5, 7. Boldogok az irgalmasok, mert ók irgalmasságot nyernek.

-

. . I .

• 1··.····

1 .. . . . .. ~.····L· .
l .o •••••••••••••••

r :.:::..
............... [...

.li . ..II
.... _~•...................................................................................••........•...

..,j- ..

\ Kelet Nap 1 Ó Ili :_c_>e,'t_el __ .II l_~-ia,(;-á_S.__

I
... ·········1

····················1· .

-_ ...•.•.....•.•.. - •...•......•.. __ ............•.•.

.. . I .

...................- ..- - -~ - ..- - .

. .



r

15.Bőjt V. vas. Ján. VIlI. 46-5:1. Zsid.9. 11-15.

IT Szombat Hugó 'Hugó pk. 1:'191 Kríz. és Dár.15 4116 281 448 5271IAP.c6.16:9-ló
~ ~ ~~~._~B~~~t~IV~.~v=as~.~Ja=·n.~.~V=I.~l_-~l5~.~G~~~.~4.~.2=1_-~31~.__ ~ __ ~ __ ~ ~ _

!VaSárnap AA.Teod. AA. Laetare W;dj B. Nb. 4. vas 5 396 29 59 641lm.Ján.1:8.
Hétfő Rik., Kereszt Rik.pk.hv.~21 Jakab, ifj. 37 30 526 75~ Z6id.13:2-12.
Kedd 'lzidor lzidor pk. et. lfIf'6 22 Vazul vt. 35 32 548 9 ~ll~ZS.63:1-8.-

511 Szerda Diodór Ferr. Vin. hv. A* ~~ Nikon ~ 33 34 613101~ILMÓZ.15:23_2()
6 Csütörtök Livia Coe!~szt. p. ~24 Zakariás hv. 31 35 645112 IV.Móz. 21:4-10
71Péntek Gábor, Herm EJ?Itan k. M 2 Gxüm. o. B. 29 361724 d. e. ~áté 20: 28.

8/Szombat Lidia Denes pk. M 26 Gahor 27 38 8121221 EZ6.53:8-12.~~------~----------~----~--~~'
~ Vasárnap I A.5. Dömöt.

Ol Hétfő Ezekiel
101; Kedd Leo
f" 2' Szerda Gyula
~3 Csütörtök Hermenegild
114 Péntek Tibor
15 Szombat Atala·

A.5. Judica OafE 2~ B. Nb. 5. va15 25639 9 9
Ezechiel pr. -te 28 Hilarion ifj. 23 401010
Leop. et. -IE 29 Márk pk. 21 421117
Gyula p. hv .. ~30, Klimak .Ián. 19 43d. U.
Hermenegild ~31 Hipácz 17 44 133
Fájd. Szűz ~! 1 Ápr.E.Már. 15 46 243
Anaszt. vt, lt 2 Titusz 13 47 355

1 8 Je 1. 21:1-8.
147 Fjl. 1:21-26.
218 Márk.16:14-20
24411Ap. C6.13:1-5
3 5 Ap.Cs. 2: 1-4

32~j II. Kor.4: 5-12
34111Ján. 1:1-10.

16.MátéXXL1-9. ~'i1ipp.2, 5-ll. NagypéntekJán. XIX.16-30 EZ6.53,5-10.

16.Vasárnap IA6.Virágvas A.6.Palmar. n ~B. Nb. 6. vasl511 649 5 9 359~Jel. 6:7-11.
17 Hétfő Rezső . Anícét p. vt. n 4 György 9 50 627 418 p.C6.13:13-33
181Kedd Ilma Apollőn vt. t.tE 51Diodor 7 52 747 440 Dán. 6:1-10.
191Szerda Emma Timon szp. t.i€ 6 Eutik 5 53 9 9 5 71Zsolt.34:1-9.
20 Csütörtök Tiv.N.csüt. Nagyosüt. í& ~ Kallióp vt. 3 551029 543 Ap.Cs, 17:10-15
211Péntek Nagypéntek Nagypéntek /fr NagYl?éntek 1 061136 631l[1Z60lt.42:1-5.
22 Szombat SziLN .szomh. N agyszomb: 4 9 Eupszlk vt. O 57 d. e. 74111Zsid.ll: 5-6.

17.HU6\'.vas. Márk.XVI.1 8. I. Kor.5, 6 8. HU6v.2. n. r~uk.XXIV.13 35.Ap. csel.10,34-41.

23-V~sá,:nap AHusv., v~s. AHusv.vas. 141~B.Husvétvas.r 586591234 84~ ÉZ6.I:U-17.
24 Hetfo Husv. hetfo Husv, hétfö 11\ 1 Husv. hétfő 567 1 11710 3 Péld. 6:6-11.
25 Kedd Mark Márk ev. 1.\ 1?i Husv, ke~ J 55 2 1481127 Péld.31:1O-3I.
26 Szerda Tihamér Klet. és Marc~::: 1~1 Márton p. 53 3 213 d. U'III. Móz.i7:8-16.
27 Csütörtök ILitla, AriSZt., Zita sz. : 141 Ariszlark 51 5 233 2 Ol Éza, 4Q: 1-11.
28 Péntek Valéria Ker. Pál hv. ::; 15 Kreszcene 50 6 253 315 Luk.10:30-37.
29 Szombat Lenke Alb. Péter vt. 16 Agape 4~ 7 311 426 Máté25:34-40.

18.Fehérvas.I. vas. husv. után.Jád. XX 19 23. I. Ján. 5. 4-10.
601Vasárnap ,A.1.Katalin lA. 1.Quasim. 1"-1171 B. 1. Sim. p.14 461 7 9'~1 Luk.16:8-20.

H -Id f' 'It" 1 Bolygók járása. 1 Izraeliták naptára 5676. .o enyva nzasar. • . .. . A '1' 4 N' 1 R. . . E ho elejen Venusz d. e. 7 o. . pf! IS . = Izan . Ch.
• Újhold 2-an 5 o. 21 p. d. u. kél, Marsz d. u. 1 ó előtt kél, 4prilis 18. = Niz. 15. Passzah 1 n.
:.> Első negyed 10.én 3 ó. 36 p. d. U'I Jupiter d. e. 5 ó • .után kél, sza-14pr~l~s 1~. = N~z. 16. Pas~~ah 2 n.
@ Holdtölte 18-án 6 Ó. 7 P d. e. turn d e. 10 Ó. kel. 4pr~l~s 24. = N~z. 21. Sebií sel P.

U· 4 . • ---- Aprílís 25. = Níz. 22. Achar sel P.<c tolsonegyed2 -én l l ő.Bbp.rl.u. 11' N tt ü Idll" • H hl' t---- 1 -en e.nze 1 unnep. 1 ejaras ersc e szermt,
----. E hó első fele szép, enyhe;<c Földtávolban 9-én 3 Ó. d, u. 1-én a nap hossza 12 Ó. 18 p, 18-·24-ig változó; a hó végén szép,

~ Földközelben 21-éq 1 Ó. q. ll. e. 116végéig 1 Ó. 3 p. 1].9, hideg idő.



, ,

Május.
Máté 7, 12, V,é!lamitakartok azért, hogy cselekedjenek áz emberek ti veletek,

azt cselekedjétek ti is azokkal, mert ez a törvény és a próféták.-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
K,lt il Nap J ó II~_·B'~Vét~~ • .• Ki'da, ••
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1916. év

E hó 31 nap Máius
"",:~~.-4'.-~~.'.~:.~~~A'':-~~';.-••-~~:'-.~~~~.-4'.~.'~--''A-.'.~:~;A·=-:~~~=r-~·;:::::.·:-~

Nap I Protestans I Róm. kath. ICC,. Görög-or osz Ikelte Inyugtal kelte Inyugtal!Siblia uvasáshoz
-:;-~~~-~c;:-;--' :--7"";---f-.r=:-::;-;:- O.p. O.p. o. p. O.P.I
11Hétfő Fül. és Jak. Fülöp és Jak.~181 .lán. szen.- 44517 10 35.1 65111'Vf.áté5:13-16.

2 Kedd Zsigmond Atanáz pk.eó,,..19 Pafnusz 43 11 415' 8 1 Kol?ss.l:lS-24.

o Szerda Angyalka . SzL Ker.m. ;~20~Teodórhv. 41 t2445 9 ~'I.KO~.12:12_20.
4 Csütörtök Flóríán Flórián "L M 21 .Ianuár 40 14 520

1

1010r.Kor. 12:1-11. •

5 Péntek Gotthárd V. Pius pápa M 22 Svc. Teodór 38 15 6 511 1 Zak. 4: 1--14

61Szombat Ján., Frida Olajba f. Ján "i2 2 Sz.!Gyöq~y 37 17 659114 Jel. 3: 14-22.

19 II va. husv. ut Ján X 11 16 1 Pét 2 21-25- ,

r",árnap A.2;Gizella 1_A.2.Miseric I~2~ B.2.Szab.vL 435 718 759d. e. Jel. 3: 7-13.

S Hétfő Arzén ' Mih.föa.megj '"'IE25 Márk ev. 34 19 9 3 1217 Efez. 5: 25-27

9 Kedd Gergely Naz.Gerg.pk. ~ 26\ Vazul pk.vt, 33 21 1010 1244 Dán. 1: 8-16.

10 Szerda Antonin József olt. ~ 27 Sim. .Iéz. rok 31 22 1117
1iII. Kor. 6:14-17.

11 Csütörtök Arvéd Mamert pk. }J" 28[9 vértanú 29 24 d. U. 126 Ján. 14: 12-17.

12 Péntek Pongrác Pongrác vt. }J' 29 Szezipater 27 25 133 14 Ján. 6: 49-56.

13 Szombat Szervácz Szervácz pk. n 30 Jakab ap.' 26 26 245 1 2 Efez. 3: 11-21.. !

141Vasárnap A.3.Bonifác . A.s.Jubilate n ~'M~j.B.3.Jer. 425, 727 4 1 220 Efez. 3: 14-21.

15 Hétfő Móz., Zsófia De la Sa1.Ján ~ 2 N. Atan. hal. 24 28 520 240 1. Kor. 3:16-23.

16 Kedd Peregrin Nep.Ján.vt. f.IE 3 Theod, 23 29 642 ·3 5 Máté 4: 1-11.

17 Szerda Bojta Paskál hv. ~ . 41Pelágia sz. 22 31 84 3381 Ján. 5 :30-38.

18 Csütörtök Erik / . Erik. kir. vt. /{t' 5[ Iréne vt, 21 32 920 420 r. Pét. 2:18-25.

19 Péntek Sarolta Cölesztin p. /!to 6 Jób . 20 34 1024 516 Ján. 13: 3-16.

20 Szombat Bernát Szien, B. hv. 4 .7 Sz.ker.mi. 19 35 1112 627 Luk. 22:24-80.

20 rtr vas husv ut Jan XVI 16-23 I Pet 2 11-20

21 Vasárnap AA.K.Ilona AA.Cantate ,~ ~ B.4.Ján.ev. 4181736 11501727 Filip. 3: 5-11.

22 Hétfő Júlia -, Julia sz. vt. f,\ 9 lzaiás pr. - 17 37 d. e. 924 Máté 10:24-25.

23 Kedd Dezső Dezső pk. & 10
1

Zclot Sim. ap. 16 38 12171032 K~loss. 2: 1-7.

24 Szerda Eszter Sz. Már. ak. -11 Mócz vt. 15 39 12401140 Zzolt.1l9:97-108-25 Csütörtök Orbán Orbán p.vt, - 12[ Germán 14 40 1259d.ai. r, Thess. 1:1-\5.-26 Péntek Eduárd N.Fülöp ~ 13 Gliczéria vt. 13 42 118 217II. Pét. 3: 11-18.

27 Szombat Lucián Béda et, fIIIfi 14 Izidor vt. . ' ,12 43 136 328 Márk 4: 14-20

'21 IV vas husv ut Ján XVI 5-15 Jak 1 16-21

22 V. vas husv. ut. Ján. XVI. ~3-30. Jak. "1. 22-27. Áldozó csüt. Márk. XVI. 14-20; Ap. csel, 1, 1-11.

28 V.asa.'rnap IA.5.Em.Vilm'IA.5.R. ogate 1Ffd~~ B.5. Akin- 4111744 156 44011Filip. 1:1-11.
29 Hétfő RólandMart. Eleutér }'-+1~16 Teodór 10 45 219 550 Efez. 4:11-16.

30 Kedd Nándor Asz.j.ft. <;-""'; 17 Andron. és I. 10 46 247 6581 Ján. 6: 35-42.

31 Szerda Petronella Ang.Mer. p 11 18 Pét, Dén vL 9/ 47 3218 011Máté 9: 9-13.

. Bolygók járása

E hó kezdetén Vénusz d.e. 7 ó.

után kél; Marsz d. e. 11 Ó. után
kél, Jupiter d e. 4 Ó. kél, Sza-
turn d. e. 8 Ó. kél.

cc Földtávolban: 7-én 9 ó. d. e.
<c Földközelben: 19-én 6 Ó. d. e.. ,

l-én a nap 14 ó. 25 p. hosszu,
a hó végeig 1 Ó. 14 p. nő.

Izraeliták naptára 5676.

Május 4. = Ijan 1. R.' Ch. •
Május 21. = Ijar 18. Lag beomer.

Hold fényváltozásai.

O Ujhold : 2-án 6 Ó. 29 'p, d. e.
O Első negyed: 10. 9 ó.47 p. d. e.o Holdtölte: 17-én 3 Ó. 11 p. d. u.
CC Utolsónegyed: 24. 6 Ó. 16P d..e.
~ Ujhold31. 8 ó. 37. p. d. u. Időjárás Herschel szerint.

Eleinte szeles, esős; 10-24--ig
változó ; a hó végén sok eső.
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Június.
Efez. 4, 25. Azért levetvén a hazugságot, seálfon igazságot minden ember az

ó felebarátjának: mert egymásnak tagjai vagyunk.
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lC~ütörtöK~csüt. AId. Cslit. ti 191úrJéz;menyb 4 81

1

748 4_2 855~Máté18:1~--I:l
2 Pentek Erazm.,Anna Erazmus vt. 'M 201 Talale 7 48 403 94q t, Jan 3:b-Io3.

3 Szombat Klotild Klot. királyn OJ!E 211 KonsL, Ilona 6 49 5501018:: Ján. 1: 1-18.

4- Vasárnap A.6. Ulrik
5 Hétfő Bonifác
ti Kedd Norbert
7 Szerda Róbert
81 Csütörtök Medárd
9 Péntek Felicián

10 Szombat Margit

_________ ~---_------~2~3.~V~I~.v~a~s~l=lU~sv~.~ut~Ja=n~.X~·\~'.~2~G-~X~·\~·l~4~.~I~.P~(~'t-I~.--J-l~.__ ~---~----------
A.6.Exaudi 'o.iE22IB.6.Bazil.' 4 51750 6531104611Jan 18:33-hu.
Bonifác pk. ~ 23 Mihály pk. 5 50 759 1110

11

Já~. 10 :7-1~.
Norb.pk. ~24 Simeon styl. 5 51 9 51130~I.Sam.17:32-31.
Róbert ap. ~251 Sz. Iván feje 4 52101 1149 Dán. 3: 8-IS.
Med. pk. vt. ~ 26, Kárnusz 4 531118 d. 8.1 Neh.6:9-16.
Prim., FeIíc. }t 271 Hel1ád 3 Md. u.12 fí Máté14:1-12.
Margit kir. Fl 28 Nicét 3 5511381222: Ap. cs 4:IS~

24. Piinkij~d va~ J;'IDOS ]4, 23-31.. Ap ('sei 2, 1-tB., Piínk. 2 n. Jrin05 :1, Hi -21. Ap. cse1. 10, 42-4~8. _

111 Vasárnap A.Pünk.vas. A.Pünk.vas. IM ~9IB.pünk.vas. 4 317 56 2531124.~AP.C's~1:8-14.
] 2 Hétfö Pünk. hélfö pünk. hétfő t.@EBO Pünk. hétfö 3 57 412 1 Márk.10:32-34.
13' Kedd Tóbiás Pád.Ant.hv. Yi1E31 Herma 3 57 535 132 Rtth. 1: 8-18.
14

1
Szerda Vazul N.Vaz.Kán. /fr 1 Jún. Jusztin 3 57 655 2 ~I.Sám. 18:1-·1.

15 Csütörtök Vid Creszc. vt, i&' 2 Nicef. patr. 3 58 8 6 25 n.Kir 2:1-21.
161Péntek Jusztina Regis Fer. 4 3. Paula sz. 3 5893 43 Ján. ,1:43-51.
17 Szombat Hilda Rainer hv. .4 41Metrof. pat. 2 59 945 5d ll. Tim l:l-6

A.szenth.vas·I~·l.Szh.vas·l~ 5IB.l.Mmdsz··"·14 217 591018 647~Jak. 2:14-23.
Gy ár iás Gyárf., Prot. A 6 Thekla 2 591043 8121Ján. 15:12-15.
Rafael Szilvér p.vt. = 7 Teodór 38 011 4 93 Neh.4: 15-23.
Albin ~onz . .Al. hv. = 8 Teodór er. 3 0112310521

Péld. 2(: 1-34.

Paulin rnapja lPIf 9 Czir., Atan. 3 01141 d. U. Préd, 12:1-7.
Zoltán Ediltr. k. sz. ~10 Antonina 3 Od. 8. 12C Ján. :l :1-7.
Iván. K. Jár. K. sz.dán, sz." 11 Bart., Barn. 1\ 3 012 1 231: .Kir·20:35-43.

181 Vasárnap
Hl Hétfő
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat

,5. Szentháromság vas. Ján lll. 1-15; Róm 11 33-36.

25iVasárnap A.1.Vilmos 1A.2. Vi1m. ~ I~ Ifj·2.Unutnus 4
26 Hétfő .Ián. és Pál .Ián., Pál vL 11IfII131Aquilina
271Kedd \ László Sz. László ti 14 Metód.
281Szerda Ireneus Iren. pk. vt. ti 15

1

Amosz pr.
29 Csütörtök Pél, és Pál. Pét. és Pál ti 16 Tikon pk. •
301Péntek Pál em!. Jéz.sz.szíve '-iE 171 Szab., Izm..~--~~~~~~~~~~~~~~~-------

Hold fényváltozásai. I Bolygók járása.
o Első ~egyed ~-én 12.ó. 1.5)9 p. d. e. ~ hó, elején Vénusz d. ,eo 4.ó.
@ Holdtolte tö-én 10 o. '1:•• p. d. ll. Iutan kel, Marsz d. e. lU O. utan
iC Utolsó negyed \!2-én 2 Ó. 16p. d. u. Ikél, Jupiter d. e. 2 ó, kél, Sza-
~ Ujhold 3 -án 11 Ó. 43 p. d. e. turn d, e. 6 ó. után kél.

----(c Földtávolban 3-án 10 Ó. d. u. I-én a nap 15 ó. 40 p. hosszu, a
(c Főldkőzelben 16-á::!4· Ó. d. U. hó 20-ig 17 p. nő, azután 4 p. fogy.

21-én délután 7 órakor Nyárkezdet. I A leghosszabb nap Sz-én 'l ő.ó.ó? p,

2". Setb . u. 1. vas Luk XVL]:) 31;1. Ján. 4, 16-~1.
342~Eszter4: 12' 17.
450 Efez. 5: 1-2.
553 1. Móz.20:12-17.
651 Peld. 1: 7-1~.
739l Péld. 28:19-26.
819,IUlóz.45:1-13.

012241
01249
O 121
O 2 O
O 248
0.342

48
4
5
5
6
6

Izraeliták naptára 5676.
Június il. = Sz.iván 1. R. Ch.
Június 7. = Sziván 6. Sabouth 1 n.
Június 8. = Sziván 7. Sabouth 2 n.

Idöjárás Herschel szerint.
A hó eleje változó; 9-22-ig

szép, kellemes időjárás; 22· 30-ig
változó.
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Július.
ll. Thess. 10. Valaki nem akar ddlgozni, Ile is egyék.
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1911. év ,

Ez a hb 31 nap J·úli·us
4- ~,~~ ..•• --~ ••• ....-.:•• + ..••...•.• ~ .4' 44 •• - '..••..•.• -~.........:.;"1 ... . I Nap . Hold Utmutató aProtestáns . Katholikus e: Gorög.orosz, ...,kelteTnY!lgta kelte'lnyugta Biblia olvasáshoz

""'.,...,...--::---+="...--.,.,..-,,-,:---+-;------.,.--I-:.-...!,-:-, Ó. p. ló. n. ·Ó. D. 10. p.
I-'tLS_z_om.....b.::..a.....t:--L_T~h..:..e.....ob.:....:a.....ll.'d:.::~,..l--;Jo:-é,,-z_.sz=._vé_r_e-,,-!-;--t2.::;·:;.;,Il~.81Teoncz vt. '14 78. Ol 444:1.850 1 8álíl.15:1-1~:
1-~__ ~_..,.--__ ~~..:.27:..;. . .::.8::::Zlh::::.-=uc:.:ll.:...v:.::a::.s• ..:::.Lu~k.XIV. 16-24; 1. Ján. 3. 1&-18. '

2!Vasárnap A.2. Ottokár !A.3.S.B.-A. ~ 191B.3.Jud.aps. 4 8759 530 915 Luk .. !:51-52.

3 Hétfő Kernél Jáczint vt. ~ 20 Metód pk. 8 59 656 9351 Efez. 6: 1-4.

4 Kedd Ulrik Berta' ~211Julián vt.. 8 58 8 2 954' 1. Kron. S ':1-9.

5 Szerda Vajk . Zacc «:Ant. M lr 22 Özséb pk. 9 58 9 81011 Róm. U: 7-9

6 Csütörtök Esaíás Domin. sz. vt. lr 23 Aggripp. sz. j O' 571015102E É,a. 50: 4,-11.

7 Péntek Czir. és Met. Czir. és Met. M. 24 K.sz.Ján:sz. 111 5711241046 Máté 25:24-30.

8 Szombat Teréz Kilián pk. ~ 251Febr. és társ. 12 561d.U. 11 51ApCo 26:4-19.

Nap

28. Szth, 'u. HI. ." s. Luk. XV. I 10; 1. ~ét. 5. 6-II.

91 Vasárnap A.3. Lukr. IAA.AnaUz. t.lE12~BA.D.rem, 4 121756 1501112~J~. {: 31~38:
10 Hétfő Amália Rufína sz.vt. "IE 27 Sámson pap 13 56 3 9 d. e. Hagg. 2: 1-9.

11 Kedd Lili Pius p. ~ 28 Cir.J .erek. 14 554:1712 C Ésa. ,32: 13-15.

12 Sze~da He~rik Gualb. J. a. ~ 2 Pét. és Pál 15 54 5421342 Ján. 8: st-36

13 Csütörtök Jenő, Marg. Anaklét p.vt. -430 12 apostol 16 54 646 1::181. Kor -, is.
14 Péntek Karolin Bonavent. et. 4. 1 JúI.K.,Damj. 17 53 736 r 2[>1 Ésa. 35:1-10.

15 Szombat Ap.oszl.Henr Apost. oszl. ft 2 Bo-A. meze I 18 52 812 414 Ésa.' 2: 1-0~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~--=~~~~'--~~-L~2-~~~ ,.
29. Szth, u, IV. VIt~ Luk. VI 36-4~; Rom 8. 18-23

AA.Rut.Val. IA.S.Kar.Ba. a 3\B.5.Anatol ,4' 201752 84315421I. 'l'ím. 2: 1-7

Elek Elek hv. : 4 Krétai Andr. 21 51 9 1 718!Ap.Cs. 17:22-S1

Frigyes Karn. hv = 5 Atanáz' 22 50 927 831 Márk 1:29-34

Ruf., Zorka paul. Vince = 6 ·N. Szizoesz 23 49 946 949 ·V. Móz. 6: 1-9

Illés Marg. sz. vt. ifiII1i'! 7 Ciriaca 24 4710 6.11 t Zwlt. 101.

Dániel Praxed. sz. ~ 8 N. Prok. vt. 25 461028 d. u. 1. Sáp1.8:11-18

M.agdolna Mária Magd.l~ 9 Czír. Pk. vt. 26 451052 1311Efez 6: 1-9
30. Szth. u.. V. vas. Luk. V; 1-11j 1..Pét. 3. 8-!5. ~,

16 Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
191Szerda
20 Csütörtök
211Péntek
22 Szombat

231Vasárnap A.S. Lenke A.6.Apol.pk. ~./10 B.6.Le.vLt, /427174411221241 Málé: ÚJ:34-39

24 Hétfő Krisztina Kriszt. sz.vt. W 11 Euféín. vt. 28. 431158 346 v. Móz. 6:6-9

25 Kedd Jakab Jak. a. 111 12 Prokl.Hílár. 29 42d. e. 446. Józs.; 7: 19-26

26 Szerda Anna Anna assz. 111 13 Gábor Iöa, 30 411243 537~I.Ki~. 21.:1-10

27 Csütörtök Olga PanlaI. vt. e.f214 .József pk. 31 40 137 620 Il.Kir.5:2tl-27

28 Péntek Győző,Ince Ince p. hv. 1"'* 151Quir.ésJul. 32 39 236 653 7;sid. 13: 1-6.
29 Szombat Márta Beatrix vt. "'iE 16[ Atenogén pk. 34 38 340 72011 Máté ti: 28-31

e-r-rr-r-: ~-,---..-.....,~......::.;31~ . .:;Sz:::.:th;:.'..:::ll:,...' V:..:I.;....:. vas. Máté ',-,.~20-"21)j Róm n. 3-1 L ~ ..__ l

3üJV. asárnap IA.6. Judit 'IA.7.Jud.vt.~I~/17IB.7. Manl~J /435/736
311Hétfő Oszkár Lotlai Igu. ~ 18 Jácint vt. 37 35

Hold fényváltozásai 1'. Bolygók járása, Izraeliták naptára. 5676.
O Első negyed8-án 12 Ó. 55p. d. u. "E ~ó k~zdetén Vénusz ~: e,4 Július 2. = Tharn. 1 R. cn.
G Holdtölte tb-én 5 Ó. 40 p. d. e o. ~tan kel, Mar~zd',e. 1~ o.kel, Júl: 18.= Tham. 17.'I'empl. elf bőjt.
C Utolsónegyed22. 12 Ó, 33p. d. e. Jupiter d. e..12 ?,utan ~el, ~za- Július 31. = Ab. 1. R. Ch,e Ujhold30-án 3 Ó. 15.p. d.. e, turn d e. 5 o.kel. - 15-enreszl. _~. _

____ o holdfogy.,30-án Gyűrűsnapfogy.
<c Földtávolban l-én 5 Ó. d, e. \l-én. a nap 15 Ó. 53 p. hosszú, a
<c Földközelben Iő-én 1 Ó. d. e. hó végéig 55 perccel fogy.
e Földtávolban28-án 8 Ó. ·d.e. 23-án Kánikula kezdete.

Időjárás Herschel szerint.

A hó első fele igen esős, nagy
záporokkalj a mási]. fele változó.



Augusztus.
János 6, 27. Munkálkodjatok, ne csak az eledelért, meiy elvész, hanem az

eledelért, mely megmarad az örök életre.
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-\5r-/asá~ ~.7. Berta /l.8.u,r.szv. ~~' 4 ~.8. R,ésD. '4447 26/d. li. iO~~1Mal. 4: 5-C,.

7 Hétfő, I~bolya Donat pk.vt. ~ 251 fnna I 45 25 2 9103;') r.Kir 18:20-29.

81 Kedd László Cirj .szp.vt. i{r 261 Hermolausz 47 23 323 112 1Ap. Cs. 4: \-12.

9 Szerda Román Román vt. /tr 27 Pantalem. 48 22 430d.] e' Zzolt. 24.

10 Csütörtök' Lőrinc ILör.szp.vt, ,a
l
28;Nikánor 49 20 525 127' JeL 1~: 11-18

11.Péntek I Zsuzs., Tib.. Tibor vt. ' ,a29j Teodota 50 18 6 8 14 Eier. 11:í~25.

12 Szombat .Xlára Klára sz. Ai\ 301 János kat. 51 16 640 3 ,Áp Cs.4: 2'-3\;
_.- --

33. Szth. u. VIlI. vas:. Máté vn. 15-23; Róm. 8. 12.-17. ---c-----

4
.9. Ber.Ján. I~r~.9. Eudoc.: 4 537 15 7 6 43j Jelen, 5:G 14
Atan. ÖZV. ~ 1 Aug. Sz.f k. 54 13 729 6 O Mát" 21.1 -II.
a,)!y-:-l?-A. ::::2

1

Istv.vt.er.átv, 55 11 750 72'~~SOlt.1I9:];"-I"';

.Ioakim rftJllf 3 Izs.és Fauszt. 57 10 8 9 84~ fsolt. 1·':8-J.'.

Anaszt. pk. r{lSft;!4 Efezi 7 gyer. 59 8

1

831 959'1l.'l'lm 3:\4-17.

Ilona csász. tf'IJlIf 5 F abius vt. 5 O 6 854 111 v. Móz. 1:lR 25

• Tul. ~a j. pk. ,filii. T, . .oL 1 ' 1 5 823d. li Zsol!. 119: 6-16.
. 3.1.Szth. u. IX vas Luk. XVI. 1':'9;uf' Ko';: lit. 1; -I;J.

2~tH!~f:~-t~á~~Ji;.t;~}Jly'~p,I~~·g>IÍliif!K~k-:-15~~·-1;-7-3-1:·-1~-~-~"'--~-~~-:-1-~:-~:t-·.I-I:·-·::7-~-:::
22 Kedd Menyhárd Timót ~t. H 91 M.~~yás;ap. 5,65. 1130 3'?:111 Kol. 3:17-25.

:23 Szerda Farkas Ben. FuI. hv. M 101 Lőrinc vt. 6 57d. e 418
1

1 M~rk 12:28-34.
4,:, ".Ij Zsolt 18:83-40.

25 Péntek . LaJOS ILaJ?~ kir. ""IE 12 ADlc: es Fot. 9 54 Uo 5:221 Kol. 1:9-17.

26 Szombat Izsó Zefmn p. vt. :~ 13 MaXIm hv. 11 52 237 5471!IIKir23:al-25.~---~~--~--~--------
3';. ;-;7.tb. u. X·ik vas. I,uk. X1X. 41·-48; I. Kor, 1::. 1-11.

27vr-S-:-ár-n-ap-1-:;;--:~-o-.G~-eb-h-.-Al',U. K.Jó,zs, E~11 M'k is 126 5013~316s~H:Kir.IS:I:-19.

28 Hétfő Agoston JAgost. pk. ea. . B l.l' 13 481 401 6221 Jan. 4 :2.-36.
29 Kedd .Iános fejv. K.er.Já?.fejv. _ -.1 ~~oméd~'vt. 15 461 558 643 Luk. s . 1-17.

30 Szerda Róza Lim, Roza sz'1 <1! 17[ Mlron pap vt 1 16
1

4+/ 7 61 7 ~IIZsolt. xxxu.
31 Csütörtök IErika Rajmund hv. n181 FIor., Laur. 18 42 814 711i1Esa. 55:6-11.

Hold fényváltozásai. '1 Bolygók járása. '
:) Első negyed G-án10 ó. G p. d. u. I E hó elején Venusz d. e. 2
Ifl Holdtölte lc-ún 1 Ó. el. u. I órakor kél, Marsz d. e. 9 Ó. után
CC Utolsó neg~ed 2:l. l_ó. 53 p. d. u. kél, Jupiter d. ". 12.ó. előtt kél,

: ~~::~(~Z:~;):~l~0~~1~;;1;'ó

d

.el

U'e. I :::~u:n n:~ e~42ó~·5:e~ hosszu,
CCFöldtávolban 24-én (-;Ó. d. u. ahó végeig I ó.;{2 perccel fogy.

11fVasárnap ~.8.- Ipoly
141Hétfő I ?ZSl ~. 15 Kedd Gásp -ár
161 Szerda Rókus'
17 Csütörtök Alfonz
18 Péntek Ilona
19 Szombat Huba

I

32. Szth. ·u. VJI. vas. Márk. VIlI. 1-9; Róm. G. W-23.

Izraeliták naptára 5'676.
Aug S. = Ab. 9. Jer. elpuszt. bőjt,
Augusztus 30 = Elul 1. R Ch.

Időjárás Herschel szerint.
A hó eleje hűvös, esős; 6-13-ig

szép idő; a hó másik ,fele változó,
sok esővel. I

,



Szeptember.
vigyázzatok és Imádkozzatok, hogy kisértetbe ne essetek, mert

Jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen .

.", ..,.~.. '" ...

..l I

. .. .... . .. f



1

"-,.._~,.._ ••..~-....-_ ••.._ .•.-..~~~_ ..•._ ..••.~_ •.•••••••..••. _~...--,,,_ ..••._._..,~.--.~'OII;SI:<'''''-a:o- ..•. ·~~~~"""'I""""""""'~~-""""-I-""""'''''''''''''''''l,~''-~~''''''''''''''''~Fai):---~1Hoíd~11~muta::~
Nap Protestáns R~m. kath. ([ Gorög-orosz ~elte I~yugt. kelte I"yugt Biblia olvasáshoz

o. rt. o. p. Ó. p. o. p. 1

11Péntek I Egyed IFark.pk.hv'I~119IAndr.éstárs'1519164019271739IAP.os.8:U-24.
2 Szombat __Rebeka Elpid ap. ~ 20 Sámuel pr. 20 38 U~S 8.\. Ap. Cs. 9: t=~.

SG Szth. u. XL vas.Luk. XVIII. 9-14; 1. Kor.15.1-10.

1916. év

Ez a hb 30 nap Szeptember

3'Vasárnap lA.ll.Hilda A.12.örangy'~1211 B.12.Tad.ap. 5216 3611156 838~Ap.Cs.16:25-3.1.
4 Hétfő Rozália Rozália sz. I/&' 22 Zot.és t.vtk, 22 3-4jd. li 919 Jer. 31:t~-l"

51 Kedd Viktor Juszt. jtl'1231Farkas vt. 24 32 2171014 D:-.o. :;:2,,-28.
6 Szerda Zakariás Zakariás pr. 4231 Eutik 25 30 31611123Luk. 12:16-21.
7 Csütörtök Regina Kassai vt. d 251Bertalan ap. 26 28 4 1 d. e. LUk. 16:19- 25.

il Péntek Korbinián IKisasszony ;f;\ 26 Adr.és Nat. I 28 26 4381242:1IV. Móz, 6:1-8.
_~ SZ.9ml>.~~_~Á_dá~__ ~~_Klav. Pét. hv ~ 27 Libér 29 24 5 .7L..?_~~~35:1-=-1~

3, Sxth. u, XII.vas.Márk. VU. 31-37;L Kor.3. 4-9. -.---~-:-------OC-----_---

JOVasárnap IA.12:Erik - AJ:'iMár.ne~= 2~ B.t3.Móz.re. 530622 530 330~:1. Kol'. 8:1-~1~.
11

1

Hétfő Teodóra Teodóra 1: 9~ K. sz. Ján. f. 32 20 551 453 Gal. 5: 16-24.
12 Kedd Guídó Guidó : 30' Sándor pk, 34 18 610 613~4.l\IOZ.24:10-19.
13 Szerda Amát Amát pk. hv. «' 311B.-A. őve . 35 16 632 73311Zsolt.110.

14 Csütörtök Szerén ISz. k.er. felm. «' 11Szept. Evk. 36 14 656 850~~:sa.GO:I H.
15 Péntek Nikoméd Nikoméd ,,.. 2 Mamánt vt. 37 1~ 72310 511DáD. 7: 9-27.

16 Szombat Edit Editha sz. ftSií 3 Teoktiszt 39 10 756111~1Máté13:31-35.
. 38.Sztb.u. XlII. vas.Luk. X. _2-,-S_-_37-".;_G_al_. ....;3.__1-'-.5-_22..:.., ----c------,---c------~

i7Vasá;nap- A.l3. Ludm. A.14.F.sz. 1;1 4 B.14.BabiI. 5406 8 835 d. u~Ap. CB 2:37-47.

18 Hétfő Titusz K.JÓzs.hv. 1;1 5 Zakar. pr. 41 5 923 .12 ll.Kor.2:14-17
19 Kedd Vilhelmina Január vt, 1;1 6 Mihály csod. 43 31018 212

1

II 'l'im.2:7-1T>.
201Szerda Euszták Euszták Kán. "'IE 7 Szoczont vt. .44 11120 263 M:ité25:14-23.
21 Csütörtök Máté Máté aps. "'IE 8 Kisasszony 465 59 d. e. 3~5iMi.lé 24:24-30.
22 Péntek Móric Móricz vt. ~ 9 .Ioak., Anna 47 571225 35l~n. 'l'im.4:1-8.
23 Szombat Tekla Tekla sz. vt. ~ tO Menod. és 1. 48 55 !31 412 .litn. 17: 1-~.

39. Szth. u. XIY. vas. Luk XVII. 11-19; Gal.5. 1"-2L

24, Vasárnap IA.14.Gellért A.tS.Már.M. ~-11 B.tS.Teod. 5505-53 238432; UOl'.3:1O-~;
251Hétfő Kleofás GelI. pk. vt. lt 12 Anton.pk.vt. 52 51 345 449lAl<ilé 1U:21-27.
26' Kedd .Iusztina Ciprián' vt. l> 13 Kornél 53 49, 453 5 61Juk , 5: 7-11.
27 Szerda Kozm., Döm. Adolf vt. .ri114 Ker. felm. 54 47 6 3 52511Jób. 2: 1-10.

28 Csütörtök Vencel Venczel kir. fl 15 Filoteusz 55 45 714 545 Zsolt.56. .
29 Péntek Mihály Mihály fa. CfE 16 Jozafát érs. 56 4382!) 3 9ir!:6a 40:26-31.

30 Szombat Jeromos Jer. áld. ea. "iE 17 Zsófia vt. 58 41 945 640:1IL 'rím. 2:1-5.

Ii'old fényváltozásai. BOlygók járása. i Izraelita naptár 5676 vége és 5677 •
Ji Első negyed fi-én 5 Ó. 26 p. d. e. E hó kezdetén Venusz d. e 11 eleje.
® Holdtölte 11-én 9 Ó. 31 p. d. u. Ó. után kél, Marsz d. e. 9 Ó. után Szeptember 28. _ 5577. Thisri 1.
<c Utolsó negyed I9-én 6 Ó. 35 p. d. e. kél, Jupiter d. u. 9 Ó. előtt kél, Szeptember 29 = Ujév 2 n.
@) Ujhold 27-én 8 Ó. 34 p. d. e. Szatum d. e. 1 ó. után kél. -~--

Időjárás Herschel szerint.
A hó eleje változó; 5-ll-ig ned-

ves időjárás ; ll-19-ig változó; a
hó vége szeles, nedves.

re Földközelben 9-én 2 Ó. d. e·
(c Földtávolban 22-én II Ó. d e. l-én a nap 13 Ó. 21 P hosszú, a

ho végeig 1 Ó. ~8 perccel fogy

23-án 10 Ó. d. e. Őszkezdet.
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Október.
Jakab 1, 17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felűlról való és a
világosságok atyjától szá.ll alá, akinél nincs vá.ltozás vagy változásnak árnyéka.
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t6. év

~ okté bera hó 31
-nap

~""~"_"' ••"'''' ••'''' •••_~''''"",''' ••_'''''.'"",,,, •...••:..---'~ .•. -r-.••.-:..•. "':.._~~.,_.:~ ••• ~~ .•...••.•.•.•.••...••...•...•.•.•.•._ .•••.••~_ ....••••.•..•.••._ .•.••_~_~....;,,~~

N I ~ ~ .... 1 Nap 9 Hold ·~I utmutató aal' . Protestáns· Rom., kath. ([ Gorog-orosz ~elte InYüOt keltelnyuot Biblia olvasáshoz
op. Ó. p. O. n, o. p.

40. Szth ü.XV. vas. Mlité Vr. 24 a4; Gai. h."6 ,; io.

Vasirn:~:, V\.15. Malvin A.16.RózsaLI/(r 8 IB.16.Ari.vt. 6 OlJ 3811 O 71911Jelen. 7:9-17.

Hétfő Leod, Tetra Kandid vt. /(r 19 Trofim vt. 11 37 1149 811 Ézs. 4i: 8-20.

Kedd Helga Kandid vt. 4 20' Euszt.vt 2 35 d. U. 914J Ézs. 6t: 1-12.

Szerda Ferenc 'Assisi F er.hv ~ 211 Jónás pr. 4 33 159102;~ Zsolt. 187: 1-(L

Csütörtök Aurél, .Iolán Placid vt. fi\ 22' Fóka pk.vt. 5 31 238 1149 r. Kir.ll: ll-22

Péntek Brunó Brunó hv. ~ 231 Sz. Iv.Iogant. 6 29 3 8 d. e.~II. Kir. 5 :8-14.

Szombat Amália Márk vt. ~ 24! Tekla sz. vt. 7 27 3.32 1101.Zsolt. 147.

41. Szth. U XVI. vas. Luk. VII. 11-17; Efez. 3. 18-21.

;"ámap ~.16. Etelka A.17.M.N.-A. - C>5IB.17.Eufroz. 6 9525 354 232 Zsolt. 29.--Hétfő Dénes Ar. Dén, vt, -- 26 Nilusz 11 23 414 351 ,Zsolt. 33.--Kedd Gedeon Borg.Fer.hv, 1"* 27 Kalliszt 12 21 434 ,5 8 1. Ján .. ~: 1-6.

Szerda Ibolyka . Placidia sz. ." 28 Baruch pr. 13 19 457 62611Ján . 18:31-38.

Csütörtök Miksa Miksa vt. ,fIIf 29 Kiriák rem. 15 17 519 742 Zsid. 3: 1-14.
1.

Péntek IKálmán Ede kir. hv. ~ 3p 8kr~~~f\..17 15 553 856~Kol. 4: 2-6.

Szombat Belén Kall.p.vt. fiiIIII 18 13, 630 10 71Zzolt. 14~: 1-13.

42 ;:;zth. u. XVII. Vas. Luk. XIV. l-lI; Elez. 4. 1-6.

Vasárnap IAJ7. Teréz A.1B.Terézia 1;1 2IB.1B.Juszt. 6 19511 715 l11cl Luk. 13: 3-9.

Hétfő Gál Gallusz ap. 111 3 Areop.Dén.vt 21 9 8 8 d. U.~Bir. 7: 1-8.

Kedd Hedvig Hedvig assz. ..fE 41 Hierót 22 8 9 7 121 Róm.""-00
Szerda Lukács Lukács ev. oof8 5 Mamelta 24 6 1011 12 r. Kor. 9: 11.....:17.

Csütörtök Lucius AIk. P. hv, ~ 6] Tamás aps. 25 4 1h7 150 Ézs. 61: 1,·6.

JI Péntek Iréne Vendel ft4 7 Szerg, vt. . 26/ 2 d. e. 21 Ézs. 52: 7-12.

1223/235 Róm. 10:12-2tSzombat Orsolya Hilárion ap. f!f4 8 Pelágia ' 28' O
4~. Szth. u. XVIII. vas. Máté XXII. 34-46; 1. Kor. 1. 4-9.

Vasárnap V\,.18. Ilma A.19.Kor.sz. lt 91B.19.Jak.aps. 630458 129 25~ J<'ilipp:4: lI--I7.

Hétfő Gyöngyike Ign. nar. it 10, Eulámp vt. 31 56 237 310 Ap. Cs. IG:I-1O

Kedd Salamon' RaL főan. Fa 111Fülöp dia. 33 55 346 328~. Móz.32:IG-27.

Szerda Margit Krispin vt.
I~

12 Tarák 34 53 456 348

1

n. Kir. 5: 1-6.

Iti Csütörtök Dömötör Dömötör vt. 13 Agatodór 35 51 611 411 Ján. 6: 5-14.

Péntek Szabina Szabina vt, t.iE 14 Naz.és gy ..t.vt 37 50 728
1

44, Luk. 9:-.12-17.

Szombat Sim. és Juda Sim.és Jud.a. /(r 15 Lucián vt. 39 48 845. 517 Márk. 2: 1--12.

44. Szth. u. XIX. Máté IX. 1-8; Efez. 4 2~-28.
Vasárnap A.T9:-Teiib A.20. Narc. P /(r 16 "B.20.Ldng. 640 446 958 6 61Róm. 16: 1-16

Hétfő Kolos Rodr. Alt 4 17 Ozeás pr. 42 44 114 7 7 II.Móz.17:8-13

1 Kedd Reform.em!. Farkas hv. 4 18 Lukács ev. 44 42 1157 82d II. 'rím. 8:1-13.

1 I Izraeliták naptára 5677.
Hold fényváltozásai.

1 Bolygók [árása. Okt. 1. = Thisri 4. Gedalja bőjt.

) Elsó negyed 4-én 12 Ó. 1 P d. e. E hó kezdetén Venusz d.
Okt. 7. = Thisri 10. Jom. Kíppur.

e. Okt 12. = Thisri 15. Sukkoth 1. n.
~ Holdtölte Ll-éri 8 Ó. 1 p. d. e. 2 Ó. kél, Marsz d. e. 9 Ó. után Okt. 13. = Thisri 16. Sukkoth 2. n.

~ Utolsónegyed 19. 2 Ó. 9 p. d. e. kél, Jupiter d. u. 7 Ó. előtt kél, Okt. 18. = Thisri 21. Hos rabbah.

~ Ujhold 26-án 9 Ó. 37 p. d. u. Szaturn d. u. 12 Ó. előtt kél. Okt. 19. = Thisri 23. Szimch. tora.
Okt. 28. = Markh. 1.---- Idöjárás Herschel szerint.----

l-én a nap 11 Ó. 39 p. hosszu.fae Földközelben B-án 11 Ó. d. u. A hó eleje változó; 4-li-ig kel-
hó végeig 1 Ó. 41 p. fogy. lemes, szép idő; ll-19-ig változó;

~ Földtávolban 19-én 6 Ó. d. e. 19-26-ig szeles, nedves i a hó vé~~
O'öidkö~elbeD. 31-én 8 ó...•.d. u. 4. Ő Felsége a kírály nevenapja. változó, .

oa .•••

•....



November.
~óm.·8, 28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szerettk, mlnden javukra.

van.

'1 Bevétel 'l{iadás'1C~'----;---If-----,---
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46. Szth.u. XXI. vas Jű,n IV. 47-54; Etez.. 6. 10-17.
121Vasárnap A.21.JÓnás A.2~,M,p~t. IM-' OJ B.22,Ze
3 Hétfő Szan" Ark. K.Szan,hv, >-ie 3 ti Epimak

14Kedd Albert , Jozaí.pk.vt. '* 11Nov.Ko
15 Szerda Lipót Lipót hv. ~ 211Ac, és t
16 Csütörtök ödön Othmár ap, 'r# 3 Acepsz
171Péntek Hortense _ Cs, Gerg, pk. 41 N, Joan
181 Szombat Ottó" ödön Odo ap, it 51 Gal~

-

559! 95311Zsolt84.n.vt. 7 2426
vL 3 25 656 10411Ésa. 35: 1-1
-.n 4 24 7581121 Zsolt.1l6:12-1
, vtk. 6 23 9 3 1151 ll. Sám.7:17-2
, vt. 8 22 10 9 d. U. Zsolt.107:33-4.

nic 9 21 1114 1238 Efez. 1:3-1
, vt. 11 19 d. e. 1256 Zsid. 13:10-1

~---

O.

9.

9.

3.

2.

6.

.\.November
Szerda Elemér Iv1ind~ űn, 14191 Kleopatra 16 4514 4~ d. u. 94011Jak. 4: 1-8.
Csütörtök Vikt., Achill Halottak n. ~ 20 Artemius vt. 46 40 110 11 O Efez. 6: 10-18.

[Péntek Győzö Pirmin .pk. A 211 Hilárion ap. 481 38 136Id.e.~ Róm. 8: 10-14.
l Szombat Károly IBorr. Kár. pk:: 22 Aberc pk. 49 37 148 121~ I. Pét. 5: 6-II.

Vasa

61 Hétf
7 Ked
8 Szer
91 Csüt
O,Pént
11Szom

rnap A.20. Imre A.21)mr.h, - 231B.21.Jak.ap. 651 4,36 214 13511Róm. 8 :31-39-ő Lénárd Lénárd hv, "24 Proklusz 52 34 238 252 1. 'I'ím. 6:11-16
d Rezső Engel.pk.vt. If/Itf! 25 Marcián . 54 33 259 4 711Mátéll:25-30
da Kolos Gottfr, pk. J1lIIfI 26 Demeter vt, 55J 32 323 _522 ,Ezs.5: : 15-· 21.
örtök Tivadar Tivadar vt. rW 27 Nesztor 'vt. 56 30 352 63'1'"" ',H'ek Luther szül. András hv. fflIIf 28 Neomilla vt. 58 -29 426 74~ ~árl;.6 : 3(>-32
bat Márton Márton p. hv. 11 29 Abrah. rem. .7 O 28 5 7 85 I Ezs. 40: 26 - 31-_ .._--~--_.._-

45. Szth u. XX vos MátéXXlI l-a; Elez .. 5. 15-21.

-.-~-=-_=47. S~th.n. xxrr. va•. MátéXVIII. 23-35; FiliP,-::.~l.-;-_3-_1_1.,-_;------;_--,, _
WI Vasárnap A.22,Erzséb~.23,Erzséb. ~, 61 B.23,Pál pk, 7 124 181220 1.1311Zsolt.147.
201 Hétfő Emilia., Jol. Val. Bód. hv, it 71Lázár 13 17 127 130ilZsolt.96.
21! Kedd Olivér B.-A.bemut. .r'l 8 Sz.Mih.fóan, 15 16 235 150' IL Krón.14:1""':7.
22 Szerda Cícelle Cec, sz. vt. n 9 Porfir vt. 17 15' 347 21~ IL Kir.'.10:18_31.
23:Csütörtök Kelemen Lukr. sz. vt. ~ 10 Olimpia 18 14 5 3 23 II.Kron.29:1~1J.
24 Péntek Emma Ker, Ján. hv. ~ 11 Vince 19 14 6211311 I.Krón.34:29-33.
25 Szombat Katalin Kat. sz, vt. I! 12 Alam, Ján. 21 13 738 3561 Esdr. 10: 1-12.----~--~-~-~-------48. Szth.u. XXII' vas Máté XXI! 15-22; l<'i1ipp3 17--21
:!ö Vasárnap A,23. Mílos A.2j,Konr, 1!~3IB.24'Av.sz.J. 722412 8491 4531

1

1N~h. 13.:15-2:.
27 Hétfő Virgil Virgil pk. 414 Fülöp ap, 23 12 949 6 5 Jan. 2.13-20.

28 Kedd Flóra Szoszth. ,4-151 Szam. 25 111035 72511I.Móz.28:lO':"'2?
291 Szerda . Noé, Szígfrid Szat. pk. vt. ~ 16 Máté a.és eV'1 26 1111112 845113. Móz.27:S0-34.
30 Csütörtök András András ap. a 17lNeoc. Gerg, 28 101140 10 ~I.Krón.29:9-17.~ L- __ ~_ \

<c Földtávolban 16-án 3 Ó. d. e.
C Fölközelben 27-én 9 0. d. u.

Bolygók járása.

E hó elején Venusz d.: e. 3
Ó. kél, Marsz d, e. 9 ó kél, Ju-
piter d. u. 4 Ó. kél, Szaturn .d.
u. 10. e. kél. Idlljárás Herschel-szerlnt .

A hó első fele változó; 17--25-
ig szép idő; a hó vége változó.t-én 11 nap hossza 9 Ó. 56 p., a

hó végeig í Ó. 14 p. fogy.

Izraeliták naptára 5677 .

November 26. = Kiszlev 1. R. Ch.

tieid fényváltozásai.

.:>Első negyed 2-án 6 Ó. 51 p. d. u.
o Holdtölte 9-én 9 Ó. 18 p. d. u.
C Utolsó negyed 17-én II Ó. d. u.
• Ujhold 25-én 9 Ó. 50 p. d. e.
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János 3, 16. Úgyszerette Isten e világot, hogy az ó egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen lj benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

KiadásBevétel
Kelt Nap 1 Ó
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~r~------------------------------------------~
~G. év Decembera hb 31 nap

Nap ~~- ~:;t:s"t:; "1-~::~~~::~·:I:~I-·::;:::::-·"·-I::~:~,~T::~í::~;,~~l:;i:;;;:~::~
, .__ o. p. oP.' o. p. o. p.

Péntek Elza IElig. pk. vt. : 1181Roman vi:. /7 2914 io d. U'1112G~U.·Kor.8:9-15.
Szombat Aranka.Aur. Bibiana sz. : t91 Barlaam vL 30 91223 d. e.! 5. Móz.16:10-17.

_. .. 49. Advent.U•.jövet1. vas. MatélG"l. 1 9; Róm.13. ...,.1l_--=1:.:c4..-_;-.---; __ ~-----
Vasárnap Al. Olivia A1.xav.Fer.I~2~ B.25.D.Gerg.\7 314 9112431243!I.Kor.16:11-19.

'Hétfő Borbála Borb. sz. vt. rPfI 2 B.-A. felaj. 32 8 1 4 15'i Ma1. 3:7-12.
5' Kedd Vilma Szabb.ap. 22 Filemon 33 7 127 311 I. Pét. 1:13-25.
B Szerda Miklós MikI. pk. hv. 1f1f123 Amfilok pk, 34 7 153 423 Zsid. 10:1-lI2.
~ Csütörtök Ambrus" Ambr. pk. ea. ffIII4 24 Kelemen p. 35 7 224 535 2.Móz.19:11-16.
B,Péntek Mária \ Már.szepl.f. MI251 Katalin vt, 361 7 3 2 643II.Kor.6:14-17.
gISzomb~~_. Natália Leok. sz. vL "126 Nikon .-.!..,-:-3_7.!-_7:...::.3.;:.40.:..!-7-.:.4:.:.3.!'....-Fi_liP_P_._2_:5_-_9.

--:- i'i.O.UrjövetII. vas J.uk. XXl. 25 36; l~óm.15. tl-
ó
..:1::.:.3.---;_---:-__ ._,, _

q Vasárnap", ~.2 .. Judit A.2.Melkia'IM 2~ B.26.P.Jak. 7384 7\445 835/1Jn,n. 2:20-27.
11Hétfő Árpád Damaz p. hv. --tE2~1 Irenark. 39 7 545 91811n. Nt. 3: 11.
21 Kedd Gabriel. . Színesz vt. t-ftE 291 Paramon 40 7 651 ~521Gal. 5: 22-26.
3 Szerda Luca Luca sz. vt. f'!f' 30'1András aps. 41 7 7561018 Ézs. XII.
4 Csütörtök Szílárdka Nikáz pk. f# 1 Dec. Nah. pr. 42 7 9 21040 Luk. 2: 51- 52.
5 Péntek Johanna Valer. pk. K. ~,2 Habakuk pr. \ 43 810 6110595.Móz.28:46-52.
6:Szornbat Albina Albina sz.vt. 'ji. 3\ Szofon. pr. 43 811121118 Ján.16:20-24.-'- - -- ::....=.:.::::.:::==---~51:..:.:;U:.;rj::::öv:.=et:....:I;;U:..:...-.:.va:..:..s.-';1ú~a~té~X""I,.!..";:'2-:":1;";:0';:';;...I.~K;-:-or~....,.4-.:;-1-~5:-..-.!...-......::..''-----.!.::.:

~Vasárnap ,A.3. Lázár A3. Lázár \'it 41 B.27.D.Ján. 7444 81d. e. 1135
1
Zsolt.16.

81Hétfő Auguszta Gráczián pk. ~ 51 Szabbasz 45 81217 llf2 Neh. 8: 8-12.
9 Kedd Viola Nemezius vt. ~ ~ Miklós p. 46 8 126 d. u. 1.Ján. 4:1-11.
OSzerda Teofil Amm.és Teof t.fE ~IAmbrus ea. 46 9 238 1234 Luk. l! 46-55.
1 Csütörtök Tamás Tamás aps. yi€ 8 Patáp 47 9 353 1 4 Lak. 1:67-80.
2 Péntek Zeno IZeno vt. 1&'1 91 B.-A. fogant. I 47 10 510 142 Luk. 15:ll-24.
3 Szombat Víktoria Vikt. sz. vt. 1&' 10 Hermogén 48 10 625 234 Ap.Cs.17:24--28.
-52.-U;:jöv~vas Ján. 1. 19-28; Filip.4.4-7. Kar. 1. n. Luk. ll. 1-14. Tit. 2. II 15. Kar. 2. n. Luk. II. 15-20,Tit.3.4-8.

4 V~sá,~nap A.3.Ád.ésÉ. IAA.Ád.éSÉ. ~lll B.I?~niel vt. 17 484 11 732 340;11.Ján. 1:6-10.
5Hetfo Karácsony Nagy Karács ~ 12 Spirid. pl. 49 12 826 458 Luk. 2: 8-10.

26 Kedd Istv. 1. vt. Istv. 1. vt, #.i\.13 Euszt.és t. 49 12 9 8 62~ Jan. 1: 1-18.
27Szerda János .Ián. aps. ev. ft 15 Tirzus vt. 49 13 940 7471Jak. 4: 1-3.
28 Csütörtök IApr. sz. Karn Apró szent. ,= 15, Eleutér pk. 49 1410 6 91~IJan. 4:19--24.
9 Péntek Dávid Dávid kir. : 11 Teofánia 50 1511028102 Ján. 16:22-30.

~O Szombat Zoárd' Anizla vL = 17 Dániel pr. 50 1610491157 Zsid 10:16-24.
---- 53.Kar. u. vas. Luk. II. 3B 40.Gal. 4. 1-7.
~1lVasárnap IA.5.Szílvesz..:..JASzílveszL 1~ll~ B.Sebesty.vL~4 17111 91d. e.~r.'l'hess.5:16-24.

Hold fényváltozásai. I Bolygók járása. 1 Izraeliták naptára.
" _, E hó kezdetén Venusz d. B. 4 .

C Elso ~egyed. 2-an ,2 o 55 p. d. ". ó. kél, Marsz d. e. 9 Ó. kél, Ju- Dec. 20. = Kiszl. 25 Chanukka kezd.
® Holdt?lte 9·en 1 ? 44, p. d. u. piter d. u. 2 Ó. kél, Szaturn d'l Dec. 26. = Tebeth 1. R. Ch.« Utolsó negyed 17-en 7 o. 6 p. d. u. u. 8 ó előtt kél. - 24-én rész- ----
~ Ujh9ld 24-én 9 ? 32'p. d. u. leges napfogyatkozás. Idöjárás Herschel szerint.
<c Elso negyed 31-en 1 o. 7 p. d. u. 1 ' h 8' 41 1____ -e!1 a nap ossza. . o. P;, A hó elején szeles hóval' 9-17-
CC Földtávolban 13-án 10 Ó. d.. u. 20-lg 19 p. fogy, 31-lg 5 p. no. ig sok csapadék hó' meg 'eső' a
IP FÖ~dlcözelbe~26-án 1 q. 4· e. . ?2-~n 5 Q. 4. ~. Té}kl}~41}t. hó másik fele változó. '
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Ábel, január 2.
Abigail, febr. 9.
Ábrahám, aug. 1G.
Achill, nov. ~.
Adalbert, szept. 27-.
Ádám. szept. 9.
Ádám, Éva dec. 24·,
Ádel, jan. 29.
Adolár,ápr. 21
Adolf, febr.' 21
Adorján, márc. 5.
Ágota, január lJ.
Ágnes, január 21.
Ágoston, aug. 28.
Ákos, febr. 27.

Aladár, március II.
Alajos, jun. 2l.
Albert, ápr. 23
Albertina, június 23.
Albin, március 1..
Albina, dec. 16.
Alfonz, okt 30.
Alfréd, február 23.
Alice, márc. 8.
Álmos, február 20.
Amália, júl. 10, okt. 7.
Amates, szept. 13.
Ambrus, ápr. 4., dec. 7.
Ámos, március 3t.
Anaklét. július 13.
Anasztáz, aug. 17.
András, (Bandi), febr. 4.

nov. 30.
Angelika, (Angyalka",

május :H.
Anizia, dec. 30.
Anna, febr. 19., jún. 2.,

július 26.
Antal, jan. 17., jún 13.

július 5.
Antónia, június 13.
Antónius, május 10.
Anzelm, április 21.
Apollinus, július 23.
Apollónia, január 28.
Apollónius, április 18.
Aranka, február 8.
Arisztid, ápr. 27.
Armín, május 10.
Arnold, június 18.
Áron, ápr .. 2.
Árpád, márc. 31., dec. 11
Arszlán, június 28.
Artur, január 22.
Atala, ápr. 15.
Atanáz, május 2.
Atanázia, aug. 14
Attila, január 7.
Auguszta. dec. 18.
Aurél, okt. 5.
Aurélla, dec. 2.
Avell, András, nov. 10.

Névnapok.
Balázs, február 3.
Bálint, február 14.
Barnabás, május 18.
Beatrix, julius 29:
Beata, január 1
Béda, május 27.
Béla, április 2:~.
Bella, június 2
Benedek, márc. 21
Baniámin, márciu" 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 G.
Bonaventura, júl. '14
Bonifác, május 14.
Borbála, dec. 4·.!
Brigitta, febr. 1., okt. 11.
Brunó, október 6.

Ce~ilia, nov. 22.
Ciril. július 7.
Coelestin, ápr. 6.
Ciprián, szept. 2G.,

december 9.
Cyriák, aug. 8.

\ Cyrill, febr. 9., máre. 29.

Damascus, dec. 11
Dániel, július 21.
Dávid, dec 29.
Dezső, május 23.
Dénes, okt. 9.
Dominika, júl. 6.
Domonkos, aug. 4.
Donát, febr. 17., aug. 7.
Dorottya, febr. n.
Dömötör, okt. 26.

Eduárd, márc.Lő., máj.
26., okt. 14.

Edith,szept. ie.
Efraim, március ü.
Egyed, szept. 1.
Elek, július l7.
Elemér, febr. 28.
Eteonóra, febr. 21.
Eleuthér, febr. 20.
Eligius, dec. 1.
Ella, febr. 10.
Elöd, október 22.
Elpid, szept. 2.
Elvira, február 10.
Elza, dec. 1.
Emánuel (Manó), márc. 2G.
Emil, május 28.
Emilia, július 19.
Emma, november 24.

Ernőd, aug. 9.
Enese, július 5.
Engelbert, '0'1 7.
EGrs, júl. 14
Ernesztina, aug. 29.
Erhardt, április 9.
Erich, május 18.,

szept. 10
Erika, aug. 31.
Ervin, április 25.
Ernő, jan 12.
Erzébet, nov. J 9.
Eszter, május 2 L
Etelka, okt. 8.
Eustachius, szept. 20.
Eutropia, szept. 1fl.

Éva, dec. 2~·.
Ezsaiás, július G.
Ezechiel, április 10.

Fábián, január 20.
Farka 3, szept. 1 , aug. 23.
Faustinus, február Hi.
Felix, június ".
Ferdinand, május 26.
Ferenc. jan. 29., [un. lG.,

okt 4,. és 10.
Flóríán, (Flóris), máj. 4.
Franciska (Fání), márc. 9.
Ftida, május G.
Frideríka, szept. 20.
Frigyes, július 18.
Frumenc, márc, 23
Fülöp, május 1. és ' 2G.,

aug 2:~.

Háromkirály, .íGáspál'
Menyhért, Boldizsár),
január 6.

Hajnalka, márc. 27.
Hedvig, okt. 17.
Helda, okt. 3.
Helén, okt. 14.
Henriette, márc, 1G.
Henrik, julius 15.
Heribert, márc. lG.
Hermin, ápr 16., aug. ~
Herman, (Ármin\ ápr. 7.
Higin, január ll.
Hiiárion, okt. 21.
Hilda, szept 3.
Hortensze. nov. 17.
Huba, aug. I~l.
Hubert, márc, :::0.
Hugó, úpr 1.

Ibo9!j<'l, aug. 7.
Ida, ápr. 13.
Ignác, febr. 1., [ú]

okt. 2:~.
Illés, július 20.
lima, ápr. 18.
Ilona, aug. 18.
h.ire, no V. 5.
Ince, július 28.
[poly, aug. lB.
Irén, okt. 20.
Irrna, május UO.
István, aug. 3. és 20.
Iván, jún. 24·.
Ivó, május 19.
Izabella, július 12
Izídor, márc. ;;0., ápr. 4·
Izsó, aug. 26.

31.,

Gábor, márc. :24·.
Gabriella, dec. 12.
(Gál) Gallus, okt. 17.
Gáspár, jan. 6
Gebhárd, aug. 27 Jácint, július 3.
Gedeon, márc. 28 okt. 10. Jakab, máj. 1. , júl. 25.
Gellért, szept. 24. Janka, május 2+'
Genoveva, jan. 3. János, nov. 2J.. dec. 27.
Gergely, márc. 12. nov Január, szept. 19.

17 (Csod.) Jenő, júl. 13.
Germán, máj. 12. Jeromos, szept. 30.
Gertrud, márc, 17. Joachim, márc. 20.
Gerzson, febr. 22. Jób, szept. 27.
Géza, február 25. Johanna, dec. '15.
Gizella, május 8. Jolán, nov. 20.
Gotthárd, május 5. Jónás, nov 12.
Gottlieb, március 6. Jonathán, május 11.
Gottfried, nov. 8. Jozafát, nov. 14.
Gorgonius, szept. 9. József, febr. 4., márc. 19.,
Gracián, dec. 18 aug. 27., szept. 18.
Guidó, szept. .12. Judit, júl. 30., dec. 10.
Gusztáv, márc, 29. Judás, okt. 28.
Gyárfás, jún. 19. Julia, Juliána, febr. 16"
Gyöngyíke, okt. 23. május 22.
György, április 24. Julián, január 9.
Gyula, ápr. 12. Jusztin, június 16.
Győző, nov. 3. Jusztina, szept. 16,



kajetBn, áprllis ~~.
Kalliszt. okt. 14.
Kálrnáu, okt. li:).
Kamill, Karnilla dec. 28.
Kanut, jan. 19.
Kandid, okt. 3.
Károly, jan. 28., nov. 4.
Karolin, febr. 2
Katalin, feb. HI., ápr.

30., nov. 25.
Kázmér márc. 4.
KeJeme~, nov. ss
Keresztély, ápr. 3.
Kilián, júl. 8.
Klára, aug. 12.
Klaudia, jún. 12.
Klernentína, nov 14.
Kleofás, szept. 25.
Klétus, április 21j.

Klotild, június 3.
Kocsárd, ápr. 19.
Koleta, márc. 6.
Kolozs, okt. 30.
Konrád, febr. 18.
Konstantín, febr. 17.
Kornél, júl. 3.
Kornélia, márc. 3.
Kordula, okt. 22.
Krispin, okt. 25.
Krístóí, márc. 15.
Krisztián, márc. 13.
Krisztina, júl. 24.
Kunigunda, márc. 3.
Kvirín, márc. 30.

Lajos, aug. 19. és 25.
Lampert, szept. 17.
László. jún. 27., aug. 8.
Lázár, dec. 7.
Laura, június 17.
Leander, febr. 28.
Lehel, aug. 2.
Leó ápr. 11.
Leodegar, okt. 2.
Leokádía, dec. 9.
Leona, Leontine, jan. 4.
Lénárd, nov. 6.
Lenke, április 29.
Lidia, ápr. 5.
Lili, július 11.
Lipót, nov 15.
Livia, ápr. 6.
Longinus, márc. 15.
Lóránt, január J G.
Lothár, 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.

Makár, jan 2. Pál, jan. 2:)., márc. 7.,
Magda, máj. 27. június 26., 29. és 30.
Magdolna, ju!. 22., aug'. i:) Pantaleon, július 27.
Malvilla , okt. 1.' Pamphilius, június 1.
Marnertus. máius 12. Paskál, május 17.
Manó, marc .. 26. Pátrik, márc. 17.
Marcell, jan. 9. Paula, márc. 22., jún. 3.
Marcion, "ápr. 26. Paulina, június 22.
Margit, jún. 10., júl. 20. Péter Pál, junius 29.
Mária, aug. 15., szept. S. Péter, jan. 31., febr. ~2.,

dec. S ápr. 29., máj. 19., aug.
Mária névnapja, szeptem- 1., okt. 19.! dec. 5.

berben kisasszony Petra, okt. 3.
utáni első vasárnap. Petronella, máj. 31.

Mária-Magdolna, júl. 22. P~ros.ka, jan 18., nov. 28.
Marianna nov. 1. Pirrnin, nov. S.
Márk ápr: 25., jún. 18 Pius, máj. 4 ,júl. 11.

okt. 17. Placidia, okt 11.
Márta, július 29.. . Placidus, ?kt. 5.
Márton nov. 10 es 11. Polykarp, Jan. 26.
Mártonka, jan. 30. Polixe~a, sz.~pt. 24.
Máté, szept. 2;1. Pongrac, maj. 12.
Matild, márc. 14.
Mátyás, febr. 25.
Maximus, máj. 29.
Medárd, jún. S.
Melánia, jan. 10.
Melhiades, dec. 10.
Menyhért, aug. 22.
Metód, július 17.
Mihály, szept, 29
Miklós, dec. 6.
Míksa, okt. 12.
Milos, nov. 26.
Móric, szept. 22.
Mózes, máju~ 16.

Salamon, okt. 24.
Samu, aug. 21. .
Sándor, febr. 26., márc.LS.
Sára, jan. 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, febr. 20., okt. 27. Zakariás, szept. 6.
Szaniszló, nov. 13. Zelma, január 23.
Szaturnin, nov. 29. Zenó, dec. 22.
Szerénke, szept. 14. Zenő, okt. 29.
Szervác, május 13. Zita, ápr. 27.
Szeverin, jan. 8. Zoárd, dec. 30.
Szeverian, febr. '21. Zephirin, aug. 26

4. Szidónia, jún. 2. Zoltán, június 23.
Szilárd, ápr. 22 Zsigmond, május 2.
Szilárdka, dec. 14. Zsófia, május 15.
Szilvér, jún. 20. Zsolt, ápr. 10 ..
Szilveszter, dec. 31. Zsuzsánna, febr. 19.

Nándor, május 30.
Napoleon, május 7.
Narcisz, okt. 29.
Natália, dec. 9.
Nemezius, dec. 19.
Nikáz, dec. 14.
Nikefor, márc. 13.
Níkodém, szept. 15.
Noé, nov. 29.
Norbert, június 6.

Odó, nov. 18.
Oktávián, márc. 22.
Olga, júl 27.
Olivér, nov. 21.
Olivia, jún. 3., dec. 3.
Olimpia, márc. 10.
Orbán, máj. 25.
Orsolya, okt. 21.
Oszkár, július 31.
Oszváld, aug. 5.
Ottó, márc, ?S.
Ottmár, nov. 16.
Ottokár, júl. 2., nov.
Ottilia, dec. 13.

Ödön, nov. 16.
Özséb, aug. 14.

Rafael,jún. 20., okt. 24.
Ráhel, febr. 4.
Rajner, jún. 14.
Rajmund, jan. 7.
Rebeka, szept. 2.
Regina, szept. 7.
Resző, (Rudolf), nov. 7.
Rikárd, ápr. 3.
Róbert, jún. 7.
Rókus, aug. 16.
Rőland, május 29.
Roman, febr. 29.
Romuald, márc. 7.
Róza, aug. 30.
Rozália, szept 4.
Rufina, július 10.

Szluór, dec. 12.
Szosztén, nov, 28.
Szótér, április 22.
Szörény, január 8.
Sylvia, nov. 26.

.Tamas, márc, 7., dec
21. és 29.

Tacián, jan. 12.
Tádé, jan. 24.
Telesphor, jan. 5
Terézia, júl. 8, okt. 15.
Tekla, szept, 23.
Teóbald, júl. 1.
Teodora, szept. 11.
Teofil, dec. 20.
Tibold, július 1.
Timon, ápr. 19.
Timotheus, aug. 22.
Tibor, aug. 11. ,
Titusz, jan. 4., szept. 18.
Tivadar, ápr. 20., nov. 9.
Tóbiás, június 13.
Tódor, febr. 7.

Ubul, május 17.
Ulrik, július 4.

Valér, 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.
Vidor, jan. 13.
Viktor, szept. 5.
Viktoria, dec. 23.
Vilhelmina, szept.
Vilibald, júl. 7.
Vilíbrord, nov. 7.
Vilmos, jan. 10.
Vilma, dec. 5.
Vince, ápr. 5., júl.
Viola, dec. 19.
Virgil, nov. 27.
Virgilia, jan. j1.

19.

19.

Xavér, (Ferenc), dec. 3.
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A felséges uralkodóház.
1. Fereli~ .Ió;isev. Magyarország aposto li j meghaltak 1914. junius 28-án Sarajevóban.

királya, született J 830 augusztus 18-án; trónra lÉ)- született 1865. megh. 1906. neje Mária Joz
pett 1848, december 2-án; magyar királlyá koro- szász hercegnő: ez utóbbiaknak idősebbik fia
náztatott 1867 [unius 8-án; nőűl vette Erzsébnt jelenlegi trónörökös Károly Ferenc József,
bajor kír, hercegnőt, szül. 1873. 1-1898, született 1887. aug. 17-én, nőül vette Zita bourb

" .' . • pármai hercegnőt UH1 okt. 12-én. Ferdinand, s
O Felsegeik gyermekei. letett 1868 megh. 1915. Margit Zsófia, született 18

Gizella, (1856.) férje Lipót bajor herceg, Jl1ária Annunciáta szül, 18: 6; Erzsébet szül. 1
Eudolf szül. 18058. megh, 1889. gyermeke Erzsébet; Mária (Annna, Karolina) szül. 1835 okt. 27-
szül. 1883. férje Windischqraetz Ottó herceg. -- j Meghalt 18,;.0 február ő-én.
Mária Valéria, szül. 1868, férje Ferenc Szalutitor . Lajos rViktor, József, Antal,) szül. 1842.
főherceg. ~15-én, táborszernagy stb.

'A Király Ő Felsége testvérei:
Miksa, (Ferdinánd, József) szül. 1832. júfius

6-án. A mexikói birodalom császárává lett 1864 József (Károly Lajos), főherceg, szüle
április Lí-én. Meghalt Queretaróban 1867. június j 1833 március 2-áll-; meghalt 1905 [unius 13-'
19-én, harmincöt éves korában. Özvegye Mária neje Klotild; szász-kóburg-góthaí hercegnő. Gy
Sarolta hercegnő, mekei : Mária Dorottya, született 1867, fé

Károly Lajos, szül. 1833, meghalt 1896; I Fülöp, orleánsi herceg; Margit, született 18
özv. Mária Terézia, portugál hercegnő, Gyermekei; fér.ie Albert, Tuhrn-Taxis herceg; József, szület
Ferenc Ferdinand, volt trónörökös; született 1863 1872-ben, neje Auguszta főhercegnő; Erzséb
december 18-án, neje Zsófia hohenbergi hercegnő: 1 szül. 1883. évben.

Bélyeg-illeték :
1. fokozat. \ .in. Fokozat.

váltók, kereskedői utalványok és köt jegyek, nYil-I' vétel-, ~sere~ és s~áll,ítási sze.rző~,éseknél" in
vános hitelintézetek 3 hónapnál nem hosszabb vagyonnal ; penzadossagot nem illető engedmény

időre szóló adóslevelei. zéseknél ; szolgálati szerződéseknél ; nyugtáknál,
2 K-tóI150-ig-10 1500 K-tól 1800-ig 120 I számsorsjáték nyeréseknél; kőtolezvényekné

150" 000 ,,-20 1800" 2100" 140 , részvépytársulatok szerződéseinél.
300" 600 ,,-40 2100 ~400" 1 60 2 K-tol '20 19 -14 100 K-tól 200-ig 1
600" 900 ,,-60 24uO 2700" 1 80 20" 40 ,,' -26 200" 300" 1
900" 1200 ,,-80 2700 3000" 2 - 40 " . 60" -38 300" 400" 2

1200 ". 1500" 1- I 3000" 6000" 4 - 60 " , 10.0" -64 4?0, ". 800" ,5,
minden 0000 koronától 2 koronával több maradvány 800 K-tul mm den ,400 ko!>onatol 2 kor~pa 50 íillé

teljesnek veendő. ,maradvany teljesnek veendo.
, Bizonyitvány . cselédeknek .. ,

II. f okozat. Bizonyítvány magánosoktól és Iparosoktél
Számlára az üzletben 100 koronán alul

azon okmányok, rnelyek 1. és 111. Fokozat alá Számlára az üzletben 100 keronán felül
nem tartoznak, p, o. nyugták, bízt-szerződések stb. íven ként . 10 fill~

2 K-tól 40-ig -14 200 K-tól 400·ig 1 26 'l Adásvevési szerződés. Ha a tárgy ingó,
40" 80" -26 400 600" 1 88 annak értéke után Ill. fokozat sze-
80" 120. -38 600 800" 2 55 rint, ha a dolog ingatlan, ívenként 1 kor,

120" 200" - 64 800" HiOO" 5 - Dohány- vagy bélyeg árulhatást [ogosít-
1600 keronán túl minden 800 koronától 2 korona 50 ványt kérő folyamodás egy ívtől 2

fillérrel több maradvány teljesnek veendő, K, az ebbeli jogosítvány 2 korona

Kamatszámítási táblázat.--------------~--.------- --------~~----------~
,1 "'\_ II 1

4

8

j
ZláZ:;:k II 1 - ~I- /1/2Islzá_z1~:ék II 1 :'~\11~z\láza~:~<_-\\~~ "' ·\1~ SZál·lza~~~111ito ce 1 évre évre II hór-a o e II évre évre I hóra o ce évre évre hóra tok. 1 ~.::. évre; . hóra

KlI-iTiIKTf KT-f-IC 'KTfIIKl-f l-i<lí -KIIK-T;IIKi-z-IJKif l~lil~IKTfll Klr
10 - 401 - ~Ol' -1 3113 10 - 45 - i221/J - 3%1 10 I - 50 - -, 251-1 41/01 10 60'-- 13 .II-~-
15 - 60/- 30 -' 5 15 - 6g1/o - 333/:1 - 5"/4 15 - ,6 - '37112 - 61/,1 15 uo: - 45: - ,1!
50 2 - 1 --1-' 1(;2/3 50 2 25 1'1121/2 - 18% :;o, ~ "O 1 125 ·-11 :]U%I 50 3 -11 501-\25

100 4 - ~ - -1 3311s 100 ·1 50 ~ 25 -- 371/2 100 5 - 2 50 - 41% 100 H - 3 -1- 50
200 8 - 4 - -,6623 :WO 9 - 4 50 - 75 200 10 - 5 - -,83Ils 21:0 12 - G _ 11_
300 12 -1 o - 1. - 300 13 50 6, 75 1 121/2 300

1
15 ~ 7, 50 1 2531lU 18 - 9 - 1 'ji)

400 J 6 - S -/ 1 i 331/3 400 18 - 9, - 1 5U 400 ~O - 10 - J (;64/6 400 2.! -112 _1 2 ~
soo 20 - III 1,662/3 500 22 50 II l' 25 J 87112 500 I 2" - 12 50 2 82í6 500 30 .- 15 - 2 50

: 600 24 - 12 - ')1 - 600 27 -- 12 50 2 25 nuo 1:10 -lln - 2 50 GOO 3G .- 18 31_
700 28 - 14 - 1., :1,h(3 700 31 50 15 75 2 (;~112 7UOI ö" -, 17 50 21 U14 ü 700 42 -- 21 il (,0
800 32 - IG -1 ~I 66% 800 36 - l8- il - 800 ,10 -, 2·' - 3133% BOO 4H -1 2-t 41_
900 36 - IS -/ i;i - 900 4.1. j50 20 2i) 3/371/2 900 'Ir. -/ 2~ so 3 75 900 51 -1 27 41 r,o

1000 40 - 20 - 31 331/3 1000 50 - 22 1 50 3 75 1000 "" --/ 2i) - 4, 16%" 1000 60 -, 30 r" _

József főherceg és családja.
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A háziállatok vemhességi ideje vagy ellési naptár:

Lovak
Tehenek
Juhok és kecskék.
Disznók

A vemhesség I A vemhesség tart
középtartama . ---l-eg-k-'e-v-esebb i legfeljebb

340 napig
285
154
120

330 napig 419 napig
240 321 "
146 158
109 133 "

A vemhesség
kezdete

január

"február

"március

"április

"május

"[unlus

"julius

"augusztus

"szeptember

"október

"november

dece';uber

Taknyosságért .
Kehességért . .
Csökönyösségért
Buta-csiráért .

Francia kórságért

1
16
2

15
1

17
1

16
1

16
1

15
1

15
1

17
1

16
1

10
21
1

15
3

15
30

lovaknal

6-
21
7

20
~

19
6

21
5

20
6

20
5

19
6

22
6

" 21
szeptember : 5

14
25

6
20

7
, 19

dece':u.ber 4

december

"január

"február

március

"április

"május

"június

julius

"augusztus

"október

"november

Himlőért
Rühért . . . . .
Férges tüdőnyavalyáért .
Métely- és májrothadásért

Borsóka-kórért

A vemhesség vége

október 30
,15
1

14
28
14
~9
13
28
12
28
12
28
11
28
14
29
13
28
6

18
28
14
1

13
28

3
]8
5

18
1

17
1

16
1

16
1

15
1

15
1

17
1

16
3

12
-24

3
17
5

]7
1

disznóknál

április
május
június

"július

"augusztus

"szeptember

"október

, "december

"január,

"február

"
I március

I
áp~iliS

"

30 napig',
30 "
30
30

30 napig.

8
8

60
60 "

A kotlás tart a tuükokruü : 19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykáknál: 26-29 napig;
a ludaknál: 28-33 napig; s récéknel (kacsáknál): 28-32 napig és a galambokná/: 17-19 napig.

Az állatok betegségére való szavatossáq,
Az eladó jótállani köteles:

Lovaknál:
15 napig. - Bőrféregért .
15 i'Havi vakságért .
30 ,,' il Fekete hályogért

. 30 I Rozsféregért

TeheneknéZ:

teheneknél !juhOkniil' és kecskéknélj

12 I június
27 "
13 július
26
10
26
10
~5

9
24
12
26
11
25 "
12 január
28 "
12 február
27 "
12 március
21
1

12
" 26

szeptember 3
25 "
10 június

"december "augusztus

8
"

"január "szeptember

"február októb~r

"március "november

"december"április

"május

"június

"július

"augusztus "április

"május

"október

Juhoknál :

Serteseknel :
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Kivonat a posta- és távlrda-düszabáíyzatból.
Levélpostai tarifák. '

Díjterület

20
20-250

250-500

p..1
j I Nyomtatvány

--g-ra-m-m---I--f - ~ 1-- -gra~m !

ÁrúmintákLevelek

f

I ~g II f' II - 10 I 2 II
I 30 10-50 I 3 50 3

5 50-150 5------I~I 150-250 10 50-250 10
2 ' 20 250-350 20

II 2;g=~g 1 :i II II ,~8'::t:~I 30 I ,~'-------rll --~~~--7-T-~~1
50 3

II. Ausztria 50-100 5
20 10 5 250 10

II 20-250 20 ~~g=;gg ~g 250-350 20
I 500-1000 I 30

L Belföld

Helyi forgalom

Lichtenstein fjds.
Bosznia-Hercegovina

5

11

50 gr.-k~5
legalább 10

II
legfeljebb

I 350 gr,

I
15 gr.sként I

50 gr.skínt
legfilljp,bb

2000 gr.

Ill. Novibazári
pasalik 25 10

I

I

I I~-------------------*--------~--~---7--------~~~-----------
V. Szerbia 1

15
_g,r,,-kint 1-2

1
°5 1

5
0'-' 50 gr .-kint 5 50 gr -kint I 5

VI. Románia r legalább I 10

1

----- -- -- legfeljebb legfeljebb I
VII. ,Montenegro ,,1 10 5 2000 gr 350 gr. I

Vm. Egyéb külföld --,,--~25~I
Ajánlási dij, tértí vevény dija, tudakozódv, dija 25 fillér, Expressdij 30 fillér,

f'ostautalványok,
Belföldön való forgalomban ezer koronáig Rózsaszinú űrlap ára 2 fillér, Illeték 20 korouáig 10 r., 100 koro-

náig 20 I. 300 koronáig 40 f" 600 koronáig 60 L, 1000 koronáig 1 korona, Expressdij 20 f. K!fizetési értesítés 20 fillér
Nemzetközi forgalomra kiadott magyar és Iráneia szövegü sárga szinü ürlapok ára 2 fillér,
Föladö köteles az ürlapon a rendeltetési ország pénzértékében tisztán és olvashatóan, javítás és vakarás

nélkül számokkal é s betükkel kiírni, a küldendő összeget, •
A utalvány szelvényére a feladó nevén, lakásán és az utalványozott összegen kivül bármiféle közleményt is

lehet írni. Kívételt képeznek a Congo államba, Egyeeült-Allamokba, Nagy Britániába, a brit gyarmatokba, -valamint
az Oroszországba és Siámba szóló postautalványok ; ezeknél az utalvány törzslapján a "Cim" feliratu rovatban "Posta-
utalvány-leszámolási hivatalnak Budapesten" irandó a szelvényelölapjára a feladó; a hátlapjára a cimzett teljes neve,
lakása [egyzendö, Egyéb közlemény ki van zárva. _

Távirati utalvány ára 2 fillér, 1000 koronáig használható, Az uta1ványilletéken kívül megfizetendö még a táv-
irói árszabály szerint a szavak után járó összeg, továbbá 30 fillér expressdíj.

3
5

10
20
30

50
50-100

100-250
250-500

500-1000

250
250-350

15
15-250

10
20

10
20IV, Németország

a
é
al
á

Távirat.
Helyi forgalomban 1 szö 2 L, de legalább 40 f. Magyarország, Ausztria, Bosznía-Hercegovína, Németország,

Szerbia 1 szó 6 Iíllér, de legalább 60 fillér. - Fizetett válasz (Rp.) a rendes távirat dija - Sürgös (D) a dijak három-
szorosa. - Küldöncdij 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 klIométer távolságra
f K f K f

Csomagok 5 kg.-ig 30 -'60 -'60
bérmentetIen 12 f, több

, Csomagok 6 kg.vig 33 --72 -'84
minden további kg, 6 -'12 - '24

A küldemény minő-
sége és sulya

K f K f K f
-'eo -'60 -'60 1\1
-'9R 1'08 1'20

U~-,3G -'~8 -'60

! K f K f K f K f K f
Pénzeslevelek 250 grv-ig 24 -'48 -'48 "'48 -'48 -'48
bérrnentetlen 12 f több



Máté 11, 28-30.

"Jöjjetek én hozzám."

"Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek
és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat és
tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szivű vagyok: és nyugalmat
találtok a ti lelkeiteknek. Mert az. én igám gyönyörűséges és az én terhern
könnyű." üdvözítőnknek ezen szavai tán sohasem gyakoroltak lelkünkre olyan
hatást, mint épen ezekben a mostani időkben. Mindig jól esett a mi lelkünknek
Jézus szelid hívogató, megnyugtató szava; éreztük, hogy ez nemcsak szép
mondás, hanem gyógyító balzsam, sebeket hegesztő ír, a teherhordozáshoz
segítséget nyujtó erő, mert magának Jézusnak lelke van a szóban. Most
azonban mintha még drágábbak lennének előttünk ezek a szavak, mintha
még jobban figyelnénk a hivogatásra, mintha e zord időkben még szebben
csengenének és kellemesebben esnének nekünk ezek az igék.

"Jöjjetek én hozzám!" Ezt mondja ma Jézus a szomorkodóknak, a tört
szívűeknek, akik a nagy világöldöklésben elesett szeretteiket siratják. Az
Ildvözítő megmutatja, hogy hol vannak azok,' akik az igazságért, a szabad-
ságért haltak meg. Az örök élet koronájának látása I fejükön vigasztalást,
megnyugvást ad a gyötrődő szíveknek.

"Jöjjetek én hozzám!" E szóval hívja Jézus magához azokat, akik a
megélhetés súlyos gondjai között elcsüggednek, kétségbe esnek. O megtanít
a világfenntartásnak kettős titkára, melyek közül az egyik Istennek hatalma
és jósága, mellyel a maga idejében útat nyit a szabadulásra, a másik pedig
az, hogy az ember a maga helyén felismerje és kövesse Isten által meg-
állapított emberi rendeltetését, keresse Isten országát és annak igazságát.

"Jöjjetek én hozzám!" Igy hívogatjaJézus azokat, akik a harcokból
súlyos sebbel, vagy egész életükre szerencsétlenné, nyomorékká váltan
kerültek vissza. Az ő útmutatása mellett a szenvedés az igaz élet iskolájává
lesz. A veszteség idején felismerjük, hogy mily sok értékes tulajdonunkat,
kincsünket eltékozoltuk, amelyekkel szellemi javakat gyüjthettünk volna. A
csapás következtében beálló lelki bőjt a maradandó igazi értékek nek fel-
ismerésére és keresésére serkent. Jézus tanít meg arra is, hogy miképen
kell egy jobb életért tűrni és szenvedni.

,.Jöjj én hozzám!" Ezt mondja Jézus a csatatéren haldokló- hősnek is.
Mert a vérontás a világ bűne míatt van, de a nagy válságból a világ meg-
ujulásának kell kibontakoznia. Aki ebben a nagy tűzben benne van s

3
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utolsó órájában hivő lélekkel gondol Jézusra, annak az Üdvözítő megjelenik
s azt .mondja neki: Jöjj én hozzám az igazság és béke országába, ezért
küzdöttél, ezért estél el, de nem hijába, mert ahova lelked felemelkedik,
onnét majd az igazság és a béke ki fog áradni a világba! Az első helyen
közlött alkalmi képünk is ezt a, gondolatot fejezi ki. '

"Jöjj én hozzám! -; Az egész világhoz, minden emberhez intézi eszavakat
Jézus. Bárcsak meghallaná ezt mindenki; akkor a háború okozója: agyülölet,
irígység, kapzsiság, hatalomvágy megszünnék 's annak helyét a .szorgalom,
munkásság, hűség, becsületesség, a szeretet, a testvériesség váltaná fel s
pünkösdnek lelke ismét betöltené a világot.' '

Oh bárcsak megnyitná fülét mindenki a hivogató szavakra : _"Jöjjetek
én hozzám" és követné Jézust, akkor a feltámadott Udvőzítő ismét maga

jönne a világba és megteremtené közöttünk az emberhez illő igaz életet.
Adj~ az Ur, hogy úgy legyen! H. L.·

Luther imádsága. a veszedelem idején.
Mig csak élünk mindenütt a halál körnvékezl
Ki vezérel, ki segít kegyelem székéhez?
Uram, csak Te egyedül! ,
Dh szánjuk-bánjuk bűnünket,
Amely haragra gerjesztett.
Szentséges Úristen!
Hatalmas, szent Isten!
Szentséqes, irgalmas Megváltónk,
Óh örök Isten!
Ne hagyj elmerülnünk halál keservében I
Könvörül] rajtunk I ,

Halálunkban a pokol hatalma )enyeget!
Ki segit, ki szabadít e veszélyből minket?
Uram, csak Te egyedül!
Jrgalmad rajtunk könvörül,
A bűnt nem rovod föl bűnül!
.Szentséqes Úristen! /

Hatalmas, szent Isten I
Szentséges, irgalmas Megváltónk.
Óh örök Isten!
Ne hagyj elcsüggednünkpoklok mélységében 1
Könyörülj rajtunk l

-,
. Poklok kinjai között bűneink kergetnek l

Hol, találjuk hát helyét rnenekülésünknek ?
, Uram Nálad egyedüll'

Véred kiomlott érettünk..
S ez eltakarja sok bűnünk' l'
Szentséges Úristen' I
Hatalmas.. szent Isten l
Szentséges, irgalmas Megváltónk,
Óh örök Isten! , '
Ne hagyj 'tántorodnunk viqasztaló . hitünkben1
Könvörül] rajtunk!

Fordította: Stráner Vilmos.

A háború és béke kérdése Luther szellemében.
A "Lúther Naptár" megalapítása óta foly-

ton arra törekedtünk, hogy a való élet ütő
erén tartsuk a kezünket s az evangéliom
vílágitásánál boncolgassuk az egyes felszí-
nen levő napi kérdéseket s megállapítva a
helyes irányt, ennek híveket, barátokat sze-
rezzünk.

Maga az élet veti elénk 'most ezen való-
ságos világválság idején a háború és a
béke kérdését s feleletet' vár, tőlünk arra
vonatkozóan, vajjon a keresztyén ember-
nek milyen álláspontot kell ez ügyben el-
foglalnia? Az igazság keresésének útján
e kérdésekben is megbízható vezetőnek,
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választhat juk a mi nagy reformátorunkat, keztében Isten országának teljes megvaló
dr. Luther Mártont, aki egyrészről nem sulását várta a földön.
rúgta el lába alól a való földi élet talaját, Luther a háborúról és békéről a katona'
nem élt a puszta ábrándozások világában, ! hívatást tárgyaló iratában külön is szól]

hanem számolt a gyakorlati élet ViSZOnyai-JIde Luther állásfoglalását ebben a kérdés-
val, másrészről azonban lelke az egekbe ben nem csak ebből az iratából s egyéb
tört és Jézus megváltói munkája követ- müveíből, hanem mindenek fölött az ő ke-

Luther imádkozása a viharos -időkben Wartburg várában.



resztyén életéből, jelleméből és törekvései-
Ml ismerjük meg.

Fentebb említett iratában kiemeli, hogy
különbséget kell tenni háború és háború
között; "van olyan, - mondja fejtegetései
közben - amit akarattal, harci kedvből
kezdenek, viszont van olyan is, amelyet
valakire erőszakkal rákényszerítenek. Az
elsőt harci kedvnek, a másikat védelmi
barcnak lehetne nevezni. Az első az ör-
dögtől való, annak Isten ne adjon sikert;
a másik emberi szerencsétlenség, ebben
segítsenaz Isten." A háborúnak tehát Luther
szerintpusztán csak az igazságtalanságnak
és a gonoszságnak megtortása és az igaz-
ság és az azon alapuló béke helyreállitása
érdekében van jogosultsága. Itt azt a ha-
sonlatot használja, hogy valamint az orv:os
sokszor kénytelen lemetszeni vagy felál-
dozni a kezet, lábat, fület, szemet, hogy a
testet megmentse, ami által keresztyéni
müvet cselekszik, épen úgy a katona is,
mídön a gonoszokat bünteti s az igazság-
talanokat pusztítja, szörnyü nyomorúság-
nak lesz ugyan az okozója, de általa "meg-
védelmezia jókat, megment feleséget, gyer-
meket,házat, jószágot, becsületet és békes-
séget. Itt azért metszenek ie egy-egy lábat
vagy kezet, hogy az egész test el ne vesz-
szen. Mert ha a kard meg nem védelmesne
és meg nem tartaná a békét, a békétlen-
ség által kellene minden földi dolognak
elpusztulnia. Ezért hát az ilyen háború nem
egyéb, mint egy kis ideig-óráig tartó bé-
kétlenség, mely elejét veszi egy örökös
végtelen békétlenségnek, kis csapás, mely
nagy csapásnak állja útját."

Luther azonban a kard használatát csak
abban az esetben tekinti Isten akaratával
megegyező dolognak és a keresztyénség-
gel összeegyeztethető cselekedetnek, ha a
gonoszság oly fennhéjázó, erőszakos mó-
don igyekszik az igazság, szeretet, jám-
borság elnyomás ára, hogy már más esz-
köz nem állhat rendelkezésre a bűn meg-
kefékezése céljából. Így a háború a
bűnnek olyan következménye, amit a ke-
resztyén ember, mint ilyen, nem önző ha-
talmi érdekből, kapzsi vágyból. anyagi
célokért, hanem pusztán a vakmerő go-
noszság leverése és a magasabb erkölcsi
javak megóvása, diadalra juttatása érde-
kében harcolhat végig, de csak akkor, ha
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már ezen utóbbi célok érdekében más esz-
köz nem áll rendelkezésre.

A béke kérdésében Luther azon az ál-
lásponton volt, hogy" csak Isten igéjének
diadalra jutásával, az igazság érvényesü-
lésével lehet békességről beszélni. A go-
noszság eltűrése. az igazságtalanság elnye-
lése, a hallgatás a hamisság uralma idején
nem jelenti még a békét, mert ez csak
olyan tikkasztó, fülledt állapot, mely után
önmagától egyszerre csak kitör a vihar,
olyan cifra hazugságokkal leplezett korha-
dás ez, melynek következtében mintegy
magától beáll a nagy veszedelem. Igaz-
ságra van tehát szükség, hogy békesség
legyen.

Ezt az isteni igazságot szolgálta Luther
egész életében, ezt akarta minden ember-
nek a szívébe oltani, hogy az Isten és em-
berszeretet legyen úrrá a világon s ez igazi
rendet, békességet teremtsen a földön.
Luthernek egész működése, minden törek-
vése, gondolata és cselekedete ennek alap-
ján tulajdonképen háborúellenes volt. Ö
ugyanis Isten igéjével a hit' alapján a belső
embert akarta kimüvelni minden ember-
ben, hogy így az Isten képét és hasonla-
tosságát teljesen visszanyert. emberek tár-
saságában és különböző köreiben az igaz-
ságon és szereteten nyugvó összhang, béke
teljes legyen. Ezért óvakodott a külső erő-
szaktól a reformáció terén is. ütt azonban,
ahol a sátán nyers erővel, fegyverrel tört
az igazság ellen, kész volt a védelemre, az
igazságnak, Isten ügyének a megvédésére.

Ha az a szellem lett volna úrrá teljesen
a világon, amely Luther Mártonban élt,
akkor nem lenne háború, úgy az igazság
és szeretet diadalmaskodnék és békét hozna
a saját erejével. De - sajnos - ez a
szellem még nem hatotta át a világot, kü-
lönösen távol volt tőle az utolsó' évtize-
dekben, ezért szakadt ránk most ez a nagy
világveszedelem. Most a helyünket ugyan-
csak Luther szellemében kell megállanunk.
Az igazságért, az emberjogokért, a szel-
lemi világosságért kell küzdenünk s e' nagy
világválságból a nagy tanulságokat le kell
vonnunk és meg kell tartanunk. Alegna-
gyobb tanulság az, hogy az emberiség tel-
jes evangelizálás ával, Isten igéjének min-
den szívbe a maga tisztaságában való be-
oltásával lehet csak kikerülni a háborúkat'



Luther és Melanchthon.

Ezt a nagy tanulságot idővel a világ biZO-1beigazolódik ai írás szava: "Ti gondolta-
nyára le fogja vonni s -így e nagy háború tok gonoszt, de az Isten azt jóra fordí-
tulajdonképeni megindítóival szemben is totta. " H. L.

Képünk a biblia-fordításnál mutatja be megteremtőjét, Melanchthont pedig mint
a két reform áto rt, akiket a legbensőbb "Németország tanítóját" is tiszteli anémet
barátság kötött össze s akik együttesen nép.,
végezték el a hit javítás nagy és szent mun- Hogy Luther mindjárt kezdetben mily
káját. nagyra becsülte Melanchihont, kitűník azon

Mikor Melanchthon 'Fülöp nagybátyja- szavaiból, melyeket 1521-ben a wormsi
nak, a hírneves görög nyelvtudósnak. Reuch- birodalmi gyűlésre való indulása előtt in-

o lin Jánosnak ajánlatára 1518-ban Witten- tézett hozzá. Barátai)e akarták Luthert
bergbe jött, Luther már tíz éve működött beszélni, hogy ne menjén Wormsba,: mert
az ottani e.gyetemen s világraszóló 95 té- úgy járhat, mint Husz járt Konstanzban;
telének kitűzése. után ellenfeleivel már meg- de ő nem engedett, hanem Melanchthon-
küzdötte az első harcokat. De a még csak hoz fordúlva így szólt hozzá: "Ha nem
21 éves Melanchthon, kinek magas, dom- jövök vissza s ellenségeim meggyilkolnak,
ború homloka s nagy, világoskék szeme Istenre kérlek édes testvérem, ne hagyd
az első tekintetre elárulta a gyenge testé- abba a tanítást s maradj meg az igazság-
ben Iakó mély értelmet, rögtön felismerte ban. Értem nem nagy kár, ha te itt ma-
a Luther által vallott bibliai keresztény radsz ; benned tudósabb harcosa van az
elvek felszabadító és boldogító erejét s Urnak, mint én vagyok" -
igazságát s ezért fiatal szívének egész lel- Egyszer Melanchlhon útközben Weimar
kesedésével s nagy tudományának egész városában sulyosan megbetegedett s esz-
mélységével hozzá csatlakozott. Természe- mélet nélkül, megtört szemekkel mintegy
tük sokban teljesen ellentétes volt s mégis haldokolva feküdt kórágyán. A választó-
kölcsönösen annyira kiegészítették egy- fejedelem nagyon megijedt s gyorsfutárt
mást, hogy joggal mondhatjuk, hogy, az küldött Wittenbergbe Lutherert. hogy jőjjön
Isten egymáshoz teremtette őket. "En a azonnal Melanchthonhoz. "Isten légy irgal-
durva erdőírtó vagyok, - mondta egy iz- rnas !" _ kiáltott fel Luther, amint hozzá
ben maga Luther is, - aki útat tör és lépett, - "hogyan meggyalázta az ördög
mindent előkészít; aztán Fülöp mester szép ezt a szervezetet." Aztán az ablakhoz ment
csendesen utánam jön s Istentől nyert gaz- s miután forrón, mintegy az eget ostro-
dag adományaival örömmel műveli megmolva imádkozott barátjáért, megragadta
~OfgÖI~J,!"ültet, vet .és öntöz; ó, mily bol- a kezét s lelkére beszélt" hogy bizzon az

Istenben, aki megöl és újra megelevenít"
A két reformátor azon korban szinte pá- sújt és meggyógyít. Erre Melanchthon las-

ratlan irodalmi tevékenységet fejtett ki. san magához tért; de azt mondta, hogy
Munkáík egy-egy könyvtárra rugnak Nem ne tartóztassák fel, hanem engedjék tovább
csak a Szentírás Iordításánál; hanem min-I menní, mert [ó úton van. Luther azonban
den 'fontos reformátori irat \megírásánál így szólt: \ "Semmi esetre sem, neked még
is kikérték egymás tanácsát. Egyházunk tovább 'kell szolgálnod. Istent!" S míkor a.
hitvallási iratait is ők szerkesztették.'Luther beteg nem akart táplálékot elfogadni, fel-
írta a kis- és a nagy kátét s a schmal- kiáltott: "Hallod Fülöp, rövidesen enni
kaldí cikkeket. Meiancntnon pedig az ágos- fogsz, vagy - kiátkozlak !; Melanchthon
tai hitvallást s annak védelmi iratát, az végre is engedett a felszólításnak, evett
u. n. Apologiát. Luthert reformátori nagy- egy keveset s lassanként ismét felgyó-
sága mellett mint a német irodalmi nyelv gyult. r- Már nem élnék", mondta később,
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Husz János emlékezete.
Vértanui halálának félezredéves évfordulója alkalmából.

A világtörténelem azon útján, amelyen \még az a germán f:tjú nép is, mely pro-
a német származású Dr. Luther Márton a testánsnak és bibliásnak merte magát
reformáció nagy munkáját Isten segítségé- I mondani. Azért a jövő érdekében már
vel véghez vitte, az előké- . most nagyon fontos, hogy
szítő szolgálatokat különös a maga tisztaságában hir-
mértékben egy francia, egy dessük és terjesszük azokat
angol, egy cseh .és egy az eszméket, amelyek a
olasz férfiú teljesítette. 01- nemzeti jogok kölcsönös
vasó közönségünk az egy- biztosítása mellett egyút-
háztörténelemből bizonyára tal a népek testvértessé-
ismeri ezeknek a különbözö gét, a nagy eszmék által
nemzetségbeli. de azért egy történő összekapcsolását
nagy közös célt szolgáló ' szolgálják. Erre nagyon al-
férfiaknak, mint Vald Pe- kalmas a Husz Jánosról
ternek, Vikli] Jánosnak, szóló megemlékezés, amire
Husz Jánosnak és Savo- most különösképen a nagy
narola Jeromosnak neveit. reformátori lelkü vértanú
Az itt kiemelt nagy tény halálának félezredéves év-
azt mutatja, hogy az isteni fordulója szolgáltat alkal-
igazságra és világosságra mat.
való törekvés <:'. különböző lOANNES . HVS' A keresztyén egyház már

ANNO ATATIS''''''nemzeteket egyesíti, meg- ~. az első századokban, külö-
tanítja őket az első nagy ,;' <,-- .".• ,» ..;,.. nösen pedig az V-ík szá-
pünkösdnek nyelvére, a Husz János. zadtól kezdve egyre jobban

nemzeti jogok biztosítása eltávolodott az apostoli kor
mellett is érvényre . tudja juttatni a nagy egyszerű, de benső, az élő hiten és
egyetemes emberies eszméket és isteni szereteten nyugvó keresztyénségétől. -
kapcsolatot hoz létre a különbözö or- Amivé a farizeusok, írástudók és papok
szágok lakosai között. Nagy okulásunkra a próféták vallását tették Izraelben, olyan-
szolgálhat ez különösen napjainkban, ami- ná lett Jézus vallása a középkor fo-
dőn nemcsak latin és szláv fajú s az lyamán. A megváltásról szóló evangé-
emberi hatalmat elvileg is jobban ki- liumot törvénnyá tették, megállapították az
domborító vallású népek törnek annak érdemszerző jóságos cselekedeteket, ame-
a nemzetnek a meggyengítésére, amelyből lyeknek külső betöltésétől tették függővé
az evangéliom világossága az újkorban a az örök üdvösséget. Istennek és Jézusnak
legtisztábban .áradt ki a világba, hanem imádását lassanként háttérbe szorította a
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"ha Luther el nem jött és ki nem ragadott
volna a halál karjaiból."

Mikor Luther 1546 február lS-án Eis-
lebenben meghalt s halálának hire a vá-
lasztófejedelem küldöttje által Melanch-
thonhoz jutott, azonnal közölte a gyász-
hírt a deákokkal s latin jelentésében így
sóhajtott fel: "Oh. eltávozott Izráelnek
szekere és kormányosa, aki a világnak
ezen aggkorában kormányozta az egyházat;
mert nem emberi bölcseség fedezte fel a

bűnöknek bocsánatáról való tant s az Is-
ten szent fiába vetett bizodalmat, hanem
Isten jelentette azt ki ezen ember által,
akit, amint láttuk, maga Isten támasz-
tott."

Így mint életükben, hívek maradtak egy-
máshoz halálukig s ezen é1etfolyásukból
kiszakított néhány kép is mint az igaz
barátság példányképeit állítja elénk. Nevük
s emlékezetük evangelikus egyházunkban
soha sem fog elmúlni. S. Ö.



szenteknek, különösen Máriának imádása; székhelyét Franciaországnak Avignon ne-
az istentisztelet külső szertartássá, a mi- vű városába áttenní, ahol a pápák 1309-t61
sévé lett, amit Jézus valóságos feláldozá- 1377-ig tartózkodtak.· 1378·ban abiborosok
sának tekintettek s amiről azt tanították, a pápaválasztás ügyében két pártra sza-
hogya papi áldás következtében az fu- kadtak; az egyik a római s a másik az
vacsorai kenyér és bor már nem marad avignoni pápaság mellett foglalt állást;
meg többé kenyérnek és bornak, hanem ez utóbbi párt ellenpápát választott s így
átváltozik Jézus Krisztus valóságos testé- egyszerre két pápája lett az egyháznak,
vé és vérévé. A miseáldozatnak különös akik közül az egyik Rómában, a másik
áldásos hatásokat tulajdonítottak; többek pedig Avignonban székelt. Ezen a viszás
között azt, hogya megholtak lelkeit ki- helyzeten az 1409-iki pisai zsinat akart
szabadítja a purgatóriumból ; a szentsé- segíteni; a két pápát letette s egy har-
gek számát hétre emelték s a bűnbocsá- madikat választott, de mindegyik ragasz-
natot a papi feloldozástói tették függővé,. kodott méltóságához s az eredmény az
amit a felesleges jó lett, hogy most há-
cselekedetekről szóló rom pápa (XXIII Já-
tan alapján bizonyos nos, XIII.. Benedek
elégtétel (mint zarán- és XII. Gergely) át-
doklás, alamizsnaa- kozta egymást és
dás, bűnbocsátó cé- egymásnakpárthiveit.
dula stb) ellenében Ilyenformán az egy-
osztogattak. A Szent- háznak minden hive,
írás olvasását a nép- bármely párthoz tar-
nek megtiltották s az tozott is, két pápá-
igehirdetés az egyház- nak az átka alatt ál-
ban háttérbe szorult; lott.
a bibliai szent törté- Ezeket előre kel-
netek helyett jobbára lett bocsátani, hogy
babonás legendákat Husz János reíormá-

tanítottak. Míg az tori .egyéniségét s je-
apostoli kor papi ren- lentőségét megértsük.
det nem ismert, addig -- Vald Péter már a
ez a középkor folya- XII~ikszázadban felis-
mánoly erős mérték- merte, hogy a pápa-
benkifejlődöttés meg- ság hatalmi törekvé-
erösödött, hogy telje- sei s általában a papi-
"en hatalmába haj- rend uralma elnyom-

totta az egyházat. Az ják az evangéliom
egyház élére a ró- Husz bethlehemi kápolnája Prágában. szellemének érvénye-
mai pápa került, akit sülését, azért apostoli
Jézus Krisztus földi helyettesének tekin- i társulatot alapított, melynek tagjai Jézus
tettek. ültek ugyan a pápai széken egyes tanítását a maga tisztaságában hirdették.
kíváló egyéniségek is, de általában világi Viciif Jánost a XIV-ík században ugyan-
hatalmi törekvéseik egyenesen ártalmára csak a pápaság visszaelései indították az
váltak az igazi keresztyénség ügyének, egyházi bajok forrásának a kutatására, a-
amelynek szelgálatára rendeltettek. Igya mit a tiszta evangéliomtói való eltérésben
pápai szék különösen a gyenge s épen- ismert fel. Ö már az egyes hittani téte-
séggel nem megfelelő életű pápák ural- leknek, p. o. az átlényegülés tanának
kodása idején botránykozások okozójáva evangéliom ellenes voltát is felismerte.
lett. - A XIV·ik század eleje, VIlI. Boni- A XV-ik századnak fentebb jellemzett za-
idetus pápa uralkodása óta számítjuk po- varos és botrányos egyházi viszonyai kö-
litikailag a pápaság hanyatlását. Utóda zött Husz Jánosnak jutott a feladat,
már kénytelen volt Rómát elhagyni és hogy a valódi keresztyén egyháznak, mint
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az Úr választottjai közösségének nevében
a pápaság ellen felemelje. tiltakozó sza-
vát. E kíváló férfiúnak főbb életrajzi ada-
tait, működését, megrázó halálát a követ-
kezőkben ismertetjük.

Husz János' Csehországnak Huszinec
nevü falujában született. Születésének évét
egészen pontosan megállapítani nem tud-
juk, csak annyit mondhatunk, hogy az
1360-as évek táján jött a világra. Élethi -
vatásul a papi pályát választotta; tanul-
mányait a prágai egyetemen végezte, ahol
tanárrá s 1402-ben már az egyetem rekto-
rává lett. Belső élete kisebb arányokban

ket Viklif kifogásolt, de ez utóbbinak ha-
tása alatt annál erélyesebben. bátrabban
és .fáradhatlanabbul foglalt állást azokban
a kérdésekben, amelyeknek evangéliom-
szerű megoldása az egész egyház erkölcsi
súlyának emelése érdekében már annyira
kívánatos volt. Hit- és erkölcs dolgában
szabályozó tekintélynek. a Szentírást fo-
gadta el; az apostoli hitvallás értelmében
vett katholikus, - az az egyetémes egyház-
tagjainak nem azokat tekintette, akiket a
papság külső állapotuk és cselekedeteik
alapján megjelölt, hanem azokat, akiket
az Ur belső hitük és Istennek tetsző éle-

Husz a konstancí zsinat előtt.

hasonlított a nagy Auqustinusehoz, aki e tük alapján kiválasztott. Az egyház egye-
világ fiából vált az Úr kegyelme folytán düií fejének Jézus Krísztust fogadta el s
Isten emberévé, Ez a változás akkor ment a pápát Antikrisztusnak, Jézus ellenségé-
végbe lelkében, amidőn 1402-ben a prágai nek tekintette. Az úrvacsorának kétszín
Bethlehemkápolna . lelkészi tisztét bizták alatt való kíszclgáltatását helyeselte. A
reá. A megtért ember hatalmas erővel és I pápa nemzetközi hatalma és kényuralma
eredménnyel hirdette a hünbánatot. Ebben alól való Ielszabadítással kapcsolatban
az időben ismerkedett meg Vikli] iratai val, Husz egyúttal a nemzeti jogokért is küz - ,
amely körülmény elhatározó befolyást dött, amiket helyes mederbe igazán csak
gyakorolt a világtól Isten Ielé . fordult I az egyetemes ember jogokat biztosító
lelki életére. - evangéliomi vallási eszme tud juttatni.

Husz János mint reformátor ugyan. az A prágai érsek Husz Jánost evangéli-
evangéliom ellenes tanok megtámadásában'j omszerű tanításai míatt eltiltotta a Beth-
nem jutott el mindazon részletekig, ami- lehem-kápolnában való prédikálástól, majd

,
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Huszt a máglyához kisérik.

.-

Husz a vesztőhelyen.
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XXIII. János pápával együtt átokkal sUJ- nak le s a visszaélések végső okát szün-
totta .: A pápa majd egy második átokbullát tessék meg, a zsinat hallani sem akart.
is adott ki ellene s egyúttal maga elé idézte, Az egyház érdekében igazi orvosló mun-
Husz azonban nem jelent meg s a pápától kát akkor végeztek volna, ha a zsinat el-
Istenhez és Krisztushoz appellált. Prága fogadja Husz elveit, de most még azok
városát kénytelen volt ugyan elhagyni, is ellene fordultak, akik előbb a pápaság
de az általa hirdetett igazsághoz hű maradt. botrányainak megszüntetését sürgették.

Husz Jánost sok üldöztetés után végre 1415. jún. 5-től 8-ig hallgatta ki a zsinat
a Konstanc vá- Hasz Jánost,
rosába egybe hí- jún. 24-én köny-
vott zsinat elé veit elégették.

idézték. Zsig- Július 6-ikán ve-
mond ném et zették utoljára a

császár és ma- zsinat színe elé.
gyar kírály Itt Husz János

ugyan biztosító hivatkozott arra,
levelet adott ne- hogya zsinat
ki, de azért le- :tulajdonképen ~

tartóztattak: , mag'ának:fJézus-
előbb a domíní- 'ls f. nak cselekedeteit
kánus: kolostor és tanítását ítéli
egyik zúgszobá -tévely nek ; utalt
jába zárták, majd arra, hogy kirá-
börtönbe vetet- lyi levél biztosí-
ték, láncra ver- totta szabadsá-
ték, később a gát s a régi elbe-
ferencrendi ko- szélés szerint ek-
lostorba vitték, kor Zsigmondra
hol kihallgatták. tekintett~ki el-
1414 november pírult, de nem
havától 1415 [ú- szólt semmit. '-
lius elejéig tar- Husz állhatato-
tott, mire a zsí- san megmaradt
nat Husz:ügyét tanítása mellett
elintézte. s a zsinat mint

lA konstanci eretneket elítél-
.zsinatot reform-te és kiadta a

zsinatnak ter- világi hatóság-
vezték, mely az nak. A nagy hit- ..

egyháznak fő- valló erre térdre
ben és tagokban borult és ellen-
való reformálá- ségeiért imád ko-
.sát, az egyházi zott. Husz fejére
.szakadás meg - eretnek süveget

.. t té 'tt" t "Ime, az eretnek 1" t tt k kiki.szun e ese uz e ee, 1 iser-
,ki céljául. XIII. ték a vesztő-
Benedeket és XXIII. Jánost, ki kocsís- i helyre. A máglya felé vezető úton ál-
'nak öltözve menekült Konstancból, le- '['landóan imádkozott s ezt énekelte: "Krisz-
tette, XII. Gergely pedig maga mon- tus, az élő Isten fia, könyörülj rajtam".
dott le, később V. Márton személyében új, A vesztőhelyen karóhoz kötötték, tüzelő
pápát választottak. Igy a pápai hatalomj fát raktak köréje, azt meggyújtották s
egységét visszaállították ugyan, de arról, az Ur választottja rövid idő múlva a
hogy az egyházi bajok gyökeréig hatolja-j lángok között lehelte ki nemes lelkét.
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Egy év múlva kivégezték Husz barátját, i koztak, részint pedig a herrnhuti testvér
Prágai Jeromost is. i íelekezetet alkották. Magyarországon is

Husz kivégeztetése a cseheket felkelés- voltak husziták s jelentékeny szerep jutott
re indította Zsigmond ellen; kitört a huszita itt nekik a reformáció előkészítésében.
háboru.Eleinte sikerrel küzdöttek; végre Prágában újabban emlékszobor hirdeti Husz:
azonban túlnyomó részük megadta magát; János nagyságát ezzel a felírattai : "Az:,
megelégedtek a kehely használatával, majd én beszédem lélek é1s.igazság." - Husz
pedig beolvadtak a róm. kath. egyházba. János emlékét méltóbban nem ünnepel-
Az u. n. taboríták párt ja hfr maradt hetjük meg, mint azzal a munkával, mely-
Husz János elveihez s a reformáció ide- nek célja az evangéliom szellemének és
jén részint az evangélikusokhoz csatla-l igazságának terjesztése a világon.

H.L..

Imádsáq.
(Mutatványa háború koltés zetebcl.)

Magyarok Istene, Hozzád száll fohászunk:
Óvdmeg nemzetünket, óvd meg szép országunk!
Ezer esztendeig, ezer bajban védted,
Ne hagyd el mostan sem a Te magyar néped.
Vad ellen ütött ránk északon és délen,
Most dől el: nemzeted pusztuljon vagy éljen?

Ágyú dörejeben imát rebeg ajkunk:
Magyarok Istene, könyörülj meg rajtunk!

Magyarok Istene! akit ugy imádunk,
Minden áldásoddal áldd meg ősz 'kírályunk ,
Harci dicsőségnek diadalsugára
Égi babért fonjón dicső homlokára.
Élte alkonyán; ki úgy vágy ta a békét,
Világok harcában győzni lássa népét!

Ágyúk dörejében Tégedet óhajtunk:
Magyarok Istene, könyörülj meg rajtunk!

Magyárok Istene, áldd me _ egyverünket,
Sujtoló karoddal sujtsd If ( .enünket,
Most folyik a nagy harc, s folyik néped vére,
Seregünknek, Hadur, ó légy a vezére!
Melletted harcoltak egykoron az ősök '. ,
S akik, most harcolnak, egytől-egyig hősök.

Ágyú dörejében Neked térdet hajtunk:
Magyarok Istene, könyörülj meg rajtunk r

Magyárok Istene, vezesd e viadaIt,
Ádáz ellenségen arassunk diadalt!
Fiainknak adjál lelki erősséget,
Küzdő oroszlánnak harci dicsőséget!
Bűnhődő multunkra virradjon meg végre:
Hogy büszkék legyünk a dicső magyar névre R

Ágyú dörgésében Tehozzád sóhaj tunk :
Könyörülő Isten, könyörülj meg rajtunk!

Hevesi József



A háború allegóriája. - Kutzer eredeti rajza után.

A világháború nevezetes eseményei írásban és képber
Az első esztendő története 1914július havától 1915 augusztus haváig.

1. Fekete felhők. nem, pusztán trónörökösünk élete, nane
egyenesen monarchiánk területi épsés

Derült, felhőtlen, szép nap volt 1914 [ú- ellen. Ennek a mozgalomnak a fő fész1
nius 28-ika, az az emlékezetessé vált va- a szerb Narodna Obrana nevű egyesül
sárnap, mégis ekkor tornyosultak a leg- volt, melynek vezetői a szerb hívatak
sötétebb viharfellegek a népek és nemze- életben tekintelyes állásokat töltöttek b
tek aggódó feje fölé! A szerajevói merény- Sőt olyan szálakra is - bukkantak, melys
let azonban, mely Ferenc Ferdinánd trón- felvezettek egészen a szerb tróníg, amel
örökösünket és nejét Zsófia hercegnőt mögött pedig mint a szerb álmok ébres:
életétől fosztotta meg, már maga is csak tője, Oroszország állott.
olyan okozat volt, mely mögött nem csak Mindezeknek tudatában kormányunk abt
néhány éretlen szerb nemzetiségű diák- a kényszerhelyzetbe jutott, hogy a szer:
gyerek rajongása, nem is pusztán csak a jevói merénylet és az azzal összefüggé:
megnagyobbodott, de ezért még mindíg csak ben levő dolgok ügyében a szerb ko
kicsiny Szerbia nagyzási hóbortja, hanem mányt kellett kérdőre vonnia.
sokkal nagyobb hatalmasságok világuralmi Ez meg is történt. Az osztrák-magyl
vágya, sötét féltékenysége és irigysége" monarchia külügyi kormányzata nevébe
állott. Ez okozta, bogy Princip Gaurillo re- báró Giesl Vladimir szerbiai nagykövi
volverének elcsattanása egy, a világtörté- tünk 1914 július 23-ikán este hat órakc
nelemben példátlan, rettenetes világháború- a szerb külügyminisztériumban a Pasic
nak az első lövésévé vált. miniszterelnököt távollétében helyettesit

A hivatalos vizsgálat ugyanis kiderítette, Pacsu pénzügyminiszter kezeihez egy jeg~
hogy egy nagy szerb összeesküvés tört zéket adott át, amit határozott és alkudr



zást kizáró tartalmá-
nál fogva közönsége-
sen nultimátum"-nak
neveznek. A monar-
chia jegyzéke beve-
zetésében kiemeli azt,
llogy a szerb kormány
azt az 1909-ik évi
igéretét, mely szerint
tiltakozó álláspontját
Bosznia - Hercegovina
annexíója miatt fel-'
adja és Ausztria-Ma-
gyarországgal jó vi-
szonyban kíván élni,

nem tartotta meg;
rnert tétlenül tűrte,
.hogy különböző egye-
sületek, katonatisztek
és állami hivatalno-
kok a monarchiánk
ellen irányuló mozgal-
rnakban részt vegye-
nek. A jegyzék a vizs-
gálat adataibql közli,

hogy a szerajevói 1. Ferencz József.

II. Vilmos,

merénylők vallomása
szerint az orgyilkos-
ságotBelgrádban szer-
vezték, a fegyvere-
ket és a bombákat a

, Narodna Obrana nevü
szerb egyesületbe

tartozó tisztektől és
hivatalnokoktói kap-
ták.

Ezek alapján a mo-
narchia a szerb kor-
mánytól egy ünnepé-
lyes nyilatkozat köz-

zetételét követelte,
mely szerint a szerb
királyí kormány elítéli
az Ausztria és Ma-
gyárország ellen irá-
nyuló üzelmeket, őszin
tén fájlalja ezeknek
gyászos következmé-

nyeit s azt, hogy
szerb tisztek es hiva-
talnokok 'is részt vet-
tek ebben a mozga-

A mi szövetségünk fejei'
V. Mohammed.
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lomb an és figyelmezteti a szerb királyság
egész lakosságát arra, hogy a legnagyobb
szigorral fog eljárni mindazok ellen. akik
az Ausztria és Magyarország ellen irányuló
üzelmekben részesek lennének. A jegyzék
még azt is kívánta, hogy a szerb kormány
azonnaloszlassa fel a "Narodna Obrana=-t
.s míndazokat az egyesületeket, amelyeknek
munkássága a monarchia ellen- irányul;
távolítsa el a hadseregből és állami hiva-
talokból azokat az egyéneket, kik része-
sek a monarchia elleni gyülölet szításában,
akadályozza meg," hogy. az iskolákban és
a sajtóban Ausztria és Magyarország
ellen izgassanak ; indítson vizsgálatot ~a
szerajevói merényletnek szerb területen
levő részesei ellen s ebben a nyomozás-
ban vegye igénybe a császári és királyi
kormány hatósági szerveit s általában fo-
gadja el monarchiánk közremüködését az
Ausztria-Magyarország területí épsége ellen
irányult mozgalom elfojtására; sürgősen fo-
gassa el az összeesküvés két főrészesét,
Tankosics Volja őrnagy ot és az állítólagos
Ciganovic Mildn szerb állami alkalmazot-
tat; büntesse meg azokat a határőröket,
akik segítettek a merénylőknek a határ
átlépéseben s végül adjon magyarázatot
előkelő szerb hivatalnokok ellenséges
hangú nyilatkozataiért, melyeket a szera-
jevói merénylet után tettek.

A monarchía jegyzéke a válasz adásra
negyvennyolc órai időt adott. A kiszabott
időnek utolsó órájában július 25-ikén,
szombaton este 3/46 órakor meg is jelent
Pasics szerb miniszterelnök a belgrádi
nagykövetünképületében s átadta Giesl
báró .nagykövetnek a szerb kormány vá-
laszát. Giesl báró azonnal átol vasta a vá-
laszt és megállapította, hogy annak tar-
talma nem megfelelő, mert néhány köve-
telést ugyan látszólag hajlandó teljesíteni,
de a lényeges pontokat mellőzi. Nagykö-
vetünk azonnal be is jelentette a szerb
miniszterelnöknek a Ldiplomaciai viszony
megszakítását. Pasics erre eltávozott; Giesl
báró pedig a fontos iratokat elégette, le-
pecsételte a követség épületét, azután
családjával s á követség személyzetévei
a pályaudvarra hajtatott, hogy mint a mo-
narchia képviselője elhagyja a királygyil-
kosok és bombavetők földjét.

II. A vihar kitörése.
Szerbia ki nem elégítő válaszával a

kocka el volt vetve. A monarchia alkudo-
zásokba nem bocsátkozhatott bele vala-
mint a háztulajdonos sem alkudozik a tet-
tenért gyujtogatóval, akíröl biztosan tudja
azt. hogy ha ma elereszti, úgy holnap ujra
csak eljön, hogy lángra lobbantsa a házat.
Ezt a gyujtogató gyerkőcöt, ki a tüzcsó-
vát előbb kapta fel, mint sem azt a ha-
talmas megbízók titokban várták, még ak-
kor sem lett volna szabad elereszteni ha
mindent megigér. De igéretet sem tett,
mert a hatalmas Oroszország mindjárt a
háta mögé állott. Mindezen kényszerítő kö-
rülmények hatása alatt Ö felsége július
26-ikán a részleges mozgósítást elrendelte
július 28-ikán pedig a külügyminiszteriu~
útján a szerb királyi kormányhoz francia
nyelven hadüzenetet küldött, s ugyanak-
kor egy kiáltványt. manifesztumot intézett
a nemzethez. Ősz kírályunknak eme ne-
vezetes iratát mint a mostani nagy világ-
történeti idők egyik legjellemzöbb okmá-
nyát Naptárunkban szószerínt ' megörökít-
jük. A király szózata a következő:

Népeimhez!
Leghőbb vágyam volt, hogy az Iste~ 'kegyelmé-

ből 'még hátralé ő éveimet a béke műveinek szen-
telhessem és népelmét a háború áldozataitól és
terheitől megóvhassam.

A Gondviselés másként határozott.
Egy gyűlölettel telt ellenség üzelmei kénysze-

rítenek, hogy a béke hosszú esztendei után kardot
ragadjak a monarchiám becsületének védelmére,
tekintélyének és területi épségének biztosságára.

A szerb királyság, melyet állami létének első
'kezdetétől fogva egészen a legujabb időkig úgy
elődeim, mint Én is támogatásban és segítségben
részesítettünk. gyorsan felejtő hálátlanság gal már
évekkel ezelőtt az Ausztria és Magyarország ellen
való ellenségeskedés útjára lépett. I

Az a rendelkezésem, amellyel Boszniában és
Hercegovinában teljesített három évtizedes áldásos
békemunka után ezekre az országokra kíterjesztet-
tem uralkodói jogomat, Szerbiában a féktelen szen-
vedelem és elkeseredett gyűlölet kitörésével fogad-
tatott, holott ez ország jogait semmi tekintetben
nem sértette. Kormányom akkor az erősebbnek
szép jogával élve, a végletekig vitte elnézését és
engedékenységét, csak csapatainak a békeletszámra
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lesz állítását és azt az igéretet kívánta Szer,
biától, hogy a jövőben a béke és a barátság út-
ján fog járni.

Amidőn két évvel ezelőtt a török birodalommal
állt harcban Szerbia, kormányom ugyan csák a mér-
séklet szellemétől vezettetve, a monarchía legfon-
tosabb életföltételeinek megóvására szorítkozott.
Első sorban ennek a magatartásnak köszönhette
Szerbia a háborÜ céljának elérését. .,

Nem teljesült az a reménységem, hogy li szerb
királyság méltányolni fogja kormányomnak hosszú
tűrését és békeszeretetét és be fogja szavát váltani.

Mindig magasabb hullámokat vet az Ellenem és
Házam ellen érzett gyűlölet. Mindig leplezetleneb-
bül lép előtérbe az a törekvés, amely Ausztria és
Magyarországgal elválaszthatatlanul egybetartozó
területek elszakítására irányul.

A·határon bűnös áramlat csap át, amely a mo-
narchia délkeleti részén az állami rend alapjainak
megingatására, a népnek, amelyről olyan atyai
szeretettel gondoskodom, az uralkodóház és a haza
iránti hűségtől való eltántorítására és a felnövő if-
júság félrevezetésére s az őrület és a hazaárulás
bűnös, tetteire való fölizgatására irányul. Gyilkos
merényleteknek egész sorozata s egy tervszerűen
szőtt és keresztülvitt összeesküvés, melynek bor-
zasztó sikere szíven talált Engemet és hű népei-
met: ime, ezek messzelátható véres nyomai a
Szerbiából munkába vett és vezetett titkos üzel-
meknek,

Ezt a tűrhetetlen aknamunkát meg kell állítani,
Szerbia ezen folytonos kihívásának véget kell vetni,
ha sértetlenül fönn akarjuk tartani monarchiám
méltóságát és becsületét, ha a folytonos megráz-
kódtatásoktól meg akarjuk óvni annak állami, gaz-
dasági és katonai fejlődését.

Hiába tett kormányom még egy utolsó kisérle-
tet, hogy békés eszközzel érje el ezt a célt s ko-
moly figyelmeztetéssei megfordulásra birja Szerbiát.

Szerbia visszautasította kormányomnak mérsé-
kelt és igazságos kivánságait és megtagadta azon
kötelességek teljesítését, amelyek népek és álla-
mok békés együttélésének természetes és szük-
séges alapjai.

Fegyveres erővel kell tehát államaim számára
a belső nyugalom és az állandó külső béke nélkü-
lözhetetlen biztosítékait megszereznem.

Ebben a komoly órában tudatában vagyok elha-
tározásom egész horderejének s a Mindenható
előtti felelőségnek.

Míndent megfontoltam és meggondoltam.
Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára.
Bizom népeimben, akik minden viharban híven

és egyesülten sereglettek míndíg trónom kőré s
hazájuk becsületéért, nagyságáért és hatalmáért
a legsúlyosabb áldozatokra is mindíg készen állottak.

. Bízom Ausztriának lés Magyarországnak önfel-
áldozó lelkesültséggel telt vitéz hadseregében. És
bízom a Mindenhatóban, hogy fegyvereimnek adja .
a győzelmet,

Kelt Bad-Ischlben, 1914. julius 28-án.

Ferenc József s. k.
Tisza István gr. s. k.
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*
Ami a hadüzenet után következett, az

örökkétartó bizonyságlevele lesz a ma-
gyar nemzet nagykorúságának, erkölcsi
fensőbbségének, megbízhatóságának és ere-
jének. .Ezt a történelem által megpecsételt
levelet még fel fogjuk mutatni, ha annak
kézzel fogható bizonyításáról lesz szó,
hogy a magyar nemzeti jogok teljes biz-
tosítása nemcsak, hogy nem veszedelme,
hanem összetartó ereje, biztosítéka a mo-
narchía fennmaradásának. Ezek a nagy
nehéz idők mutatták meg, hogy e komoly
órákban ismét nagy tud lenni a magyar.
A megelőző idők szomorú viszonyai kö-
zött magunk sem hittük volna, hogy a
testvérharc, pártoskodás után az egyetér-
tésnek és egységnek, az önzés és önkény
kora után oly hirtelen az önfeláldozásnak,
áldozatrakészségnek és önfegyelemnek oly
gyönyörű példáival fogunk találkozni. A
magyar nemzet fenségesen szép maga-
tartása mindenek előtt az országgyűlésen
tükröződött vissza. Az előző sajnálatos
parlamenti események keserűségeinek sze-
mélyes érzelmeit háttérbe szorította most
jobbról és balról mindenki. Az összes fel-
szólalások lényege, fő tartalma, irányító
elve a régi intelem volt: "a haza min-
den előtt. (( Ugyanilyen egységes magatar-
tást tanusított a magyar társadalom mín-
den rétege. A különböző társadalmi osztá-
lyokat áthatotta az a tudat, hogy itt a
magyar nemzet léte, vagy nem léte forog
kockán; a túlnyomó többség teljesen áté-
rezte, hogy ennek a háborúnak nem mi
vagyunk az okai, hanem azt úgy kény-
szerítették ránk. Ez magyarázza meg azt
a határtalan lelkesedést, amellyel vitéz
katonáink a mozgósítás idején a hadbavo-
nultak. Az itthon maradottak nagy tömege
is megértette mindjárt ~ vihar kitörése



Idején, hogy a haza védelme nem csak a
űzvonalban, hanem éppen úgy idehaza is
olyile Az egyesek, a hatóságok, a jóté-

kony egyesületek vállvetve fogtak hozzá
a hadbavonultak szegénysorsú , családtag-
jainak segélyezése, a sebesült katonák
ügyének felkarolása, gondozása terén a
nemes munkához. Evangélikus egyházunk
iS hamarosa~ felismerte a háború által e16-

háború idején esténként külön. istentiszte-
letet tartott.

Minthogy a krónikás főkötelessége az
elfogulatlan tárgyilagosság, nem hallgat-
hatjuk el azt sem, hogy' .bízony szórvá-
nyosan a háború folyamán egyes sajná-
latos jelenségek is felütötték fejüket; a
háború hiénái is előbujtak .oduikból azok-
ban a sötét alakokban, akik a nemzet vál-

Eethmann-Hollweg, bir. kancell~r. Bül<:w herceg, római nagykövet.
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Híndenburg tábornagy.

Falkenhayn, vezér kari főnök. Mackensen tábornok Emmich tábornok, a lüttichi hős.
A világháborúban nevezetesebb szerepet vivő német államférfiak és hadvezérek.

idézett viszonyok .között magasztos feta- ságos helyzetét gonosz eszközökkel pusz-
datát. Egymásután jelentek meg a hadba- tán csak a saját' anyagi telhetetlenségük
vonult és sebesült katonák számára kia- és kapzsíságuk érdekében akarták kíak-
dottimádságos könyvek, ünnepi elmélke- názni. A megbizhatatlanság és egyéb ví-
dések s áhítatossági füzetek; mozgalom szásságok míatt is lesz még li háború
indult meg a megsebesült hítsorsosaínknak után majd elszámolni való. Ezek a szo-
építő irányú iratokkal, könyvekkel való morú jelenségek azonban a túlnyomó több-
ellátása érdekében; több gyülekezetünk a ségnek hazafias .és fennkölt magatartásá-



, .

val szemben csak oly szórványosan for-
dultak elő, hogy a kifejtett sok erénnyel
és .nemes tettel viszonyban nem,' voltak
oly súlyosak, hogya siker mérlegének
mutatóját e soroknak megírásáigvesz-
.fünkre billentsek. _

A magyar nemzet egészének szép ha-
zafias .magatartásáért :Ö felsége a kirá}y

ményekkel eltelt en, örömmel, ItÚkesedés~e~i'....·..•."'.és szeretettel fogadta. .
Ill. A főuűnösök előlépnek. .,

A Szerbiának küldött ultimátum és az:
azt követő hadüzenet után csakhamar ki-]
tűnt, hogy hol rejtőzködnek a Iőbünösök,
akiket il példátlanulrettenetes világháború

Az elíridulás. A visszatérés.

mindjárt a mozgósítás elején legmagasabb kítöréséért a felelősség elsősorban terhel.
elismerésének adott kifejezést s hálás' kö- A hálót ugyan monarchiánk ellen a· kís
szönetének tolmácsolásával Károly: Ferenc Szerbia vetette ki, de azt titokban, ké,p-·
József trónörököst bízta meg, aki nejével mutató módon barátságot színlelve már
Zifa főhercegasszonnyal együtt augusztus régi idő óta más nagyhatalmasságok, u.
z-íkán érkezett Budapestre. A király Üd- m. Oroszország, Franciaország és Anglia
vözletét hozó trónörökös párt a főváross szötték. Céljuk nyilvánvaló voU: . az Osz-
általában a magyar nemzet a legszebb re- trák-magyar monarchiának, vele együtt.

"



G.

Az ellenséges államok fejei.

1. II. Miklós orosz cár.
;l. V. György 'angol király.
3. 1IJ. Viktor Emanuel olasz ki-

rály.
4. Pomcare francia köztársasági

elnök. .
5. Péter szerb király.
6. 1. Miklós montenegróí király.
7. Albert belga király.
8. Poshihito japán császár.

7.

"U.

5.

8.



tehát édes hazánknak teljes feldarabolás a, mas en tente államai akarták; ők töreked-
eltörlése a föld szinéről és a munkájával tek a monarchia megsemmisítésére és Né-
szorgalmával hatalmassá lett Németország- metország meggyengítésére. Alattomos
nak meggyöngítése. A két első helyen mesterkedésükkel azonban arra törekedtek,
említett ország fellépése és követelése hogy a világ előtt mégis úgy tűnjék fel
emberi szempontból tekintve még csak a dolog, mintha Németország és a monar-
érthető. Oroszország régi vágya meleg chia lenne a kihívó, a támadó fél. Azt a
tengeri kikötö megszerzése, Konstantiná- körülményt p. o., hogy Németország ten-
poly elfoglalása s a Bosporus és. a Darda- geri kereskedelmének védelmére haditen-
nellák birtokba vétele, a szláv uralom ki- gerészetét fejlesztette és gondoskodott
terjesztése nyugatra. Mindezeket a célokat arról, hogy megtámadás esetén szárazföl-
pedig a monarchíánk feldarabolása s a dön is erős legyen, az angolok arra hasz-
német hatalom meggyöngítése utján vélte nálták fel, hogy Németországot mint az
elérhetőnek. Franciaországot a bosszúállás európai béke veszélyeztetőjét tüntessek
és Elzász-Lotharingia visszaszerzésének fel, melynek katonai erejét azért össze
a gondolata vezette. Csak Angliának nem kell zúzni. Valami elfogadható és tulaj-
volt még emberileg elfogadhatp ürügye donképeni céljukat leplező ürügyre volt
sem. Itt az Irigységnek, tcapzsíságnak, a csak szükség. Ezt meg is találták Európa
féktelen önzésnek, a rideg és kegyetlen tüzfészkében, a Balkánon. Szerbia jól tudta,
számítás nak valóságos sátáni erői szere- hogy az en tente államai mire törekszenek,
peltek. Anglia már évek, óta féltékenyen azért nyel t bátorságot arra, hogy a mo-
szemlélte a német tudás és munka, szor- narchíánkkal kikezdjen. Viszont az ellensé-
galom és megbízhatóság, alaposság és be- ges indulatú nagyhatalmak várva várták
csületesség gyümölcseit, különösen bán- azt az, alkalmat, amidőn monarchiánk a
totta az, hogy Németországnak élénk ke- kis izgató val szemben kénytelen lesz fel-
reskedelmí összeköttetése van kelet felé, lépni, mert ezt arra magyarázhatják, hogy
és hogy Németországnak még gyarmatai ime a monarchia a Balkánon jogosulatlan
is vannak. A helyett tehát, hogy a nemes befolyásra törekszik, ott hódítani akar s
versenyt választotta volna, minden törek- ezzel megrontja az európai egyensúlyt. A
vése oda írányult, hogy Németországot terv ugyan nem sikerült egészen úgy,
megfojtsa. - Anglia államférfiai a nyílt amint ezt a finom külsejü, de ravasz lelkű
szinen a, ,békebarát és a gonosztetten államférfiak kieszelték. Szerbia a kihivó
megbotránkozó erényhős álarcában léptek szerepét saját egyéniségének megfelelően,
fel, a világtörténelem szinpadának falai amúgy balkáni módra játszotta el. Külö-
mögött pedig már ugyanakkor titokban nösen az erkölcs álarcába öltözött Anglí-
összejátszottak monarchíánknak és Né- ának volt kellemetlen az, hogy a világ
rnetországriak Iellenségeivel, rejtett módon előtt kénytelen egy gyékényen árulni a
jó előrerendezték ajövő nagy háborújának bombavető, gyilkos nemzetséggel, de nyelt
véres szinjátékát, fortélyos diplomaciával egyet s most már nyiltan ment tovább a
kíosztották ~a szerepeket, hogy 'a parázs- gyülöletnek eddig rejtegetett útján s bele
ból idegen' államokkal kapartassák ki Ang- kergette a népeket a világháború rettene-
lia számára. a gesztenyét. Anglia ügyes tes örvényébe.' Nyílvánvaló ugyanis az.
mesterkedés ére eléggé jellemző az az egy 'hogy Anglia a vllágháborút, vagy legalább
adat, hogy mi jámborok azt hittük: ha is annak oly nagy' arányúvá növekedését
Oroszország megmozdul, természetes ellen- megakadályozhatta volna. De nem tette,
fele Japán \ mindjárt hátba támadja;... amiért még felélnfe kell a világtörténelem
es 'Oroszország megmozdult, Japán pedig ítélöszéke előtt." ,
karját halálos ellenségének nyujtotta Midőn monarchfánk Szerbla ellen fellé-
s öklét mi ellenünk emelte fel s azt a pett, kijelentette, hogy nem területhódítási
Németországot kezdte fojtogatni, amelynek vágy vezérli, hanem egyedüli célja Szer-
rohamos haladását, műveltségét köszön- bia megfékezése, annak megakadályozása,
hette. Ime ilyen ügyes volt az angol kéz hogy akis ország ne veszélyeztethesse

A történelem itélőszéke előtt már most örökösen a dunai nagyhatalom békéjét és
. nyilván való, hogy anagy háborút a hár-I biztonságát. Az ellenséges nagy hatalmak



EllenségeInk főbb államférfiai és hadvezérei.
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Grey, angol külügymíniszter. Sasonoff, orosz külügyminiszter.

Salandra, olasz míníszterelnök. Freneh. angol hadvezér.

Miklós nagyherceg, orosz hadv. Cadorna, olasz hadvezér.

Pasics, szerb mínisztereln.

Joffre, francia hadvezér.

Putnik, szerb hadvezér.
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azonban ezt a k-ijelentést semmibe sem: ürügyek alatt egyelőre háttérbe vonult,
vették s ahelyett. hogy megdorgálták I kijelentette semlegességét, de csak azért,
volna Szerbiát a bűnös eszközök haszná- I hogy időt nyerj en és felkészülhessen e]-
lata miatt s intették volna, hogy most leriünk. Evvel a rút támadással szemben
már csak maradjon nyugodtan az amúgy kezdettől fogva mlndvégig annál fénye-
i" kitágult bőrében s ezzel megakadályoz, sebben ragyogott Németország szövetségi
ták volna a háborút: összeölelkeztek vele hűsége.
s kiléptek a világ elé mint az orgyilkos-
ság országának védelmezői és cinkostár-
sai. Egy: darabig még Oroszország -is j át-
szotta a békebarátot, de azt csak, azért
tette, hogy időt nyerjen a titokban már
megkezdett -mozgósítás gyorsabb befeje-
zésére. E miatt most már királyunk kény-

IV. A hadak útján.
A következőkben nem lehet feladatunk

a mostani nagy hadviselés történetének
részletes és behatá leírása; ez még nem
is lehetséges. hisz a leglényegesebb ada-
tok, magyarázó okok még a hadvezetés

,
Sörös hordók, mint mozgó fedezékek.

telen volt július hó 31-én elrendelni az érdekében rejtve vannak; azért a követ-
egész haderő általános mozgósítását, II. kezőkben csak a nevezetesebb események
Vilmos nemet császár szintén kényszer és tények kiemelésével, jellemzésével, az
alatt augusztus 2-ikán hadat üzent Orosz- eddigi lényeges eredmények megállapítá-
országnak. Ezt követték azután 'augusztus sával örökítjük meg Naptárunkban nagy
4-én a Németországhoz intézett francia és védekező hadjáratunk emlékezetét.
angol hadüzenetek s augusztus ő-én a mi I . •
hadüzenetünk Oroszországnak és Monte- I 1. Hadjáratunk Szerbia ellen.
negró hadüzenete ellenünk Igy megkez- A háború tulajdonképen Szerbia miatt
dődött a huszadik század nagyratartott indult meg, a Szerbia ellen vezetett had-
műveltségének nagyobb dicsőségére a bor- járat mégis csak mellékes jelentőségűvé
zalmaknak olyan sorozata, aminőhöz ha- vált; a diplomaeia és a hadvezetés ugyanis
sonlót a világ még nem látott, mindjárt tisztában volt azzal, hogy ügyünk

Olaszország, a mi szövetségesünk hamis Szerbiával szemben is a szerint dől el,
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arnint monarchiánknak és Németországnak I nem lépett fel mindjárt erős támadással
"Véglegeshadihelyzete az ellenséges nagy- Szerbia ellen. .
l1~talmak ellenéb~n kialakul. R.a ugyanis I A nagy ~őzönség persze mást :Várt.,Fo-
kenytelenek lennenk Oroszorszag akarata galmat elore ennek a nagy. haborunak
előtt meghajolni, akkor az sem használna, arányairól, erőviszonyairól nem alkothat-
ha Szerbiát teljesen le is igáztuk vOlna'l' tunk. Azt hittük, hogy egy kettőre bevo-
Azért hadvezetőségünk kezdetben csak nulunk Belgrádba, Nisig meg sem állunk
arra törekedett, hogy Szerbia haderejét I s egy, pár hét alatt lábaink előtt hever

Erdei harc Szerbiában.

Okos Gyula öcsényi ref. lelkész,
"a lövészárok papja".

Dobay Antal, mármarossz ígetí ret.' kol-
legiumi. nyug. igazgató, aki a po lgár-
mester helyett az oroszokat fogadta Már-
marossziget elfoglalásakor s bátorszívű-

ségérőt tett tanúságot.

meggyöngítse és ez ne legyen képes- na-\ egész Szerbia. A belgrádi vár bombázása-
gyobb támadó erő kifejtésére. Teljes erő- ról ugyan jöttek már hírek, de a várva
vel már azért sem léphettünk fel mindjárt várt benyomulás Szerbiába még mindíg
kezdetben Szerbia ellen, mert nem tudhat- késett. Végre augusztus 14-ikén megér-
tuk, hogy minő erővel képes támadni már kezett a hadvezetőség jelentése, mely így
eleinte Oroszország. A nagy protektor lé- szólt: .. Csapataink ma több ponton bevo-
péseit figyelte előbb a hadvezetőség, azért I nultak Szerbiába és az ottani ellenséges



A hires Timok-divizió beleszorítása a Szavába.

erőket visszavetették. Csapataínk Vala-\ ból. Minthogy hadseregünk visszavonulása
mennyi akciója sikeres volt. Sabác birto- után Sabác további megtartása még fölös-
kunkban van 1" Ennek a régebben Magvar-Heges véráldozatba került volna, az itt el-
országhoz tartozó városnak elfoglalása I helyezett őrség szintén parancsot kapot
rengeteg véráldozatba került. Szerbiát a szlavóniai partra való visszavonulásra,
ugyanis nem csak a sorkatonaság védel- ami augusztus 23-ikán éjjel meg is történt.
mezte, hanem harcolt ott ellenünk a ra- Visszavonulásunk után a szerbek az
vaszságnak minden eszközével, puskával, hitték, hogy most már ök következnek,

, pisztollyal, kézi-bombával, kútmérgezéssel azért a boszniai határ délkeleti részén most
gyermek, asszony, öreg. A komitácsik tán már ök léptek fel 'támadólag, de Visegrád
több gondot okozták, mínt a rendes ka- és Rudó között augusztus 20. és 21-
tonaság. A Szaván való átkelés után csa- íkén visszavetettük őket. A novibazári
pataink Bosznia felől a Drinán át is be- sandsákba is bevonultak' csapataink és
nyomultak Szerbiába és Loznica és Ljes- Plevljet és Pribojt elfoglalták. Orosz uta-

nica közelében megverték a szetheket és I sításra szeptember elején a szerbek na-
visszaszorították Valjevó felé. Egy heti gyobb támadásra határozták el magukat.
nehéz de dicsőséges előnyomulásunk után I Mítrovícánál, majd pedig ettől keletre II
déli hadseregünk visszavonult ismét ha- I Száva több pontján betörtek a Szerémség-
tárainkra Az augusztus 22-ikén kiadott hi- be, de merész vállalkozásuk borzalmas ka-
vatalos jelentés ezt azzalokolta meg, tasztrófával végződött. A híres Timok had-
hogy ez a részleges előnyomulás csupán osztályt szeptember 6-ikán csapataink tel-
csak az ellenség erejének a meggyöngí- jesen szétverték, 5000 szerbet foglyul ej-
tése céljából történt. Az oroszok elleni tettek, a többiek nagy részét pedig a Szá-
védekezés ugyanis nem engedte, hogy a vába szorították.
Szerbia ellen mozgósított egész hadsere- A szerbeknek a Szerémségből való ki-
get délen hagyjuk s azzal támadólag nyo- szorítása után ismét a mi offenzivánk kö-
muljunk be Szerbia teljes .leverése céljá- vétkezett, Szeptember 8-ikán csapataink
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.átkeltek a Drinán és előnyomultak a Macs- harctéren e sorok leírásáig csend van;
vában, a régi magyar macsói bánságban. csak a mi szivünk sajog az ott történtek
Még erősebb támadásba az erősen elsán- miatt még mindig. Igaz ugyan, hogy ügyünk
colt és makacsul védekező ellenséggel nem Szerbiában dől el, de azért ami ott
szemben szeptember vége felé léptünk. végbement, annak az elsősorban hivatalos
Ezekben a harcokban az izgága György kijelentés szerínt is nem 'lett volna szabad
azerb királyi herceg megsebesült, Tanko- megtörténnie.
Ries Voja őrnagy a szerajevói merénylet
egyik értelmi szerzője 'pedig elesett. Szer- 2. Háborunk Oroszországgal. .
Nai sikereink erősebb lendületet akkor: Monarchíánk és a hű Németország had-
vettek, amidőn október hó végén a Drina seregének oly feladattal kell megküzdenie,
-és Száva szögletét is meghódítottuk s no-hogy ha ennek eleget tud tenní s a végső
vernber 1-jén Sabácot újból rohammal be- győzelemig - amint azt az eddigi jelek
vettük. A november 8-i~i hivatalos -jelen- szerint reméljük is - helyt tud állani, úgy
tés sserínt a Losnica - Krupanj- Ljubovija együttesen olyan erőről tesz bizonyságot,
vonalon döntőleg megverjük az 1. és II. aminek párját nem találjuk a világtörté-
szerb hadsereget, mely ezután Valjevó nelemben.
felé menekült. A Macsvát meghódító had- A mí hadseregünknek mindjárt a háború
.seregünk a Krupanj rettenetes magaslatain elején az volt a feladata, hogy a túlnyomó
magát áttörő hadsereggel Valjevónál talál- orosz haderőt feltartóztassa s annak egy
ko zik, egy harmadik seregünk pedig át- részról Budapestre és Bécsbe, másrészről
kelve a Száván, Belgrád felé nyomul.. No- pedig Berlinbe való beözönlését megaka-
vember 15-ikén csapataink Obrenovácot és dályozza. Anémet. hadsereget ugyanis
Valjevót elfoglalták és átkeltek a Kolubara teljesen lekötötte a nyugatra való előre-
folyón. December 2-ikán bevonutunk a nyomulás s ezzel megakadályozása annak,
szerbektől kiürített Belgrádba és vissza- hogy a könnyebben mozgósítható francia
kereszteljük Nándorfehérvárra. Valjevótól és angol csapatok a velük szövetkezett
-elörenyomulunk Arangjelovác és Kragu- belgakkal együtt német területre hatolhas-
jevác felé;, jönnek a nagyhangú hírek, sanak be. A fentebb jelzett feladatát had-
hogy karácsonyi ajándékul már Szerbia seregünk a rendkivül nehéz körülmények
lábaink előtt hever. Arangjelovácés Gorni között sikeresen meg is oldotta. Ter-
Milanovác között azonban csapataink nagy mészetesen az óriási túlnyomó erő-
szerb haderőkre akadtak, amelyek elől vel szemben nem arathattunk kápráz-
kénytelenek voltak - ahogy csak lehe- tató diadalokat, . de tagadhatatlanul nagy
tett - visszavonulni. December 10-ikén ki- szolgálat volt az, hogy az oroszok nak
vonultunk egész Szerbiából, ott hagytuk míndjárt a háború elején készenálló és
Valjevót, Belgrádot, a Macsvát, Sabácot.' ellenünk felhasználható 60 hadosztálya

Ugy hatott ez reánk, mint a derült ég- nem tudta áttörni a mi 38 hadosztályunk
böl lecsapó villám, mert az eddígí ered- erejét.
mények alapján telve voltunk a legszebb Hadvezetőségünk mindjárt a háboru ele-
reményekkel. Maga gróf Tisza István mí- jénazért lépett fel támadólag, mert -- mint
miszterelnök nyiltan elítélte azt az eljárást, hivatalos helyen kijelentették - "az ellen-
hogy hős katonáinktól emberfölöttit köve- ségnek semmikép nem volt szabad meg-
teltek. A háború után majd a történetírás engednünk a teljes cselekvési szabadságot.
:részletesebben is ki fogja deríteni,' hogy A magunk akaratát kellett reá kényszerí-.
hol történt a hiba? Mint fontos történeti tenünk. Védekező magatartásunk esetén
adatot idejegyezzük még, hogya szerb tetszésére lett volna bízva, hogy túlerejét
hadsereg fővezére Putnik vajda. a mi táma- akár bekerítési célzattal szárnyaink ellen
dásunk fővezére Potiorek, Belgrád meg- érvényesítse, akár pedig, hogy mínket
.hódítója pedig Frank Liborius volt Vissza- megközelítően egyenlő erőkkel foglalkoz-
'vonulásunk után Ofelsége december 23- tasson és lekössön, csapatainak feleslegévei
likán Jenö föhereeget nevezte ki a balkáni pedig Németországba törjön." Ennek a tá-
hadsereg Iöparanc=nokává Azóta a szerb madó fellépésnek eredménye lett Dantel



hadseregének kraszniki győzelme augusz-126- ikán már a Kárpátok szorosaíbarr i.S
tus 25-ikén s előnyomulása Lublin felé, megkezdődnek a csatározások s több he-
Auffenberqnek .zamosci sikere augusztus' lyen benyomulnak Magyarországba.; de
27-ikén és József Ferdinand főherceg had- október 4-ikén már az uzsoki szorosnát
testének komarowi diádala szeptember l-én. nagy győzelmeket arattunk az oroszok fö~

Ezeket a győzelmeket azonban .nem le- lött, október 6-ikán Máramarosszígetnék is,
hetett kiaknázni, rnert' Kelet- és Eszakke- megverjük őket. Galíciában is sikerrel har'
letGalicía határain hatalmas orosz túlerő ladunk előre; Przemysl ostrománál az oro-
lépett fel. Ez által Auffenbere hadserege szokat rettenetes veszteség éri s október
és József Ferdinand hadteste veszélyez- 9-ikén már kénytelenek Przemysl alól visz-

. tetett helyzetbe került. Az oroszok szám- szavonulni. Elérjük a San folyót, Jaroslaia
beli túlereje. tüzérségi főlényük, páratlanul és Lezajsk újra a mienk. Magyarországból

Részlet a kraszniki ütközetből.

szervezett kémkedési rendszerüle a Zlocsov is egyre jobban kíszorítjuk az oroszt, úgy-
és Przemyslany mellett lefolyt ütközetekre hogya Jablonica szorosnak október 20-ikáTh
vezettek, melyekben "nekünk kellett a csata történt visszafoglalásával hazánkban már-
szinterét átengedni." A fentebb elsorolt csak a Kárpátok rengetegeiben itt-ott buj-
okok következtében került a sor a lem- káló oroszok akadnak. A Stryj völgyében,
bergi csatára és szeptember 2·ikán Lem- is előrehaladunk 8- október 21-ikén csapa-
berg feladására. A szeptember 9-ikén Lem- taink bevonulnak Czernovitzba, Bukovína,
berg .és Grodek között lefolyt csata sem fővárosába.
vezethetett Galicia fővárosának fölszabadí- A következő napokon is "sikerrel folyik
tására ; hadseregünk kénytelen ú] csopor- a harc az oroszok főereje ellen a keleti.
tosulást eszközölni s az orosz sereg el-I Kárpátok északi lejtőjétől Plockíg." Az ok.,..
árasztja Galícíát és Bukovinát s szeptember tóberi sikeres előnyomulásunk e szakában.
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már október 27-ike körül észrevehető, hogy I német főhadiszállásra Il. Vilmos császár-
az oroszok Varsó és Ivangorod felől órí- hoz november 18-ikán tett utazása.
ásí seregekkel nyomulnak előre azzal a I Általános visszavonulásunkkövetkez-
<céllal,hogy Posenba és porosz Sziléziába ménye lett, hogy az oroszok a magyar ha-
betörjenek és Németországot így fenye- tárhoz ismét közel jutottak s országunkba
gessék a keletporoszországi inváziónak újból benyomultak, de november 28-ikán
előzetes meghiusulása után. Homonnánál győzelmet arattunk fölöttük.

Az így bekövetkezett új hadi helyzet A hadműveletek súlypontja december ha-
Németország érdekében szükségessé tette vában a Krakó és Szilézia ellen intézett
diadalmasan előrenyomuló és pusztán sa- orosz támadás feltartóztatás a volt, melyben
ját érdekeink által épenséggel nem köve- oly nagy jelentősége volt a Límanovánál.
telt visszavonulásunkat. A mi végső cé- megvívott ütközetnek. ahol a mi derék
1unk azonban annyira összeforrott Né- huszárjaink, élükön Muhr Othmár ezredes-I
metország érdekévei s a szövetség oly- sel, örök dicsőséget szereztek maguknak.

.annyira valóságos egységgé lett, hogy a I Decemberben, januárban a legnehezebb
'píllanatnyl dicső~é~ről l~ kel~ett mop.da- terepen változó szerencsével folyik a téli
nunk s az ut~~s~ slk~~ er~~keb_en v~llal-I háború, mely rettenetesen próbára tette
:nunk ~e~ett ?J~ol saJ~t teruletelp.k sulxo~ I hőseinket az oroszokkal egyetemben. Ja-
megpróbáltatását. A :Vls~zav,onul~ssal jaro nuár 26-ikán az uzsoki hágó ismét birto-
llj csoportosítás tehat Ismét vegbement; . " .
'novernber 10-ikén az oroszok Przemyslt k~nkba Jut. ~~kor m~r ~emet csapat.o~ IS
'ujból körülzárják, bevonulnak Tarnow, Jaslo, kuzdene.k v~lunk, a Karpa:okba~. Ez ~d?től
Krosno galiciai városokba. Krakónál azon- fogva Ismét Nemetorszag adja nekunk
ban erősen ellenállunk s tovább nem vissza. szövetségi hűséggel azt a szolgála-
-eresztiük az oroszt. A Németországnak tot, amit annakidején mi tettünk néki a
:nyújtott ezen segítség idejére esik gróf német területek megvédelmezésével. Előre-
Tisza István magyar míniszterelnöknek a haladásunk most főleg Bukovinában kez-

Csendőreink fogadják az oroszokat.
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dődik. Klmpolung, Szcletin, Vama hirdetik Ikénytelen volt Kuemanek tábornok Prze-
diadalainkat. 'ImYSI várát az oroszoknak átadni. Fájt, na-

Február 12-ikén Czernovitzot az oroszok gyon fajt ez is; de egyéb jelek csakhamar
kiürítik s 17-ikén csapataink újból bevo-jfelébresztették bennünk a reményt, hogy
nulnak Bukovina fővárosába. Februárban, nem sokáig lesz. úr az orosz Przemysl vá-
márciusban elkeseredetten folynak tovább Irában. . - .
a nehéz kárpáti harcok; több helyi diadalt A hires galiciai vár alatt felszabadult

Harc -az uzsoki szorosban. Muhr Othmár ezredes, a límanowaí hős •.

a:attun~, ?~~z erőteljesebb előrenyomu-I összes oro~z ~rők a KárI?átokr~ .~ú.~l!ltak"
last az Időjárás s a rossz utak nem enge- hogy a többiekkel egyutt beözönöljenek;
dik. Ezért nem sikerülhetett, nem ugyan jMagyarországba, s itt főleg az angolok:
az oroszok ostroma, hanem az éhség által örömére elpusztítsák a jövendő termést;
gyötört Przemysl felszabadítása. Március lerombolják a malmokat, megsemmisítsék
22-ikén az élelemhiány miatt a védőmüvek, az ipari és gazdasági vállalatokat és saját
hidak, fegyverek, lőszerek elpusztítása után javukra. pedig raboljanak, fosztogassanak
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azt a Wallenstein-féle elvet vallván, mely művelet után, június 3-ikán Przemysl~ is
szerint: "a háború táplálja önmagát." De újra a miénk, hová a bajorök és a neve-
az oroszoknak rettenetes kárpáti offenzi- Izetes vár háziezrede vonultak be mínt

. vája hallatlan veszteségek között április győzők legelöszőr. Június 13-ikán követi
1 havában megállott. Legyen örökre áldott ezeket az örvendetes eseményeket: egy
azoknak emléke, akik Magyarország föld- újabb áttörés Jaroslautól keletre, ami ismét
jének megtartásáért ott elestek és szen- nagy eredményeket vont maga után.] Ezt
vedtek ; adjunk hálát a jóságos Istennek, követte hamarosan a grodeki áttörés, majd
aki a borzasztó csapástól országunkat pedig a májusi és júniusi sikeres offenziva
megóvta! . koronája Lemberg visszafoglalása 11915

Majd következett a virágot fakasztó szép június hó 22-ikén. Július és augusztus ha-
május hava, melynek második napján [át- vában anémet haderővel együttesen fegy-

Harc aLatorca jegén.

szódott le a .galictaí háború egyik legna- I vereink a Bug' és Visztula közében arat-
Fobb es~menye, a M.acken~en hadserege I tak fényes diadalokat, melyeknek kiemel-
altal G~rll~e, mellett vegre~~jtott n~gy, arc- k,edő ,pontja :~Lubl,in és Ivangorod elfogla-
vonal - attores, mely vegeredmenyeben lasa. Igyahaboru első esztendejének be-
ret,t~~e~es ,vesztes~get s~.erzett az oro,~znak fejeztével a végső győzelembe vetett re-
s Or13S1előnyt nu nekunk. Ezt kovette ményünk ismét erős támaszpontra jutott
Jasló és Dukla vidékének. Tarnownak visz- .
szafoglalása s május 7-ikén az oroszoknak
végleges kiüzése hazánkból. Május 10-ikén 3. Németország háborúja.

Tarnowtól kelet~e is áttörtük ~Z ?rosz csat~-, ,~ém~t?rszágot elsősorban is a szövet-
vonalat. Egy honapra a gorlíceí nagy hadi-] segi húseg vitte bele a háborúba. AmeHett
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tudta, hogy a kihívás neki is szól ; véde- \melynek értelmében Belgium nekik megj
keznie kellett. Jellemzően mondotta II engedte volna, hogy.. a Németország eller.
Vilmos császár a birodalmi gyűlést meg- folytatandó háborúban. rajta átvonuljanak
nyító beszédében: "Minket nem hajt hó- Bámulatos gyorsasággal és ellenállha
dítás vágya. Ránk kényszerített védelem- tatlan erővel történt Belgium meghódítása
ben tiszta lelkiismerettel és tiszta kézzel Lüttich, Namur, Brüssel, Antwerpen. üst.
nyúlunk kardunkhoz." Késlekedni nem le- ende bevétele jelzik itt a diadalok útját
hetett, mert bár az orosz cár tagadta, ré- A Felső-Elzászba betörő franciákat !
széröl a mozgósítás elrendelése mégis németek Mühlhausen mellett augusztus
megtörtént. 10-ikén súlyos an megverik s kezdetber

Az orosz haderő megmozdulása pedig Franciaországban is oly bámulatos erély
magával vonta szerződésük alapján a fran- lyel és káprázatos sikerrel történik a né-

'1

A német császár hadbavonuló fiaival.

cia hadsereg mozgósitását. Nérnetqrszág Imetek előnyomulása, hogy szeptembe
így sz~ntén egyszerre ~elet.- és n~ugatfelé 13-ikán .~ franci~ kormány má~ ~ordeuxb
volt kénytelen harco1m. MIg a rm felada- menekul s Rheimsnek megszallasa s Mau-
tunk kezdetben az volt, hogy a túlnyomó beuge elfoglalása után Kluck tábornok
orosz erőt Galiciában Ieltartóztassuk, addig csapatai már Páris alatt állanak. Francia
Németországnak a franciák és angolok országban oly nagy volt ekkor a rémület]
betörését kellett gyorsan megakadályozni. hogy már komolyan gondoltak a béke-
Ezt pedig úgy tehette meg, ha haladék- kötésre ; az angolok azonban kemény fe-
talanul bevonul Belgiumba, mert ezzel az nyegetéssel ezt megakadályozták Joffre
állammal semlegessége ellenére is az an- i hadvezérnek is sikerült a Marne melletti
golok és franciák megegyezést kötöttek, csatában a németek további rohamos elő-



5 nyomulásat megakadályozni ; sőt ezután a jelentékeny -rész ánek, továbbá Kurlandnak
~ franciák és angolok több ízben rendkivül elfoglalása s a mi hadseregünkkel együt-
k heves és makacs támadással léptek fel'a '(csen az orosz haderő nek jelentékeny
~ németek ellen, de azért semmiféle erőfe- hátraszorítása Galiciában, amiről már fen-

szítéssel sem tudták a németeket Francia- tebb arnugy rs szólottunk, .
t országból és Belgiumból mindez ideig ki- Augusztus havában a német haderő

szoritaní. , Orosz-Lengyelországban oly eredményeket
Ép ily ered- ért el, amiket

ménnyel és di- csodálattal fog-
csőséggel har- tárgyalni majd a
colt Németor- történelem. A be-

- szág a keleti el- vehetetlennek
lenséggel is. Az tartott várak és
oroszellen is fel- erősségek, mint
vonultak ugyan Varsó (aug. 5.),
mindjárt kezdet- Lomza (aug. 9.),
benanémet csa- Novogyor-
patok s gyözel- gyevszk (aug.
meketis arattak, 19.) egymásután
de természete- esnek el.

sen a német Németország
hadsereg itt erős háborújának is-
támadással nem mertetésénél
léphetett fel. - meg kell még
Ennekkövetkez- röviden emlé-
tében az oroszok keznünk a ten-

beözönlöttek ger en folytatott
Keletporosz- háborúról is. An-

országba s ott golország Iőtö-
rettenetés pusz- rekvése épen az,
títást és kegyet- hogy Németor-
lenkedést vittek szág tengeri ha-
végbe. Az éles talmát teljesen
szemü német tönkre tegye és
sászár azonban Németországot

mindjárt megta- összes gyarma-
lálta Hinden- taitól megfosz-

burg személyé- sza. Japánt is
ben azt a ki váló ezért uszította
érfiút, akit épen Nemetországra
Keletporoszor és sajnos, sike-
zág megvédel- rült is tőle a

mezésére külde- Chinától bérbe-
ni kell. El is vé- bírt Kiacsaut el-Az első francia zászló kézrekerítése.gezte a nagy • foglalnia. Angol-

unkát oly mó- ország, ez a nagy
on, hogy Hindenburg egyszerre az egész i tengeri hatalom azonban mindeddig a ten-
ilág előtt a jelenkor legnagyobb hadvezére! geren sem tudta legyőzni, nem is mer
ett s az első és a második mazuri-csata i vele nagyobb tengeri ütközetbe bocsát-
edig a haditörténelem legnagyobb ese-: kozní, sőt retteg a német tengeralattjáró
ényéve. \ hadíhajóktól, melyek Angliának hadiflot-
A németek erejét -és főlényét az orosz-j tájában és kereskedelmi hajóiban is már

zal szemben jelzi még Oroszlengyelország rengeteg nagy kárt okoztak.
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A németek háborújaról szóló rövid ísmer-. a hátsó gondolatot tartogatja, hogy majd
tetésünket nem fejezhetjük be anélkül, I végre csak ő lesz ott is az úro
hogy követendő példa gyanánt rá ne mu- A megindult háboru felvetette az egyip
tassunk mindezeknek a nagy sikereknek tomi kérdést is. A helyzet ugyanis itt a
a végső forrására; az. élő hitre, komoly volt, hogy Egyptom a török birodalomho
erkölcsi érzésre, a kötelességtudásra, lelki- tartozott sennek kifejezéseképen kediveje
ismeretességre, alaposságra, rendszeretetre, alkírálya is volt, de az angolok gyakoroltá
akaraterőre s ' fölötte a fenn-
a tettekben ~..:.'!:~~ hatóságot, ső
nyilvánuló britt gyarmat-

igazi haza sze- nak nyilváni-
retetre. tották. Anglia

azonban arra
törekedett,

hogy a török
uralom itt tel-
jesen meg-
szünjön és

Egyptom teI-
A tör-ökök jesen az ő tu-

ugyan csak lajdona le-
'október hó vé- gyen.
gén kévered- Mindezeket
tek bele a há- tudva, Török-

borúba. de ország kez-
azért már az dettől fogva
oroszoknak nem habozott

monarchiánk abban a te-
és Nemetor- kintetben,
szágellen kül- hogy hová'
dött hadüze- kell állnia s
nete elsősor- mi a teen-
ban is a törö- dője? Táma-
köknek szó- dólag ugyan
lott Oroszor- maga nem

szágnak léphetett felr
ugyanis ko- mert úgy is
rántsem Szer- tudta, hogy
bia feküdt a mi követke-
szívén, hanem zik; azonban
elsősorban is férfiasan
arra töreke- talpraállott

dett. hogy s az úgyneve-
Nagy Péter Nemet repülőgépek PAris fölött. zett kapitu-

cár vég-rende- lációk meg-o
letét, az 01'0- szüntetésével
szoknak régi álmát megvalósítsa, azaz I szeptember O-ikén felszabadította magát
elfoglalja Konstantinápof, t, megszerezze I az idegen államok gyámsága alól. Ezen
a Boszporust és 3. Dardanellákat. szerződések alapján ugyanis Törökország-

Ebben II szándékában mindeddig Anglia I ban az idegenek nem állottak az állam
akadályozta meg, most azonban Nemetor- törvényei latt, külön biróságaík, külön
szág összezúzása céljából ez e tekintetben is i postahivatalaik voltak, adót nem fizettek
egy követ fuj az orosszal, de bizonyára azt iS Törökország a beviteli vámokat nem
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4. Harc, a Dar-
daneIlákért,
Konstantiná-
polyért és

Egyptomért,



Ilindenuurg győzelme amazuri tavaknal.

, Keletporoszországi menekültek.
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emelhette fel az európaí hatalmak bele- 5. A hitszegő olasz tá,madása.
egyezése nélkül.

Törökország látta, hogy mi készül ellene Sok g"o::1ószság és aljasság .nyilvánul]
és szeptember 29-il\én elzárta a Dardane!- meg ennek a nagy háborúnak a folyamán,
lákat a kereskedeln.í hajók forgalma elől de amit az olasz művelt. az míndegyíkef
is s elbocsátotta a töröle szelgátatból azt sokszorosan meghaladja. Harminc eszten-
az angol tengerészeti bizottságot, amely deig kihasznál! a a hármasszövetség elő-
támogatás helyett egyenesen a törökök nyelt, a két szövetségese tekintélyének 01-
romlására tö- talma alatt
rekedett. megszerezte

Az orosz Trípollst.rneg-
flotta minden erösödhetett,

hadüzenet elfogadta a
nélkül októ- rengeteg
ber 29-ikén pénzt, amit

kezdte meg az évek hosszú
ellenségeske- során kírán-
dést, amire a dulóínk vittek
szultán kiadta neki, átvette
a hadüzenetet a szeretet gaz-
s mínt kalifa, dag adomá-
kibontotta a nyait; amivel
próféta zöld a földrengés
lobogóját, ki- nagy vesze-
hirdettette a delme után
szent hábo elárasztot
rút, mely tuk -. és

minden mu- most mint az
zulmánt fegy- entente bé-
verre szólít. rence fegy-
Így Törökor- verrel elle-
szág a mi szö- nünk- jött.

, vetségesünk A háború
lett. kitörésekor

A törökök ürügyül azt
harca a Kau- hozta fel, ~J
kazusban, a hogy korrná-
Dardanellák- nyunk nem
nál és a szue- közölte vele
zi csatorna vi- a Szerbiának
dékén folyiK. küldött ulti-
A törökök ed- mátumot; de
dig míndenütt : ez el kifogás
kellő sikerrel csak kilenc
harcoltak.Kü- hón..p eltelte
lönösen aDar A mohamcdán népek szent háborújé nak kihirdetése. után. jutott

danel1ákért eszébe; ami-
folyik erősen a harc. Az angol és fran-, kor már ellenünk Ielkészülhetett, Epen a
eia hajóhad az erődítményeket több íz- pünkösd napját, 1915 május 23-ikát válasz-
ben erősen megtámadta, de sikert nem ért totta ki az olasz király ct hadüzenet nap-
el; majd sikerült ugyan csapatokat szár-] jául, miuián már május 4-ikén a hármas-
lítaniok Gallipoli félszigetére, de a tőrö-: sz övets get a maga részéről felmondotta.
köket leverni mindez ideig nem tudták. A szövetsegszegö olasz kírályság hadü-
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zenetét nemzetünk erős lélekkel fogadta. dés~,kötel~z~.ttségeinket és védelmünkben részest-
abban a szílárd meggyőződésben; hogy az \'tettu~, a~ldon hadEak.elt, , .. .. .. o " o. . o o Meg tobbet tettunk: amidon Olaszország sovar
~ye~ eg~eklalto .. vetek, szinte pel~atlan pillantásait a mi határaink felé vetette, a szerző-
arulas buntetlenul nem .maradhat. Minden I déses viszony és a béke tőntartásának céljából
magyar agy gondolatának, minden magyar nagy és fájdal~as áldozatokra határoz~uk el .n~a-
szív érzelmének hű kifejezést adott O fel- gun~at, ol~an ~l~ozatokra, amelyek melyen erm-

o o k ki ol k o'h . to tt tettek atya! sztvünket.s~.gene 'o a . o lr~ yna nepei ez In eze Olaszország azt hitte, hogy kizsákmányolhatja
következö kíáltványa: 'a pillanatot; kapzsisága nem volt kielégíthető. .

Az olasz harctér küzdelmeiből. (Hős katonáink rettenetes nehezeegek leküzdése után a szíklak l.öz ött
egy fontos helyen géptegyvert helyeznek el,)

Népeímhez l Be kell tehát a végzetnek teljesednie.
• Tiz havi óriási küzdelemben és fenkölt szövet-

Olaszország királya háborút üzent. ségesem hadaival való hűséges Iegyverbarátság-
Az olasz királyság olyan hítszegest követett el ban győzelmesen állották meg seregeluk helyüket

két szövetségesévei szemben, aminőre nines példa az északi hatalmas ellenséggel szemben.
t" té 1 b A délről alattomba támadó uj ellenség nem uj

a or ene em en, ellenfelünk.
.Több mint 30 évig tartó sz.?ve~sé~es viszony Novara, Mortara, Custozza és Lissa nagy ernlé-

utan" ~m~lyben novelhette teruletet es nem seJ- kezete ~ ifjú korornnak megannyi büszkesége, -
tett ~lragzasra .emelked,hetett1 cse:benhagyott OI~sz'l valamint Radetzkynek, Albrecht í óhercegnek és
orszag. a veszely perc~ben. es kibontott lobogoval Tegetthoffnak szárazföldi és tengeri haderőmben
ment at az ellenseg táborába. élő szelleme arról biztosít, hogy a monarchia ha-

Mi nem fenyegettük Olaszországot, nem ejtet-j tárait délfelé is sikerrel fogjuk megvédeni. -
tünk csorbát tekintélyén, nem érintettük becsüle- üdvözlöm harcban kipróbált, diadaltól övezett
tét és érdekeit; híven teljesítettük mindig szerző- csapatairr.at, bízom bennük és vezéreikben és bí-
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zom népeimben, akik példátlan áldozatkészségükért zér sem az Isonzó fronton, sem pedig Ti-
fogadják atyai köszönetemet. rol f l' lé e ed' t lé .

A Mindenható áldja meg zászlóinkat és vegye e e eny g s ere meny e erm nem
oltalmába igazságos ügyünket. tudott. Katonáink itt is olyan bámulatos

Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 23-in. hősiességet tanusítottak, amiről ismét a
Ferenc József s. k, Gróf Tisza István s, k. világtörténet fog beszélni.

'" Miután három hónap alatt az olasz had-
A háború tehát az olasz fronton is meg sereg velünk szemben számba vehető

indult; az entente bérence azonban számí- eredményt nem ért el, szövetséges társai
tásaiban mindeddig csalódott s remélhe- kényszerítették, hogy a Dardanellák ost-
tőleg csalódni fog továbbra is. romában menjen segítségükre. Igy 1915

Azt hitte, hogy seregeinknek északon augusztusa ismét egy uj hadüzenetet ho-
való elfoglaltsága következtében zeneszó- zott: az olaszét a török ellen, de ideges-
val ünnepi menetben egyszerüen csak be- séget és ijedtséget ez a mi szövetségünk-
vonul Triesztbe és Trientbe. De nem így ben nem támasztott. Sőt azt a reménysé-
történt. Három hónapi szakadatlan és he-I get ébreszti fel, hogy az olasz erőnek meg-
ves támadásaival Cadorna az olasz főve-. oszlása a mi sikereinket ío rta gyarapítani.

*
Igy a meg-

próbáltatá-
sok első esz-
tendejének
befejezésé-

vel, az a tény,
hogy az óríá-
si túlerő nem
csak leverni
nem tudott
míndezideíg
bennünket,

hanem ellen-
kezőleg a mi

szövetsé-
günk ért el
jelentékeny
sikereket a
félvilág elle-
nében, jogos

reményt
nyujt arra,

hogya végső
győzelem a
mi oldalun-
kon leend.

Egyúttal an-
nak a rerné-

nyünknek
adunk kife-
jezést, hogy
a mi győze-
delmünk tar-
tós békét fog
biztosítani az
emberiség

Poqanyok menekülése a kereszt ala,
(Szobor-csoport a linesei rniaszió-ház imatermének olt r.in.)

számára az
evangelium
szellemé-
ben értel-

mezett sza-
badság és

emberjogok
érvényesí-

tése által.
Midőn Is-

tennek há-
lákat adunk
eddigi oltal-

máért. to-
vábbi sege-

delméért
esedezünk,
110gyaz ép-

ségben ,
megrneradó
magyar ha-
zánk az Ur
nagy céljai-
nak szolgá-
latában a

háború után
.iüséggel es
eredmény-
nyel' mun-
kálkodhas-
sek

Megfele-
öbben nem
.ejezhetern
oe a hara-
gos eszten-
da főbb ese-
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ményeinek összefoglalását, mintha a meg- anya tekint. Vigyázzunk, imádkozzunk és
váltó Jézus keresztfája alá vezetem olva- keresztyénszellembenmunkálkodjunk,hogy
sóimat.a pogányok meg ne szégyeníthessenek ben-

Az ő nagy szeretetét és isteni bölcse- nünket a mi keresztyénségünkben. Úgy
ségét feszítette meg ismét a világ. De fényljék a mi világosságunk az emberek
amint a golgothai keresztből megváltás előtt, hogy mindenek lássák a mi jó cse-
fakadt, úgy áldás fog háruini az emberi- lekedeteinket és dicsőítsék a mi mennyei
ségre a vilá O' mai nagy kereszt jéből is. Atyánkat. Ez a szellem fog igazán áldott

Csak olyan odaadó hittel tekintsünk a ke- ~yümölcsöket teremni nemzetünk életében
resztre, rnint amiképen képünkön a gyerme_Ils. Adja a Mindenható, hogy- úgy legyen.
két .védö, jövőjét biztosítani kívánó hindu H L..

, lAz .ú] Március.
Emelj föl, lelkem büszkefálma !
Dalodat újra zenghetem:
A léha kornak vége már ma,
Amely lehűté ihletem'.
"Elmult a korzók cifra képe,
A gyáva lomha tespedés;
A csodamythos hősi népe
'rombol, szemünk amerre néz.

Egész világrész zeng a harctól,
Az ágyu dörg, golyó süvölt ...
Ott népem hősi serge harcol,
Reá bámulva néz a föld.
Nem födheté el bús enyészet
Multjával a magyar vitézt;
Kit a világ feledt, lenézett,
Nyer végre most elismerést.

Elismerés - de hát elég ez?
Aki most véred" hullatod:
Ha majd a béke-alku végez,
Szavadnak lesz-e súlya ott?
Vagy szót se kérd az alkú tőled,
Mint Karlovicznál egykoron v "
Végeznek nélküled felőled"
S helyed se lesz a nagy toron!? ••

De félre, gyáva kishitűség !
Lesz, népem, lesz méltó helyed;
Annyi vitézség. annyi hűség
Mellőzve többé nem lehet.

* A török háborút befejező 1699-iki karloviczi békekötes \
alkalm.ival Magyarorseág nem volt képviselve; rólunk és nélkü-
lünk végr-ztek.

E nemzet, amely annyit szenvedt,
Jutalmát várja ... Jutalom? ...
Micsoda kalrnár-szó l ... Ne szennyezd
Magad be véle, óh dalom!

Nem oszt jutalmat senki nékünk,
A jutalom csak szolgabér ;
A maga harcát vívja népünk,
S kiontott vére' többet ér.
A jutalom azok reménye,
Kik érdekből törtek miránk :
A kenera pillog szemük fénye,
A kapzsi, a sóvár, falánk.

A régi szent jog a mi célunk,
Mit hirdet a történelem,
Ezért búg ágyúnk, peng acélunk,
Szent multra néz a hős jelen.
Nincs, aki itt jutalmat osszon,
A törvény maga hatalom;
S hogy tőle senki meg ne fosszon,
E harc rá méltó alkalom.

"Pro libertate" volt felírva
Zászlónkra - ezért küzd hadunk,
S hogy annyi hősünk szállt a sírba,
Írn elégtételt most kapunk.
Igazunk lesz az tlj szebb élet,
Hazánk ezért indít hadat •..
Hallod? hogy' zeng a vég ítélet !..•
Elégtételt az Isten ad!

A kenelesőket ha levertük
S megvívtuk a haláltusát:



Majd szent jogunkkal ünnepeljük
Nagy Márciusnak Ídusát.
Ez a .nap váljék majd valóra,

Mikor új hymnust zeng a kar ...
Az Isten int ... ütött az óra:
Boldog s szabad lesz a magyar!

Csengey Gusztáv.
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Apró.képek a kórházak világából.
Irta: Jeszenszkyné T. Irén:

1. A megérkezés.

Az ápolónők serege ott áll a kórház be-
járó ajtajában és izgatottan várja az ér-
kező sebesült katonákat.

Végre jön az' első betegszállitó kocsi,
utána a többi, mintha soha sem akarna
végeszakadni e szomorú menetnek. Kopott
ruháj ú, vértől-sártól szennyes, meggörnyedt
hátú, felkötött kezü, sántikáló, emberi for-
májukból kivetkőzött, szomorú alakok lépík
át a kérház-kapu küszöbét. - De mennyi-
vel szerencsésebbek ezek, - mint az utánuk
érkezők, kiket hordágyakon hoztak be az
állomásról.

Az ápolónők készséggel sietnek a sze-
gény betegek támogatására. - Meleg szoba,
tiszta ágy várja valamennyit. Az ágyon
mindenik részére ott van a tiszta fehér-
nemű: ing, lábravaló, harisnya, zsebkendő;
törülköző és az ágy lábánál egy pár papucs.

A szegény beteg csodálkozva néz a
rég nem látott kényelemre, de mire szeme
betelnék az élvezettél, már ott a meleg viz,
a habos szappan, s az ápolónök szorgos
keze lágyan simogatja bozontos fejüket,
poros nyakukat, sőt a lábukról is leszedik
a rothadásnak indult kapcát s az úri asz-
szonyok nem restelik tisztára mosni a
büzös 'lábakat.

Alig .telik bele egynegyed óra, már
minden katona tisztán megmosdva, tiszta
ruhába öltözve, fekszik .a hófehér ágyban.

A szennyes ruhát a szanitéc katonák
azonnal kihordják. -- Az orvos nyomban
végig nézi a beteget, a nehéz sebesülteket
az orvosi szebába viszik, ahol sebét ki-
mossák, bekötözik.

Az alatt a konyha sem pihen. - Kész
már a jó meleg étel - s ha azt is el-

fogyasztották a katonák, szemük felragyog
- ugy érzik, hogy a sebek sem sajognak
már annyira - megered a szó - nincs
se hossza, se vége a beszédnek - csak
akadjon, aki hallgatja. - Pihenjetek -
aludjatok most fiuk - szól az ápolónő -
s csendesen beteszi maga után az ajtót.

II .. A véletlen találkozás:
Két súlyos sebesültet hoznak a hord-

ágyon. Egyiknek a srappnell összetörte
a felső combját, a másik haslövést kapott.
Csendesen viszik fel a lépcsőn egymásután
mind a kettőt. Nagy vigyázattal levetkőz-
tetik - s végre nagy kinosan betesszük az
ágyba mind a kettőt. /" , .

Keservesen nyöszörög az egyik - fáj-
dalmasan sikong fel a másik, ember
feletti kínjukban nem látnak, nem hallanak
semmit. - Ök nem élvezik a tiszta ruha
- a vetett ágy örömeit, - .szárnukra nincs
öröm, - csak fájdalom. Es mégis amint
csillapul a szenvedés, megtört szemükke
bágyadtan körülnéznek ---: s egy földöntúli
hatalom ugy intézi sorsukat, hogy a két
szenvedő egyszerre tekintsen egymás sze-
mébe.

-- Testvér - édes testvér, hát te vagy
itt mellettem ? Kiált fel boldogan az egyik.
- És a másik még szólni sem tud az
örömtől. -- Szeméből két nehéz köny-
csepp gördül végig szenvedő arcáián,
odanyújtja sovány kezét ikertestvére agyara,
akivel hat hónapi elválás után - itt a
kórházágyon találkozott először.

Ill. A levél irás.

- No fiuk! itt a levelezőlap - kíakar
levelet irni? - szól az apolönö és minden



épkezü ember egyszerre nyúl a rózsaszin
papir lap után.

Néma csendben írnak a katonák. - Ki
térdére teszi az irást. ki meg oda hajÜk
az ágy szélére s úgy próbál irni. - Öreg
nagy betük támadnak a papiron. Kevés
fér a kicsiny lapra, - de tele irni - az
is elég. - .,Itt vagyok, élek, jól vagyok:
- Írjanak kentek is, kedves anyám, édes
párom, kicsiny gyermekem, vagy szerel-
metes rhenyasszonyom. - Jó egészséget
kivánok kednekis, csöpp fiamnak is -

-,
"Bekötözte sebeit."
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a hazámért, meg értetek míndnyájatokért
édes párom, feleségem. - Nem hoztam
szégyent se rátok, se a falumra. - Most
itt fekszem a kórházban, jól megy dolgom.
Miattam de egy könyet se hullassatok. ---:
Még fájdalmat sem érzek, ha rátok gon-
dolok. - Csókollak, ölellek mindnyájato-
kat és maradok szerető fia az édes anyám-
nak, édes apukája kicsiny Iiamnak és hű-
séges ura az én jó feleségemnek . - Mihelyt
a kezem begyógyul majd magam irok."

Szegény sebesült, mig ezt tollam ba

"Viselj gondot reá!"
Az irgalmas samaritánus. (Burnand képeL)

édes anyám, meg apám uramnak. - az
egész falunak - még a .level olvasójának
is." Igy· végzi az, akinek hozzátartozója
nem ismeri a betüt.

Van olyan, aki csak balkézzel irhat
és bizony olyan is akad, akinek mind a
két keze nyomorék.

Ezeknek a baján az ápolónő segit. -
Óh hányszor csordúl ki' a kőnyem mikor
ilyen leveleket irok.

"Édes, [ó feleségem! Megsebesültem

mondta, fájdalmasan fel-fel szisszent és
két nap mulva levágták az ő levélíró
beteg, karját.

IV. Jönnek a levelek.

"Drága Uram!, Édes [ó fiam!, Kedves
édesapám! Szerelmetes Vőlegényem!,-
Már kinek hogy mi dukál. Széles mcsoly-
gásra derül az olvasók arca, örvend a szoba
népe - megjött a levél. - Csak azoknak



A :lengyel fiú búsan felsóhajt : "Hiába! meghalt az édes apád, vagy anyád. Soha
·várok én hirt otthonomból. - Nincs már se látod többet őket."
nekem se hazám, se anyám. -- Féleszten- I Fájdalmában fel zokog a vitéz harcos,

·deje mult, hogy utolsó levelét olvastam.' aki hónapok alatt ezreket látott meghalni
De ha nagy vártatva mégis eljön egy- - most e hir hallatára ugy érzi. hogy az

·egy irás, van öröm a kórházban 1 - Az egész világ megszünt számára létezni.
·ápolónő szalad va hozza be a levelet, -
minden beteg felül az ágyában s úgy lesik
az olvasó arcát, hogy arról ők is leolvas-

; sák, jó vagy rossz hir áll-e a levélben? 1
Mert most oly ritka madár a jó hir, s

r legtöbbnyíre igy irnak otthonról :

V. A látogatók.

16

'lesz még bánatosabb a tekintetök, akiknek I . A lovunkat elvitték - a riskát el-
"nem hozott hirt apósta. . kellett adni, meg a kocát is - nem lesz

- Ne búsulj fiam 1, messze van innen a jövőre hízó, nincs a gyermekeknek édes
·te "[hazád, messze van ide Csehország - tel
<messze a horvátok földje, Galícíába se jár Oh, mennyi szomorusag. De azt
most a mi póstánk - de legmesszebb esik, még jajszó nélkül veszi hirül a sebesült.
.a nagy Németország! - Majd eljön a le- - Látott ö, átélt ő ennél nagyobb pusz-
vél, csak várjatok türelemmel! tulást is. Csak az 'fáj, mikor ilyen hir

Es várnak a fiúk egy napról a má- áll a levélben.
;sikig - s hogy késik a levél, mindég Két hete mult, hogy eltemettük a
"bánatosabb lesz az arcájuk, mindig szo- Pista gyereket, utolsó szavában is- kendet
rmorúbb a vigasztalás. hi da. - Egy hete mult szombaton, hogy

Látogatóba:jöttek a feleség és a szülők. (Az "Érdekes Újság" jogositásával.)

A kórházak kapuján vastag betűkkel
áll a parancs: nBetegek hozzátartozóinak
mindennap d. u. 3 -4-ig szabad a sebesül-
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teket meglátogatni." - Deo akit már a
reggeli vonat hoz el - hogyan várjon ez
d. u. 3-ig.

Csendesen oda ballag a kórház elé,
szóba ereszkedik a kapussal - hátha -
uram ne vigy kisértetbe - de egy-két [ó
szónak, meg egy pakli dohánynak meglenne
akivánt eredménye! -- A kapus nem enged,
- a parancs-parancs - háborus időben o Telnek a napok - s gyorsan heged-
nem szabad avval tréfálni. Annyit még nek a sebek. A beteg kar még fel van
is megtesz az, hogy bejelenti az esetet egy kötve, a fájó láb még biceg, de az élet rózsája
ápolónőnek. Az ápolónőnek lágy a szive már nyílik az arcon, az izmok megteltek -
- neki is van katona fia - hátha őt kül- : a beteg lábadozó - pár nap mulva elhagyja.
denék igy el a kórház ajtajából - míkor ,a kórházat. - Aki teljesen felgyógyúlt, azt.
minden pillanatért esztendőket adna, 'hogy I a századához küldik, - a lábadozót pedig
előbb ~áthassa bet,eg gyerme.két. . 1, kisebb vidéki kórházakba - üdülni.

Ez Jut ,az :szeb~ .. es ,mar szalad ,kl .a Szomorú napja ez a kérháznak. Búsul.
k~p?-ba,~zoba áll a J?vevenyekk~l. Szepen .a beteg és az ápoló : egyaránt. Hogyne-
kikerde~I, honr:~? Jo.t.~~k,meddig ma~ad-I fájna a válás, mikor úgy összeszokik baj-
ha,tnak.Itt - kIJuk-!llIJU~a beteg? S mikor ban az ember egymással.
mar mmdent tud, hízelgő szavakkal megy '. , ,
az orvos elé: Kedves Doktor ur édes - Aldja meg az Isten Nagysagat, még:
Doktor ur! ---: Augusztus óta nem' látták haló poromban se fogom elfelejteni azt,
egymást - s aztán egyetlen gyermeke a amit velem tett. .
b~te~. - ,A felesége is itt van, m~g, egy - Áldjon meg az Isten benneteket is
kIS Iía - edes Doktor ur tegyen kívételt, fiúk, - többet is mondanánk - de a szó
csak ez egyszer tegyen. Iott szorúl ajkunkon és a köny fátyolt von

Az orvos szigorú arcot vág és tilta-l szemünkre.
kozni próbál. A parancs-parancs - Így ,.. , ',. ,_ \
lehétetlen. úgy lehetetlen. De a sok kérés ,~egI~ legJ?bb~n azokto,l faj a b1!csu~

. hallatára mindég lágyabb és lágyabb lesz zas, akiknek eletet mentettek meg az a~o~,o,
a hangja - szava akadozik, végre egy kéz k.~z~k. - Ily~ne~ rendesen. hosszabb Idot
legyintéssel beleegyezik, de csak egy rö- toltotte~ a ~orhazban, s ,s~I:Ite be~eolva~-
vidke 5 percnyi engedélyt ad a talál- tak az apolok nagy családjába, Mindenkit.'
kozásra. . ismernek, mindenki ismeri őket. Bejáráto-

Örömrepesve indult fel a menet. - sak az i~odá?a - az ?rvos szo1;>ájába-
Elöl az ápolónö - utána a kis család. - a kony~aba. es a kamraba egyaran,t. ~zek-
Edes ölelések, forró könyek és suttogó nek második otthonuk, let~ ~ kor~a~! a
beszéd közben eltelik már háromszor is az honnan a szeretet meleget VISZIkaz oldok-
engedélyezett 5 perc. - De a doktor ur- lés világába.
nak rnost annyi sürgős dolga akad, hogy De egy sincs a távozók közül, aki
nem oér rá a perceket ellenőrizni - az valami kellemes emléket ne vinne szivé-
ápolónö pedig ott áll az ajtóban, hogya ben, hogy évek múlva is vissza emlékez-
veszedelmes pillanatban kíszólitsa a látO-1zék a szomorú idők néhány örömteljes,
gatókat a beteg mellől. napjára.

Messze földről, idegen országokból sza-
lad a szülő gyermekéhez - a hitves az
urához. S a viszontlátás szomorú perceiben,
velük örülünk, velük sirunk mindnyájan,

VI. A búcsúzás.
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Szeresd 'az Istent 1
Szeresd az Istent! Ez a hívatásod l
Korán tanuld meg ezt földnek vándora 1
Boldogságod hogy több legyen ezerszer,
Imádó érzéssel gyakran szállj oda
Szellemszárnyakon fel a magas égbe,
Hol várja lelkedet gazdag kegyelem;
Az Úr szól hozzád, Atya - gyermekéhez:
"Jöjj, pihenj meg Nálam, Bennem és Velem 1"

Szeresd az Istent 1 Jézusod parancsa,
Hogy ezt betölthesd, példát arra néked
Szent szeretetében Ó maga adott :
Örökéletre vezérlő Mestered.
Nemcsak szavával, tettel, életével,
Lelkének meqszentelt gerjedelmivel
Blzonvitá, hogy a Fiú s Atyja - egy
S benne minden jót a szeretet mível.

Szeresd az Istent 1 Mint a Krisztus lénye,
Hadd folyjék Ővéle egybe életed 1

~ "Teljes szívedből és minden erődből"
Csak ör, a főjót, mindig ör keressed 1 Vietorisz László, pürkerecí ev. lelkész.

S ha meqtaláltad csillagok hOl1ában,'
S felgyúlt kebledben a szerit- érzelem:'
Szenvedést tűrve, utána epedve,
Járhatsz bizó szívvel földi J téreken.

Szeresd az Istent! Ó örök szcretet,
Ki megáld, megszentel minden élei et,
Hozzá hasonló s boldog úgy lehetsz,
Ha Benne olvad fel szíved és eszed.
Világi hivság könnven cserben hagyhat,
Csalódás szivedet megtépdesheli,
Dc Ó benne, a szeretetben- élve
Jódra szolqálnak, lelked keservei.

Szeresd az Istent! Ó fögazdagságod,
Akin .hatalma nincsen az időnek.
Szenvedés, búbánat, égő gyötrelem,
Életet hervasztó halál ha jőnek:
Te, ki Őt szeretted mindenek felett,
Ne félj 1 mert üdvödet nála fölleled!

Alkalmi sorok néhány [elesünkről,
Sopronban született mint Posznek Keresz-
tély ottani volt lelkész fia. Tanulmányait
szülővárosában kezdte s a [énaí fakultáson

A dunántúli egyházkerületnek s egész fejezte be. Nagybátyja, anagyhírű Haub-
hazai egyházunknak ismét mély gyásza ner Máté szuperintendens avatta fel
van, - egyik legkiválóbb fia, évek hosszú 1861-ben a lelkészi szolgálatra s 1864-ig
során át egyik lelkes vezérférfia Posznek nála segédlelkészkedert s ezen kiváló elő-
Sandor 1914. november hó 10-én este, iskolából. hivta el őt a vasi közép egyház-
életének 76. esztendejében váratlanúl el- megyében fekvő meszleni gyülekezet lel-
1mnyt.' készéve. Fényes tehetsége s fáradhatatlan

Ki nem ismerte és nem tisztelte volna nemes buzgósága azonban csakhamar rá-
egyházunkban ezt a fennkölt gondolkodású, terelte a közíigyelmet, úgy hogy az egy-
nemeslelkű lelkész-tanárt, aki kiváló theo- házmegye már 5 év múlva esperesévé,
logiai képzettségével, elragadó és lebi~in-I a dunántúli egyházkerület pedig gyakor-
cselőszónoki előadásával, éles logikus lati érzéke és kiváló pénzügyi zsenialitása
-észjárásával. szép irályával és mű vészlesen miatt számvevőjévé választotta. Az espe-
kezelt tollával oly hosszú időn át vezette resi és lelkészi tisztségétől azonb'an csak-
.soproní főiskolánkat s főképpen annak hamar megvált, mivel az egyházkerület
theol. akadémiáját s fáradt és \dolgozott 1877-ben a soproni theol. intézet ószövet-
a: dunántúli egyházkerület s egyetemes ségi tanszékére hívta meg, mig a kerü-
egyházunk javára. leti számvevői tisztet 32 évig viselte s

Posznek Sándor 1839. évi június 20-án mint az egyházkerület "pénzügyminisztere"

Poszvék Sándor.
(1839-1914.)

,
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maradandó érdemeket szerzett magának. \kisebbségben maradt is, azért biztos lehe-
Szinte párját ritkítja az a körültekintő tett az egyházkerület összes egyházi és
gond és pontosság, az az alapos szakis-\ világi tényezőinek s gyülekezeteinek fel-
meret és egészséges gyakorlati érzék, mely tétlen tiszteletéről és nagyrabecsüléséről,
számvevői müködését jellemezte. amint maga is az elsők között üdvözölte

Főműködési tere azonban a theol. tan- az új püspököt s a régi buzgósággal és
szék volt, hol az ószövetségi tárgyak hűséggel szolgálta tovább az egyházkerü-
mellett, melyeket később a most már let ügyeit s nevelte tovább az egyház ré-
szintén boldogult Jausz Vilmos vett volt szére a lelkészeket.
át tőle, főkép a gyakorlati theologiai tár- Igen előkelő szerepet játszott Poszvék
gyak mesteri és művészi előadásával kö- Sándor az 1891-94 évi zsinaton is, s az.
tötte le hallgatóinak figyelmét s gyakorolt akkor készült új egyházi alkotmány egyhá-
reájuk maradandó hatást. Soha sem fogjuk ziháztartási részének ő a megteremtője. Az
elfelejteni mesteri töké- egyetemes egyháznak is
letességgel kidolgozott sok, éven át egyházi fő-
és előadott "gyakorlati, jegyzője, majd nyugdí-

írásmagyarázatait" s jaztatása után tisztelet-
szon saját tapasztalatá- beli főjegyzője volt s az
hól meritett találó észre- egyetemes közgyűlés
vételeit s megjegyzéseit, megbizásából ő szer-
a melyekkel növendé- kesztette az utolsóelőtti
keinek homiletikai vagy "egyetemes névtárt",
katechetikai szárnypro- amely után világos fel-
bálgatásait kísérte. Mint osztása és gyakorlati
a theol. önképzökör ve- használhatósága miatt
zető tanára pedig olyan ,még most is \ szívesen
édes atyai gondos figyel- nyúlunk, noha azóta je-
met tanusított hallgatói- lent meg már egy másik
val szemben, hogy azok új névtár is. Köztisztelet-
gyermeki szeretettel ra- nek Örvendett Poszvék
gaszkodtak s fiúibiza- Sándor Sopron szab. kir. 7
lommal fordúltak hozzá. város közönségénél is;
1872-től 1890-ig, az ak- mint a város köztörvény-

kor még "bölcsészet hatóságí bizottságának
theológiai intézet" dé- tagja szülővárosa érde-
kánja, 1892-től pedig a kében is áldásos mun-
dunántúli egyházkerület kásságot fejtett ki. Sok
soproni összes taninté- oldalú működésének el-
:zeteinek közös igazga- Poszvék Sándor. ísmeréséül Ö Felsége a
tója volt, amely tisztét Ferenc József-rend 10-
nyugdíjba vonulásáig híven betöltötte. vagrend keresztjét adományozta neki.

De a boldogult ezen munkakörein felül \
*az egyházkerület csaknem valamennyi

számottevő bizottságának is tényező Temetése november 12-én délután 3
számba menő tagja volt s az egyházkerü- órakor volt. A gyászbeszédet Gyurátz
leti közgyűlésen is mindenkor olyan dön- Ferenc püspök tartotta koporsója felett,
'tő jelentőségű befolyást gyakorolt, s míg a sírnál Bancsó Antal theol. akad.
<olyan köztiszteletnek örvendett, hogy igazgató bucsúzott el tőle kartársai és
Karsay Sándor halála után az egyház- növendékei nevében.
kerületnek egyik püspökjelöltje volt. Két Poszvék Sándor emléke mindenkor
<olynagy jelölt állt egyrhással szemben, csillagként fog fényleni hazai egyházunk
mint Gyurátz Ferenc és Poszvék Sándor történetében.
s bár ezen választásnál 11 szavazattai Scholtz Ödön.
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Wünschendorfer Károly. - , j rád újabbi nagy átalakításénak nagy 1

(1832-1914.) iráriyítói. A kassa c- oderbergi vasúti
Múlt évi július hó 16-án húnyt el al vonalnak egy nagy kérdőjellel Tapolcza

szepesi papságnak egyik legismertebb sI helyett Poprádra való terelése, az Ő
. legrégibb tagja hosszú és kínos szenvedés örök érdemük. Toleráns, békés,' nyu-
után, Wünschendorfer Károly, 52 éven át] godt és komoly természetükkel ők nyer-
volt poprádi ev. lelkész, valóban markáns' ték meg a kétkedőket a vasúti kérdés
személyiségében. oly sikeres megoldásának.

Papi családból szül. 1832-ben a Kárpá- A régebbi nagy papokra emlékeztető
tokkal szemben fekvő felsőszepesi Major- tiszteletnek és tekintélynek örvendett mínd-
kán. Kegyes szüleinek köszönhette az végig a maga egyházában, sőt a más
isteni gondviselésbe vetett s. egész életén vallásfelekezetűek körében is. Érces hang-
átvonuló erős vallásos hitét. Középísk. jával s egyenes férfias magatartásával
tanulrnányait az akko- .nyugalomba vonulá-
riban .is nagynevű ta- ,ISáig nagy szónoknak
nárokkal.dícsekedö ,hirében állott. De a

késmárki liceumban s r "városi képviselőtes-
a theológiát az eperje- ; tületben is míndenkor-
si kollegiumban, a bé- az ő komoly, nyugodt
csi fakultáson s ajénai és okos szava döntött.
egyetemen végezte. ' Nagy esze és mélyen

Utóbbi helyen a nagy érző szíve volt. Mint
Hasenak. Hűekertnek a haladás lelkes apos-
és Hilqenf'eldnek volt tola igen nagy ener-
tanítványa, akíkről giával és kitartássaj

mindenkor nagy pie- küzdött egyházköz-
tással emlékezett sége és a város biz-

meg. A külíöldröl ha- tos Iejlödésén. Éles
za térve, a lőcsei re- szemével a jövőbe lá-

formáció- korabelí tott s még életében
egyházban 2 éven át szemlélhette átalakí-
Toppertzer János 01- tásainak nagy ered-
dala mellett káplán- ményeit. Az egykori
kodott, mely kápJáni falusi kinézésű és be-
éveit "élete legszebb rendezesü kis Pop-
éveinek" mínösítette. rádból előkelő ízlésü
1757-ben már Poprá- és nagy forgalmú he-
don találjuk, ahol 52 lyet Iétesített.c Husz
éven át fejtett ki a apó mellett. e nagy
közélet összes ágai- Wünschendorfer Károly. átalakulás müvében
ban valóban áldásos segedtársa - Kuli-
és eredményes munkásságot. Mint BrUCk-j mann János ügyvéd és orsz. képv., majd;
ner Károly késmárki ev. líc. igazgató az később Fo/gens Kornél jelenlegi iglói pol-
általa jelesen szerkesztett .Karpathenpost gármester, - is volt. Türelmes egyénisé-
cimű lapjában róla oly találóan mondja: 1 gére jellemző, hogy hosszú és eredményesc.
lelkipásztora, tanácsadója, vigasztalója és lelkészi pályája idején a különbözö vallás-
vezetője vala ő Poprád népének egy sze- felekezetek Poprádon a legszebb egyet-
mélyben. értésben éltek egymással.

Amikor mint lelkész Poprádra került, ont A nagyalkotásoknak egész sora jellern- .
találta Husz Dávid apót, mint egyháztel- zik 52 évi áldásos lelkészi működését. Husz:
ügyelőt. Talán a gondviselés is akarta e apó barátjának tekintélyes alapítványávalr

.két nemes lélek találkozását s akkor talán örök időre megalapozta poprádi egyház-
nem is sejtették, hogy ők lesznek Pop- községe jövő anyagi fejlödését, s eglf



új harang és orgona megszerzése majd I
50 é,ye~ fen.~á~~ása évf~r~ulóján a te~plom
belso- es kulso restauralasa hangosan hir-
detik agilis nagy buzgóságát az Úr szölö-
jében. S egyik nagy alkotása a szepesi
egyházmegye papi özvegyi nyugdíjának
létesítése is, amelynek ma 60.000 Ir alapja
van,' s amelyből évenként jelenleg 20
özvegy egyenkint 120 K évi segélyben
részesül. S végül előkelő szerepe volt a
Magyarorsz. Kárpátegyesület, a Kárpáti
Múzeum, a takarékpénztár és társalgási
egylet létesítésében is, úgy hogy elhúnyta
alkalmából találóan elmondhatta róla egyik
más vallású méltatója és tisztelője: Wün-
schendorfer Károly elég jogot szerzett
arra, hogy arcképe megfestessék és 3
·helyen: az ev. egyházközség tanácster-
mében, a város közgyűlé si termében és
a Kárpáti Múzeumban elhelyeztessék.

1907 nov. t-í-én ülte meg hálás egyház-
községe a Szepesség egész világi- és egy-
házi inteligenciájának és hatóságainak
személyes részvétévei 50 éves lelkészi
jubileumát, mely alkalommal hálás egy-
házközsége egy értékes szép babérkoszo-
rúval és 2000 K adománnyal tisztelte
meg, mely utóbbinak kamatjait .-Wün-
scheruiorfer" -alap címén lelkészi utódai-
nak ajánlotta fel.

Ugyanez alkalommal a király a Ferenc
József lovagrend keresztjével tüntette ki,
s alulirott, ki 1876 óta ismerte, az eperjesi
ev. theol. akad. ifjúság 24 tagjával tiszte-
letére szép anyagi és erkölcsi sikerű
vallásos estélytrendezett. De már 1909-ben
megrongált egészsége miatt nyugdíjba ment,
s teljesen hű családjának élt, míg nem a
múlt év július havában követte hozzá
hasonló nagy barátját: Wéber Samu bá-
tyánkat, az örökkévalóságba. Neje, 2 nő-
vére, gyermekei és unokái gyászolják.
Temetésén Kübecher Albert esperes és
Koch Aurél parentálta el méltóképen, az
egész felvidék és szepesi papság jelenlé-
tében. Részünkről is áldassék boldogító és
követésre méltó emlékezete!

Dr. Szlávik Mátyás.

*

81

Tomka Gusztáv
1854-1914.

Tomka Gusztáv Herrmann személyé-
ben egyházunknak egy kiváló és hű lelki-
pásztorát szólította magához .az élet és
halál ura az elmúlt évben, egy lelkipász-
tort, akit nemcsak a gyülekezete, hanem a
tolna, baranya-somogyi esperesség, de köz-
egyházunk is méltán gyászol.

Tomka Gusztáv H. Vasdobrán szüle-
tett 1854 dec. 9-én ősrégi ároni családból
ároni hajlékban, 8 testvér közül mint
utolsó. Korán veszítette el - 2 éves ko-
rában - édes anyját. -~ Mint szerény
[övedelmű, soktagu családnak gyermeke,
sok nehézséggel küzködve, más deákok
tanításából tartotta fenn magát. Gimnáziumi
és theologiai tanulmányait Sopronban és
Halleban végezte s 1878-ban avattatott
lelkésszé áldott emlékezetű Karsay S. püs-
pök által _Sopronban. Mint segédlelkész s
később mint lelkész is Györkönyben mű-
ködött 37 éven át. Gyülekezete tisztelte
becsülte és szerette. Mint ember és mint
lelkipásztor kivívta mindazoknak becsülé-
sét és szeretetét, akik tisztelettel hajolnak
meg az igazi [ellem, a jószívű és nemes-
lelkű ember s a hűséges lelkipásztor előtt.
Hivatása volt mindene. Oly hűséggel és
lelkíísmeretességgel teljesítette azt, hogy
mínt a mécses, mely másoknaK világit, de-
önmagát megemeszti, ö is elfogyatkozott az
Urnak és nyájának szolgálatában. - Ha-
talmas és lelkes beszédeiből ki érzett az
igazi, a szivnek mélyéből fakadó keresztyén
hit és meggyőződés, amelynek hangján nem
emberek bölcsességét, hanem Isten igéjét
hirdette. Hű sáfárként őrködött hivei lelki
és anyagi jóléte felett.

A feltűnést soha nem kereste, mégis
egyházmegyéje 3 ízben választotta még
alesperesévé, amely tisztet, egész haláláig
15 éven töltötte be. Régebb idő óta elnöke
volt az egyházmegyei g-yámintézetnek
tagja az egyházmegyei és egyetemes tör~
vényszéknek, a kerületi ének- és zenepár-
toló egyesületnek elnöke, majd utóbb zsi-
nati atya is. - Mint az ujonnan szerkesztett
tolna-baranya-somogyi új német énekes-
.könyv szerkesztőbizottságának elnöke kü-
lönösen zenei tekintetben fejtett ki sok
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és hasznos munkát. - Mindenben hűség
és lelkiismeretesség jellemezte.

Azon kitüntetés is érte az Urnak e
szerény szolgáját, hogy egy alkalommal I Élénk emlékezetünkben van még az
Karapánesán (Frigyes fhg uradalma) a nagy szelíd tekintetű, közép magas, őszes haj'
német császár előtt prédikálhatott. Az is- férfi, ki majd minden vasárnap híven lá
tentisztelet után a császár audienciára togatta a székesfehérvári ágo hitv. ev. tem
hiv ta, barátságosan elbeszélgetett vele s plomot és mint a székesfehérvári ágos

sajátkezűleg nyujtotta át neki a IV. oszt. I taí hitv. ev. egyház felügyelője a nyár
vörös-sasrendet. Mellét sohsem ékesítette beköszöntévei elnökölt a fiúk és lányok
vele: de míndenkor büszke volt reá. Ihittanvizsgáin.

Tomka G. hirtelen, váratlanul távozott I Ha elhangzottak a feleletek és felállott,
az élők közül, 1915. évi február 16-án. De hogy bírálatot mondjon a növendékek tu-
nem lesz oly gyorsan múló emléke, melyet dományáról, ajkát mindég a megelégedés
életével állított magának míndazok szívé- és a dícséret balzsamos szavai hagyták el,
ben, akik ismerték. mik úgy símogatták meg a kicsinyek sZÍ-

Dr. Hattyuffy Dezső.
1851-1914.

, ,

j:.'

Tomka Gusztáv.
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vét, mint fejüket az édes anyai kéz. Azu-I jának elkészítését kívánta, ő is pályázott
tán a lelkészhez fordult, baráti kézfogás- s dicséretet kapott. , .
sal üdvözölve, emelte 'hozzá beszédét, meg A Hazai Vármegyék és Városok címerei
köszönvén fáradozását meleg, egyszerű, '1 című munkája az Erdélyi Múzeumban jelent
őszinte szókkal. meg 1881-ben, majd különlenyomatban is.
.Es mikor kiment az. Istennek házából, 1 885-1895-ig a fejérmegyei és székesfejér-

minden jelenlevő ifjú, meg idős szem sze- vári történelmi s régészeti egylet évköny-
rétettel kísérte siető lépteit. veit szerkesztette, hol is több magvas

Ez a jóságos öreg úr Dr. Hattyuffy cikke látottnapvilágot. Önállóan megje-
Dezső volt. Született Rácalmáson, Fejér- lent régészeti, történeti és jogi müveí s a
megyében, 1851 október 28-án.Édes atyja különbözö szaklapokban megjelent cikkei
Hattyuffy Kristo], 1848-49-ben, mint hon- a szakkörök teljes elismerését érdemelték ki.
védtiszt vítézke dett, majd [árásí szolgabí- E tanulmányok a jog, történelem, régé-
Tóvá,késöbb megyei főszámvevővé válasz- szet, valamint az irodalomtörténet széles
tatott. Edes anyja nagyrákói Kreskay Etelka birodalmának gazdag mezőségéről gyűjtik
a legszeretőbb szívü össze egy eszményi
anya és nagyanya. lélek által felfedezett

Egyetlen fiukat gon- és pompásan értéke-
dosan nevelték. Elemi sített adatokat, hogy
ismereteket otthon, okulására szolgálja-

házi tanító tól szerzett. nak az olvasónak. Ér -
Középiskoláit Sár- tekezéseiből világosan

szentlőrincen, Pesten megismerhetjük e
és Székesfehérváron, szeretetre méltó, szé-

2. jogot a pesti egye- les látókörű hangya-
temen végezte. 1872- szorgalmú tudósun-
ben Fejérmegye tisz- kat. A tárgyat, amiről
teletbeli aljegyzővé, ir, kívűl-belűllátja,

mikor pedig 1877-ben lényegét, tulajdonsá-
2.Z ügyvédi vizsgát le- gait, tövíröl- hegyire
tette, ugyanazon vár- fejtegeti, elénk tárja
:megyénél tiszteletbeli egyszerJiL tiszta ma-
ügyésszénevezték ki. gyarsággal ; és soha-
1878-ban u. o. rendes sem felületesen" elha-
vármegyei aljegyző- markodva. Igaz örö-
vé, 1881-benárvaszéki münkre szolgál, hogy
ülnökké, 1895-ben áro enemű dolgozatai-
vaszékí elnökké vá- Dr. Hattyuffy Dezső. nak a száma meg-
lasztották, 1882-ben a közelíti a kettőszázat.
budapesti egyetemen a bölcsészet doktorá- De nem csak irodalmi, hanem társadalmi
vá avatták. téren is maradandót alkotott azáltal, mi-

Az irodalomban Hazánk s a Külföld dőn a fejérmegyei és Székesfejérvár vá-
címü képes hetilapokban lépett fel először rosi történelmi s régészeti egyletet az ő
1869-ben történelmi és régészeti tárgyú hathatós, fáradhatatlan lelkesítésével meg-
közleményeivel ; majd aSzékesfejérvár című alakította. Felrázta dermedt. közönyéből e
lapnak lett főmunkatársa, később szerkesz- nagy multú megyét s ernyedést nem is-
tője. 1871-73-ig az Archeologiai Értesítő merő kitartással annyit megérhetett, hogy
belmunkatársa volt.1871-benapesti egyetem halálakor egy dús műgyüjteménnyel és ré-
az eddig megjelent pecsétek összeállítá- giségtárával rendelkezö, minden reményre
sára tűzött ki pályadíjat; a jutalom felét jogosító kultúrintézménnyé érett az ő ál-
Dr.Hattyuffy Dezső nyerte el dolgozatá- tala ültetgetett és neveigetett eszme. A
val; 1879-ben pedig, amikor a címertani világ annyira amennyire méltányolta e
pályatétel a címertan magyar terminológiá- férfiút, akinek jelleme a szerénység zomán-
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cától volt tündökletes. Nemes lelke utálta
a magafeltolást, kíméletlen előretörést.
Megvárta, hogyfeltalálják őt; és Ieltalálták.

Széll 'Kálmán miniszterelnök meghívta
a gyermekvédelmi ankétokra állandóan, s
e míntaszerű alkotáson az ő szerető ta-
pasztalt kezének munkája is felismerhető.

A história majd minden ágára kiterjedő
becses működését jutalmazta a Magyar
Heraldikai és Genealogiai Társaság akkor,
amikor 1902-ben levelező tagjává válasz-
totta.

A belügyminiszter pedig értékelvén a
jogtudomány terén, különösen a gyám-
ügyi és családjogi szakirodalom, mint
megyei árvaszéki elnöknek, nemkülönben
a gyakorlat mezején kifejtett nagyszerű
tevékenységét: a budapesti községi köz-
igazgatási tanfolyam vizsgabiztosává ne-
vezte ki, mely tisztséget nyugdijba vonu-
lásáíg viselte.

Aki minden szépért, jóért, ígazért lel-
Rengeteg szellemi elfoglaltsága, magá- kesední tud és érdekükben buzgón mun-

nak nem kímélése korán kimerítették tö- kálkodik, az nem élt hijába, mert műkö-
rékeny szervezetét. A munka emberének dése nyomában áldás fakad s az utódok
1911-ben mint megyei árvaszéki elnök- hálája koszorúzza emlékét. Méltán rójuk
nek nyugalomba kellett vonulnia; a halál le azért a hála és kegyelet adóját e helyen
követe, a betegség korhasztó szú gyanánt Rátz attó dr. soproni ny. kir. táblabíró
pusztította idegrendszerét. s a dunántúli evang. egyházkerület sop-

______ -Dolgozní -akart még, kiadójának bejelen- ro ni főiskolájának felügyelője iránt, aki
tette, hogy a magyar gyermekvédelemről sehonnét sem hiányzott, ahol csak tehet-
legközelebb kö:rryVet ír, de nem birta, a ségévei valami nemes ügyet szolgálhatott.
cs~pp ~i,;ájta a carr,~rai márv~nyt. S?lyo§.. fr" jellemvonása állította őt egyházunk
betegsege~en szeret? hű felesege, !ll~zner 'szolgálatába, meiy téren különböző mínő-
A.n11;.a,!lzt.z11;erE,:vzn ~yu~. ?sztr~k 19~Z- ségben nagy tevékenységet fejtett. ki.
S~g~gyl míníszterí osz.talyfőno~ (alla~tlt; Mint a beledi evang. gyülekezet-Ielügyeiö-
kan rangban) unokahuga, hűséggel feltő je különös gonddal karolta fel az új díszes
gonddal ~polta., . . " iskola épület és 'tanítólakás felépítésének

1914. evben, Peter Pal napjan hívta lel- ügyét. Midőn a beledi gyülekezet a sop-
két magához az Ur. roni építőbank bukása következtében

Temetése július l-én volt, Rácalmáson. 3001 K 16 f-t veszített, ezt a veszteséget
Megyéje küldöttségileg képviseltette ma- a sajátjából fedezte. Mint soproni evang.
gát, a környék lakosságának minden rétege főiskola (theol. akadémia, liceum és taní-
pedig meghatottan állta körül a köztísz- tóképzőintézet) felügyelője a: tanítás és
teletnek örvendett férfiú koporsóját. Jan- nevelés belső munkája iránt tanusitott
kouicn Béla, vallás- és közoktatásügyi mí- meleg érdeklödésével, a tanári testület ér-
niszter, Gróf Széchenyi Viktor, Fejérmegye dekeinek lelkes támogatásával s egy. új
fS5ispánja, Dr. Bosnyák Zoltán, Boncz iskolai épület emelése ügyének meleg fel-
Odön miniszteri tanácsosok és számos köz- karelásával tünt ki. Különös figyelmet.
életi előkelőség fejezte ki az özvegynek fordított a vallás-erkölcsi nevelés. ügyére,
részvétet, az iskolai ünnepélyeken, vallásos estéken

És most, hogy visszapillantunk az ő va- búzgón részt vett s az egyes iskolai egye-
.lóban pompás életére, lel1etetlenség meg- sületeket, k~lönösen a líceumí. Belmissziói
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indulás nélkül, száraz szemmel feltekinteni
oly angyali és annyira jóságos lelkére.

Egész valóját két szenvedély uralta: ra-
jongás a tudományokért és a felebaráti
szeretet. Igazán boldognak akkor érezte
magát, ha olvasott, vagy ha gondolatait
papírra vetette a kidolgozandó tárgy El az:
írás odaadá szeretetével, és ha másokkal
jót tehetett.

Nem várta meg a kérést, nem a zörge-
tést; maga ment hozzájuk apostoli lelke
minden ajándékaival.

Az Úr igazi választottja volt ő: valóban
keresztyén lelkülete, fehér bárány szíve
nehezen illett bele az önzés világába.

Emléke áldott marad.

Rátz Ottő dr.
1857-1914.



egyesületet esetről esetre anyagilag ís tá- dalmi tevékenységet fejtett ki. - Ott
mogatta. A soproni evang. gyülekezetben volt ő míndenütt, ahol valami nemes ügyet
különösen mint a gyülekezeti gyám inté- támogathatott. Lelkes barátja volt a dal-
zet világi elnöke működött az őt jellemző nak és zenének s ez irányú buzgólkodá-
kötelességtudással és áldozatkészséggel. sának elismeréséül li soproni ;,Férfidalkör"
A dunántúli egyházkerületnek alig volt és .Dalíüzér" egyesületek tiszteletbeli,
bizottsága, melynek Rátz attó dr. tagja illetve díszelnökükké választották. A tűz-
ne lett volna. E íninőségében éles itélő oltóügy, 'a. nép-gyermekkert, állatvédő-
képességévei járult hozzá a bonyolultabb egyesület stb. odaadó munkásra, buzgó
ügyek tisztázásahoz és megfelelő elintézé- támogatóra talált benne. .
séhez. A szellemi téren kifejtett munkás-I Mindezen szép feladatoknak természe-
ságán kívül jótékonyságával, áldo,zatkész-I tesen csak szabad idejét szentelhette;
ségévei is szolgálta az egyházi íntéz- hívatásszerüleg .mínt soproni törvényszéki
ményeket. A beledi bíró s mint évek so-

ev. gyülekezetnek -~'-~, rán a nevezett tör-
adott s fentebb jel- vényszék bűnügyi tár-
zett nagyobb össze- 11

gyalásainak vezetője
gen kívül [ó szülei eIU~ első sorban is az
lékezetére a kőszegi , igazságszolgáltatás
felsőbb leányiskola ügyének élt. E tiszté-

javára 2000 koronás 1 ben a pártatlan igaz-
alapítványt tett, mely- ságszeretet, a tényál-
nek kamatait evang. lások erkölcsi mér le-
tanítók leányai élve- gelése s a tapintattal
zik; hasonlóképen párosult erély jelle-

ösztöndíj alapitvány- me zték.
nyal örökítette meg ! Rátz attó dr. főbb
korán elhunyt jó Gyu- ' életrajzi adatait a kö-
la fiának emléket is, vetkezőkben közöljük:
mely alapítvány ka- 1,' 1857-ben született
matait mindenkor a Sopronban. Édesatyja
soproni evang. líceum tekintélyes vaskeres- ,
egyik érdemes III-ik kedő volt, aki éveken
osztályb eli tanulója át másodfelügyelője

élvezi. 1901-ben érett- j volt a soproni ev. gyü-
ségijének . 25-ik év- 'i lekezetnek. Középís-
fordulója alkalmával I kolai tanulmányait
több egyházi és isko- -........1 Sopronban, a líceum-
lai intézménynek (a Dr. Rátz oee. ban végezte. Jogi ta-
soproni tanítóképzöín- nulmányait Bécsben
tézetnek, közpénztár- kezdette meg ésBuda-
ak, főiskolai alapnak, gyámoldának. a I pesten fejezte be. 1881-ben nevezték ki a bu-

soproni liceumi Magyar Társaságnak) dapesti kir.!itélőtáblához gyakornokká.1885-
összesen 1300 koronát adományozott. ben lett kapuvári kir. járásbirósági aljegyző,
~zeken kivül kisebb-nagyobb összegekkel 1887-:-ben ugyanott aljárásbiró, 1893-ban
semmiféle [ó ügynél nem hiányzott az Sopronban törvényszéki biró, 1913-ban
adakozók sorából. Végrendeletében külön- nyugalomba vonulásakor kir. itélő táblal
bözö társadalmi, egyházi s iskolai jótékony -bíró, Egyházi téren 1884-től működött,
intézményeknek s egyesületeknek 1300 K-át 1889-1903-ig beledi gyülekezeti felügye-
hagyományozott s elrendelte, hogy halála lö, 1907-óta a dunántúli egyházkerület sop-
napján ,a családja szolgálatában álló cse-

I

roni főiskolájának felügyelője. Meghalt
lédeknek két havi bér fizettessék ki. 1914 október ~9-ikén. Temetésén Gyurátz

Egyházi .szereplésén kívül buzgó társa- Ferenc püspök mondotta a gyászbeszédet
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s a sírnál Ziermann Lajos lelkész imádko- vettek és a házbúvárlás, különösen Ausz-
zott. A tevékeny munkás pihenése csendes, triában, egyre mélyebb . gyökeret kezdet
emléke áldott legyen. -i-s- venni, Bünkert is elfogta ezen új áramlat.

Hatással volt rá Schneller István, akkor
I még pozsonyi theologiai igazgató, ki egyik
felsőlövői látogatása alkalmával Bűnker-
nek a tudomány iránt fogékony lelkét fel-

13-án, 52 ismerve, ez irányba terelte figyelmét és

Bünker Rajnárd János.
. (1863~ 1914.)

Sopronban, 1914 november
éves korában húnyt el
Bünker. Arnbár erőteljes
férfikorának közepén ra-
gadtatott ki az élők so-
rából.a gazdag tevékeny-

. séget és nagy sikert ille-
tőleg mégis elérte éle-
tének legtávolabbi célját.
Született Seebach nevü
gyártelep en Karintiában.
Atyja, ki svájci ember
volt, gondos nevelésben
részesítette fiát, ki nem-
sokára új tanuló helyére,
Felsőlövőre ment,' hol .
sógora ésjóakarója, Höl-
/ig Károly mint gimná-
ziumi tanár működött,
Itt nyerte el további ki-
képeztetését és a tanítói

.oklevelet. A 80-as évek
elején előbb Lékán, utá-
na Sopronban a-Lenck

. családnál nevelő volt,
ahol nemsokára az ev.
gyülekezet elemi iskolai
tanítóvá választotta. Éle-
te végéig működött itt
a népoktatás nemes és
fáradalmas mezején. Köz-
tudomású dolog, hogy
hivatásának mily oda-
adással és lelkesedéssel
élt még akkor is, mikor
a vármegyei és városi
múzeum főőre lett. Buz-
dító példája annak, hogy
az egyszerű néptanító
komoly, értékes tudo-
mányos munkát végezhet s előkelő tár-
sadalmi poziciót is biztosíthat magának
anélkül, hogy akadémiai tanulmányokat
végzett volna.

Mikor a 90-es évek elején a néprajzi
törekvések egyre nagyobb lendületet

Bünker Rajnárd János.

érdeklődését. Nemsokára a tanítványból
mester lett és gazdag siker koronázta
minden ilyennemű fáradozását. E téren
folyó munkássága 1894. évben veszi kez-
detét s ennek a legnagyobb részét a ház-
búvárlás foglalja le. Bűnker legalaposabb



kutatója és ismertetője a hagyományos
népies építkezésnek hazánk németek Iakta
nyugoti részében és a szomszédos osztrák
vidékeken. Számos szoros egymásutánban
megjelent munkája tesz erről bizonyságot.
Az osztrák iskola Meringer csoport jához
tartozik, mely az úgynevezett felnémet
(oberdeutsch) házformát hazánk területére
is kiterjeszteni igyekszik. Ezt a nézetet
vallja ő főleg a millenniumi faluról szóló
derék dolgozatában, melyben azt állapította
meg, hogy valamennyi a kiállításon be-
mutatott magyar ház, alaprajza szerint
felnémet, és ettől még az építőanyag sze-
rint sem különbözik.

Bünker elsőrendű speciálista volt a hienc
new igen eredeti és régi hazainémet
népelem tanulmányozásában, Ebbeli nagy
folklore-gyüjteményei és kiadványai mín-
taszerűek és nagy becsben állanak a
német népvizsgátok körében. Ide tartozik
két nagyobb munkája: "Tréfák, mondák
és mesék, hienc nyelven II, melyet a bécsi
tud. akadémia segítségével adott ki és
a már halála után "Felső stajerhoni nép-
szlnművek' cím alatt megjelent felette
érdekes munkája, melynek igazi és nagy
irodalomtörténeti jelentősége van. Meg-
jegyzendő. hogy dolgozatait nagyobbára
német nyelven írta meg és a bécsi anthro-
pologiai társaság adta. ki, mely bőkezűen
támogatta nagyérdekű tanulmányait.

Bűnker müveínek méltatása minden bi-
zonnyal a jövőnek van fenntartva. Annyi
bizonyos, hogy az idő nem von le érté-
kükből semmit, mert okmányi jellegük
van.

Egyik kritikus azt mondja róla, hogy
nála a spekuláció háttérbe lép, fő lényege
szeri.nt elbeszélő. Mindent megfigyelni és
hiven közölni nagyon becses vonása az
ő íróí tehetségének. Ritkán sikerül elbe-
szélőnekoly szépen ,egyesít.eni a gondol-
kodás nemességét a keresetlen bájjal,
azzal a nyelvvel, mely sokhelyütt a régi
rhapszodoszokra emlékeztet. Valamint az

. irott betű, úgy hatott az élő szó ajkán
arra, aki körébe juthatott s nem hiába
tartották róla, hogy nálánál senki sem
beszélt szebben németül Sopronban Felejt-
hetetlenek maradnak előttünk azok a sop-
roni esték, amelyekben ő mindig mint a
társalgás vezetője a gondolatok szárnyán

87

emelkedve fejtegette eszméit a népkölté-
szet, a müvészet körül, továbbá arról; mi
teszi széppé, derültté az életet, nemessé
az embert.

Szeretetre méltó modora mellett, főleg a
szó, a beszéd ezen ereje, valamint didakti-
kai ügyessége miatt fordultak hozzá ki-
tüntető bizalmukkal Schamburg-Lippe her-
ceg, Széchenyi Emil gróf, v. Sprecher
és más előkelő családok, mikor elősze-
retettel ő rá bízták gyermekeik oktatásá-
nak a vezetését.

Ami Bűnkernek az ő ház- és határfel-
osztás búvárlatainál nagy előnyére vált,
az rajzoló és felvételi képessége volt.
Rajzai világosak, finom kivitelüek és
míndenek fölött igaziak, amilyeneknek
egyedül veszi hasznát a tudomány. Mint
rajztanító kitünt jeles methodusával a
tiszti leánynevelő intézetnél. Boldogult
VIlI. Frigyes dán király unokáinak adott.
rajzóráin végig jelen szokott lenni és nem'
tudott eléggé csodálkozni a modern rajz-
oktatás módszerén és a mester ügyessé-
gén e tárgyban.

Nagy hálára kötelezte maga iránt Bűn-
ker Sopron városát a múzeum, főleg an-
nak néprajzi osztálya körül szerzett -nagy
érdemeivel. A múzeum jelenlegi állapotá-
ban, pedig mintaszerűnek mondható, tu-
lajdonképen az ő müve,

Nagy tudományánál széles egyetemes
képzettségén81 fogva hazai tanítóságunk
közül, mint hozzáfoghatót, egyedül Zipser
Endrét Humboldt Sándor meghitt barát-
ját, tudnám mell ette egy helyen említeni,
Ki akadémikus és nagy tudós létére va-
lamikor Besztercebányán mint szerény
tanító szolgálta egyházá ügyét.

Külsö megjelenését illetőleg, fejét és
arcát szemlélve könnyen lehetett Tell
Vilmos ikonografikus képére gondolni.

Alkotó ereje, mely rendkívülinek bizo-
nyult, fáradságot nem ismerő tevékenysé-
ge és óriási munkakedve maradandóságot
biztosít nevének a néprajzi tudomány
úttörői között.

Őrizzük mi is kegyelettel ennek az ér-
demes férfiúnak emléket, ki oly híven és
önzetlenül szolgálta úgy az egyház, mint a
tudomány szent érdekeit.

Bothár Dániel.



lősködése leteltével tanulmányai kiegészí-
tése végett a berlini egyetemre ment, ott

A Szepesség sok kiváló emberrel aján- oly híres tanárok lábainál, mint Ranke,
dékozta meg hazánkat s egyházunkat s Raumer, Lepsius, Kurtius, Hassel, Düh-
ezek közé tartozott a maga nemében We- ring és Drousen voltak, a theológia mel-
ber Rudolf is, a budapesti evang. főgim- Ilett főképen a történet és bölcsészet ta-
názium tanára, a kit 1915 február 12-én nulmányozására fordított fősúlyt s egy
kísértünk ki az utolsó földi nyugalom he- Németországon, a Svajcon és Franciaorszá-
lyére, a temetőbe. Mínj egy poprádi tiszt- gon át tett tanulmányútról hazatérve a
viselö s később polgár- " ' ~-_--,
mester fia ezen kies sze-
pességi városkában szü-
letett 1843-ban s a köz
vetlenül a város előtt el-
terülő Magas Tátra égbe-
nyúló sziklaormainak

szernléléséből már mint-
egy az anyatejjel szívta
magába a szép szülö-
föld s az ott élő békés
munkás nép azon 11ő
szeretetét, amely későbbi
irodalmi működésében
oly melegen nyilatko-
zott meg.

A szülöi házat ama
mély vallásos érzület ha-
totta át, mely a felső
Szepesség lakosságáti

még mostan is sok he-
lyütt jellemzi sennek
tulajdonítható, hogy a
család két fia az egyház
szolgálatába lépett. Az
egyik Weber' Sdmuel,
szepesbélai lelkész és
szepesvárosi esperes, [ó-
, nevű egyháztörténész
volt, a másik pedig Ru-
dolf, aki eredetileg szin-
tén a lelkészi pályára
készült, de utóbb, mint
. korában általános és
igen helyes dolog volt,
a tanári pályára lépett. Weber Rudolf.

A főgimnáziumot Budapesten és Eper- lelkészjelölti vizsga letevése után 1870-ben
[esen, a theológiát az eperjesi kollegi- a budapesti evang. főgimnáziumnál vállalt
umban végezte, azután három évig ne- tanári állást, hoi mint a latin nyelv és tör-
velősködött a báró Mednydnszky család- tenelem előadója négy évtizeden át áldá-
nál Nagyeőrött s a későbbi nagynevű mű- sosan müködött.
festőt, báró Medgydnszky Ldszlót is ő ta- I Tanári teendőinek hü és eredményes,
nította. Itt szerette meg annyira a tánítás \betöltése mellett azonban Weber Rudolf
és nevelés müvészetét, hogy mikor neve-I főkép a szepességi német tájszólásban ki-
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Weber Rudolf.



fejtett költői és irodalmi működésével aki a tantárgyai iránti lelkes szeretettől
szerzett magának az ország határain túl áthatva, azok iránt növendékeinek szivébe
is tisztelt nevet, szűkebb hazájában a Sze- is szeretetet s lelkesedést oltott s őket az
pességben pedig közkedveltséget és álta-, emberiség eszményi javainak keresésére s
lános elismerést. Onáló műveí közül kü- megbecsülésére buzdította. A középiskolai
Iönös említést érdemelnek a következők: tanároknak ama köztiszteletnek örvendő
.Szepességí dalkút" , "Szepességi néphu- régi gárdájához tartozott, melynek tagjai
mor", nKöltészet szepességi tájszólásban ", a zsoltáríróval vallották, hogy "a bölcses-
nA népdal története", "Hopgarten", "Az ségnek feje az Urnak félelme" (111. zsolt.
időseb Buchholz György élettörténete" s 10. v.), akik nemcsak ismereteket terjesz-
ezen műve: nA közel s távol ismert sze- tettek és az értelmet fejlesztették, hanem
pességi hóhegység" stb. Azonkívül sajtó istenfélelmet s vallásos képességet is csö-
alá rendezte Goethe .Hermann und Doro- pögtettek tanítványaik szívébe s ily mó-
thea" című müvének magyarázatos kiadá- don nemcsak a hazának neveltek haszna-
sát s írt egy német olvasókönyvet magyar vehető derék polgárokat, hanem az egy-
középiskoláink számára, végül uj kiadá- háznak is hűséges s az evangelikus hit-
sokat rendezett régi szepességi írók mű- hez lelkesen ragaszkodó, buzgó, híveket.
veiből és sok humoros .tartalmú elbeszé- Ezen kiváló tulajdonságai és erényei kö-
lést is írt szepességi németséggel. A tan- vetkeztében a pesti gyülekezet egyházi és
ügy, irodalom és tudomány körül szerze~t iskolai elnökségének mindenkor osztatlan
érdemeit őfelsége 1912-ben a Ferenc Jo- nagyrabecsülését birta, kartársai őszintén
zsef-rend lovagkeresztjének adományozá- szerették és tisztelték, tanítványai pedig
sával tüntette ki. hálás elismeréssel tekintettek reá. Baráti
• Ha Weber Rudolf negyven esztendős körben nyájas, nyiltszivű, őszinte és mín-
tanévi müködését tekintjük, akkor egy hű- denkor segítségre kész volt. Emlékezete
séges és eredménnyel működő tanítómes- legyen áldott.
ter kepe tárul elénk, aki a rábízott tanít- Broschko Gusztáv Adolf.
ványoknak szerető atyai barátja, s a szó
legnemesebb értelmében vett nevelője volt,
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A magyar nép rnélven érzi
~zt a hívó boldog eszmét,
Erzik a had közvitézi, _
Hogy a haza szabad lesz még.

A mi harcunk.
Had felé száll most a lélek,
Ettől zsibong vőlgy és halom,
Ha a harcról nem beszélek,
Kobzom néma, nincsen dalom.

Költö most, ha kobza pendül,
Ne daloljon a leányról,
Dal ne szóljon szerele mr öl,
Csak a harcról, a hazáról.

És a harcról mit dalolnek.
Mint amire oly rég várunk! ?
Ami egykor mienk volt még,
Ami olvan régi álmunk.

Ez az eszme visz csatába.
Ez, mi minden szívet athat,
Hadunk ezzel megy halálba,
Ezzel vív ki nagy csodákat.

S szembe száll az óriással
Nagy hitének erejével,
Hisz nem lehet győznünk mással,
Csak a szabadság hitével.

Csengey Gusztáv.

, '
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Mikor a kakas megszólal.
Elbeszélés.

Irta: Kendi Sámuel.

Alig hajnalodott még, Balázs Bódiné I és a pecsenye hamar megsült. Mindegyikből
lázasan sürgölődött, forgolódott a kis udvari bőven csomagolt a vándor útra készülö
konyhájában. Meggyurta a kalácstésztát, fia batyujába. A megmaradt részt pedig
be is tette már a sütőbe. A tűzhelyről föltálalta, hogy míelött utra megy a
pedig kivánatosságot gerjesztő pecsenye gyermek, lakmározzék jól utóljára a szülöi
illat terjedt széjjel a konyhában s kilopózott asztalnál.
az udvarra, ugy annyira, hogy a gőgős Saját fia helyett elöbb megérkezett a
Rózsa Adámné, háziasszony nem tudta kedves Bükiné komaasszonya, a Jóska
megállni, hogy be ne szóljon gunyolódva édesanyja, aki elhozta hozzájuk a Jóska
a konyhaajtón : fia kész batyuját, miután onnét indulnak

- No, Balázsné asszonyság, micsoda útra a vándorok. Ellenben még Jóska nem
nagy lakodalom készül kendteknél ? Kit jött, mert ő is az Ismerősökhöz ment
ad férjhez ? Avagy tán a püspöküket várja búcsúzni,
vendégségbe? ! A két jámbor néni most versenyt sir-

- Nem jön míhozzánk, galambom házi dogált, beülve a szobába. Ahelyett, hogy
asszony, senkisem! Inkább elmegy tőlünk, vigasztalták volna egymást, ellenkezőleg
vándorútra, az egyetlen fiunk. Az ő számára minden bajt, veszélyt felemlítettek, amí
készítek 'egy kis útravalót, - mondta gyermekeiket az idegenben érheti.
Balázsné, könnyes szemét törülgetve. Negyed óra mulva megérkezett a két

- Annyit mondhatok, hogy nem sokáig I ifjú legény is, akik most először indulnak
rójja az a gyerek az országútat s eszi ki a világ küzdelmes, hányt-vetett for-
más kenyerét. Haza csalja a [ó pecsenye- gatagába. Elbúcsúztak- a kis mezőváros-
szag. Igen elkényeztették gyermeküket, 1 ban levő minden ismerősüktől. Ki tudja,
jegyezte meg elmenőben Rózsáné csípős lrníkor látják viszont egymást?
nyelvvel. Balázsné asztalhoz ültette mind a saját.

Szegény Balázsné -asszonyt a méltatlan mind a keresztfiát. De tudja a jó Isten,
gúnyolódás még jobban megszomorította. hogy volt, olyan immel-ámmal, kény-
Leült egy kis fa-zsámolyra s két kezébe szeredetten ettek a legénykék, mintha csak:
temetve arcát, sirdogált csendesen magában. siralomházban lettek volna, hasztalan ki-
Meg sem hallotta, hogy valaki kopogtatott nálta őket Balázsné asszony. ,
az ajtón. Ijedten ugrott fel, amint kinyílt No, aztán megtörtént a búcsúzás, Edes
az ajtó. Fiatal legény lépett be, hangos apjuktói mind a ketten már kora reggel
köszöntéssel: elbúesúztak, ugyanis azoknak, mint nap-

Jó reggelt, keresztanyám ! számosoknak, kora -reggel munkára kellett
- Isten hozott, Jóska! -- szólt Balázsné menniök. S az édesanyák ezer .ló tanáccsal,

könnyét gyorsan letörölve - Jer, galam- esdeklő kérleléssei bocsátották útnak
.bom, keresztfiam a szobába Itt a kony- gyermeküket, hogy csak jók, igazak, Isten-
hában igen meleg van. Mindjárt haza jön félők legyenek és meg ne feledkezzenek
Kálmán fiam Is. Feketéékhez ment el a szülőikről sem. Ha máskép nem, egy-egy
búcsúzóra. levéllel minél gyakrabban felkeressék őket.

-- Köszönöm, keresztanyám. De még A vándorok már messze távolnyira el-
vissza kell mennem, batyumat elkészíteni. hagyták az utcaajtóban könyet hullató
Most csak azért jöttem, hogy megmondjam édesanyákat, míkor Balázsné asszonynak
Kálmánnak, siessen ő is a készülődéssel, eszébe jutott még valami s utánuk rohant
hogy korán índulhassunk, - mondta Bükí a tovahaladóknak:
Jóska. - Fiam, édes fiam, várjatok meg!--

Balázsné asszony most még jobban kiáltott utánuk, szerencséjére még utol
sietett az útravaló készítéssel. A kalács érhette őket az utca kanyarodónál.
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- Galambom, gyermekem, még csak A városon kivül oly gyors léptekket
arra kérlek és téged is keresztfiam, hogy mentek tova, mintha csak űzte, hajtotta.
bármily csáb, kisértés. avagy szenvedés volna őket valami. Azonban nem tudták
érjen is benneteket, igaz hitünkhöz hűk megállni, hogy vissza ne tekíntsenek az,
legyetek, semmi meg ne tántorítson ben- elhagyott szülővárosukra, amig tudniillik
netek, mint ahogy már sokaktól hallottam, láthattak belőle valamit. Előbb még lát~
mikép lettek idegen nép között árulóik 1 hatták a házakat, később már csak a ház-.
egyházunknak ! - mondta esdeklő szívvel I tetőket, kéményeket, végül pedig már csak
Balázsné asszony. a templomtornyokat és a sugár gyár--

- Nyugodt szivvel-lélekkel ereszthet kéményt, végre azok is eltüntek szem
bennünket útra, édesanyám, hogy sem I elől. Már csak az elhagyott irányt tartották
édes hazánknak, sem anyaszentegyházunk- szem előtt. Több falun átjutva azt is végleg'
nak árulói nem leszünk, mindegyiknek hű [elveszítették. Fáradt, meglassított léptekkel,

Lakodalom S'opronmegyében. - Gyülekezés az esküvő előtt Harka községben.

fiai maradunk mindhalálíg, - mondta
Balázs Kálmán erős fogadással s ugyan-
azt fogadta társa is.

Elbúcsúztak ismét s pár perc múlva a
két ifjú vándor elhagyta a kis mezővárost,
ahol bölcsőik ringott; ahol az édes gond-
talan gyermekkoruk oly tüneményes gyor-
sasággal eltünt, mintha csak egy mesekép
lett volna. Edes, gondtalan volt az ő
gyermekkoruk is, mert addig a szülők
védő szárnyai alól s lázas szivvel siettek
az élet forgatagába, mint a fészküket el-
hagyó madárfiókák.

bandukoltak tovább. Falukon ugyanis nem:
juthattak munkához, mert fr asztales.
mesterséget tanulták, aszta mester pedig
nem rnínden faluban/alm. Ahol 'an is,
többnyire az sem tar segé t. ga is.
győzi tanonccai a ill)lnká't. § ""-)

Agyon esigázva-a has~u' gyatqglástól,
késő esti órákban <érk 0' a le9~özelebbi
mezővárosba. Az ipartestület'~flelyiségben
megháltak s a következö ,Il~g 1 n bejárták
az egész várost, "de Tmunl(á't sehol sem
kaptak. Mindenütt csak. panasszal fogadták'
őket, hogy igy,- meg úgy, nincs annyi.
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.munkájuk sem, hogy maguk élhetnének - Remélem az urak is az egyedül üd-
belőle. vözítő, ígaz, szent katholikus egyházunk

Szomorúan, csügedten hagyták el a kötelékébe tartoznak, '-- mondta aztán
'Várost a vándorok Fél napi gyaloglás meggyőződéses hangon, mire Balázs Kálmán
után ismét városba érkeztek. S míután az ijedt megdöbbenéssel tekintett társa arcára
egész várost bebarangolták, egy helyen a s míután onnét is hasonló lelkiállapot ki-
májszterné asszonytól azt a választ nyertek, fejezését olvasta le, biztatóan píslantva
hogy náluk lesz munka. S a mühelybe társára, kishitüen, kíssé dadogva mondta:
küldte őket, hogy ott várakozzanak, míg - Igen, mink is oda tartozunk!

la májszter .úro felkel. -- Helyes! Akkor kezet is foghatok az
A májszter úr azonban még délre sem urakkal! - szólt megelégedéssel Pintér

kelt fel. Valószínű, hogy az előző estét Nep. János 'úr. -- Mindjárt mehetünk az
átdorbézolta. A májszterné asszony pedig ipartestülethez szerződést kötni. Csak más
az egész Isten áldotta napot az utca ajtóban kabátot veszek előbb magamra. Addig az
beszélgette át az arra haladó ismerőseivel. úrak pedig körül nézhetnek az udvaron.
Meg sem hallotta, hogy akis, szurtos Elzsibbadt lélekkel, kábult aggyal lépett
leánykája (hiányzott a gondos anyai kéz) ki a két legény az asztalos munkálatokhoz
folyton kenyérért sírdogált. A legények szükséges dészkákkal felhalmozott udvarra.
.megsajnálták. Édes anyjuk sütötte kalácsból Imitt. amott tyukok kapirgáltak s egy
volt még egy kís maradék, abból szeltek nagytaraju, büszke kakas pedig ép akkor
le többször is a leánykának Es miután ugrott fel a nagy deszkahalmazra s han-
a műhelyben, udvaron s az egész ház körül gosan kukorékolt. .
látták a riagy rendetlenséget, felfordulást, Ijedt rezzenéssel fordították oda tekin-

_ nem várták meg, míg a lusta májszter úr tetüket mind a ketten, aztán pedig egy-
---eTOblljtk-az.ágyból,. elköszöntek a májszterné másra tekintettek hosszan; némán" bün-

asszonytól. Vándoroltak tovább, a leg- bánóan. Eszükbe jutott Péter apostol, hogy
közelebbi városig. kakas szó figyelmeztette, miután há-

Legnagyobb örörnükre itt azonnal leltek romszor megtagadta Jézust. Most ök ís,
olyan nagyobb műhelyre, ahol több segédre -az első kisértésre, megtagadták anyaszent-
volt szükség. ' egyházukat, azzal együtt a Megváltó Jézust.

- Hála a [ó Istennek, hogy végre Forró, égető köny .jött szemükből. S a
célhoz jutottunk! - szólt Balázs Kálmán bünbánat tisztító könyének hatása alatt
boldogan a társához. - Nekem majd el- kezük önkénytelenül imádságra kulcsolódott
.szakadt a lábam a sok menésben. Azt hi- s ilyenkép (jóllehet más szavakkal) szállt
szem, hogy már tovább nem is bírnám az rövid fohászuk a Mindenhatóhoz: Irgalmas
utat. A cipő is feltörte lábamat! Mennyei Atyánk! bocsásd meg kíshitü-

Hasonlókép nyilatkozott Büki Józsi is. ségünket, - árulásunkat. Teremts bennünk
Boldog reménységgel nyitottak be Pintér állhatatos tiszta szívet, hogyaszenvedéseket
Nep. János műasztalos mester úrhoz. türelemmel hordozzuk és semmiféle bajtó!'

A jó módu, tekintélyes nasu májszter veszélytől meg ne ijedjünk. .Tarts meg
úr nagy fontoskodással s még nagyobb minket igaz hitben, hogy semmi és senki

-dícsekvéssel fogadta őket, hogy ő milyen tévelygésbe ne csalhasson és hazugságba
vagyonos és tekintélyes ember a városban. ne taszíthasson bennünket.
Ha akart volna) lehetett volna már város- - No, urak, mehetünk, készen vagyok!
biró is s legközelebb ő lesz az ipartestületi Látom, tetszik a házam tájéka, - jött ki
elnök. De már is városi képviselő és tagja nagy hangon, parádéba öltözve, Pintér Nep.
.a katholikus iskolaszéknek. Es itt egyben János mester ur, kezében ezüst íogantyus
megjegyezte, hogy mint hlthű katholikus, botot lóbálva.
-elvből csakis felekezetbeli ségédeket fogad Balázs Kálmán (valamint társa is) le-
fel. Holmi lutheránus és kálvinista segédek törölte könyét, ujult szívvel, égi lánggal
akkor sem kellenének neki, ha ingyen lelkében állt bátran Pintér Nep. János úr elé:
-dolgoznának, mert Ő' kenyeret nem ad - Mester úram, köszönjük mind a ketten
-eretnek népségnek. szíves jóakaratát, de mi nem kérünk a
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kigyelmed, csakis hitsorsosai számára Idultak ismét, testben, lélekben újult erővel-
sütött, Istenáldását nélkülöző kenyeréből, S mikor kiérkeztek az országutra, vidáman,
mert mi ágostai hitvallásu evangélikusok I jókedvvel versenyt énekelt ek a mezei
vagyunk és van jó erős karunk, mellyel pacsirtákkal. S aki útjuknak vezére, kalau-
lsten áldásától kísérve találunk még kenyeret zolója volt, elvezette öket is a boldog,
adó munkát a hazában! munkátadó otthonba.

Azzal Isten-hozzádot mondva, útnak in-

Ostíívasszonvfa új temploma.
"Rontsátok le e templomot, és harmad- ajkán is szólt az még 71 év multán 1751-

napra felépítem azt." (Ján. ev. 2 v. 19.) ben is, hogy "noha szüvíájdalommal köl-
Három nap, vagy majdnem harmadfél letik is szemlélnem mostani pusztaságát.

évszázad az Isten örökké való dicsőségé- elkölletik szenvednem, várván Istentől még
iben egyre rnegy ; csak az egymásutánt maradékaim közt annak helyre leendő ál-
jelzi, melyben a lehanyatlást a megújbó- léttatására adandó módot. ti ;l)
dás követi. A törhetlen hit várta azóta is ama har-

Krisztus az ő testének templomáról szólt madik napot.
-és szava ama harmadik napon, a dicső- És a Krisztus evangéliumának ereje a
.séges husvétnak reggelén valóra vált! templomot - nem ugyan három. hanem -

De Krisztusnak bíztató szavai megcsen- 235 esztendő múlva újra felépítette, 1915.
-dültek búzgó evangélikus hívők szívében év husvétjakor már feltámadt.
.akkor is, midőn emberkézzei épített, kőből Evangélikus egyházunk megpróbáltatá-

----vlrl'ó--templQnlukat döntötte romba a türel-/ sának keserű emlékei elevenednek meg
metlen elfogultság, gyarló emberi vak- előttünk, mikor az ostffyasszonyfai új
buzgóság. templom fundamentomát, e gyülekezetnek

1680 nagypéntek táján "Dömölki And- múltját vizsgáljuk.
.rás- uram Dömölkön félreverette az haran-. Egyházunk jelene - bár. egy szörnyü
.gokat, Shágra is küldötte egy szolgáját, világháború dúl is körülötte - nyugodt.
hogy ott verjék félre az harangot, a végre; Jövője lelkesítő, biztató.
.hogy az németek gyünnek, menjenek segit- Az evangéliom ereje épít, alkot. Az
.ségre fegyveres kézzel Ostffyasszonyfal- emelkedett lelkek buzgalma nem hagyja
vára. " 1) . szünetelni az Isten dicsőségére munkáló

És gyülekeztek "minden végházakból kezeket még a háború vészeí közt sem.
'voltak zászlókkal és az falukról dobokkal, Templomok, iskolák emelkednek e munka
.lovas és gyalog, voltak együtt legalább nyomán, .melyek rnínt "jelek~ tesznek ta-
.kétezer, ha nem több, fegyveres kézzel" . .. uúbízonyságot az Ur csodatevő erejéről.
"midőn Győr fel~51 gyütt aző felsé~e Ostffyasszonyfa ma leányegyházközség
.hada" . " Kollonics uram parancsolátjá- a dunántúli egyházkerület kemenesaljaí
bul." 2) esperességében, Csönge anyaegyház filiája

De az "ő felségének derekas erejét" 1012 ev. lélekkel Pedig valamikor anya-
fenn nem tarthatták. A győri sugárágyuk egyházközség volt. Nemcsak Csöngének
.szétrombolták Ostffyasszonyfalva várát és hanem úgy szólván az egész dunántúli ev:
romba döntötték a vár templomát, mely-: egyházkerületnek anyaegyháza volt. Hisz
ben akkor Fekete István, a száműzött búj- a reformáció fenkölt tanai Sárváron a Ná-

..dosó superintendens, hirdette az Urnak dasdy és Ostffyasszonyfalván az Ostffy
-evangélíomát," családnál találták első otthonukat dunán-

A templom romba dőlt, de a hivő lel- túlban.
kekben megcsendült az Urnak bíztató Ostffy Ferenc soproni főispán és Mária
szava; Ostffy Mihály kerületi felügyelő királynőnek - Mohácsnál elesett IL La-

8) Az Ostffy család levéltárában őrzött adat.
lj Prot. egybáztört. adattár, UI. évf. 9. lap.
2) Ugyanott m. r,



jos királyunk nejének - udvari vitéze e De nem volt restituálható az asszonyfai
királynő udvarában ismerte meg Luther egyház!
tanait, melyek különben neje: Bánffy Ostffy Mikios fia Ostffy Mihály, a
Petronella előtt sem lehettek ismeretlenek, dunántúli ev. egyházkerület legelső fel-
miután ez meg Glogani Margit, német ügyelője, nagy odaadását, buzgalmát, hi-
hercegnőnek volt leány/a. hetetlen szívós fáradozását, mellyel hol

Unokája Ostffy Tamás, Nádasdy Orso- magaszántából, hol felsőbb parancsra,
lyát vette nőül 1620-ban. Iskola, templom többször megjelent a bécsi udvarban is
egyaránt az evangélikus hit hirdetője volt egyháza érdekében, csak arra fordíthatta,
ekkor Asszonyfa várában és annak hívei hogy a nemesdömölki articuláris templom
közé sorakoztak a földesúr nagyszámú felépítését biztosíthatta és segíthette elő.
jobbágyai Vas, Sopron, Győr, Veszprém és Az asszonyfai pusztulást "szüvfájdalom-
Zalavármegyékben, nem is szólva a nagy mal kölletett szemlélnie. "
kiterjedésű rokoni körről a nemes és fő- Perbe szálltak vele.
nemes ranguak között. Vági Mihály kenyeri plébános bepana-

De bekövetkeztek a viharos, szomorú szolta a vármegyénél, hogy az asszonyfal
idők, a nemzeti- és vallási szabadság el- templom felépítését akadályozza, hogy a
nyomás ának korszaka, az ellenreformáció templom két harangiát elvitette s hogy a
Ideje, a mikor az, a ki szilárdan nemzeti templom kriptájában levő .vítézí öltöze-
érzésü magyar, sőt inkább török barát mint tekről és asszonyi öltözetekről való ezüst
osztrák-barát magyar és az evangélikus ékességeket a kriptán és templomon dol-
hitnek vallója volt, gyanúsítások és üldö- gozó kőmívestől elvette. ~
zések célpontja lett - ha "meg nem tért." Tiltakozni kénytelen a panasz ellen s az
Az Ostffyak pedig nemzet - és hitvédők ellen, hogy az ő várbeli templomát a ró-
maradtak. mai egyház tagjai "az újra építésnek szüne

Ostffy Tamás fiát Ostffy Miklost be- alatt elidegenítsék", hogy dicső őseinek a
vádoltak a hatalmasok előtt, hogy részese templom alatt ,.három kriptákban levő te-
a Thököly fejedelem nemzeti- és vallás- temeket háborgassák", valamint hogy tőle
szabadságért küzdő mozgalmainak. a harangökatköveteljék, hiszen úgy mond:

1673-ban három ev. superintendens, köz- "a jóbapám Ostffy Tamás öntette, mivel-
tük Fekete István is Pozsonyba idéztetett, hogy az neve is rajta volt."
számkivetésre ítéltetett és aki a szám- Tiltakozás, vizsgálat, igazság mind nem
kivetés keserű kenyerét nem birva el, buj- használt.
dosva, rejtve tért haza régi hivei közé, az A vártemplomot 1753-ban a kenyeri
a Fekete István szuperintendens 1679-ben plébánosnak hívei - szegényesen bár,
az asszonyfai várban talált vendéglátó csak fatoronnyal, de felépítették s ezzel
menedéket, megsokasítván a vár urának az Ostffyaknak nemcsak tulajdonuk, de a
Ostffy Miklosnak fején az ellene gyűjtött kath. egyházjog szerint még kegyursági
vádakat, a melyek miatt 1680 nagypéntek jogaik, mínt p. o. a templomi kriptába való
táján megjelent n Győr felől az őfelsége temetkezésük joga is elveszett; úgy hogy
hada" .Kollonics uram parancsolatjábul." Ostffy Mihályt már a fáradozásaival épí-
A vár s annak falain belől az ev. hit tett dömölki templom kriptájába temette
temploma s az iskola romba dőlt, a hit- a közkegyelet, s az asszonyfai evangéli-
védő vár úr bilincsekbe görnyedt, vagyo- kusok templom nélkül maradva, ugyan-
nától, sőt ősnemes rangjától megfosztva, csak a dömölki artículárís templomba za-
1681 advent harmadik keddjéig, a mikor rándokoltak Istent dícsérni József császár
a soproni országgyűlés közbenjárására idejéig,
szabadult és "in integrum restauráltatott" József császár ntürelmi rendelete" adott
javaiba - ha mi még eddig az ideig meg- módot arra, hogy Csöngén is templom
maradt belőlük s régi ranglába. melyek épüljön "udvarban torony és harangok
szörényí és macsói bán elődeitől szeplőt- nélkül", a hogyan a türelmi rendelet szólt.
lenül szállottak reá a honfoglalás idejétől Ebben az időben az Ostffy családnak
kezdődőleg. csak nő tagjai éltek Ostffyasszonyfán ,
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egyetlen élő férfi tagja Csöngén lakott sItak, telküknek azon részét, mely az asz-
ott, az épülő új templomban adott a mul- szonyfai várdomb középső részére esett,
takra emlékező kegyelet a családnak örök az evang. egyháznak ajándékozták, hogy
nyugvó helyet is. arra templom és iskola építtessék valaha.

Ezentúl azután nem kellett már az asz- Mert 1855-ben már ismét létesült Ostffy-
szonyfai híveknek a Csererdőn és Keme- asszonyfán ev. iskola, a gyermekek csön-.
nesmihályfán át Nemesdömölkre zarándo- gei oktatása akkor megszünt, de ennek
kolni templomba, hanem a közeli Csön- az iskolának épülete csakhamar kevésnek
gének lett az egykori "anya" filiája. Nem- bizonyult, úgy hogya Weöres család ke-
csak filiája, hanem a mai egyházjogi meg- gyes adományát felhasználva, 1872-ben.
határozás szerint "fiók egyháza" - bár egy tágas, díszes, két tantermes iskolát
lélekszámra annál mindig nagyobb volt - épített a gyülekezet, a várdomb közepén,
mert iskolája csak egy, a csöngei létesül- a kath. templom átellenében.
hetett. Templomépítésre még akkor nem gon-

Ostffyasszonyfán a katholikus kézre ke- dolhattak, de a nagyszámú hívek közvet-
_ rült templom körül az 1680-tól fogva ro- lenebb lelkigondozását szolgálni kívánták

mokban heverő várnak falait, kö- és tégla már akkor is azzal, hogy 1885-ben, midőn
anyagát elhordták '., Csöngére új lelkészt választottak, kikötöt-

A család tagjai egy régi, 1550-ben lé- ték, hogy évenként négyszer rendes isteni
tesült. megállapodás alapján jogot tartot- tisztelet tartassék Ostffyasszonyfán az is-
tak hozzá mind, akik a várépítő ösöktöl kolában úrvacsora osztással, a míkor az
való leszármazásukat igazolni tudták, - iskolai szószéket oltári gyertyatartókkal
még a leányági leszármazók is - hogya és úrvacsorai kegyszerekkel látta el s
vár anyagából egy-egy jobbágy lakhelyet ajándékozta meg a gyülekezet felügyelője

epitsenek Nem is maradt a romokból Ostffy Miklos.
semmi, csaK a ván kútja, mely mai napig Ezen időtől kezdve a budakeszi Weöres
meg van. . család intenciója, hogy az általa ajándé-

A régi várnak mintegy három holdat, kezott területen templom épüljön, a köz-
kitevő területéből a dombtető déli részén; buzgalomnak is hő óhajáva lett, mely Ié-
vagyís az ellenkező oldalon, mint a régi pésröl-Iépésre haladt a megvalósulás felé.
várkastély állt, épült a jogaiba vísszahe- Hutier Zsigmond lelkész hivatalba lé-

. lyezett Ostffy Miklosnak új kastélya, me ly pésekor leteszi az első templomépíté si és
ma ugyan már szintén régi, de azért 1692 egyházfenntartási alapot, melyet követnek
óta ma is fennáll s a család lakhelye az Ostffy Sándorné, péteri Takács Lajos
ma is. és Takács Lajosné, Kocor Dániel, Peöcz

A vár északi sarka, .a régi várkastély József, Fehér Pál, Bakó Mihály, Kelemen
helye a vártemplom előtt, községi területté Pál és Kelemen Ptilne, Horváth Ddnielne
vált idők folytán. és Ostffy Lajos-féle alapítványok.

A déli és középső részeket pedig 1805- 1897-ben a gyülekezetnek búzgó fel-
ben kétfelé osztották az Ostffy testvérek, ügyelője, ki egész lelkével csüngött egy-
úgy hogy a déli rész a kastéllyal együtt házán, Trsztuenszku János elhalálozott
jutott Ostffy Lajosnak, a középső pedig és míután gyermekekkel az Isten meg
Ostffy Terezianak. ki Véssey Míhályné nem ajándékozta, végrendeletében egyház-
volt. Ennek leánya Véssey Borbála buda- községét tette vagyona egy tekintélyes
keszi Weöres Istvánnak lett a felesége, a részének örökösévé. 49 hold szántóföldje,
ki a várnak do mb alatti részén telket szer- 2 hold szőlője csinos kis nyaraló val együtt
zett, azt neje osztályrészévei egybefoglalta került így a gyülekezet tulajdonába azzal
s ott 'lakóházat épített. Neje révén az a rendeltetéssel, hogy ezen örök alapít-
Ostffy család buzgó tradicióinak hív ré- vány segélyével az ostffyasszonyfai leány-
szese lett, annyira, hogy az ő gyermekei: egyház anyaegyházközséggé alakuljon.
Weöres József, István, Sándor és Ilona EZ({Il örök alapítvány jövedelmei tőké-
az ő kegyeletes Intencióit követve, akkor, síttetvén, 1914-re 17,000 koronára növe-
midőn az atyai s anyai örökségen osztoz- ked tek. Ezen kívül, már Trsztyénszky Jti-
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nos felügyelősége előtt, Ostffy Miklós; Ostffy Lajos 1913 telén tervet dolgozott
felügyelő idejében és kezdeményezésére kí .a templom megépítésére, tüzetes terv-
gyülekezeti magtár létesült, melynek va- rajzokat és költségvetést, melyeket szak-
gyona időről-időre tőkésítve H114-ben emberekkel felülvizsgáltatott és 1914.év.
,-8,000 koronát tett ki. husvét vasárnapján az egyházközség elé,

Igy lett az egyházközségnek templom terjesztett, előadva, hogy számításai sze-
építésre felhasználható .vagyona 1913-ban rínt a templom építkezési költsége, a gyü-
az emlitett alapokból s azon összegből, lekezet természetbeli szolgálmányaín ki-
melyet a gyüle- vül . 45-46,000
kezet e célra né- + korona lenne.
hány éven át Lelkes, meggyő-

költségvetésébe ző erejű szavak-
felvett 30000 ko- kal azt kérte az'
rona, amikor a egyházközség-
gyülekezet hatá- től, hogy ajánlja
rozatilag fejezte meg a szüksé-
ki azon szándé- ges fuvarokat,
kát, hogy a re- aszállításhoz és
formáció 400 betonkavics bá-,

éves emlékére, nyássáshoz
1917-re megépíti szükséges kézi
templomát. erőt, valamint

De az evangé- azt, hogy a
lium tettre ser- rendelkezésére
kentő ereje cs0- álló 30,000 ko-
dát müvelt ; a ronának lega-
hítbuzgalom fe- lább 40,000 ko-
lülmúlta a vára- ronáig leendő
kozást, az elha- kiegészítésére '
tározás és tett a gyüjtéstindítson
kegyes óhajo- a maga körében,

kat. mely esetre az
Felkelt más- Ostffy család

félszázados sir- tagjai részéről
[ából az egyház- 8-10,000 koro-
építő Ostffy Mi- nás külön hoz-
hály kerületi fel- zájárulásthelyez
ügyelő szelleme azonnal kilátás-
és megihlette a ba, de a tem-
késő utódokat a plom építés

235 év előtti azonnal elhatá-
nagypéntekre rozandó volna!

rombadőlt És a husvétiAz ostffyasszonyfai uj evang. templom.
ostffyasszonyfai evangéliom, a
anyaegyház fel- feltámadás - ün-
támasztása iránt. Megihlette szavaival: "vár- nepe feltámadása lett az asszonyfai anya-
ván Istentől még maradékalm közt annak egyháznak.
helyre leendő állítás ára adandó módot," A templom építése azonnal elhatároz-
különösen Ostffy Lajost, a családnak - tatott. .
miután OsHfY Miklós egészségi okokbólkül- I A gyüjtés megindult és csodás eredmény-
földön él, - egyetlen itt élő s ez idő szerint nyel járt.
utolsó tagját, akit a kemenesaljai egyház- Baranyai Sándor kisbirtokos, egyszerű,
megye 1913-ban választott felügyelőjévé. öreg hitbuzgó egyháztag 2,000 koronát

7
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ajánlott azonnal ·egy új nagy harang ön- nagy apsist, mely az oltárt foglalja ma-
tésére ; s az egyháztagok körében eszközölt gába, mintegy a templom középhajójához
gyüjté~ rövid idő alatt 8-9,000 korona új ölelik. Itt már nincs karzat, a meiy ket
adomány bejelentését eredmény-ezte; úgy oldalon csak a két első oszlopig halad.
hogy a gyülekezet 50,000 koronán felüli Az oltár jobb és baloldalan, az apsis
összeggel rendelkezve, az építéssel meg- két szélén foglal helyet egyfelől a szószék,
bízta Műller Ede épitőmestert, ld azt 47,000 másfelől a keresztelő madence,mellyel az
koronáért vállalta. . evangélikus templom három istentiszteleti

A gyülekezettel azután lelkes versenyre főcselekményének, a keresztség és úrva-
kelt a nőegylet, mely egy 4,000 korona csora szentségek kíszolgáltatásának, vala-
értékű 15 hangváltozatú orgonát rendelt, mint az igehirdetésnek helye egyenrangú,
az ifjúsági dalkör, mely a toronyórát ren- jelentőségteljes, mégis önálló elhelyezést
delte meg, a gyülekezet ez időszerinti nyer.
nagyérdemü felügyelője Károlyi Endre és Az oltárt a templom stylusának meg-
sógora, péteri Takács Dénes budapesti felelő román modorban Ostffy Lajos ter-
kir. ügyész, kik megajánlották, hogy ,01- vezte. Alépítménye nem szarkofág, hanem
tárt építtetnek. úgy hogy a templomnak asztal (urasztala) alakú s a díszes háttér
építése, felszerelése és teljes berendezése vagy felső építmény középsü mezőjét -
rövid idő alatt biztosíttatott annyira, hogy oltárkép helyett .- müvészi kivitelü car-
az egyházközségnek husvét napján, ápri- raraí márványkereszt foglalja el.
lis hó 12·én hozott határozata folytán már Ugyanilyen márványból készült a ke-
12 nap mulva, április 24-én az építés meg resztelő medence.
is kezdődött s 1915 husvétra, 235 évvel Oltár, szószék, keresztelő medence és
a régi templom lerombolása után, ott áll orgona is egyazon román stylben díszítve
ismét az ostffyasszonyfai várdombon és és a márvány keresztelő medence kivéte-
a régi várkastély omladék helyére a vár- lével, egyforma világos tölgy alapszínben
kútra, valamint a másik, most róm. kath. a legszebb harmóniában állnak a templom
templomra bé~ésen, de bü.szkén, megb?- stylusával, valamint hasonló szinű és dí-
csatva, de emlekezve, remenyt kelt~~ e~ szítésü padberendezéseível, úgy hogy az
f~nségesen te~~nt Istenn~k! az evangélíoml egész jól átgondolt, logíkus céltudatosság
hítnek ez az uj .sz~nt haJlek~. szinte ízlésbeli egységesség benyomását'

A templom ízléses roman s~ylusba~ k It"
épült. Négy hatalmas oszlop ~artJa. belso eA~ ostffyasszonyfai új templom mely
f~lk~ríves b~ltoza~át. Alapr~Jza harmas, kétségtelenül egyike mai legszebb ~agyar
felkoriv .alapu a'psl~t mutat '. melye~nek ev. templomainknak, égbenyuló tornyával
elrendezese es díszei az f1r?ado~.k?ran~k a Rába völgyén keresztül nemes, büszke
legszebb magyar mü~lkotasara, a [ákí apat- öntudattal tekint az elpusztult vár domb-
sagi t~mplomra. eml~keztetnek. . . járól Kőszegig, Csornáig.

A ket oldalsó apsis a tem~lom belsejé- Mintha lángbetűkkel hirdetné homlok-
hez !l~m tartozi~! hapem, e.gYlk se~restye, zata, hogy: "Resurrexit."
a rnásík oldalbejárati előter gyanant van Rontsátok' le a templomot és harmad-
hozzá függesztve. " fl' lt t " 'A templom belső falai a hátsó két sa- Inapra e epi em az .
roknál trapéz alakban kiképezve a középső I id. Berecz Gábor.
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Ostffy ·,Miklós.
,

A magyar Sionban lőn síri csöndesség,
Az Úrnak szolgáit gályákra vitették ;
Egy részük Nápolyban csörgeti a láncot,
Másik búsan járja nagy Németországot.

Emésztő honvágytól szívük majd meqszakad,
De hazateréere gondolni sem szabad.
A gonusz ellenség kifőzte a tervet:
lIfegverem a pásztort és a nyáj elszéled.

Kőszeg városának ékes szavú papja,
Fekete István is hazáját elhagyta.
Együtt bujdos vele beteg felesége,
Sírásnak, panasznak se hossza, se vége.

Síró asszony szava, kit meg nem lágyítna,
Hiába volt a férj honából kitiltva,
Egyszer csak váratlan Kőszegen ott terem,
Hol most az' örömnél nagyobb a félelem.

Kolonics papjai jöttét hírül vévén,
Beteq asszony urát dehogy hagyják békén.
S mivel hogy püspök is, vétke annál nagyobb,
Alig hogy előlük titkon elfuthatott.

De most hová menjen? Jár hajléktalanúl.
Aki befogadja, fejére vész zudul .
.Madárnak van feszke, rókának barlangja,
Csak neki nincs helye, hová fejét naitsa.

Egy mentő gondolat végre is megszállja :
"Nyitva lesz Asszonyfán Dstffy Mikios vára!
Hogyha itt is félnek s már be nem fogadnak,
Akkor úgy is vége a maauar Sionnak".

Jól számított. Itten szívesen marasztak.
Jobbat nem lelt volna sehol lÍázi gazdát.
Ostffy elszánt nemes, kész a tüzbe menni,
Hitét, honát, jussát nem hagyja elvenni.

Sokan voltak akkor, kik elpártolanak,
De Dstffy nem hajtott soha térdetIBálnak:
Ilyennek ismeri őt Kemenesalja,
Egészmagyar Sion oszlopának vallja.

Asszonyfán Fekete otthon érzi I magát,
Tanü, papot szentel, végzi hivatalát.
De Róma papjai ezen feldühödnek
S éltére törnek a lutrános püspöknek.

Ostffyt ijesztgetik: a papot küldje el,
Különben meglátja, játszik a fejivel;

• , Dolgából lármát üt Kolonics gárdája
S megy a feljelentés Bécsnek utirosaba.

Jön is ám sebtiben szigorú rendelet,
Gyors paripán hozza a császári követ;
Durva kézzel ront be Dstffy portájára
S a levél tartalmát így adja tudtára:

"Vitéz Dstffy Miklós, császár azt üzeni,
Az eretnek papot add ki mindjárt neki;
Tovább is makacsul ha megkötöd magad,
Asszonyfa várából kő kövön nem marad".

De Dstffy Miklósnak kész a felelete,
Vihette frissiben a császár követe:
"Nemes ember vagyok és én a vendéget
Megvédem, ki nálam talált menedéket."

.Parancsotjon velem, felségem, kiTályom,
De becstelen dolgot tőlem ne kívánjon,

I
Ez a vendég nekem püspököm és papom,
Mint üldözött vadat rabúl ki nem adom". '\

"Ha kell, ütesse le, nem bánom, fejemet,
Vegye el jószágom s ha kell, gyeTmekemet j

Vendégemért szembe szállok a halállal,
Az én reliqiom. ezt,hozza magával".

·Csás.záTés a papok beváltják szavukat,
Vontatják már Győrből a nehéz ágyúkat.
Magyarfaló dűhvel jön a zsoldos csapat
Stábort üt Asszonyfán lent a malom alatt.

Felráz~a a vészhír hü Kemenesalját,
Jo urokat, Dstffyt elveszni nem hagyják.
Haromszaz hű nemes, jó Icuruc vitézek
Mennei: oltalmára, meghalni is készek.

Ámde mind hiába! A hány száz a magyar,
Annyi ezer nemet jön, mint a ziuatar.
Dstffy erős várát porhalommá lövik,
Az ősi sasfészket teromooüaic tövig.

Fekete külföldre futna, de elérik,
Mint foglyot kötözve hozzák vissza' Bécsig.
Kolonics faggatja, igér eget, földet,
De pap sátánnal frigyet csak nem köthet! ?

Dstffy is életét alig menthete meg,
Szállást adtak néki kűrü az erdőségek.
Lovára a patkót viszárul verette,
Hogy ne tudhassák meg, útját merre vette.

7*



.Bziuem. keserüseqet, Szomorú könyörgését,
Szánd, Uram, bujdosását, Szolgád nuomorúsaqat,
Csurdogálnak könnyeim, Csak sirnak én szemeim,
Csudálatos istenség, Csöndesedjék ez inség".

Os vára elpusztult, de fennáll emléke,
A hálás utókor bevéste szívébe.
Ostffyról ma is még ott Kemenes alatt
Hősi mondák szólnak, ~írneve fennmaradt.
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Ott a sürüségbe gyűjti hű cselédit,
Imádkozik velük, úgy mond búcsút nékik;
Tarsolyából előveszi a graduált
S együtt éneklik az ősi szép korált :

I
Ime, o hitéért mindent feláldozott,

, Nem vitt mást magával, mint a vándorbotot.
I De bár így elveszte taneset és jószágot,
I Örök jót nyert érte. neve ma is áldott.

Igy Isten nevében Erdélyország felé
Elbujdosik messze a kurucok közé.
Thököly a zcíszlót ott már kitűzette.
Ostffy is harcolni beállt a sereabe.

Magyar Sion, benned addig volt nagy a hit,
Míg voltak Ostffyhoz hasonio fiaid,
Járj el azért buzgón őseid sírjához,
Tanuli példájokból, emléküknek áldozz!

Payr Sándor.

'Baksay Sándo~ reL püspök
(1832-1915.)

Baksay Sándorról, mint a református II müködését pedig a költői ihlet és tehet-
egyház nagy halottjától, a [ó testvéri vi- ség mélyítette.
szonynál fogva, mit Baksay Sándor
ápolni óhajtunk, ak- 1832.évi július 28-án
kor is megemlékez- Nagypeterd község-
tünk volna, ha egy- ben, Baranya várme-

úttal nem lenne a gyében született.
nemzet nagy halottja Gimnáziumitanulmá-
is;. így azonban ket- nyaitCsurgón, a theo-
tős ok teszi köteles- . lógiót Kecskeméten

ségünkké, hogya végezte 1854-ben.Ta-
nagy református püs- nulmányainak végez-

pök emlékét a tével egy évig a
.Lnaher-Naptarí-oes: kecskeméti ref. gím-
megörökítsük. náziumban müködött

Baksay Sándor mint segédtanár, a
egyhazkerülete bizal- következő évben a

mából méltóképen halasi ref. gimnázium
jutott mint író-pap is tanárává választották
1904-ben Szász Kd- meg. - Hamarosan
rolunak; ez ismert ne- " azonban a csanádi,
vű költőpapnak örö- majd pedig 1866-ban
kébe, de a főpásztori - a kunszentmiklósi
tisztségre méltóvá tet- (Pest-m.) tekintélyes
ték lelkészi érdemei ref. gyülekezetek vá-
és kíváló emberi tu- lasztották meg lelké-
laj,do?ságai is. T,om'[!a szüknek,amelyutóbbi
Mzhaly szellemű köl- helyen haláláig mű-
tőpap volt ő is, akinek. Baksay Sándor. ködött.
írói egyéniségét a lel- .
készi hivatás evangéliumi szelleme, er-I Tanári és lelkészi hívatásának kiváló
kölcsi ereje hatotta át, hivatalos egyházi képességeivel nagy buzgalommal és ered-



ménnyel tett eleget; országos hírű ember I tásának és híveinek élő lelkész is. "Paro-
azonban első sorban is szépirodalmi mun- chiájának csendes falai közt - mondja
kálkodása útján lett. Ezen a téren már egyik életrajz írója - mindíg munkában
halasi tanár korában feltűnt a nagy nyil-
vánosság előtt; lefordította magyarra Lu-
canus Pharsaliáját, amit a Magyar Tudo-
mányos Akadémia pálya díjjal tüntetett ki.
Nagy íróink sorába azonban "Gyalog ös-
vény" és nSzederindák" című elbeszélő
művei emelték. Szép, zamatos' magyar
nyelve, tősgyökeres alakjai, józan,egész-
séges, nemes életfelfogása jellemzik a hír-
nevét megszerzö- és az azután megjelent
kisebb nagyobb elbeszéléseit. Nagyese·
mény számban ment különösen a maga-
sabb irodalmi körökben egy másik müve
is. Ugyanis Homeros Iliasát nem hexa-
meterekben, hanem ütemes, magyar nem-
zeti versformában fordította le az Ő talá-
ló, zamatos magyarságával, amely ujitá-
sátúgy a Kísfaludytársaság, mint a Magyar
Tudományos Akadémia s a szakértők el-
ismeréssel és tetszéssel fogadták.

Mint lelkész is az elsők között foglalt
helyet s így a püspökke választása nem-
csak az irodalmi téren nagy embernek
szólt, hanem kiérdemelte ezt mint a hiva-
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lehetett találni s különösen nagy gondot
fordított egyházi beszédeinek a készíté-
sére. Ezek a beszédek irodalmi szempont-
ból nem kevésbbé eredetiek és értékesek,
akár novellái. Nagy tudás, klasszikus mű-
veltség, költői lélek, apostoli szív, de vas-
akarat és szigor voltak azok a tulajdon-
ságok, melyek őt az egyházkormányzói
méltóságra predestinálták és egyéniségé-
ben jellemezték" . Egyházi jellegű irodalmi
munkáiból nehány füzet megjelent ugyan,
de legnagyobb részük még kiadatlan, pe-
dig ezeket is ugyanaz az irodalmi érték
jellemzi; mint megjelent műveít,

Hetvenkét éves korában választotta meg ,
püspökké a dunamelléki ref. egyházkerü-
let. Mint valóságos pátriárcha áldással
szolgálta ebben' a főpásztori hivatásban is
egyházkerületét. Mint hű munkás tért az
örök nyugalom helyére; egész élete, mun-
kája teljesen méltóvá teszi ,arra, hogy az
írás szavát vonatkoztassuk reá: "Aldott az
igaznak emlékezete"

H.L.

,
EJetelti alkonyán

Életem alkonyán
Csendesen pihennék,
Elmúlt nagy idökön
Álmodva merengnék,
Bűvös víziókba
Lelkem elmerűlne,
S kezembe a koboz
Húrja megpendűlne.

Ragadna, ragadna
Szelíd dalom szárnya,
Lebegése közt az
Elmúlás se fájna,'
Elaltatna halkan
A lass ú enyészet ...
Azt hittem, síromba '
Így fektet a végzet.

. . .
Óh minö fordulat!
Vjfág háborgása ...
Véres kűzdelembe
Hadak rohantisa ...
Élet-halál harcát
Ott nemzetem víjja.
Sorsát az arkangyal
Vajjon hova írja?

Írja-e kegyesen
Oyözelem könyvébe?

, Álmodott jobblétet .
Meghozza-e béke?
Vagy az ádáz ellen,
Tépi szerte végre,
S hösi csodaharcban
Hiába hullt vére?



Sáros és Eperjes a víláqháborúban.")
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Nyugtalan háborgás
Így izgat örökké,
Takaróm éjjel se
Pihenésre föd bé;
Zord nappalak réme
Álmomba huzódik,
S nemzetemért lelkem
Gyötrödve vívódik.

A magyar felvidéknek s azon különösen
Eperjesnek nagy multjánál fogva eddig is
bőven kijutott a hazai politikai és egy-
házi nagyeseményekből: A reformáció, a
Caraffa-féle vértörvényszék, a kuruc- és
labanc mozgalmak, a 1849-iki 'orosz betö-
rés emlékezetes helyet biztosítanak neki
a hazai' események történetében. Földrajzi
fekvésénél és természetes védő vonalánál
fogva kijutott neki -- mint a hadak egyik
főútjának - az immár egy évnél tovább
duló világháborúból is.

A sokat szenvedett, sok történelmi erek-
lyével gazdagodott s a magyar história
lapjain sokszor megörökített Sáros várme-
gyét a világháború vulkánikus ereje ugyan-
csak magával ragadta. Oda sodorta az
első helyre gátnak az orosz áradat elé,
amely el akarta önteni az országot, hatal-
mába akarta keríteni az Alföldet, hogy
úrrá legyen rajta. De Sáros 'és a keleti
Kárpátok bércein, mint sziklán a hullám
ereje, megtört a hömpölygő áradat, s a
vakmerő ellenség letiporva és vérezve fu-
tott Sáros pokollá lett hegyeiről. és völ-
gyeiből.

Csak természetes, hogy lelkesedtünk itt
a felvidéken is a mult évi augusztusi na-
pokban a szabályszerűen lefolyt mozgósi-

. tások és csapatszállítások örömmámorán,
aggodalmaskodtunk Lemberg kiürítése s

*) A nagy háború egyes részleteit szemtanúk el-
beszélése alapján a "Luther-Naptár"-ban megakar-
juk örökiteni ; azért az erre vonatkozó cikkeket,
szemtanúk elbeszéléseit, leírásait Naptárunk követ-
kező évfolyamai számára is szivesen fogadjuk.Szerk.

Csak a hit tartja még
Lelkemben az eröt,
Lá tom lsten kezét,
Azt a világverőt.
A szent könyv is mondja:
Elöbb jön Ítélet,
Aztán a Messiás
Földjén az új élet.

Csengey Gusztév,

a többszörös kényszerült visszavonulások
miatt, fájlaltuk itt Eperjesen múlt évi szep-
tember 26-ik óta január közepéíg, kórhá-
zaknak vagy katonákat elszállásoló helyek-
nek lefoglalt összes íö-, közép- és elemi
iskoláínk szünetelését, (a Theol. Otthon is
harmadfél hónapon át állandóan 250 ka-
tona szállási helye vala), elviseltük a sze-
mélyforgalom és táviratozás gyakori kor-
látozását, sőt szünetelését, tűrtük az élelmi-
szerek nagy drágaságát, sőt hiányát, fáj-
dalmas érzéssel kísértük a sebesülteket,
a szomorúan egyszerű katonai temetése-
ket, 'sőt -december havában több héten át
Sárosban és Eperjesen - hadviselési in-
dokból - a harangok is elnémultak. De
amit december hó első napjaiban itt Sá-
rosban és Eperjesen személyesen láttunk,
az meghaladja az emberi képzeletet,

Amint ugyanis november 30-án a Kár-
pátok magyarországi lejtőinek megszál-
lása céljából a galiciai Koníeesnán át az
orosz betört Sárosmegye északkeleti ré-
szébe, sőt az ősrégi Bártra városba, és
annak környékére, s ezzel nyolc na-
pon át minden érintkezésünk megsza-
kadt, oly bizonytalanság, kétkedés, riada
lom, majd rettegés s az ágyúdörgés foly-
tonos hallatára oly nagy rémület vett erőt
Eperjes lakosságán, melyen kiváló főispá-
nunk Szinyei Merse István s agilis I pol-
gármesterünk Faragó József erélyes in-
tézkedése sem tudott eléggé segíteni. Hisz
főispánunk és miniszterelnökünk' erélyes
fellépésének köszönhetjük, hogy az orosz
Sárosba beljebb, Eperjes felé előbbre nem
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nyomult. A trén és muníciós kocsik ezrei, az elküldésre szánt podgyászdarabok ez-
a nagy számú autók, a lengyel és galíciai, rei. A decemberi lágyabb időnek köszön-
főleg muzulmán menekültek légiói, a te- hető, hogy a fütetlen teherkocsikban szo-
herautók hosszú láncolata, az üzletek hir- ruló nők gyermekek és aggok közül töb-
telen bezárulása, az élelmi szerek elvonása ben, mert - az irás szerint - .futásuk
november utolsó és december első nap- télen vala", el nem pusztultak. A menekü-
jaiban a menekültek között oly tolongást lés eme kálváriájának, mely á muszka in-
idézett elő, mely könnyen veszélyessé váziónál is borzalmasabb volt, a nők, gyer-
válhatott volna, sőt lehetetlenné tette az mekek és vének közül amúgy is sok -volt
Eperjesen levő tartózkodást. ,.Nem leltük az) áldozatja. Draskóczy Lajos eperjesi
honunkat e hazában;' vagyis Sárosból és theol. tanár hasonnevű gimnazista fiacs-
Eperjesről is menekűlnünk kellett. Lega- kája is ennek az áldozatja. Eszünkbe [u-
lább is nők s gyermekekből álló családja- tott önkénytelenül is az a jézusi jóslás,
ink elhelyezéséről, s egyházi és iskolai ér- hogy "akkor nagy nyomorúság lesz, ami-
tékeink s kincseink kellő időben és he- lyen nem volt a világ kezdete óta mind
lyen való biztosításáról kellett Bárttán, ez ideig és nem is lesz soha." Ez pedig
Eperjesen, Munkácson, Ungváron, Sátor- a sok nyomorúságnak csak a kezdete volt.
aljaujhelyen és Máramarosszigeten sürgő- Tudjuk, hogy a védő állásban levő orosz
sen gondoskodni. Eperjes december első már december 8-án fl. limanovai és lodzí
három napján intelligenciájában csaknem győzelmünk hírére kitakarodott Bártfáról
teljesen elnéptelenedett s a lelkes tisztvi- sannak vidékéről s a rondításon s kisebb
selői karon s kevés számú papon s taná- karokon, főleg ágyneműek és ételek, ita-
ron kívül alig volt intelligens férfi ember lok harácsolásán kivül egyéb baji nem
Eperjesen. S akik itt maradtunk, Iélsze- okozott. Mint előbb Mármarosszigeten, úgy
münket folyton a vándorbotra függesztet- Bártfával szemben is - és ez Fekete Ele-
tük s ágyúdörgés közben szívszorongva mér polgármester és Juszth Alfred volt
kérdeztük, hogy mikor kell azt kezünkbe lelkészünk erélyének és személyes bátor-
venni. ságának köszönhető - eléggé kiméletes

Igazi rémnapokat éltünk át az oroszok- volt. Az orosz generálisa bártfai múzeu-
nak decemberi bártfai pünkösdi királysága mot is megkímélte, sőt Szlabey Mátyás
alatt. Láttunk rohanni anyát, amint édes lelkészünk orosz ezredes vendége az ál-
tejével táplálta párnapos csecsemőjét, ag- tala őrséggel ellátott. templomunkban még
got, amint mankójával járja a menekülés reggeli imát is végezett, sőt a vísszakül-
kálváriáját, déleeg nőket összekuszált haj- dés igéretével, imakönyvét is magával vitte.
[al, felepár cipőben, hallottuk anyjukat ke- Az orosz uralom idején Bártfa filiái pél-
reső gyermekek szivettépő sírását, bete- dáúl Erdövágás, Lankás, Szabados, Arany-
gek nyöszörgését és veséig hatoló ordítá- pataka és Sárpataka tanítóikkal együtt
sait. Az ezernyi futó embersokaságnak anyagi kárban is sokat szenvedtek.
csak egy célja volt, elérni a vasútállomást. Amúgy karácsony felé a menekül-
Trén, automobil, menekülők szekerei, 10- tek legtöbbje Sárosba és Eperjesre vissza-
vak és marhák csapatjai, jajveszékelő em- tért. De valóban szomorú karácsonyunk volt
beráradat az összevisszaság és összeüt- Eperjesen. Amuszka folyton nyugtalanította
közés rémképét mutatták. S az állomáson határainkat sa duklaiáttörés óta borús volt a
ember ember hátán tolongott, hogy je- háttér mögöttünk s a szemhatár előttünk.
gyét megválthassa. Láttunk apát, aki gyer- S aztán a sok katonai elszállásolás, vonat-
mekeit vállaira és fejére ültetve tolongott torlódás s a sok csapatszállítás, no meg a
a pénztárhoz, láttunk férjet, ki egyik kar- csehek szomorú garázdálkodása Magyar-
[án beteg nejét, a másikon szopós gyer- országon kínossá tette sárosi és eperjesi
mekét tartva váltott jegyet. Az állomás tartózkodásunkat Részünkről sokat szen-
minden talpalatnyi helye tele volt jajve- I vedtek Sárosban Bártía, Margonya, Gírált
székeléssel, ordítással, nyöszörgéssei és I és Lapos ev. egyházközségei és lelkészei.

. sírással, s a vasúti raktár előtt több na-I Sokan a béke és szeretet ünnepén még
pon át torony magasságnyira emelkedtek templomban sem voltak. De hadd iktas-



104

suk ide, ami e sorok írójával s nagy csa-
ládjával közvetlenül az ünnepek előtt tör-
tént. Amint az ünnep elötti napon a sze-
pesi rosztokai bányatelepre menekült csa-
ládjáért ment, Márkusfalván egy alezredes
szivességéből egy csapatszállító katona
vonatra szállhatott fel, annak egyik Iűtet-
len szénás, szalmás teherkocsijában pis-
logó mécs meliett töltötte el 9 órán át
Abosíg, majd Eperjesig a szent éjszakát.
Az alezredesnek kis karácsonyfa ajándéka
kedves és emlékezetes cselekedet volt e
didergő helyzetében.

ságra jellemző, hogy egy horvát theol. diá-
kunktöbb ízben volt kénytelen és pedig Eper-
jesről és Zimonyból menekülni. A mene-
külés alatt az eperjesi állapotokra jellemző,
hogy a város lakossága alig kétezerre ol-
vadt le, minden anyagi és szellemi forga-
lom szünetelt, e sorok írója is a menekü-
lés heteiben a városi tísztvíselök élelme,
zőjében nyert ellátást. Jó, hogy ki nem
tört az éhinség, s ami volt is,azt jó ideig
mind lefoglalta az átvonuló katonaság. E
napok történetéből felejthetetlen előttünk
Liptai Lajos és Lehoczky Egyed lelké-

Lakodalom Sopronmegyében. - Egy ágfalvai lakodalmi menet eleje .

. . Majd január vége felé a katonai és pol-] szeknek a meggyérült hallgatóság előtt el-
gári hatóságok beleegyezésével ujból fel- mondott vigasztaló és biztató szónoklata
vettük a szeptember 26-ika óta szünetelt az égés után ujonnan restaurált evang.
tanítás fonalát, s a gyakori kínos nyugta- templomban Eperjesen. Szinte bujkáltak
lanítások között folytathattuk azt május egymástól az emberek, akiknek arcán szinte
végéig. Sárosban az orosz invázió, sőt a meglátszott az örökös kinos félelem és
tanév alatt nem egy iskolában alig tanít- bizonytalanság érzete.
hattak, sőt a Vörös Kereszt Egyleti kór- A rövid bártfai pünkösdi királyság után
háznak lefoglalt eperjesi állami tanítókép-másodszor is és pedig december végén sa-
zőben egyetlen egy órát sem tartottak. nyargatta meg Sárost és Zemplént a be-
Csak a döntő győzelmes május 3-iki gorliceí I törés ismétlése céljából a muszka invázió.
áttörés hozott ránk s az északkeleti me-I Akkor ugyanis a duklai hágón át az
gyékre nyugodtabb napokat. E nyugtalan- Ondava völgyét s onnan Sáros egész
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északkeleti részét Zemplén északnyugati duló éjjel hirtelen kitakarodtak Zboróból
szögletével együtt megszállották az oro- és rövid 24 óra alatt Sárosból és Zemp-
szok, s négy teljes hónapig jól beásva lénból. Azóta Sáros területén eleven oroszt
magukat birtokukban tartották. E megszál- csak fogva lehetett látni sürű rajvonalak-
iott terület magában foglalta az egész fel- ban Eperjesen át gyalogosan vonulva. E
sővlzközí járás s a bártfai és giraiti járá- nagy eseményt megelőzőleg közvetlenül
sok keleti széleit, vagyis a megyének kö- a husvéti ünnepek után lelkes és gyönyörű
zel egyötöd részét és mintegy 80 közsé- látványt nyujtott 12 napos német csapat-
get. A muszka betörésnek, amellyel a 7., szállításoknak Eperjesen át való felvonu-
3., és végül 17. hadtestünknek borzalmas lása és heteken át a müvészi tökéletes-
csatákat kellett vívni, az volt a célja, hogy ségü német és osztrák-magyar repülő
elérje és elvágja a kassa-oderbergi vona- gépmadaraknak a harctér Eperjes és Kassa
lat s hogy ezzel elérje az arany kalászos közötti légűrben való megtekintése. A szö-
magyar Alföldet s egyszerre fenyegethesse vetséges seregek gorlicei nagy győzelmét
Budapestet és Krakó megkerülésével Bé- követte Prsemysl és Lemberg felszabadí-
eset, A muszkák főleg a konicsna-zborói tása, amelyet, valamint az oroszok magyar
útra vetették magukat s tíz napon át éj- területünkről való májusi végleges kita-
jel-nappal rohamoztak négyes, ötös so- karodását, lelkesen ünnepelte velünk az
rokban. A duklai és uzsoki szoros ezzel egész ország.
a vílághístóriába írta be nevét, s a muszka A háború milliókra menő kárt okozott
betörés borzaimát még emelte az a kö- magyar Felvidékünkön s főleg Sárosme-
rülmény, hogy Prsemysl' március 23-ild gyében. A Tapoly és az Ondava völgye
eleste után fölszabadult tömegeket dobott ma borzasztó látványt nyujt. A duklai
a harcba. Alsópagony, Szemelnye . mellett hágó tól Bártfáig és Felsővizköztől Rado-
főleg Zboró és Radoma környékén folytak máig terjedő hadak utját a pusztulás rémes
akkoriban a legelkeseredettebb küzdelmek képei jelzik. Sáros bércei és völgyei ma
"Az oroszok temetőjének" fogja azokat a sok vérrel sűrűn áztatott területek. Három
történelem egykoron nevezni. Ami tüzér- ízben is volt alkalmunk katonaautón és
ségünk, különösen Zborónál fejtett ki nagy gyalogosan május és· junius havában kü-
tevékenységet A sárosmegyei csatákban lönböző pontokon megtekinteni az elhagyott
elesett harcosok számát 40.000 emberre s sárosi harctereket. Tanulságos sétákat te-
a kárpáti harcokban elesettekét egy. fél hettünk az orosz lövészárok mentén, amely
millióra becsülik s ezek legnagyobb része kezdődik a sárosmegyeiKuriznán, keresztül-
orosz volt. E harcokban az eperjesi Ev. csúszik a Kárpátokon és valahol a cár
Theol. Otthonnak is két hős halottja van birodalmában torkol a Baltitengerbe. A
Lukácsik Mihály ránki lelkész és Dr. világtörténelem legnagyobb csatornája az,
Ihász Imre szombathelyi ügyvédjelölt sze- amelyet sok millió katona ásott s az
mélyében. A Girálthoz közeleső Kerekrét emberiség legszentebb folyama, vér höm-
volt a határszéltől a legtávolabbi vonal, pölygött benne. Legborzalmasabb a Rá-
meddig a betörés és a küzdelem elhatolt. kóczyak Zborója, mely Messina, Port-
Az Ondava partján fekvő Crna Hora és Arthur és San-Francískó minden rémképét
Kasztelik magaslat, amelynek megszer- önmagában egyesítve valósággal a földdel
zése 8090 orosz életébe került, s Bártfa egyenlővé tétetett. Romokba döntött itt
fürdő feletti magaslat s a történeti neve- míndent húsvét második ünnepe óta a
zetességü zborói vár volt a magaslati gránát. A város déli vége a mienk volt,
ágyúharc főszinhelye. Margonya és Gírált az északi az oroszé. Heteken át néztek
ev. lelkésze nem egyszer végzett srapnel- itt farkasszemet egymással a mieink s ..az
lezés között temetést a hadiszintérre eső oroszok. Zboró városa történeti nevezetes-
filiáiban. ségekben gazdag emlékeinek pusztulásával

A szövetséges seregek május 3-iki nagy a makoviczai Rákóczivárról megtekintve
gorlicei győzelmes áttörése s az oroszok j.az egész környék legmegrendítöbb látványa.
kárpáti veresége vetett véget hömpölygő Egyetlenegy ép ház nincs. Igazi Pompei
áradatulmak és május 5-éről 6-ára for- Sáros megyében. Itt folytak az utolsó el-
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keseredett harcok R a míeink éppen a I rettenetes pusztítások. Egész nagy mezö-
Bártfa város és fürdőhely felől való magas- területek vannak letaposva, vagy az orosz
latokról és a nagyhírű makoviczai várról és osztrák-magyar Iövö és futóárkok, fe-
bombázták az oroszoknak éppen a Rákóczi- dezékek. földalatti tiszti lakások által át-
kastély udvarán elhelyezett s legjobban szelve. Egy ilyen orosz lövöárkot és fe-
megerősített állásait. A Rákóczi-kastély. dezéket 12 kilométernyire terjedő terüle-
a melyet a fejedelmi nemzetség régebbi ten Kurima és Radom között személyesen
tagjai építettek s melynek a gránátok járt be Margonyáról kiindulva annak ta-
által erősen megtizedelt 100 hársfája alól nitójával, egy theológussal és a girálti
I. Rákóczi Gy. kelteztette leveleit, nagyon pappal e sorok írója. Ez a lövőárok Kuri-
megsérült, falát tömérdek ágyúlövés érte, mától Vízközön és Duklán át az orosz íö-

de csak lyukakat vájt rajta, teljesen el- hadiszállásig utolsó védelmi vonala volt
pusztítani nem tudta. az oroszoknak s azt
Hozzátartozó két tor- a benyomást teszi,
nyú temploma is iszo- hogy azzal a Magyar-
nyúan szanvedett. - országon elhódított
Egyik tornya cson- területeket akarták
kává lett, fedele meg- örökre maguknak biz-
semmisült IS bolthaj- ~ tosítani az oroszok.
tásán és falain is rést Igazi muszkavilágot
tört az ostrom. A tem- találtunk ott Magyar-
plom hajóján meg- országon. A védelmi
látszik, hogy az oro- vonalban semmi kárt
sz ok rögtönzött ka- nem tettek, ami azt
szárnyáúl használták. mutatja. hogy hirtelen
Csodálatos, hogy az kellett visszavonul-
oltárt nem bántották niok. Az általuk

s az Aspremontok elhagyott községeket
sírtáblái is érintetle- azonban, amelynek
nek. A templom előtt mezöségét, az őszi ve-
egy gránát vagy egy tést kivéve menekült
tarack rengeteg lyu- lakói parlagon hagy-

kat szakasztott a ták, maguk után fel-
földbe, amelynek perzselték. .

fenekén fekszik egy, S ugyanilyenek az
a torony oromdísze- állapotok Zemplén-
röl lehullott nagy kö- ben Mezölaborc és
golyó. A gazdasági Homonna elpusztított
udvar tele van gránát- vidékein és Ungban az
szílánkokkal, srapnell Az elpusztított Rákóczi-kápolna Zborón. Uzsok szoros alatti
golyóbisokkal s a disz- . Oszvald L. joghallgató felvétele. harctereken. Az útszé,
udvar íenyököröndjé- lek csak úgy fehér-
ben s a kastély főhomlokzata előtt több llenek e harctereken az eldobott magyar
orosz tiszt hármas kereszttel jelzett sirj ára és orosz konzervdobozoktól, ruhafoszlá-
bukkanunk. nyoktól, kötöszerektöl, lövegektöl, natron-

Zboró mellett az elhagyott harctereken táskáktól, gránátszílánkoktól, edény töre-
elterülő községek közül ugyancsak sokat dékektől, fegyverdaraboktói és tüskesed-
szenvedett a magyar sajtóban a harcok rony kötegektől. Sárosmegye Zborótól
idején sűrün emlegetett Szemernye, Alsó- Bártfán és Girálton át hatalmasan meg
pagony, Felsövízköz, Sósfüred és Radoma, volt erősítve erős védelmi vonalakkal, ame-
amelynek területein mindenütt szemünkbe lyeknek célja Szinyei főispánunk és Tisza
ötlenek a gránátok által túrt tölcsér forma I miniszterelnökünk egyenes sürgetésére
gödrök s az ágyúlövések által okozott Eperjes és Kassa városának védelembe-
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helyezése vala. A harctéri utak mentén sű-
rün találkozunk temetőhelyekkel, sőt néhol,
mint az orosz fejfák nagyszámamutatja,
egész sírkertekbe szedték össze az oro-
szok halottaikat s körül is kerítették
nyugvó helyeiket. De sűrűn találunk síro-
kat a hegyek tetején s az erdők mélyé-
ben is, főleg, ahol legvéresebbek voltak a
csaták, a Makovica, Csernahorács és Kasz-
telnik magaslatain. Sirhalom sírhalom mel-
lett szegélyezi ott az erdei utakat. Az
egyik karón orosz sapka, a másik hant-
ban egy kitüzött honvédszurony. Látod,
hogy csúsztak előre és ásták be magukat
a katonák s hogy mentek rohamra az
összevisszatépett drótakadályok ellen, ame-
lyek szögei emberi vérbe vágódtak, mint
egykor' Jézus töviskoszorúja. Az ilyen
harctéri temetőhelyek kevésbé sírhant,
mint inkább friss kapálás benyomását
teszik s az orosz sírok sajátságos fejfáik
után könnyen felismerhetők A háború
szomorú szükségessége hozta magával,
hogy ami saját katonaságunk, főleg a cseh
volt kénytelen nagy pusztítások at végre-
hajtani azokban a községekben, amelyek a
határszélen betódult orosz csapatoknak
fedezékül szolgálhattak volna.

Így tűnt el a duklai és az uzsoki hágó

Reám borult a Nagyhét gyásza - itt
Látom gomolygni a vész árnyait.
A Kárpátok gerince Golgotánk,
Ott tör Pilátus zordon népe ránk.
S akit halálra szánt a túlerő,

-Hadunk a síkról bátran jő elő.

Egy lélek, egy szív mind ahány vitéz,
A haza megváltója halni kész;
Küzd a jövőért népem serege,
El nem riasztja zord nagypénteke.
Az üdv reménye ott a vérhalál,
S végsőhajában megnyugvást talál.
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alatt a föld színéről több faházas község,
amelyeknek helyén nem látunk egyebet,
mint elégett gyümölcsfák fekete törzseit.
és széthult tüzhelyek romjait. 28 község
úgyszólván teljesen megsemmisült. Da
beljebb is, például Zborón, Alsópagonyban,
Sósfüreden és Radornán is látunk ilyene-.
ket. Szomorúan érdekes, hogy több sárosi
és zempléni község például Felsőcsernye és
Alsómerse több hónapon át papjával együtt
orosz alattvaló volt s menekülésre nem is
gondolhatott. Ezeket látva, föl kell kiálta-
nunk a. Jeruzsalem elpusztítását megjö-
vendölő Megváltóval, ' hogy: "Hallanunk
kellett háborúkról és háborúk híreiről s
meglátnunk s azon meg' ne rémüljünk,
hogy míndezeknek meg kellett lenniök"
Saját magunkon tapasztaltuk azt itt a mí
felvidékünkön, hogy "nem jó a végeken
lakni."

Ezek láttára méltán felkiálthatunk vár-
megyénk nagy fiával, a sárosi harctere-
ket közvetlenül bejárt Berzeviczy Albert-
tel, hogy "amit a háború könyörtelensége
véteni volt kénytelen, azt a könyörülö
krisztusi szeretetnek kell majd jóvátennie. ".
Úgy legyen!

Eperjes-
Dr. Szldnik Mdtyds.

Nem foly hiába. értünk annyi vér,
Hisz Nagypéntekre Húsvét napja kél! -
Számunkra sírt a gonoszság ha ás ;
Megvált a vér .. Óh lesz feltámadás! ...
Áldón terjeszti ránk kezét az Úr,
És a jövő sarj hinni megtanul.

I

Fájó, borult az, élet most nekem,
De bátoríts fel, építs, énekem!
Derítse fényed lelkem éjjelét,
Hogy győzni lássam népem fegyverét.
Bízom hadunknak küzdő ezriben. ..
A Húsvéthajnalt üdvözöld hitem!

Csengey Gusztáv,
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·Evangélikus egyházunk a hazáért.
Az evangélikus egyházat és a hazát al népének a honvédelem érdekében kifejtett

reformáció oly benső viszonyba hozta egy- nagy érdemeit, itt pedig a szellemi mun-
mással, hogy érdekeik nemcsak hogy ösz- kások hfr kötelességteljesítésére mutatunk
szeütközésbe nem jöhetnek, hanem' ennek reá. Ez a kötelességteljesítés azonban

-szellernében egyiknek a másik sorsában valódi s erkölcsileg értékes igazán ott volt;
részt kell vennie, az igazságért folytatott ahol azt nem a kötelezés és kényszer,
küzdelmében egyiket a másiknak teljes hanem a lelkiismeretnek benső "tenned
odaadással kell támogatnia. Magyarhoni kell" parancsa hozta létre. Távol van tőlünk
evangélikus egyházunk ezt a szent köte- az, hogy azerkölcsí törvényben gyökerező
lességét a hazával szemben mindig híven lelkiismeretnek kötelességteljesítésre indí-
teljesítette. Egyházunk történetének lapjai tását lefoglaljuk a mi evang. egyházunk
kezdettől fogva napjainkig egyformán hir- szellemi munkásai és hivei számára, de
detík, hogy nemzetünk sorsában egyházunk hangsulyozzuk, hogy ezt az elvet kifejezet-
is osztozott s ha a haza sorsa gyászba ten első sorban is a protestant.izmus
borult, akkor egyházunk is szenvedett s képviseli s igy természetesnek találjuk.
ha a haza egén felragyogott a szabadság hogy a belső indításból fakadó hazafias
hajnala, Sionunkra is szebb napok derül- kötelességteljesités terén egyházunk szel-
tek. A nemzet építő s nemzet mentő mun- lemi munkásait az első sorokban találjuk.
kából is egyházunk hivatásának megfelelően E cikk keretében képben és irásban
mindíg az első helyen vette ki a maga megőrökitjük azon evangélikus lelkészek-
részét. Egyházunk munkásait, hiveit, mint nek és evangélikus iskoláink azon tanárai-
az evangélikus szellem neveltjeit is min- nak és tanítóinak emlékezetét, akik a most
den időben áthatotta a nemes munkára dúló háborúnak áldozatul estek s mint
serkentő igazi hazaszeretet s ez őket a ilyenek a hazáért a becsület mezején hősi
hazafias kötelességteljesítésben minden idő- halált haltak. E hőseinknek száma oly-nagy
ben az első sorokba állította. - s előreláthatólag - sajnos -- még nem

A most dúló rettenetes világháború erő- befejezett, hogy az összesekről ez alkalom-
sen próbára tette nemzetünk minden réte- mal nerr.t e~~é.~e.zhe~űn~. meg .. A~~nban
gének, testületeinek, egyes tagjainak haza- mega~arJuk ~rokltem képben es Ira?bap
fias kötelesség teljesítését. A későbbi idők egyhazunk mmdazon szellemi munkásaí-
történetirása lesz hivatva annak télies és nak, illetve vezetőinek emlékezetét, akik
hiteles összeállítására, hogy egyházunk e nagy világh~ború k.öv~~keztébe~ ..ál~o~a-
munkásaíval, hiveivel egyetemben a ma- tul estek, te~at e clkkl!nket. a JOvo.ev-
gy ar haza válságos helyzetében miképen folyamb an meg folytatm fogjuk. Azert e
teljesítette feladatát azt azonban már most helyen is felkérjük az illető esperes, lel-
megállapíthatjuk, h~gy evang. egyházunk kész, igazgató ~s t~nító ur~kat, hogy az e
a hazafias' kötelességteljesítés terén a nagy keretbe tartozo s altaluk Ismert esetekre
és nehéz próbát általánosságban most is a Luther Naptár szerkesztőségének (Sop-
becsülettel megállotta. ron, Pap-rét 2.) figyelmét felhivni, illetve

Más helyeken már folyó évi Naptárunk- a megfel~lő életr.~jzi ~dat?kat és. arc~épe-
ban is megemlékezünk 'arról, hogy egy- ket hozzank bekuldem szíveskedjenek.
házunk a háborúval kapcsolatban levő ha-,
zafias feladatai közül p. o. a külön isten- 1. A hazáért halt evang. lelkészek.
tiszteletek tartása, a sebesült katonák
lelkipásztori gondozása, a tábori lelkészi
szolgálat, hadikölcsön jegyzés terén míké-
pen vette ki a maga részét. Itt azokról a
hazafias áldozatokról emlékezünk meg, I
amiket egyházunk egyes munkásainak sze-I Evang. egyházunk
mélyében a hazának adott. Egy másik cik- I között a szomorú
künkben alább kiemeljük a magyar föld Ifogva határozottan

Palkovics András, ' I
a vértanú lelkész.

1885-1914.



Palkovics Andrásnak, a boljevci-i (Sze-
rémm.) tót nyelvü evang. gyülekezet lel-
készének halála. Nem mint a harctéren küz-
dö katona esett el, nem is a háború okozta
betegségnek lett az áldozatává, hanem a
szerbek szerémségi betörésük alkalmával
mint az ügyünknek képviselőjét 6 hivévei
együtt agyonlőtték. Igy' Palkovics András
említett hiveivel együtt a mi nagy védelmi
harcunknak s ez által nemzeti ügyünknek
vértanújává lett. .

Palkovics András vértanúságának tör-
ténete a megboldogult V. osztályu gimn.
öccsének (ki a szerb betörés idején bátyjá-

nál tartózkodott) elbeszélése alapján a kö-
vetkező: Midőn hire ment, hogy a szerbek
a Szerémségbe betörtek, a boljevcí-i tót-
ajku evangélikusok elmenekültek. De újra
visszatért mintegy 6-7 vezető egyházi
ember, a lelkész, gondnok, egy evang.
vallásu tehetősebb korcsmáros stb. Mikor
a mi seregünk megszállotta a falut, híveink
biztonságban érezték magukat. Egy éjjel
azonban a mi csapataink bizonyára a túlerő
elől elvonultak a faluból és mert a vissza-
tértek ezt későn vették észre, a betörő
szerbek ott érték őket. Nem sorkatonaság,
hanem komitácsik jöttek a szerbek részé-

Palkovics András, a vértanú lelkész.

I
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röl. Azonnal rabolni, dúlni kezdtek szerte
abeárult tótajkuak portáin. A lelkészhez
is betörtek. Palkovics nem ellenkezett;
midőn azonban egyik, még azelőtt hozzá
menekült nőrokonának a füléből a fülbe-
valót durva kegyetlenséggel kitépték, vé-
delmére kelt és azt mondta, vigyenek el
mindent, minden javát odaadja, de ne ke-
gyetlenkedjenek. Erre a szerbek neki támad-
takés tettleg bántalmazták. Mikor reggel
felé a paplakhoz közel egy telefon állomást
fedeztek fel, melyet a mi elvonult sere-
günk hagyott volt ott és a szerb korcs-
máros azt mondta, hogy az éjjel látta
Palkovicsot, amint titokban telefonált a
mi seregünknek, - 6 hívévei együtt rövide-
sen agyonlőtték. . ,

Palkovics András főbb életrajzi adatai a
következők: Született Szarvason 1885 már-
cius 10-ikén. Szülői Palkovics András és
Moravcsik Mária. Édes atyja fiatalabb
korában eslzmadiarnesterséget folytatott.
A középiskolát a szarvasi evang. főgim-
náziumban végezte jeles eredménnyel. A
theológiára Pozsonyba ment, ahol három
évfolyam ot végzett; tanulmányait Rostock-
ban fejezte be. Külföldi tartózkodása idején
ismerkedett meg az evangéliomi keresz-
tyén diákmozgalommal, melynek buzgó
hive lett. Utolsó vizsgáinak letétele s lel-
késszé avattatása után Bodicky Mil?ály
krajnai (Nyítram.), lelkésznél volt 2 évig
segédlelkész. 1910-ben egyidejüleg válasz-
tották lelkésszé a budaszállási (Nógrádm.)
és a boljevci-i gyülekezetek. Az utóbbit
fogadta el. Ismerősei egyöntetűen tehetsé-
ges, szorgalmas, szigoru erkölcsű, erős hitű,
puritán gondolkodású, pietisztikus életű,
hivatásának élő embernek jellemzik, aki
életét a könyvek közti búvárkodásnak.hívei-
nek, korosabb szülőinek, kisebb testvéreinek,
mindenek fölött pedig Istennek szentelte.
Mint nagy küzdelmünk vértanújának emlé-
kezete a vele kivégzett híveinek emléké-
vel együtt legyen örökre áldott!

Lukácsik Mihály,
ránki ev. lelkész. 1884-1914.

Az abaujmegyei Rank egyházközség ifjú
lelkésze, ki a világháború kitörésekor azon-
nal jelentkezett tábori lelkészi szolgálatra,
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.a háború viszontagságait szenvedte -a no-
vemberi, mindenképen komor napok be-
álltáíg, akkor már iszonyattal teljes volt
az ő gyöngéd, nemesen érző lelke s leve-
leiben a felháborodás hangján emlékezik
meg II borzalmasságokról, melyeket a ret-
.tentö háború felidézett s melyek között
néki lelkipásztori szolgálatot kellett telje-
sítenie. Am ezek a szenvedések nem csak
a lelkét törték meg, de különben erős
szervezete sem birt ellentállani a fokozódó
gyötrelmeknek, meglepték a háborúval
járó nyavalyák: vérhas, majd a hagymáz
s ezen súlyos betegség a sírba döntötte

Lukácsik Mihály ránki ev. lelkész.

a nem rég még viruló, erős, magas, szál-
las ifjat. Mult év december 4-én hunyt el
az ő szeretett egyházközségének közelsé-
gében Kassán, az ottani egyik hadikórház-
ban. A kassai lelki pásztorok által végzett
megható gyászszertartás után, melyen az
egyházhívek \nagy számmal voltak jelen,
holt testét mélyen sujtott édesatyjának ki-
vánságára szeretett otthonába a békésme-
gyei Kondorosra hozta a robogó vonat,
hol december 10-:én volt 'a temetés az
egész község őszinte részvéte mellett. A
temetésen, az elhunyt lelkész egykori fő-
nöke Placsko István szarvasi lelkész mon-
dott könnyekig megindító beszédet magyar
s a helybeli lelkész Keviczky László tót
nyelven, a sírnál pedig Turcsányi László

esperesi segéd-lelkész búcsúztatta el a
harctér áldozatát.

Életrajzi adatai röviden a következők:
Született 1884 május 21-én Szarvasen te-
hetős földmíves szülőktől; édesatyja Lu-
kácsik György, anyja pedig néhai Belopo-
toczky Anna. Elemi iskoláit Kondoroson,
a gimnáziumi tanulmányait Szarvason vé-
gezte . Szüleí kívánságára a lelkészi pályá-
hoz készült elő az eperjesi theol. akadé-
mián. Elvégezvén atheol, tanfolyamot 1906
november 21-én Budapesten a bányakerü-
leti püspök általlelkésszé avattatott, hogy
mint segédlelkész kezdje el szolgálatát a
szarvasi nagy egyházközségben. Egy évi
és 4 hónapi káplánkodás után rendes lel-
késszé választatott a kies fekvésü Ránk-
füredi egyházba, hol nagy buzgólkodással
munkálkodott csaknem 5 évig. EH 30 évet
és 7 hónapot: Feleségül vette },fiklya Ilo-
nát kivel boldog házasságban élt 4 évig
és 7 hónapig, aki a szerető hitves mély-
séges bánatával siratja férjét s feldúlt bol-
dogságát. ,Ama nemes harcot ő is meghar-
colta . :. Aldott legyen emléke!

K. L.

2. Evangélikus főgimnáziumaink
hősi halottai,

Wagner Ferenc,
a felső!övői ev.. főgimnázium tanára.

1884-1914.

Először a szerbiai harctéren, 'majd az
oroszok ellen a Kárpátokban harcolt. Bár
sok ütközetben vitézül vett részt, nem
golyó ölte meg. A sztropkói járványkór-
házban kolerában hunyt el.

A felsőlövői intézetnek -volt tanítványa
is, s már ekkor kitünt társai közül hatá-
rozottságával, komoly törekvés ével. Az
internátusban mint segédfelügyelő működött
már gimnáziumi tanuló korában, Amit be-
csültek benne már mint tanulóban, ugyan-
azokat a jellemző tulajdonságokat ismerték
fel kartársai férfiként hozzájuk vissza-
kerülő kollégájukban. Egyenes, természetes
egyéniségének vonzó hatását míndenkí
érezte, aki vele érintkezett. Szaktárgyait:
a mennyiségtant és a természettant lel-
kesen tanította, kedvvel müvelte. Egy évig

I



III

Életrajzi adatai: Született Némethideg-
kuton, Vasmegyében 1884. december 19-én
ágo hitv. ev. családból. Középiskolai tanul-
mányait a felsőlövői ágo hitv. ev. főgim-
náziumban végezte 1905-ben. Oklevelét a
természettan- mennyiségtan szakcsoportból

az internátusban is működött mint fel-
ügyelő. Őnála megvolt az a ritka össz-
hangja a szeretetnek és szígorúságnak,
.ami a [ó nevelőnél, különösen interná-
tusi nevelőnél olyannyira fontos. Mint az
lfjusági Segítő Egyesület elnöke, buzga-. ,

Dr. Fucskó Mihály.Wágner Ferenc. Dr. Lautner János Adolf.

Dr. Bothár Dániel. Busz Henrik. Gazdik János.

Iommal látott hozzá az egyesület vagyo-l t912-ben a budapesti. tudományegyetemen
nának szaporításához, s főleg az ő érdeme, nyerte. A felsölövői főgimnázium tanára
nogy az egyesületnek közel 40QO korona volt 1910. októbertói haláláig, 1914. szept.
vagyon a van. 26-ig. Sztropkón hunyt el,'itt van eltemetve.

Boldog apa, boldog férj volt, a kiterjedt Emlékére 1914 október 18-án a felsőlövői
családi körben mindenkinek kedveltje. főgimnázium gyász istentiszteletet tartott.
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I Dr. Fucskó Mihály,
a seirnecbányai evang. liceum tanára.

1885-19l4.

A mozgósítás dr. Fucsko Mihályt pót-
tartalékos minőségben a 38-ik gyalog-
ezredben épen katonai szolgálatban találta;
igy vonult hadba s Szerbiában lett őrvezető.
Halálának körülményeiről egyik katona-
társa, Kudlik kéményseprősegéd küldött
értesítést, aki tanítófiú volt, IV. gimn.
osztályt v-égzett, de elvesztvén atyját
tovább nem tanulhatott. Mint értelmes
ember tudta méltányolni a "tanár urat",
amint bakatársai nevezték. Hiradása szerint
az Arangyelovác előtti magaslaton a mene-
külő szerbeket üldözték, amikor egy szerb
katona visszafordult s Fucsko Mihályt
főbe találta; Kudlik és még egy társa
visszavezették, vagy 50 lépést tettek vele,
míkor kilehelte nemes lelkét. Ott temették el.

Dr. Fucsko Mihály született 1885 febr.
21-ikén Cegléden, Pest vármegyében. -
Szülei gazdálkodók, kiknek egyetlen fiúk
a derék Mihály volt. Középfokú tanul-
mányai t a ceglédi polgári iskolában kezdte
meg s a soproni liceumban folytatta és
fejezte be. A természetrajz-földrajzszakból
a budapesti egyetemen szerezte meg a
tanári oklevelet +911 márc.fő-íkán, miután
már 1909 január I-től 1912 nov. 30-ikáig
az egyetemen dr. Mágócsy-Dietz Sándor
egyetemi tanár asszisztense volt; a tudo-
mányos körökben már itt feltünt kiváló-
sága által. 1912 dec. elején a selmecbányai
evang. liceumhoz került helyettes tanári
mínöségben, a következő évben pedig már
megválasztották ugyanott rendes tanárnak.

Mint tanulót és mint tanárt is a csendes,
mélyreható, lelkiismeretes munkásság jelle-
mezte. Kiváló tehetsége mellett ennek a
buvárkodó természetének köszönhette, hogy
oly hamarosan néhány évi mnnkálkodás
után tárgyában valósággal a szaktekin-
télyek sorába emelkedett. Király Ernő
selmeczbányai liceumi igazgató igy jellemzi:
"Minden szabadidejét kísérletezéssel töltöt-
te, igazi tanár-tudós volt. A tudomány is
sokat veszített halálával, amit leginkább
dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár
tud legjobban méltányolní." A selmec-
bányai liceum új másodépületében beren-

dezett természetrajzi szertár rendezése,
a szekrények, padok rajzainak tervezése
már az ő nevéhez füződik. Míly sok értékes.
alkotás követte volna ezt a szép kezdetet;
de az az arangyelováci szerb golyó mín-
dennek véget vetett:

I Dr. Lautner János Adolf,
a békéscsabai ev. Rudolf.főgimnázíum tanára.

1887-1914. ---=
Dr. Lautner János épen fegyvergyakor-

latra indult ezredéhez. a tiroli császár
vadászokhoz Gradiskára, midőn kitört a
háború. A győri 11. tábori vadászzászlóaljhoz
osztották be. Dankl tábornok hadseregébe
került. A diadalmas előrenyomulás idején
a kraszniki csatában aug. 23-ikán esett el.
Az elsők között küzdött, az elsők között
halt meg. Égy Gora nevü majorban temették
el tiszttársai.

Dr. Lautrier János Adolf 1887 augusztus
hó Lt-ikén Gyomán született. Szülöí
Lautner Adolf evang. tanító és Ei/er
Zsuzsánna. Középiskolai tanulmányait a
szarvasi evang. főgimnáziumban kezdte
meg és a ; békéscsabai evang. Rudolf-fő-
gimnáziumban fejezte be. Már tanuló ko-
rában kítünt jelessége és rokonszenves
jellemvonásai által. A budapesti egyetemre
1906-ban iratkozott be, hol mint tanár-
jelölt a magyar-nemet szakot választotta.
1909-ben tanulmányúton volt Németország-
ban. A tanári szakvizsgát 1910-ben tette
le kitüntetéssel, 19l1-ben doktorrá avatták,
1913-ban pedig megszerezte a tanári dip-
lomát. 1910-11-ik iskolai évben segédtanár
volt a pápai ref. kollégiumban, majd ka-
tonai kötelezettségének tett eleget. 1912.
október havában került tanárnak' a békés-
csabai evang., Rudolf -főgimnáziumhoz, ahol
nagy tudásával, lelkílsmeretességével, sze-
renesés modorával a rövid időn belül is.
nagy áldással működött. Szepen jellemzi
egyéniségét életrajz írója VidovszkyKálmán:
"Mennyi jókedvet, mennyi vidámságot s ha
kellett: mennyi komolyságot tudott közénk .
hozni! Ha a tanárt kerestük benne, finom
érzékű, nagyképzettségü pedagógust talál-
tunk, ha meg a jó barátra volt szükség,
benne leltük meg a legkedélyesebb fiút." .
Tanári munkáján kívül nagy buzgósággak



munkálkodott Békéscsaba irodalmi és mű-
vészéti. életének fejlesztésén. E célból lelkes
tevékenységet fejtett ki a békéscsabai
"Auróra M zeneirodalom és képzöművészetí
kőr megalapítása körül, melynek első tit-
kára volt. \

Sokat vesztett Lautnerban-e békéscsabai
evang. főgimnázium, sokat az evangélikus
és hazai .tanügy, de legtöbbet fiatal öz-
vegye és az 1914 december 9-ikén született
kis csecsemő, aki már árvának jött erre
a világra, akire azonban édesatyja a leg-
drágább örökséget azzal hagyta, hogy el-
mondhassa: "az én atyám ott halt meg,
ahol nemzetünk a nagy haláltól megszaba-
dult."

l' Dr. 80thár Dániel,
szakvizsgázott főgimnáziumi tanár.

1889-1915.

A hivatásszerü életpályának épen a kü-
szöbén állott, ezt a küszöböt azonban már
által nem léphette. Mint megválasztott
tanár nem tartozott ugyan még egy evang.
főgimnázium kötelékébe sem, valamint
más [ellegü iskola sem tekinthette őt még
a magáénak, de egyéniségének jellemvo-
násai. és élet körülményei alapján méltán
vesszük fel őt az "Evang. egyházunk a
hazáért" c. gyászos sorozatba. A soproni
evang. liceum mint volt kiváló tanítványát
s egyik [eles tanárának a legszebb re-
ményekre jogosító fiát vallja őt közelebbről
a saját halottjának j még ettől eltekintve
is a Bothár-család tagjai olyan jelentős
élőkövei voltak régi idő óta evang. egy-
házunknak, hogy e nemzetségnek e méltó
sarjárót e helyen szinte kötelességszerüen
kell megemlékeznünk.

A következőkben 'átadjuk a kegyelet
szavát a niegboldogult hősünk nőtestvé-
rének, aki a testvéri szeretet melegével
állított a hőn szeretett fivérnek igaz em-
léket.

*
Lelkes hazafiúi kötelesség teljesítésének

lett dicső áldozata; egyike azoknak, akik-
nek elmúlása oly sok szép reménynek
összeomlását jelenti. Egy negyed századot
élt, 25 éves 'korában, élete virágjában kel-
lett letörnie. S mégis egy kész egészet
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alkotó élet semmisült meg sirbaszállásával,
mert dacára annak, hogy oly fiatalon történt
elmúlása és dacára annak, hogy még nem
müködhetett választott életpályáján, mégis
elmondhatjuk róla, hogy egy értékes élet
fejeződött be az ő halálával, elmondhatjuk
róla, hogy élt és cselekedett.

Született 1889-ben, október 22-én Felső-
lövőn, ahol legelső ifjúságát töltötte. Az
elemi- és középiskolát Sopronban végezte,
ahol a nyelv- és irodalom iránti szeretete
már észlelhető volt. Azután hajlamát kö-
vetve beiratkozott a budapesti egyetemen
a bölcsészeti szakra. Egyetemi hallgató
korában már sokat foglalkozott nyelv kuta-
tásokkal és irodalmilag is tevénykedett,
Határozott tehetségre valló értekezéseinek
becsét elismerték a szakértő körök s ér-
deklődéssel és szivesen fogadták a lapok,.
amelyekhez a fiatal bölcsész-hallgató az
alkotás bátorságával közlés végett beküldte
őket. Igy jelentek meg gyors egymásután-
ban: Cassai András (Irod. tört. közlemé-
nyek 21. éví.), Magyar orvosi kézirat 1683-
ból' (Magyar Nyelvőr 40 évf.), Lethenyei
István (Theol. szaklap 10 évf.), A magyar
nemzeti Igazgatóság történetéhez (Magyar
Figyelő 1 évf.).

Elvégezve a budapesti egyetemen tanul-
mányait, a tudásvágy külföldre vonzotta
az ifjú doktort s egy évet a berlini egye-
temen töltött, szorgalmasan hallgatva a
német tudósok előadásait. Itt sem maradt
tétlen s megjelent tőle: Ein gereimter
Dialog urider den Gregorianischen Kalen-
der von Jahr 1584. (Zeitschrift des Vereíns
für Volkskunde in Berlín.)

Elhagyva a berlini egyetemet, már várta
tanári kinevezése a székesfehérvári főreál-
iskolához. De nem követhette a hivást,
mert a katonaság kötelékébe kellett lépnie,
hogy leszolgálja önkénte si évét. Tudomány-
szeretete azonban itt sem tudott szünetelni,
dolgozgatott kevés szabad órájában, ami-
nek kéziratban maradt is nyoma: "Poli-
tische Dichtungen von Jahr 1809" és
.Deutschland und Ungarn. "

A háború kitörése a katonaságnál érte
s ezrede, mint színmagyarezred, egyike
volt a legelsőknek, amely igaz lelkesedés-
sel állott ki. a csatatérre. Ifjú tűztöl égve.
indultak el az egészségtől duzzadó, életerős
piros-pozsgás ifjak, akik közül soknak

8



114

piros vére ott folyt el az orosz-lengyel
földeken. Az ő a szepet szerető lelke ott
a háború borzalmaiban is talált magának
táplálékot s harctéri leveleiben és napló-
jában. az események komorságát felüdíti a
meleg érzés, amely a sietve írt sorokból,
minden kis látott szép iránt árad. Nemcsak
a hatalmas és csodás természeti szépsége-
ket szemlélte szeretettel, a gyönyörű fenyő-
erdőket, amelyeknek buja nagyszerüségét
csak most ismerhette meg a háború folya-
mán - 'örömmelfedezte fel'a hó alól előbuvó
kis virágot is, mert oly sok szépet tudott
ő meglátni az ő mély ideális meglátásával,
ami 'mellett sok társa vakon tudott elha-
ladni. És a legnagyobb golyótűzben, a leg-
veszedelmesebb helyzetben volt ideje annak
örülni, hogy a madarakat nem ijeszti meg
a borzalmas, véres küzdelem látványa és
zaja, hogy vidáman. csicseregnek tovább.
Harctéri levelei és naplója telve vannak
nemcsak irodalmi és 'történelmi értékkel,
de sok érdekes és becses néprajzi adat is
van bennük. Sokat tapasztalt, ott volt
Kraszniknál, kitüntette magát Pawlownál,
lelkesen küzdött Ivangorodnál és a többi
északi csataszínhelyeken, mig végre 4 hó-
napi folytonos küzdelem után megsebesült
a kezén, ahol csontot törve ment keresztül
a golyó.

Még meg sem gyógyult teljesen sebesü-
léséböl, midőn túlzott kötelességérzetének
engedve, ismét a harctérre sietett. Ezuttal
a kárpáti harcokban vett tevékeny részt,
bátorságának és szeretetének száníos jelét
adva. A Ciróka völgyében tevékenykedett
a lelkes menetszázad, amelyet -több sike-
res győzelemre vezetett az ifjú század-
parancsnok. S a sok nélkülözés, amelytől
nem maradtak kímélve, nem törte le ked-
vét s bátran vezette megritkult századlát
ostromra, hogy a Korzsolata hegymagas-
latot az oroszoktói visszafoglalja. Utolsó
szereplését naplójaból idézem: "És nyolc

,órakor. indultak előre az összes reservák,
köztük a 4. század és a 2. mint Brigadre-
serva az első Dekungba. És onnan meg-
figyelhettem az egészet. A 41-esekből egy
kadét ment előre egy cuggal, benne egy-
nehány ember fegyver nélkül, a nazarénu-
sok, akik nagy lelkierőt mutattak, mert
fegyvertelenül mennek .a legnagyobb tüz-
ben ostromra is. A kadét fegyveresen és

"vorwarts"-et kiabálva ment. Azután előre
ment az 5. század a 2 bataliontói a 7. és 8.
század és örömöm telt benne, mikorláttam,
hogy mint hősök mennek előre, pedig előbb
alig tudtak -a lábukon állani a nagy fárad-
ságtói és most, amint elhangzik a "Vor-
wárts ' - úgy mennek előre, mintha nem
lehetne semmi, ami megtudná őket állítani.
És bámultuk őket Seüts főhadnaggyal és
mondtuk, hogy nem hinnők, hogy valaha
hadsereg többet, végzett volna, mint a
míeínk és azt is mondtuk, hogy nincs jobb'
emberanyag a magyar bakimái és erőlköd-
nünk kellett, hogy visszatartsuk a reservát,
hogy az is ne menjen előre.Es előlazalatt kat-
togtak a gépfegyverek és pattogtak a fegy-
verek és szóltak az ágyúk, ami nehéz
ágyuink és az oroszok ágyúi. És oldalról is
jöttek-a golyók és oldalt is szólt a M.Gewehr.
A sebesültek egyfolytában jöttek vissza, elő-
ször Adler Fahnrích komp. kmdáns egy has-
lövéssel, azután mások, ki arc, ki ,láblövé-
sekkel. Es egyszerre legnagyobb ijedt-
ségemre látom, hogy az egész linia vissza-
felé indul. Rohant vissza összekeverve az
egész swarmlínía 'teljes összevisszaságban
és amikor kérdeztem, hogy miért, azt mond-
ták, hogy az oroszok gránátokkal lőttek
a swarmliniára, -úgyhogy az emberek da-
rabokban röpülnek a magasba a gránátok
nyomán. Pedig nem tüzérség .lőtt beléjük,
hanem az oroszok kézigránátokkal dolgoz-
tak ellenük. Előreparancsoltam a 4-ik szá-
zadot és azután megint ment előre az
egész utánam. De amikor felérkeztem,
akkor elszörnyülködtem én is. Minden jól
állt, az oroszok már .kí voltak verve a
deckungokból a hegytetején, a Korzsolatán
már a mieink álltak, amikor az oroszok
30 lépésről gránátokat kezdtek dobálni a
mieink ellen. A hatás rettenetes volt. A
fatörzseken nem voltak ágak, 'mert a rob-
banás letörte őket, csak a törzsek álltak
csupaszon sok sebbel. És mindenütt halot-
tak és halálosan sérültek, oroszok, 48-asok
és.41-esek, borzasztó sebekkel, amiket a
kézi gránátok ejtettek és tele volt velük
a föld és véres volt minden, huscafatok
voltak a földön és ezek a véres hústöme-
gek helyenként még mozogtak, úgyhogy
borzasztó volt nézni. De potyogtak a golyók
tovább is. Es én vittem előre az embere-
ket és amint odaérkeztem, az orosz deckung



elé ugrottam és abba a liniába akartam
az embereket hozni, mert azok a fák mö-
gött álltak és ész nélkül célzás nélkül
lövöldöztek.Egyszerre nagy fájdalmat érez-
tem a fejem jobb oldalán, egy erős ütést,
azt hittem, hogy végem van, de mikor egy
perc mulva láttam, hogy élek és gondol-
kodni is tudok s a komp. ordonáncom be- 3. Hősi halált halt evang. tanítók.
kötözött, lemehettem a Hilfsplatzra. Előbb
jelentkeztem az őrnagynál, átadtam a szá-
zad pénzét és csak a Hilfsplatzon vettem
észre, hogy a felső combornat is érte
golyó ..... "

S megindulhatott a kétszeresen megse- Nem volt ugyan a harctéren, de hazafias
besült harcos' öt napi vesztegzár után kötelességének teljesítéséből folyóiag esett
hazafelé Sopronba, ahol vágyva fogadta a halált okozó betegségbe; így őt is egy-
az ölelő szülői kar. S áhítattal szemlélték házunk hősi halottai közé soroljuk. A hu-
testvérei a bepólyált fejű erőteljes kínézésü nyadmegyei Hátszeg városában esett ti-
zászlóst, amint egyik kezében bottal; a fuszba s ott is halt meg. Ott temették el
másikban orosz fegyverrel, elhagyta a vo- 1915 mácíus ll-én mint a háború áldoza-
natot. S boldogságot okozott a családnak tát, nagy rés.zvét.~el. .
a tudat;" hogy 1egalább rövid ideig bizto- Busz Henrzk szulet~tt Kalazn0!1(T?l~am.)
sítva van büszkeségük, a jó fiú élete nem 1875 s~eptember ~~-e~. Az algímnázíumot
sejtve, hogy a harctérről hozott kór, a ~~nyhadon, a tanítóképzö negy évfolya-
tifusz már pusztítja belülről. S nem sejtette mat Sopronban vegezte. 1896-ban valasz-
ő maga sem. tották meg tanítónak Mekényesre (Ba-

. . ... . .... ranya m.), a következő évben Felsőnánára
. Azuta~. varatlanul e.s vegte~enul f~Jda~- (Tolna m.) került, hol 1900-tól kezdve
masan. jött a s~omor~ ell!1ulas;Halala IS mint I. sorsz. kántor-tanító működött, hol
oly szep vol~, ~l~.t egesz ~:atal elete! ~se~- .mínt jeles I tanító és kiváló kántor mara-
desen.panasz.nélkülhagyta :t~~.zt.ayIr~gzo, dandó emléket biztosított magának." Oz-
sok szep remenyre jogosító Iíjúságát, ~ldo- vegyet és négy árvát hagyott hátra.
zatul hozva azt a szent celnak, a hazanak,
1915.május 20-án. S így idő előtt befeje-
ződött egy értékes élet, amely még a
tudomány, a közművelödés terén alkotni
lett volna hivatva. Ha tehetségével és
pedagógiai müködésével, mint tudós és
mint tanár nem ismertethette is még meg Mint zászlós vonult il harctérre s 1914
nevét, az mégis halhatatlanná vált, mert november 24-ikén a Zagorice melletti vé-
ő nem halt meg, hanem megdicsöült. res ütközetben előbb homlokon, később,

Elköltözött tőlünk ri te nemes lelked midőn őt tisztiszolgája a tűzvonalból ki-
kedves testvér, de emléked örökké dics- vinni akarta, gyomrán találta a golyó,
fényben fog ragyogni azok előtt, akik sze- mely legényét is ·halálosanmegsebesítette.
rettek téged! Gazdik János Ipolybesztercén (Nógrád

S áldott lesz emléked szeretett bakáid m.), 1881 március 26-án született napszá-
előtt is, a deli magyar fiúk előtt, akiknek mos szülőktől. Gimnáziumi és tanítóké-
hősi voltára oly büszke voltál, mert hős pezdei tanulmányait Losoncon végezte.
váltál magad is. Es elszorul a szivem, a 1912-ben segéd-tanító a losonctamási egy-
gondolatra, hogy te immár nem hallhatod házban s még ugyanabban az évben a 10-
többé az egyszerű dalt, amely egyszerű- sonctamásihoz tartozó vidafalvi leány-
sége mellett a legszebb elismerés, amit gyülekezet választja meg. Szegény agg
nyujtottak neked a derék fiúk: szüleí egyetlen fiukat, egyedüli reményü-
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"Nincs szebb virág a pünkösdi rózsánál
Nincs jobb ember a mi Fahnrích urunknál
Jobb szemére huzza le a csákóját
Úgy vezeti Angriffra a századját."

Bothar Mártha.

Busz Henrik,
felsőnánai evang. tanító

1875-1915 .: 1

Gazdik János,
vidafalvi evang. tanító

1881-1914.

8*



Hadi szolgálatát mint őrvezető 'kezdte
meg, késöbb tizedes lett s részt vett a
galiciai harcokban. Rudnik táján 1914 ok-
tóber 27-ikén megsebesült. Krakkóba vit-
ték s ott, vagy pedig már útközben jár-
ványos betegséget kapott s a krakkói jár-
ványkórházban már november 6-án kíle-
hel!e nemes, hős lelkét.
- Ohschlüqer Ferenc 1883 január' 31-én

Sajógömörön született. A .. Szepességben
még ma is virágzó nemesOhschliiger csa-
lád ivadéka. Édesatyját már alig egy éves
korában elveszítette. Középiskolai tanul-
mányait Sajógömörön, a tanítóképezdét
Iglón végezte. Két évi nevelősködés után
Budapesten a tornatanítói oklevelet is
megszerezte. 1908-ban a sajógömöri evang.
gyülekezet rendes tanítójául megválasz-
totta. A polgári fiúiskolánál éneket és tor-
nát is tanított s az egyházi énekkar kar- .A hábor~ ~ezdetétől f~gv.akatonai szol.•
mestere is volt. Hivatalos működésében galatot teljesített. Egy ideig Budapesten
pontos, lelkiismeretes, kiváló tanító, a tár-· a ~órházban betegápolói tiszte! tölt?tt ber
sadalmi életben kedvelt egyéniség volt. majd fegyveres szolgalatra az északi harc-

'. térre került rnínt az 52. gye. 11. század 4.,
szakasz póttartalékosa. Több ütközetben
vett részt. Szüleinek azt írta egyik leve-
lében: "gyáva nem leszek, hiszen értetek
s hazámért harcolok." Ezrede, - mert ön-
feláldozó harcával Lemberg visszavételé-

Először hazánk földjén a 'Kárpátokbarr hez egyengette az utat, - dicséretben is,
majd Galiciában m ínt póttartalékos vitézül részesült. A Dnyeszter és Prúth folyók
közdött s1914 október 18-ikán egy éjjeli közti harcokban Olesszánál 1915 június
ütközet alkalmávalStryj város határában 12·én srapnell-golyótól találva elesett egy
iszonyú schrapnell-tűzben elesett. - ugyancsak magyarbólyi katonatársával

Pödör Sándor Magyarkeresztúron (SOP- Kresz Adolffal - együtt. Galiciában az
rem m.) 1883 szeptember 11·én született. olesszaí gör. kath. temetőben temették el.'
Iskoláit a soproni evang. líceumban és ta- Kiss János 1886 augusztus 7-én született
nítóképzőben kitünő sikerrel végezte. 1903- Kőszegen. Oklevelét a pápai állami tanító-
ban a téti (Győr m.)gyülekezet választotta képezdében szerezte meg. 1905 szeptem-:
meg tanítójává, a hol nagy bUZgÓSággallber 1-től Magyarbólyban közmegelégedésre
közmegelégedésre működött, A téti gazda- működött mínt' kántortanító. 10 évi mun-
kör alelnöke s az evang ifjúsági egyesü-l kássága alatt anémetajkú tanulók a ma-
let elnöke volt. özvegye s három kis ár- gyar nyelv elsajátításában szép haladást
vája siratja. ' értek el.' ,
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ket és eltartójukat veszí tették el benne.
Az illető lelkész úr értesítését e szavak-
kalfejezi be: "Isten, irgalmazz mi nékünk Itt

I Öhschlager Ferenc,
sajógömöri evang. tanító

, 1883-1914.

I I

Th,eU Emil,
klazányi ev. tanító

1885-1914. I

Pödör Sándor,
téti ev. tanító
1883-1914.

1
Póttartalékos minőségben 1914 szeptem- 1

ber 25·ikén a déli harctérre' ment mint őrveze-
tő, hol a 82-ik veszteségi kimutatás szerint
hősi halált halt a glavícaí hegyen novem-
ber 6-án.

Theil Emil 1885 október 6án Szászré-
genben született. Édesatyja koraí elvesz~1
tése után alsóbb iskoláit Debrecenben s a
tanítóképzőt Eperjesen végezte, hol i,905-
ben kitünő oklevelet nyert, Ugyanebben
az évben már megválasztották Klazányba,
(Zemplénmegye) kántortanítónak, hol köz-
kedveltségnek örvendve, fáradhatatlan szor-
galommal müködött. Boldog házasságából
egy kis leánya született.

Kiss János,
magyarbólyi ev. kántortanító

1886-1915. I

.~'-
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Testvérei 235 koronás alapítványt tettek, kos közlegény a harctéren szerzett beteg-
amelynek kamatai évenkint az évzáró ség következtében 24 éves korában a ha-
vizsgán két szorgalmas jómagaviseletü és záért hősi halált halt 1914 november hó
amagyar nyelvben legtöbb haladást előmu- 16-án Sátoraljaujhelyen.
tató evang. elemi iskolai tanulónak osz- Tóth Pál 1890november 18-iKánSzarva-
tatik ki. I son született iparos szülőktől. Gimnáziumi

Ohschláger Ferenc.

Kiss János.

pödör Sándor.

Tóth Pál.

Tóth Pál,
szarvasi ev. tanító

1890-1914.

Tátrai Ednre.

I s tanítóképző intézeti tanulmányait Szarva-
son végezte. 1910-ben a szarvasi egyház-
község ószöllői iskolájához rendes taní-
tóvá választotta. Az illető lelkész úr jel-
lemzése szerint a szarvasi egyházközség
35 tagu tantestületének egyik legtörek-

A sátoraljaujhelyi állami anyakönyvi
hivatal bejegyzése szerint mint póttartalé-



A fentebb közölt rövid életrajzok mu-
tatják, hogya hazáért hősi halált halt
testvéreinkben egyházunk kivétel nélkül
értékes egyéniségeket, buzgó munkásokat
veszített. A kötelességteljesítés emberei

Mint a tisztivizsga előtt álló honvéd- voltak ők idehaza, a kötelesség martyrjai
önkéntest érte a mozgósítás. 1914 augusz- lettek a hazát védő háborúnkban. Az élet-
tus elején nagy lelkesedéssel ment az ben maradottaknak kötelességük most már
északi harctérre. Ott több véres csatában az egyház- és haza-építés terén sokszoro-
vett részt s a Ravaruska melletti ütközet- zott szorgalommal és odaadással pótolni
ben szeptember 8-án több ellenséges go- azt a munkaerőt, amit bennük egyházunk
lyótól találva, hősi halált halt. és hazánk veszített!

Tátrai Endre 1891 szeptember 29-ikén Igy elköltözött testvéreink, pályatársaink
született Várkúton, Nógrád megyében. Atyja ne~ éltek. és ~em haltr.,k..hijá,?a; ~j éle~
Tátrai János evang. tanító, anyja Liptdk saqad majd ~lhullott, veru~! onfel~ldozo
Rozália. Agimnáziumi osztályokat Balassa-, halaluk ~yoman,.~~mlek,ezetukegyhazunk-
gyarmaton, a tanítóképzőt Losoncon és ban, hazankban orokre áldott marad.

Közli: H. L.

Tátrai Endre,
vanyarci ev. tanító

1891-1914.

*

118

1-

vőbb, legnagyobb reményekre jogosító I Eperjesen végezte jeles sikerrel. 1911-ben
'ifjú tagja volt; bátor szónok a gyűlése- kezdte meg munkásságát Vanyarczon mint
ken, érchangú, hatásos szavaló az ünne- segédtanító, ahol a következö évben már
pélyeken, tevékeny munkás, fáradhatatlan kántortanítónak választották. Rövid két
rendező, készséges szereplő a népnevelést, évi munkássága után általános megbecsű-
a közmüvelődés terjesztését célzó minden lést vívott ki magának.
kezdeményezésnél. Ifjú hitvesének alig 9
hónapi boldog házasság után kellett fel-
vennie az özvegyi fátyolt. . *

Sír a gránát. . .
(Mutatvány a háború költészetéből.)

Sir a gránát, bőg az ágyú, zúg a harc a határon ..
Nagy hatökrös hires gazda volt Kerekes Csapláron.
Akomája, Csürös Péter,
Tönkretette árveréssel.
Nincs még olyan éhes ordas, rossz ember a világon.

Szitál a hó tűzesője, Csurom lucsok az árok.
Halálesőként süvítnek ezer golyóvirágok.
'"Hej, kutya! előttem fekszel" ...
:(Boszuálló minden ember!) I

.,Tudom Isten, annyi bűnért most igazán találok."

.l fegyverét igazítja. Bömböl ezer vastorok.
"Meglakolsz a holdjaimért, a házamért, átkozott!
Te vittél akoldusbotra !"
Fogát szíjja csikorogva ...
Két szemének tűzgolyója véres tajtékban forog.

Sir a gránát, bőg az ágyu, zúg a harc a határon.

"Nem leszel úr, Csűrös Péter, már ezután Csapláron ..
Az ég látja, megérdemled i" ,
Vad rohamra vezényelnek.
"Verjünk egyet igazában a fekete tatáron ! "

Keveredik. csavarodik a csatának örvénye.
Kilenc kozák öli Csüröst. Nincs szegénynek reménye.
Kerekes most odatámad :
"Ne bántsátok a kornámat :"
Kilenc lándzsa halálökle repül, suhan feléje .

Nem sír már a tüzes gránát . véget ér az ütközet .
Megmenekült a nagygazda, holtan fekszik Kerékes.
Bosszut állott magyar módra.
Eltemetik virradóra.
Könnyes szemmel áll a "másik" a hallgatag sír felett.

Benjamin Ferenc.

I
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Isten keze a háborúban.
Elbeszélés a világháború első esztendejéből.

A felsőlaki evangélikus templomban a már beharangozás előtt elindult nemesi
jobb oldali padsor legelső padja az utolsó kuriájáról, hogy első legyen a templomban.
évtizedekben egészen a nagy világháború Odahaza pedig szorgalmasan olvasgatta a
kitöréséig rendesen üres volt. A második Bíblíát, azért Bibliás Kardosnak is nevez-
padban ülő presbyterek szokták ott kalap- ték. A családnak egy még régebbi tagja
[alkat, süvegeik.et elhelyezni; hogy akarzatot 1 pedig, szintén Gábor, ott küzdött a vallás-
tartó faoszlopok mentén magasan elhúzódó szabadságért, mint vitézlő csapatvezér
fogasig ne kelljen különösen az alacsony Bethlen Gábor diadalmas seregében, Érsek-
termetüeknek ágaskodva felnyulnL Akala· ujvár alatt.
pok csak anagy sátoros ünnepek alkal- Most már csak az emléklap beszélt régi
mával kerültek el az első padból és jutot- hithüségről, régi dicsőségről. Volt azonban
tak ismét a magasba, ahol azért maguk a e templom történetében a nem rég mult-
süvegek is úgy -érezték, mintha a kórus ban még olyan időköz is, amidőn ez a
közelségében is csak alacsonyabb helyre barna keretes családi emlék sem nézhetett
kerültek volna. Ez a változatosság a felsőlaki a padra s a padon levő süvegekre. Tudni-
templomban már a régebbi időkben is csak illik az az eset történt, hogy a mostani
karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor tisztelendő úrnak, Pataki Gezdnak elődje,
szokott előfordulni, amidőn néhai Felsőlaki Mester János bácsi a templomnak kíme-
Kardos Gábor családjával egyetemben a szeltése után egyszer csak elfelejtette a
templomban megjelent és elfoglalta az ősi családi emlékképet a falra visszaakasztatni.
családi padot. özvegye is csak a régi sz0- Kerülő uton jött is figyelmeztetés a kas-
kást követte. Némely esetben azért volt télyból, de bizony a kép a padláson a sok
kivétel is, nevezetesen akkor, midőn Gabi fia, holmi között annyira elkeveredett, hogy
a nagy diák szünidőre hazajött. Ez még sehogysem találták meg. A sok izengetésre,
jogász korában is megjelent 'édes anyjával figyelmeztetésre János bátyánk végre ha-
a felsőlaki .egyszerü, de áhitatot keltő ragosan kifakadt:
templomban az egyik másik nyári vasár- - Hogyhát visszaakasztassam a képet?
nap délelőttjén is. Elemért szintén hivták Már mint miért? Miért legyek én rosz-
ilyenkor, de ő nem ment el. Mióta azon- szabb boldog emlékezetü Kerekes Ábra-
ban Gabiból elég gyorsan előkelő fővárosi hám elődömnél ? Ö a dicső László úrnak
ügyvéd s majd hamarosan országgyülési prédíkálhatott, én meg már csak a cime-
képviselő lett, Elemér pedig belekerült az rének, a holt képnek prédikáljak?
élet for~atagába, bizony a s~vegek, kala- Az eredmény azután az lett, hogy ettől
pok teljes nyugalommal pihenhettek a az időtől kezdve a nemes Kardos familia
földbirtokos család padjában. tagjainak Mester János tisztelendő úr még

Az üres padra s az ott heverő élettelen a nagy sátoros ünnepeken sem prédikál-
tárgyakra IIfalról egy keretbe foglalt szines' hatott. Nagy volt a harag. Midőn Kardos
családi emléklap tekintett csak le, mely Gábor meghalt, a szomszéd lelkészt kérte
nagy és dicső dolgokról beszél, mely bí- fel a család a földesúr eltemetésére. Még
zonyára szégyenkezett mindig, valahányszor Mester János tisztelendő úrnak halála sem
a padot üresen látta. Az emléklapon felül szüntette meg a család teljes elhidegülését
a család címere ékeskedett: nyitott könyvön I az egyház iránt. Az új lelkésznek, Pataki
kard és előtte bárány. A címer alatt pedig Géza tisztelendő úrnak a beiktatása alkal-
néhány sor elmondta, hogy ez a második. mával is még üres volt a Kardos család
evangélikus templom a régi,elfoglalt helyébe padja. Fordulat csak akkor állott be, ami-
néhai Felsőlaki Kardos László summás dőn az ifju lelkész hivatalának elfoglalása
támogatás ával épült József császár idejé- után mindjárt az első napokban a cimeres
ben. Erről a László úrról beszélik, hogya képet a padláson megtalálta és a régi
graduállal a hóna alatt minden vasárnap iratokban olvasván a Felsőlaki Kardos
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család régi tagjainak egyházvédő és egy- a nagyanya sorra csókolva őket egymás-
házépítő nemes munkájáról, a mult iránt után. - De ne vegyétek rossz. néven, én
tanusított kegyeletből az első pad mellé nagyon aggódom. Ugy-e Gábor, háború
jobbról a falra azt ismét visszaakasztatta. lesz? Ugy-e félsz te is?
Rövidesen hallott valamit az . elhidegülés - Bizony, édes anyám, alig kerülhetjük
okáról is s úgy gondolkodott magában; ki a háborut· Oroszország rejtőzködik
hogy a kép majd visszahozza a nagy és Szerbia háta mögött, !gy ez nem .fog ki-
szép multu családnak tagjait, arról pedig, elégítő választ adni. Epen most van 3/46
hogy megtartsa őket, majd lesz gondja óra, most telt le a terminus, most adja át
néki, illetve lesz hozzá ereje. .. az Isten- Pasics Gieslnek a választ.
igéjének. Látogatást is tett hamarosan Ozu. A [ó anya e pillanatban önkénytelenül
Kardos Gdborne házában s az új lelkész imára kulcsolva emelte fel kezét.
egyénisége teljesen megnyerte Felsőlak - Félni azonban nem félek, folytatta
úrasszonyának tetszését. Ettől az időtől Gábor. Jöjjön most már aminek jönni kell.
kezdve a család templomi padjának teljes Én megteszem híven kötelességemet sze-
árvasága némileg megszünt, de nem oly retett hazám iránt. .
mértékben, mint azt a lelkes és buzgó.ifjú A szőnyegen levő tárgyról elbeszélget-
lelkész remélte. Az évek gyorsan peregtek tek még tovább, a gyermekek pedig ki-
le egymásután s a nevezetes padnak s azon mentek a majoros udvarba. A nyolcadik
akalapoknak éssüvege:fmek sorsa úgy évében járó Laci játékpuskát vett a vállára,
alakult, amint arról már fentebb említés kardot kötött az oldalára, a hat éves Palika
történt. A- nagy háború azonban itt is má- dobot akasztott nyakába, Sdrika meg a
ról-holnapra nagy változást idézett elő. baríxát kereste. A béresgyerekeknek Laci

* ~, elujságolta, hogy háború lesz s mindjárt
* indítványt is tett:

A nagyságos asszony Gábor fia a Szer- - Kezdjük meg a háborut. Mi leszünk
biának küldött ultimátum átadásának nyil- a magyarok, ti lesztek a szerbek, aztán
vánosságra hozatalakor azonnal csomagol- úgy játszunk, hogy a magyárok elverik a
tatott, irodájában intézkedett és családjával, szerbeket. ,
azaz imádott feleségével és három aranyos Az egyik mezítlábos gyerkőc azért' meg-
kis gyermekével, kik közül kettő fiucska 'felelt:
s az egyik leányka volt - elutazott Fel- - Ha maguk urak is, azért mégis mi
sőlakra édes anyjához. Már ekkor előre leszünk a magyarok, máskép nem játszunk.
látható volt a háború kitörése. Ha tehát Másnap, július 26-ikán vasárnap volt. Az
menni kell, előbb szeretett édes anyjától egész család elment a templomba, csak a
el akart búcsúzni, hogy annak ölelő kar- kis Sáríkát hagyták otthon. A jó szónok
jai közül induljon el a nagy útra s gyer- és jó lelkipásztor hirében álló Pataki tisz-
mekeit édes anyjukkal együtt mindjárt telendő ur megerősítő, megnyugtató módon
Felsőlakon hagyhassa. Az édes anyai szív beszélt az 56. zsoltár ezen igéiről: "Isten-
mindjárt megérezte miről van szó, midőn ben bízom, nem félek; ember mit árthatna
Gábor fia családjával egyszerre csak várat- nékem?" - Amint kímentek, már a temp-
lanul betoppant. Eléjük sietett, az annyira lom előtt nagy sokaság verődött össze,
szeretett jó fiúnak nyakába. borult, szó .várták a templomból kijövőket. Amint a
nem jött ajakára, csak könnyei beszéltek. templomi közönség is elhelyezkedett, a
A kís gyermekek meglepetten, édes anyjuk kisbiró felolvasta a részleges mozgósítási
meghatottan nézték a néma jelenetet. A parancsot. Visszafojtott lélekzettel, csend-
pillanatnak sokat mondó csendjét a kis ben hallgatta a közönség a király üzenetét.
4 éves Sdrika pötyögése szakította meg: A kihirdetés végeztével sem esett sok szó

- Nagymama, hol van a barika? Apa az utcán, inkább csak a szívek hevesebb
mondta, nagymamánál lesz majd barika, dobogása beszélt Egy-egy "óh hogy ezt
csengő' van a nyakán. is meg kellett érnünk" sopánkodás volt

- Édes, aranyos kis bogaraim,jó leányom hallható az öregebbek ajakáról, a fiatalabb
ugy-e meg se látlak most titeket - szólt katonasorbeliek pedig rázenditettek a nó-



nak az a magyarázata, hogy reggel a kis
Stirika sirva ébredt és édes anyja azzal
csititgatta: Ne sirj kis bogaram, mindjárt
behozzuk a barikát. Most meg ő vigasz-
tr lta ezzel a nagymamát, aki magához
ölelte kis. unokáját.) A multnak szomorú-
ságára, a jelennek aggodalmára így hozott
megkönnyebbülést a jövő. A kis unokának
bájos hangja míndjárt oda is varázsolta
ezt a csillogó rernénysugarat a fiait sira-
tó anya bánatos szemének könycseppjé-
ba •

- Jól van, jól kisleányom - simogatta

tára: "Megállj, megállj ... ", a Kossuth nóta
is előkerült ezzel a változtatással: "Ferenc
Jóska azt üzente .... " s igy mentek a
községházára jelentkezni.

Amint Kardos Gáborné kilépett a tem-
plomajtón s látta az embertömeget és észre-
vette, hogyakisbiró egy nagy hirdetményt
tart a kezében, megtántorodott, -szívéhez
kapott s olyan lett, mint a fal. Tudta mi-
ről van szó. Fia és menye karonfogva
vezették haza. Leültették a karosszékbe,
ott lassan szóhoz jutott, de csak annyit
mondott:

A "vörös ördög" a maga lovára ülteti a sebesült oroszt. (Az "Érdekes Ujság" [ogosításával.J

- Éreztem, mindig éreztem, hogy' még Imeg Sárikát édes atyja - csak vigasztal-
valami nagy csapás fog érni. Nem elég, játok meg a nagymamát.
hogy Elemért. élve elvesztettem .. ; édes I . * '
egyetlenem, [ó fiam, Gábor, most meg .;.; *
téged. . .. Tovább nem tudta folytatni s A huszártiszti uniformis jól állott Gábor
zokogva borult mellette ülő fiának karjai úr erőteljes testén. Mintha különben is
közé. ' . férfias tekintete, fekete szemének ragyo-

Midőn a kis Sárika betopogott a szobába gása, déleeg fekete bajusza, barátságos,
S látta, hogy nagyanyja sír, megilletődve amellett határozott arckifejezése most ke-
állott meg előtte s egyszerre csak kedves rült volna igazán a megfelelő keretbe. Az
behizelgő hangján megszólalt : aggódó anya is szinte megelégedett tekin-

- Ne sírjon nagymama, mindjárt beho- tettel simogatta végig fiának délceg alak-
zom a barikát. (Ennek a kedves mondás- ját. A [ó hitves büszke volt urára. A kö-
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vetkező pillanatban azonban mindkettejük
arca elkomorult. A gyermekek azonban
változatlan csudát attal és tisztelettel néz-
tek fel édes atyjukra, aminek a Laci gye-
rek - ki már egyet-mást itt-ott úgy hal-
lomás utján elcsent a magasabb politiká-
ból - közvetlen őszinteséggel és kedves
komolysággal kifejezést is adott:

- Meglásd Pali, majd a Gyorgyet, meg
a Petárt az édes apa fogja el.

Csakugyan olyan délcegen állott is ott
kedvesei körében, .mintha csak a daliás
időkben élő és vitézkedő ősi Gábor úr
termett volna itt Bethlen Gábor seregéből.
. A búcsúzás rövid volt. Gábor meghatot-
tan, keresetlen szavakkal szólott édes-
anyjához:

- Edes jó anyám, értem anagy fájdal-
mát, hisz nehéz a szivem nekem is. Tudom.
hogy mi nyomja most kétszeres súllyal a
szivét. A férfi becsület· azonban most a
bizonytalan jövő előtt arra kényszerít,
hogy még egy harmadik terhet is tegyek
aszivére ... , Meg kell mondanom, amit
eddig édes anyám előtt eltitkoltam... ..
Anyagilag rosszul állok...... Magyarázat
nem kell...... A budapesti élet.... . a

. képviselőség és sok egyéb.. . .. Csak arra
kérem jó anyám, Ilonámat ne vádolja ..
Mást inondaní most nem tudok, mint vesse
a hitét Istenbe, bizzék és reméljen. Nem
üres szó ez az ajkamon. Isten, nevét nem
szoktam gyakran emlegetni, de nem is
szoktam azt hijába venni. Ha most az ő
szent neve jön ajakamra, úgy érzem, hogy
őseirnnek lelke ébred. fel bennem, akik
buzgósággal énekelték: .Mínd jó amit
Isten tészen. " Búcsúszavam ez: .,Legyen
meg az Isten akaratja." Ebben megnyu-
godhatik jó édes anyám.

- Isten áldjon meg, Isten őrizzen meg
édes fiam. A búcsúzás könyzáporára ismét
a kis Stirika hangja derítette fel a család
borult égboltján a szivárványt:

- Ugy-e apa hoz majd cukrot, meg
hajas babát a háborúból? .

,t

** *
Pataki tisztelendő úrr egész lelkipásztori

müködése alatt az élet ütő erén tartotta a
kezét. Most sem vehette azt onnét le, ami-
dőn az oly lázasan lüktetett. A háború ki-
törésekor azonnal gyülést hivott össze ..

Előadta, hogy valamint a régi rómaíaknáá
Janus temploma a háború idején mindig
nyitva volt, épen úgy a mi templomainknak
is állandóan nyitva kell lenni, hogy ott a
kétkedők hitbeli megerősítést, az aggódók
lelki nyugalmat, a szomorodott szívűek
vígasztalást találjanak Közölte abbeli szán-
dékát, hogy a háború folyama alatt a ren-
des istentiszteleteken kívül naponként este:
nyolc órakor ,áhitatossági órákat óhajt.
tartani. A hívek jóleső lelki örömmel és
köszönettel vették lelkészük indítványát,
illetve ajánlatát. .

Meghatóak voltak ezek az esti istentisz-
teletek. Égtek a gyertyák az oltáron, a
csillárokban, a falmenti karos gyertyatar-
tókon. A hívek is hoztak egy-egy kará-
csonyról megmaradt gyertyácskát maguk-
kal, azokat meggyújtották s az ének köz-
ben az énekeskönyv elé tartották. Míndez,
részben olyan valóságos karácsonyi han-
gulatot támasztott a felsőlaki templomban,
Mintha a sötétségen áttörő lángocskák
azt zizegték volna: .Most születik meg
Jézus ujból e vílágnak." A szívek azonban
a maguk néma hangján bánatos szavakat
dobogtak : "Minden házból hiányzik valaki
most az ünnepen. " A szomorúságnak és.
a lélek megnyugvó, jóleső érzésének ösz-
szevegyülését foglalta magában ezeknek
az esti istentiszteleteknek a képe, hangulata.
Zsúfolásig megtelt eleinte mindig a templomi:
ülőhely mindenkinek nem is jutott, a fiatal-
ság a két padsor között a templom közepén.
állott. Nem is csoda. Azelőtt is szépen be-
szélt mindig a gyülekezet lelkésze, most.
meg mintha még külön ihlet szállta volna.
meg, úgy tolmácsolta, hogy a nehéz idők-
ben mit mond nékünk az Úr?

Kardos Gáborné is megjelent hozzátar-
tozóival együtt nap-nap után ezeken az.
istentiszteleteken s nagy figyelemmel hall-
gatta a rnélyreható fejtegetéseket.

A legelső alkalommal a bibliai elmélke-
dés tárgya Péter apostol első levele 5. ré-
szének 6-ik verse volt: nAlázzátok meg
tehát magatokat Istennek hatalmas keze"
alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak
idején." Isten keze van most mi rajtunk
- fejtegette a kérdést a lelkész -, ez a
kéz most keményen bánik mi velünk, úgy
hogy felsőhajtunk : "Rettenetes dolog az
élő Istennek kezébe. esni. il (Zsid. 10, 31.)
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De ne feledjük, hogy ez a kéz egyszerre I gunkat az Istennek hatalmas keze alatt"
az igazságos birónak és a szerető atyának I hogy annak idején felmagasztalhasson ben-
a keze. Megérdemeltük, hogy ez a kemény nünket.
kézmostérintsenbennünket.Vegyükeszünk- Nagyon mélyreható volt Jézusnak a Ge-
be azt, hogy tulajdonképen kizárólag egye- c emáne kertjében mondott imádságáról
seket nem is okozhatunk a háború kitprésé- szóló elmélkedése: n Atyám, ha lehetséges,
ért, Ennek fő oka ugyanis az emberi bűn. muljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne'
Eletünkkel, hibáinkkal, mulasztásainkkal úgy legyen, amint én akarom, hanem amint
mindnyájan hordtuk azt a gyulékony anya- te." (Máté 26, 39.) Rámutatott magyaráza-
got s könnyelmüen játszottunk azzal a tában arra, hogy igen sok ember attól
tűzzel, amelyeknek találkozásából most a teszi függővé hitét, vajjon megtörténik-e
világháború rettenetes lángja fellobbant. az, amit ök maguk kívánnak. Követelik
Az Ur azért nem elveszteni, hanem meg- I Istentől, hogy azonnal teljesítse azt, amit

Lakodalom Sopronmegyében. - Egy ágfalvai lakodalmi menet vége.

tartani akarja a világot; az igaz, néki tet-j ők akarnak, azzal azonban nem: gondolnak,
sző életre óhajt bennünket nevelni, - Az vajjon ők teljesítették-e előzőleg Isten
a pusztítás, rombolás, kegyetlenség és I akaratát? A mi önzesünk és véges értel-
igazságtalanság, amit most ez a véres fer- münk nem látja be sokszor, miért kell
geteg magával hoz, a bűn míatt, az Isten- épen ellenkezőleg történat valaminek,
től való elfordulás miatt zúdult a világra. mint a hogyan mi szeretnők, miért kell
Nem az Isten kegyetlen mi velünk, hanem épen a nemesnek, a jónak előbb távozni
mi voltunk kegyetlenek a multban saját a föídszlnéről, miért kell elveszítenünk azt,
jövőnk iránt. Azt aratja most a világ, amit akivel összeforrott szivünk ? Isten bölcse-
elvetett. Az igazságot szolgáltató 'kéz azon- ségének végére ugyan mi nem látunk,
ban a szerető atyának a keze, aki fenyí- annyit azonban tudunk, hogy az ő világ-
tésével gyermekeinek igaz javát, biztos kormányzásának célja az ő országa, tehát
jövőjét szolgálja. Alázzuk meg azért ma- az emberi gyarlóság következrrrényeí között
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s így a háború viharában is Isten keze I gondolta magában. lelki kinok között a
úgy müködik, hogy ez által az ő országát fiatalasszony, de nem szólt róla. semmit.
építi. Már a mostani háborúban láthatjuk, Kardos Gáborné ágynak esett. Régi
hogy Isten az emberek által okozott vér- szívdobogás a ujult ki, amit annak idején
özönben és lángtengerben azokat az eré- Elemérnek rossz útra térésé idézett elő.
nye ket akarja kifejleszteni, amelyeknek Napról-napra gyengébb lett, úgy hogy már
hiánya a háborúnak fő előidézőjévé lett. a legrosszabbtól kellett tartani. Menye gon-
Nagy céljai vannak Istennek mi velünk, dosan ápolta, erőt vett magán; csak mikor
azért ha mindent ésszel felfogni mindjárt kiment a beteg-szobából, akkor borult le
nem is tudunk, tanuljunk meg a szorno- az asztalra, hogy kísírja magát. Az álmatlan
ruságban, a veszteségek között ekkép imád-éjszakák, a folytonos belső izgalom, a
kozni: "Atyám, ne úgy legyen, amint én nyugodtságnak magára erőitetése teljesen
akarom, hanem amint te akarod." megtörték Ilonát is, úgy hogya nem rég

Kardos Gabome ezeken a szavakon még még viruló szép asszony csak árny képe
odahaza is elgondolkodott. Érezte ugyan lett önmagának.
ezeknek a mély értelmüségét, de sehogyan A gondos és hű lelkipásztor ezekben a
sem tudta még ésszel és a fiáért aggódó nehéz napokban szorgalmasan ellátogatott
.szívével felfogni, hogy a' [óságos Isten a megszomorodott szívüekhez. Felkereste
akarata az ő jó Gáborára vonatkozóan mí- a Kardosházat is. Másutt is hullottak köny-
képen lehetne más, mint amít ő kiván. nyek a szemekből, másutt is a szomorú-
Hiszen az igazságos Isten, akiben mi hiszünk, ság és a gond szállta meg a szíveket, d~
nem akarhat ja azt, hogy a jók elpusztul- itt már egyenesen haragos elkeseredést és
janak, a gonoszok pedig megmaradjanak. kétségbeesést talált. Itt már ilyen beszé-

Gábor távozása után a két urinő egy- det hallott:
másnak szemében nyugottabbnak látszott, - Nem tehetek róla tisztelendő uram,
rnínt amiképen azt egymásról gondolták. de megmondom őszintén, hogy ezek a ret-
Az anya' erősnek mutatta magát menye tenetes események már megrendítik az
előtt s elrejtette azokat a gondolatait is, emberben teljesen a hitet. Akármennyit is
amelyek a búcsúzás pillanatában feltárt gondolkodom rajta, nem tudom felfogni,
anyagi helyzetre vonatkoztak. Ilona 'is miként lehet az igazságos Istennek aka-
bizonyos jó kedvet erőltetett magára, ne- rata az, hogy p. o. az oroszok a lakossá-
hogy a kétségbeeséshez közel álló lelki-got, köztük a nőket, gyermekeket, bete-
állapotának feltárásával napát még jobban geket, öregeket maguk előtt a mi kato-
.szomorítsa. Igyerősítették a nehéz napok- náink tüzelésébe hajtják bele. Mit vétettek
ban egymást s az istentiszteletekre való azok az ártatlan gyermekek az Istennek?
szorgalmas eljárás útján erősítették saját Hol itt az Isten igazsága és hatalma?
magukat. Lelküknek fohásza azonban még - Nagyságos asszonyom, - mondta a
míndig csak ez volt: "Legyen úgy, amint lelkész, - ez épen az a pont, ahol az em-
én akarom." Az istentiszteletekre való berek a hit dolgaiban általában legtöbb et
.szorgalmas járásukkal is tulajdonképen ezt tévednek. A dolog úgy áll, hogy a háború
akarták kiküzdeni Istennél. maga, mint ilyen, nem Istentől származik,
. Eleinte csak türhetőbben teltek a napok; tehát a háború igazságtalanságai sem is-

a sürün érkező levelek, képeslapok csak teni cselekedetek, hanem a bűn következ-
hoztak egy-egy napra megnyugtatast. Mí- ményeí. Ebből láthatjuk épen azt, hogy
óta azonban Gábor az északi harctérre hova vezet az Istentől való elfordulás. Ha
került, elmaradtak a levelek. Kardos Gti- vele, az ő akaratával összhangban marad-
borné rémlátását most már senkisem tudta tunk volna, akkor mindéz nem történnék.
.szemei elől eloszlatni. Épen ellenkezőleg ezek az események mu-

- Hijába minden, érezt.em én, hogy még tatják azt, hogy Isten van. Most láthat-
ezt a csapást is meg kell érnem - zokogta juk, hogy mi a következménye még az \

.az anya. egyénileg ártatlanokra is a világ hitetlen
- Mi lesz velünk, mi lesz velünk? Ho- életének? Az Isten által megteremtett vi-

gyan nevelem fel kis gyermekeímet? .. lágrendnek sarkaíból való kifordítása ez.
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Most tapasztalhatjuk épen, hogy van isteni - Apa mikor megy el megint a hábo-
világrend, amely ellen súlyos következmé- rúha ? .
nyek nélkül nem vétkezhetik az ember. A még mindig gyengélkedő nagyanyát
Ha pedig van isteni világrend, úgy van megdöbbentette ez a kérdés. Fia távozásá- '
igazságos Isten. Ezt bizonyítja épen az a nak gondolata ismét lelki szemei elé idézte
körülmény, hogy az Isten igazságától való a rémképeket.
elfordulás igazságtalanságokat idéz eló a - Édes Gáborom, ha még egyszer el
földön.A kérdés megoldása tehát ez : Egye- kellene menned, azt már nem bírnám ki,
temes megtérés az igaz Istenhez, ami ál- mondotta könnyek között fiának nyakába
tal megszünnek majd azok az igazságta- borulva az édes anya.
lanságok, amelyekben megbotránkozunk. Gyorsan teltek egymás után a napok.
A botránkozás köve tehát ne Isten aka- A komor, esős november hónap borúja
rata, hanem az emberi bűn legyen. nehéz. súllyal nehezedett általában a lel-

Isten keze azonban belenyúlik a hábo- kekre; a két urinő pedig úgy érezte, hogy
rúba is, de nem úgy, mint ahogyan mi most az idő terhe alatt össze kell roskad-
gondoljuk. Ez a' kéz az embereknek téve- niok. Kardos Gábornét attól félte'tték, hogy
déseit, igazságtalanságait és borzalmait szivszélhűdést kap, ha fia távozik. Ilonát
arra használja fel, hogy az ő országát pedig siró görcsök lepték meg, valahány-
építse és visszafordítsa a világot oda, ahon- szor férje elmenetelére gondolt. Mindezek-
nét a bűn kiemelte. Színről-színre ezt csak nek látása gúzsba kötötte Gábor akaratát,
a jövő mutatja meg. férfias elhatározását. A búcsúzásakor hol-
.Kardosné szépnek tartotta ezt a beszé- tan összeroskadó anyának, a távozás után

det, de a jövőt még mindig sötétnek látta. elsorvadó hitvesnek s a magukra maradó
* * gyermekeknek ködfátyol képe lengettGábor

* lelki szemei előtt.... Letelt a szabadsá-
Egyszer csak levelezőlap érkezik Gábor- gának ideje..... és Gábor még. mindig

tol.. Egyik határszéli városkánk katonai Felsőlakon volt.
kórházából irta. Csudálkozik, hogy még A nagyasszony lassankint összeszedte
nem kapott levelet arra az értesítésére, magát, kissé megerősödött. Most pedig egy
melyben tudatta, hogy egy mellette fel- másik oldalról közeledett akegyetlen csapás,
robbanó srappnel szilánkjaitól kezén és újabb rémképei támadtak. Megtudta. hogy
lábán megsebesült a kraszníkí űtközetben fia a szabadságának leteltekor az ö álla-
augusztus 25-ikén. Közli, hogy már jobban pota miatt nem tudott távozni, most pedig
van, pár nap mulva haza is érkezik rövid- már öt nap telt el azóta. Látta fián is a
szabadságra. búskomorságot; lerítt ugyanis arcáról, hogy

Ez a pár sor olyan, hatást tett a beteg rettenetes belső küzdelmei vannak. Ilona
szobában, mintha a jó fiú és szeretett férj el is zárt minden revolvert, pisztolyt, pus-
a sírból térne vissza. Az öröm izgalma is kát. Férjének folyton nyomában volt. ..'
kimerítőleg hatott a beteg testre, úgy hogy A helyzet szinte elviselhetlenné lett; rosz-
mire Gábor Felsőlakra érkezett, édes anyja szabbá vált, mint azelőtt volt. A fiunak, a
még míndígaz ágyat volt kénytelen. őrizni. férjnek, az apának életben maradásáért

Gábor hazaérkezése nagy esemény volt küzdött a két nő és most miattuk várrá
riemcsak az úri hajlékban, hanem az egész a biztos halál.... Minthogy nem [elent-
faluban. Hire ment hamar kíváló hősies- kezett a maga idejében, [elenleg már ka-
ségének, mellyel Soron kivül a főhadnagyi tona szökevénynek tekintik. Gábor lelke
rangot és a vitézségi érmet érdemelte ki. sem bírhatja ki már ezt az állapotot. Itt
A Laci gyerek ismét nyilvánította is véle- gyorsan cselekedni kell. Talán még nem
ményét : késő. ily gondolatok járták át Ilona lel-

- Ugy-e megmondtam, hogy nagy vitéz két. El is mondta tervétaz édes anyának.
lesz a mi édes apánk! - Rá kell beszélnünk Gábort, hogy

A kis Stirika pedig nem sokára, hogy gyorsan utazzék el, jelentkezzék .. , Mipe-
megkapta a cukrot és a hajas' babát, azt dig ketten azonpal öltözzünk feketébe, ú.taz-
kérdezte: ~L~X'L':_&1!J.tJ zunk Budapestre, menjünk a honvédelmi mí-



niszter elé, mondjuk el, hogy mi vagyunk az I úton nevelheti édes gyermekeinket mun-
.okai. Ha ott-süket fülekre találunk, kérjünk' kás, takarékos és becsületes emberekke.
kíhallgattatást a királynál. Aki maga is so- Ird meg az én aranyos kis csemetéimnek:

'kat szenvedett, megfogja érteni a szenvedő Akkor tudnak majd a hazáért élni. ha nem
sziveket és be fogja látni, hogy Gábor felejtik el, hogy atyjuk a hazáért halt meg.
azért hős maradt. Ha ezt nem tesszük Ezt hagyom nekik örökségül ". Azt mond-
meg, biztosan elvesztettük azt, akit meg tam erre, ne tessék ilyen szomorú dolgo-
akartunk menteni. Gábor nem' fogja ki kat mondani; nem hal meg jó uram, hisz
birni, hogy öt haditörvényszék elé állítsák. oly értelmesen beszél. Másnap elvittük a

A válságos helyzetben támadt gondolatot legközelebbi kórházba; a negyedik nap itt
azonnal tett követte. A közvetlen veszély igen rosszul lett és nemes lelkét kilehelte.
pillanata a hitvesnek bölcseséget, az anyá- Szép temetése volt. A tiszturak drága ko-
nak pedig erőt adott. Az eredmény az lett, szorut rendeltek, élve maradt katonái pedig
hogy Gábor nemsokára mint századparancs- maguk fontak egyet zöld Ienyöfagallyak-
nok ment újból a harctér felé. ból. Hisz úgy szerette mindenki. En igen

* * megsirattam szegény jó uramat. Nyugodjék
* békében: Legyen meg az Isten akarata!

A háborúban mértföldes lépésekkel ker- Kezeit csókolja a nagyságos asszonynak:
getik egymást az események. Az egyik Varju János tísztlszolgá.:
decemberi ködös, sötét reggelen a posta Amint Ilona asszony a rémületből egy
levelet hozott az északi harctérről Kardos kissé magához tért, azon gondolkodott,
Gtiborne házába. A fiatalasszony kezébe hogy miként adja tudtára a szívbajos anyá-
került. A cím nagy betüi nehézkes kéztől nak a rettenetes hirt? Mindjárt Pataki
származtak. Ilona reszkető kézzel vette kí tisztelendő úr jutott az eszébe, aki min-
a nyitott borítékból a levelet. Míndjárt dig eltalálja a megfelelő szót és egyéni-
rosszat sejtett, mert azt a levelet nem ir- ségévei is olyan megnyugtató an tud hatni.
hatt a más, mint Gábor tísztlszolgája. A Sietve csak egy nagy kendőt kapott ma-
bal sejtelem igaznak bizonyult. Csakugyan gára s úgy futott a -levéllel a lelkészlakra.
a hü Jánostól jött a levél. Ez pedig már A hü lelkipásztor a kérést azonnal tel-
maga mindent megmagyaráz. Ilona szemei jesítette. Vállalkozott a nehéz feladatra. A
egy pillanat alatt futottak végig a betű- lelkész megjelenése nem keltett gyanút
barázdákon s kezéből a levelet kiejtve Kardos Gábornéban; - hisz különösen a
hanyatlott le dermedt tekintettel a diványra. nehéz napokban gyakran meglátogatta és
Mindjártaz első pillanatban tudott uralkodni bölcs beszédével vigasztalta. Ahogylétre
magán s visszafojtotta az előtörni kivánó vonatkozó kérdésre a nagyasszony a kö-
síkoltást, hogyamellette levő szobában vetkezöképen válaszolt:
tartózkodó napát halálra ne rémítse. - Hála Isten most már némileg nyugod-

A levél a következő volt: "Ne haragud- tabb és erősebb vagyok. Az éjjel azonban
jon a nagyságos asszony rám ezen soraim- különös álmom volt. Valóságos tündérkert-
ért; bár ne kellene ezt megírnom. de az ben jártam, rózsák virítottak, a színek kü-
én jóságos uram megparancsolta. Hát bi- lönböző pompájában tündöklő gyümölcsök
:zony nem tagadhatom el, a főhadnagy úr mosolyogtak felém s egyszerre csak elém
Limanovánál elesett. Sok hős van most, toppan Gábor, kis unokáim körülötte vol-
de olyat nem sokat látott a világ. Mikor tak. Megölelem, megcsókolom jófiamat,
hátra vittük, a kötözőhelyre, nem tudott de mikor kibocsátom karjaímból, Gábor
magáról semmit sem. Később magához tért, eltünt s egy idegen ember állt előttem s
-oda intett, hogy menjek közelebb. Azt azt mondta, hogy ezt a szép kertet nekem
mondta szaggatott, lassu hangon: János adja.
én itt maradok. Ird meg édes anyámnak: - Igen, nagyságos asszonyom a szen-
nyugodjék meg az Isten akaratában; úgy vedés az embert ilyen tündérkertbe viszi,
van legjobban, ahogy ő akarja. 'Ird meg ahol máshonnan nyerjük a boldogságot,
kedves feleségemnek : Ne essék kétségbe, ahonnét várjuk és kíeröszakolní akarjuk a
a [ó Isten majd megmutatja, hogy mely magunk számára. Vannak olyan pillanatok
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az ember életében, amidőn fogékonyabb a I meg az Isten akaratában; úgy van leg-
lélek a magasabb dolgok, megértésére. jobban, ahogy ő akarja."

.~g~ láto~, nagyságo~ ~sszony benső vi~I . Kardos Gáborné megértette miről van
lagaban elerkezett, ~z időpont ehhez. szó. A lelkész szavaiból kisugárzó lélek a

Az a~godalom, ~aJd.alom,t:stlleg ~orvas~t, válságos pillanatban csodálatos hatást
.d~lel~lle~ gazdagít, fínomítja a lelki meger- gyakorolt mindakét urínöre, akik könnyek
:ze~t:e~ kepe~se tesz olyap dolgoknak meg- között, de erős lélekkel borultak egymás
s8JteSe!e,..~m.mek felfogasal~.oz a Jole~ e~ nyakába. A három gyermek megilletődve
~or:dnelkullseg nem ad, lelkunknek eleg~e nézett fel anagyanyára és édes anyára.
erz~k~ny.~emezt..Nagyságos a~szony lelket A lelkész pedig így szólott :
eddigi gyötrelmei előkészitették arra, hogy .
a magasabb dolgokat, amiket istenieknek - Az Úr adta, az Úr vette el, áldott
nevezünk, hittel megérezhesse. Ha eddig legyen az Úrnak neve.

I •

. Lakodalom Sopronmegyében. - Menyasszony-tánc Agfalván.

azt' mondottam, hogy nyugodjunk meg
Isten akaratában akkor is, ha ez n,em a
mí tetszésünk szerint való, mert az Urnak
útjai bölcsek, akkor azt csak emberi hite-
tésnek gőndolhatta, amellyel az' ember
csillapítani próbálja lázongó indulatát. Most
azonban egy túlvilági üzenetet mutatok
jel, mely ugyanazt mondja és ennek az
üzenetnek nagyságos asszony hinni fog s
könnyek között bár, de bele fog nyugodni
Isten akaratába. ,

Ezzel elővette a levelet s így folytatta:
-- Jó gábor fia üzeni ezt: "Nyugodjék

* *
I

A tél elmúlását soha sem várta jobban
az emberiség, mint ebben az esztendőben.
Végre bekövetkezett ez is. Eljött a tavasz
enyhe fuvalata, mely rügye ket, bimbókat
fakasztott s a remény zöld szinével fedte
be újra a világot 'azok előtt is, akik már
azt hitték, hogy sohasem lesz kikelet.

Egy ilyen verőfényes tavaszi napon te-
metésre készült Felsőlak községe. Gábor
holt tetemeit hozatta haza az úri család,
hogy végső nyugalomra a családi sirbolt-

*
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ban helyezzék el. A koporsó mellett özv. izenetet és felismerte Istennek ujjmutatá-
kardos Gdborne oldalán egy előttünk még sát. Elhatározta magát arra, hogy hivatalt
némileg idegen, ismeretlen fiatal, de meg- vállal, takarékos életet él és saját szorgal-
tört férfiu állott. [Odaadó figyelemmel vi- mával neveli munkásságra gyermekeit, hogy
seltetett az urinő iránt. Aggódó szeretet- azok tudjanak majd élni a hazáért. Ozv.
tel tekintett rá s gyengéden fogta meg Kardos Gáborné pedig amint végig tekin-
kezét, midőn ez zokogott. Elemér, a tékozló tett családján és lelki sugallatával ismét
fiu volt ez, aki megtért a szülői házhoz. megsejtette a jövőt, úgy érezte, hogy ime

A lelkész gyász beszédének alapgondo- jótékony, szerető atyai kéz lett az Úrnak
dolatát Pál apostolnak Timotheushoz irott vaskeze, aki csak azt akarja, hogy "az em-
első levele 6-ik .részének 19-ik verséből ber megtérjen és éljen." A család megvál-
vette : .Kíncset gyüjtött magának jó alapul tozott helyzetének az anyai szivben vissza-
a jövőre, hogy elnyerje az örökéletet." verődő képe lelki tapasztalatképen helyezte
Istennek e gyászesetbe s a világesemé- elott azt, amit azelőtt csak önámító szó be-
nyekbe foglalt oktatását Hoseás próíéta lszédnek képzelt: "Az én Gábor fiam élt
szavaival fejezte ki: "Jertek, térjünk vissza eltávozott, de megdicsőülten visszatér."
az Urhoz, mert ő szaggatott meg és éí A vacsoránál, hogy másra tereljék a
gyógyít 'meg minket, megsebesitett, de beszélgetést, a világeseményekről beszél-
bekötöz bennünket. Megelevenít minket gettek. Különösen IL Vi/mai> császárról s
két nap mulva, a harmadik napon fel: jellemző mondásairól folyt a szó,
támaszt minket, hogy éljünk az ő szine - Ossz es mondásai között azonban-
előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk meg- mondotta Ilona édes atyja -legmagvasabb
ismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, ez: "nem vagyunk jók, hanem azok akarunk
mint a hajnai és eljő hozzánk, mint az eső, lenni." Tekintetével mindenki helyeselt s
mint a késői eső, mely megáztatja a föl- Elemér még bólintott is reá.
det." Hullottak most is a könnyek a sze- Kardos Gdborne ennyit mondott :
mekből, de mintha a feltámadás hitének - Most már érzem, látom, hogy igaza
sugarai csillogtak volna már azokon ke- volt a tisztelendő úrnak.
resztül. Midőn a fiatal özvegy ágyba fektette,

A temetés után a család tagjai keveset kis gyermekeit s imádságuk után meg-
beszéltek. Inkább csak tekintetük, maga- csókolta őket, halkan suttogta:
tartásuk árulta el a lelkek mélyén rejtőz- - Ez az örökség, mit édes atyátok
ködő érzelme. ket, gondolatokat. A mélysé- reátok hagyott, de a szülő csókja, a szülő
gesen komoly hangulaton a megnyugvás- könnyje s a hős apa emléke drágább kincs
nak, a bizonyosságnak érzései verődtek mindennél.
keresztül és lelki csendességet varázsoltak *
a gyászoló házba. Ennek a hangulatnak fő *
előidézője Elemér megtérése volt, aki an- A Kardos család padja a templomban
nak idején, gazdasági akadémikus korában ettől az Időtől kezdve még egy istentisz-
a rossz társaságban 'elzüllött s azóta köny- telet alkalmával sem volt üres. A nagy
nyelmü életet élt. Anagy csapás azonban, háború emléket nemsokára egy másik
mely szülői házát érte, őt is teljesen meg- emléklap fogja ott a hősi halált halt Kar-
rendítette és benne az elvesztett szerető dos Gábor koporsójának képével, felette a
fiu helyett egy másik [ó fiút adott vissza feltámadás ábrázolásával s ezzel az alá-

I az édes anyának. Komoly elhatározás töl- irással megörökíteni: "Alázzátok' meg ma-
tötte be lelkét, hogy a család, megrendült' gatokat Istennek hatalmas keze alatt,
vagyoni helyzetét rendezi s az ősi birtokot hogy felmagasztaljon titeket annak ide-
megmenti. Ilona is megértette az utolsó I [én," H. L.
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Amikor megjönnek
(Mutatványa háború költészetéből.)

Vitéz huszár, Bálint, elfekszik a hóba ...
Szakad a veríték patakokba róla, -
Erőlködik ... menne tovább a sereggel, -
Visszarogyik ... nem bir o •• ugy találják reggel
Szive táján piros, halálthozó sebbel. ..

Erőlködik ... szólna ... nyöszörögve-nyögve,
Elrebegi végre, - sirva, könyörögve:
"Kenyeres pajtásom! o o • Ehol a zsebembe'
Levelek o • o megirtam jóelőre, - rendre o o •

Ne tudják, hogy engem eltemettek itten! -
Küldözgessed haza! - Áldjon meg az Isten o

Álqjon o •• meg. o az Isten o •• "

Jó Kerekes Márton szelídszemű lánya
Átrebben egy szóra a szomszéd portára o ••

"Nénémasszony lelkem.v-« be rosszat álmodtam!
Harmatos rózsából, fehér violából
Sirkoszorut fontam ...
Fekete prusz1ikot öltöttem magamra,
Fekete szallagot fontam a hajamba -
Nénémasszony lelkem, - mi hir a fiáról.

Szegény beteg szivem egyetlen álmáról, -
Édes bálványáról?!"

"Jó Kerekés Márton szelídszemű lánya,
Vitéz huszár fiam szerelmes mátkája, ~o ,

Ne félj' Jó az Isten, - szeret minket! Látod
Itt irja - ma kaptam, - "Édesanyám lelkem,
Muszkaföldön járok. o o

Vigyáz rám az Isten; - kikeletre, nyárra
Meglásd, béke derül az egész világra,
S mire a gabona cséplés alá érík,
Otthon leszek én is!"

** :;:
Jőnnek a levelek, jönnek sorba, - rendbe' o

Vitéz huszár, Bálint oda fenn a mennybe!
Ha ráborul majd a béke a világra,
Aranykalászt termő napsugaras nyárra, -
Amikor megjönnek, akik megmaradtak,
Ha kérdez az anyád, - ha kérdez a mátkád,

I
Mit mondjanak nékik, - hol vagy, merre hagytak? !
Mit mondjanak nékik? ..

FIait Zsöka.

Dr. LacknerKristóf, soproni polgármester.
1571-1631.

Az öregebb soproniak még emlékeznek
a régi lovaskaszárnyára. Az volt három-
száz évelőtt Lackner Kristof majorja. A
második kapu felett látni lehetett még
Lackner nemesi címerét is. Ennek helyén
nyitottak 1896-banegy szép új utcát, melyet
Lacknerrál neveztek el. Egykori díszes
lakóháza is jókarban van még a Város-
háztéren, melyet generális háznak neveznek
s melyet képben is bemutatunk. Ma a
népkonyha van benne. Ezek a kőemlékek
beszélnek ma is Locknerrot. De a sopro-
niaktói megérdemli, hogy szivükbe is be-
véssék emléket.

Dr. Lackner Kristóf azokból a regr
polgári családokból emelkedett ki, melyeket
a reformáció szelleme nevelt naggyá. Nagy-
atyja, Sebestyén,Bajorországból vándorolt
be Sopronba. Aranyműves volt, miként az

atyja, Lackner Ádám is. Kristóf 1571-ben,
november 22-én született. Musaeus Jónás
lelkész keresztelte. -Az egyik keresztapja,
Pápai Imre, magyar ember volt. Edes any-
jának, Sctiiffer Borbálának, akit már nyolc-
éves korában elveszített; halálos ágyán
is az volt a kivánsága, hogy egyetlen
fiából tanult ember legyen. Apja néhány
év mulva Rittschendel soproni lelkész öz-
vegyét, a művelt lelkű Consui Annát,
Consuu István kismartoni lelkész leányát
vette feleségül, aki mostoha fiát nagy
gonddal nevelte. A soproni iskolák bezá-
ratása után Lockner Kristof'ot az atyja
Csepregre vitte, hol a magyar nyelvet is
megtanulta. A jeles Gabelmami Miklos
volt itt a mestere, de az ifjúnak nem volt
kedvé tovább tanulni, inkább az apja mü-
helyébe akart beállani, hogy ő is arany-
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rnűves legyen. Majd még .Morvaországba](puC'ber), a "szép d~oru (Lackner; aMi
és Felső- Magyarországba is elküldtek több' ,va:r~ggal szép ember' is volt) és a szép
melyre, de sehol semvolt maradása. Kato- 'jegyzőjiiik (Dobner Sebestyén). .
nának is beállott, de ezt is hamar megunta. i KiváJJó'Sá1gátés teRsintélyét Bécsben is
Végre is hazajött és megtanulta apja [elismerték. Rudolf kíráíytól már 1602;.ben
mesterségét. 'megkapta a magyar nemességet, amit

De ime a műhelyben, míkor már nem protestáns embernek kétszeresen nehéz
állott kényszerüség alatt, most ébredt fel volt eiinyerní. 1603-bal1 megválasztották
benne a tudomány iránt való>szeretet. Az váws:b>i'rónaks e mínöségében mély ár-
esti és reggeli órákban nagy szorgalommal IkOlkkal és erős falakkal vette körüí a
olvasgatott. Gabelmann, ki most Grácban Ivárost. Nekí nem csak kormányozní, hanem
volt tanár és mos- mint katonának vé-
toha anyja vitték dení is kellett S0'P-
kí.hogy a már éret- ront. Semellett
tebb ifjú a mühelyt mint tudós és em-
elhagyva, Grácba berbarát is jeles
ment az evangé- I mnnkát végzett.
likusoknak ottani Mikor a háberú
hires főiskolájába. már Sopront is fe-
Itt nagy buzgalom- nyegette, úgy szól-
mal pótolta az el- ván fegyverzaj kö-
mulasztottat s mint zött alapította meg
Sarau báró fiának itt 1604-ben a ta-
nevelőjePáduába is nult emberek szö-
kiment, ahol fényes vetségét (Studen-
eredménnyel sze- tenbund, Foedus
rezte meg a jogi studiosorum),mely-
doktorátust. Nyom- ben a városi la-:
tatott doktori ér- kosságnak a köny- '

tekezése (Padua, vek ésszemélyes
1595) megvan a érintkezés útján
Nemzeti Muzeum való müvelödésre,
könyvtárában. Be- / nemesebb szórako-
járta egész Itáliát zásraés a baráti ér-
s 1597-ben mint zelmek ápolására
hirneves ember tért akart alkalmat adni
vissza szülö váro- semellett a kül-
sába, ahol polgár- c.~földre utazó tanu-
társai sem fukar- { lókat és a városi
kodtakaz elísme- szegényeket segé-
réssel. Dr. Lackner Kristóf. lyezni.

Mint 28éves fér- Ö maga a Greis-
fiút beválasztották ser-hegyen levő
az öreg szenátorok közé és Lackeer nagy szőlőjét, 20 tallért és egy ezüst poharat
buzgósággal vezette úgy a város, rnínt az adott a szövetségnek már az alapításkor
eklézsia dolgát. Többször járt követségben Minden tag a belépéskor egy értékes
Mátyás főherceg és Pethe Márton győri könyvet s legalább is egy aranyat adott.
püspök előtt. Ez utóbbi azzal vádolta, hogy A szövetség pecsétjén két összefogódzó
Lackner a papok számüzetése után (1584- kéz volt és egy könyv, mely a tudományt.
1606) predikált is a maga házában nagy jelképezte. Tagjai voltak a nők is, a férj
sokaság előtt. Pethe püspök 1602-benis gú- halála után az özvegy is. Evi összejövetelük,
nyesan mondta a soproniaknak, hogy I melyen egy-egy tagot meg is koszorúztak,
három főkolomposuk van: a polgármester pünkösd másnapján volt. A gyülést követő



családias vacsorát, melyen nők is voltak·1Csak így tudta a várost az újabb feldu-
jelen, csöndes muzsika (stille Musík) fű- latástól megmenteni. ,
szerezte. A szövetség, melynek első elnöke I Az utolsó tíz évben is (1621-31) Lackner
Lackner volt, 1674-ig fennállott s magá- teljes mértékben élvezte szülövárosának,
ban foglalta nem csak a városnak, hanem de a királynak, II Ferdiruindnak bizalmát
a vidéknek művelt elemeit is. is. Négy izben,· összesen 14 évig volt

A csöndes muzsikát azonban már a má- polgármester. A két soproni országgyűlés
sodik évben Bocskay hadai zavarták meg. -ídején is, 1622. és 1625-ben, ő volt a város'
Lackner megmutatta, hogy nem csak béké- feje és Il. Ferdiruind a királyi -asztalnokí
ben, hanem a háboruban is megállja helyét. és palotagrófi címmel tűntette ki. - Nagy-
Kivont karddal harcolt a török, tatár ságát polgártársai már életében ismerték.
segédcsapatok ellen. Egy tatár harcost - Pauer György a krónikájában már
sajátkezűleg fogott el és hozott haza 1627-ben nyolcféle nagy érdemét sorolja
foglyúl. Egy rövid ideig ahirneves Tilly fel s megjósolja, hogy a város nem egy-
vezérlete alatt is harcolt. hamar fogja elfeledni.

Majd a békekötés ide-
jén is ő járt Bécsben,
ő értekezett ott lllés-
házy Istvánnal s ő hoz-
ta haza az örömhirt,
hogy a 22 évi elnyo-
matás után most bátran
hívhatnak evang. lel-
készt és tanítóto Hogy a
Szent Mihályról neve-
zett templom is az evan-

gélikusoké maradt
(1674-ig), azt is Lack-
ner eszközölte ki. Ö járt.
ez ügyben Il. Mátyás
előtt 1613-banHainburg-
ban (Fridelius 1(!1. lap)

Mikor Bethlen Gábor
16.19nov. 28-ánSopronba
bevonult, akkor is Lack-
ner állott a város élén.
Ez a királyhű német
polgárság itt Bécs köze- Dr. Lackner Kristóf a halottas ágyon.
lében akkor másfél éven
itt a nemzeti fejedelmet vallotta urának. A gyakorlati téren való nagy munkás-
A város kapuja felett ott ragyogott a nagy sága mellett irodalmi műveket is adott ki
magyar cimer és magyar főurak barátságát Révay Péternek,Nádasdy Pálnak, Náprágyi
keresték. Bethlen még Rdkost, a _győri Ipüspöknek és Eszterházy nádornak ajánlva.
püspök faluját is Sopronnak adományozta. Tizenegy ilyen latin, de magyar tárgyú és

Jelen volt Lackner 1620. a beszterce- soproni vonatkozású müvét ismerjük. A
bányai országgyűlésen, ahol Bethlent város falaira és kapnira tartalmas jel-
magyar királynak kiáltották: ki. Ugyanitt mondatokat, a városház falaira pedig ké-
Lacknert hitvédőnek (defensor fidei) válasz- peket festetett jelentős feliratokkal,melyeket
tották meg. Majd mikor Collalto császári még száz év mulva is idéztek és Iejtégettek
hadvezér 1621-ben nagy sereggel jött Sopron a soproni lelkészek és tanítók. A Nádasdy
ellen az elpártolást megtorolni, ismét grófok kértére "Király választás" címen isko-
Laekner volt az, ki a város erdejéig lova- lai drámát is írt a soproni tanulők számára.
golt ki elébe, hogy kegyelmet kérjen. Az egyház és iskola ügyét is mindig
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szivén viselte. Fiatal korában iskolai I kórház építésére hagyott, e célra ado-
törvényeket is írt és felügyelőí tisztét mányozta vulkapordányi malmát is; a.
lelkiismeretesen vette. Vallásos lelkületét második részt török fogságba esett sopro-
szépan jellemzi választott jelmondata: niak kíváltására vagy ha ilyenek nem
Fiat Voluntas Tua (Legyen meg a te volnának, szegény és tisztességes polgár-
akaratod). A bibliát alaposan ismerte. leányok kiházasítására, a harmadik részt

1629-ben betegen feküdt már lakásán, pedig egyetemeken tanuló szegény:~ifjak-
de mégis megválasztották és a polgár- nak hagyta. Igya városé lett háza és
mesterí" pálcát úgy vitték el a házába. majorja is. 350 tallért, mellyel Nádasdy
1631. évi december 29. halt meg és jan. Pál volt az adósa, Zalavár megerősítésére
4-én helyezték nyugalomra a Szent György- hagyott; az evang. iskolára 100 tallért s
templomba. Fejedelmi temetést rendeztek a Studentenbundnak hagyta könyvtárát,

neki, mely több mint 1200 forintba került I okleveleit s egy ezüst kancsót, melyet ő
Polgártársai értékes siremléket állítottak maga készített.
hamvai fölé. A halotti beszédet Scttubert Végrendelkezése is méltó volt életéhez.
Pál mondta, Schioanshof'er direktor és Első feleségével Gdrtner Orsolyával 33 évig
Grad György tanuló latin beszéddel bú- élt boldog, de gyermektelen házasságban
csúztatta, akonrektor és kántor pedig Halála előtt négy hónappal újra nősült,
nyomtatott verseket osztott szét. mivel nagy gazdaságában háziasszonyra

Végrendeletében nemcsak a lelkészek-ovolt szüksége. Második felesége Pauer
röl és tanítókról, hanem' a városi tiszt- Mártha volt.
viselökról is értékes adományokkal emlé- A főtéren épült háza, halála után 43 évvel
kezik meg. Vagyonát három egyenlő részre templomúl is szolgált az evangélikusoknak.
osztotta fel s ebből egy részt a városi Mikor1674.febr. 28-án összes templomaikat

1-

_1
Dr. Lackner Kristóf lakóháza a főtéren. (Balról az erkélyes ház)
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elvették, harmadnap, vagyis márcz-án már I arcképét, melyet itt is közlünk, a városi
Lackner Kristóf házában gyülekeztek kulturpalota dísztermében helyezték el.
össze istentiszteletre. Az udvarban az Az evang. konvent i.s kegyelettel őriz egy
egyik ajtónál állítottak fel szószéket, a nagyobb, szép olajfestményt, mely Lacknert
szomszédos szobában pedig oltárt emeltek. halotti ágyán ábrázolja. S egy kicsinyke
A havat, jeget eltakarították az udvarból rézmetszetben is fenmaradt Lackner arc-
s a buzgó nép hét héten át ázva, fázva képe szintén a konvent birtokában.
itt hallgatta áhít attal Isten igéjét. Lackner Dr. Lackner Kristof még a reformáció
ime halála után is szállást adott hítsorsosal- kerának ama hagy alakjai közül való, kik
nak. Az üldözött nyáj ösztönszerűleg mene- .az egyetemes papság eszméjét törekedtek
kült egykori jóltevőjének szárnyai alá. magukban evangeliu mi hűséggel megvaló-

Jótékony alapítványait mai nap is hálásan sítani. Most, hogya reformáció négyszá-
élvezik úgy a város, mint az egyház zados jubileuma felé közeledünk, újítsuk
szegényei. A jó és nagy emberek alkotásai fel hálás kegyelettel az ilyen nagy emberek
ime így hatnak ki késő századokra. Ernléket emléket.
hálás kegyelettel őrzi a város. Olajíestésű Payr Sándor.
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Öli az angyalnak örültek,
Mi is az angyalnak,
Mert angyallal tele a ház,
Hol gyermekek vannak.

Rég nem volt már, nagy ideje,
Karácsonyfa nálunk,
Vagy ha volt is, mondogattuk:

-Maaunknat: csinálunk.

Csináltunk is, det az angyal
Nem szállt le, mint másszor,
S a szép múltat uisszasirtuk,
Nem egyszer, de százszor.

Azt a múltat, mikor beállt
A csillagos este,
S körül vettük a zöld fticskdt,
Órömtül repesve.

Ott állott a gyermeksereg,
Hófehér lelkével,
Imddkoeo ajakával,
Gyermekded hitével.

Boldog idö, fényes idö,
Beh régen eltűntél !
- De im, újra ide szállott
Egy angyal, egy tündér.

Itten örül, itten dobog
Pici szívecskéje,
S látva a fát, kittirt karral
Úgy siet. feléje.

Ö az égből szállt le hozzánk,
.Mi meg égbe szállunk
Veled, szép gyönyörűségünk,
Kis unokaldnuurüc l

c-, ." '-JI", j7
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Szegény Mátis Jóska ...

134

ttÖnnyek gyültek a szemembe, amidőn sok Mátis Joskdt, ezeket a névteleneket,
egy hozzám küldött gyászkeretes levél- a magyar rögnek egyszerű, érdes külsejű,
papirosra a testvéri szeretet mély fájdal- de nemes lelkű fiait megilleti és kifejez-
mávalírt következő sorokat olvastam : zük általa azt a szeretetet és megbecsü-
nSzegény Jóska elestéről is végre kaptunk lést, amit ez az egyszerű "paraszt legény"
bővebb értesítést. Egy jó barátja, ki Esz- az ő egyéni tulajdonságaival, az ő hely-'

. tergomban vele szolgált, üzente, hogy sze- zetéhez viszonyítva ritkaság számba menö,
gény Jóska augusztus 28-ikán esett el igazán nagy és nemes, mindamellett józan '
Lublin előtt. Barátjához a harmadik volt. törekvéseivel kiérdemelt. .
Ez oda szaladt hozzá s megkérdezte tőle: Az átlagot meghaladó értelmi s erkölcsi
"jó pajtás, mí bajod?" Csak annyit felelt: tehetségek rejlettek a mi Mátis Joskdnk-
,.,meglőttek. " Bevitték egy pajtába, ti zen- ban, de azért az ő szellemileg fejlettebb
kettővel együtt. Midőn másnap vissza- egyéniségét méltó képen állíthatjuk oda a
vonultak, bementek, hogy megnézzék; de magyar föld népe hazafias erényeinek
akkorra már mind a tizenkettő meghalt, és szellemi értékeinek egyetemes képvi-
köztük a mi drága Jáskdnk is." Ennyi a selőjévé. Ebből az egy kiemelkedő példá-
hir Mátis Jóska haláláról. Kik temették el, ból magyarázatot kapunk arra, honnét van
a mieink-e vagy az ellenség, nem szól a az, hogya "puszták fiai "-nak hirneve a
szomorú hiradás. dicsőség szárnyán ismét bejárja az egész

Szegény Mátis Jóska! Suttogtam ma- világot és hogy ez a hírnév nem olyan
gamban a fentebb közölt sorok olvasása mint a kozákoké, hanem olyan, amelyben
közben és szerény irodalmi munkásságom a bátorságot a hazaszeretetnek és lova-
legszebb, legkedvesebb emléke elevenedett giasságnak erényei valódi hősiességé avat-
fel ismét lelkemben. Midőn levél útján ják. Ami pedig Mátis Joskdnak különle-
megismerkedtem vele, mindjárt úgy érez- ges egyéni jellemvonásait illeti, azt azért
tem, hogy a föld kemény rögei közé he- emeljük ki, hogy ebben a tekintetben utat
lyezett drága kincs rejt'őzködík ebben a mutassunk, vajjon a mi jó magyar népünk-
,.,paraszt fiúban"; majd a tehetségemhez nek mely Irányban kell haladni, ha azt
képest azon munkálkodtam, hogy ezen ké- akarja, hogy a benne rejlő ősi erők és
sőn felfedezett és darócban járó nagy ér- eléggé jól fel nem használt szellemi érté-
ték a lehetőség szerint kiváló képességei- kek igazán [ó gyümölcsöket teremjenek.
vel hasznára váljék egyházunknak, hazánk- Ezek után a szives olvasó bizonyára ki-
nak. A vett hiradás szerint azonban most váncsi, hogy tulajdonképen ki is volt ez
vége ezeknek a terveknek ; a rombolás a Mdtis Jóska és mi volt a története?
szelleme által megindított háborúnak vak Elmondom sorjában, amint következík.
golyója a sok ismert nevű értékes egyé- *
niség mellett a névtelenek soraiban ki- * *
oltotta a szegény [ó Mátis Jóska életét A "Luther-Naptár" megalapításának esz-
is. Sírja sok sok ezerével együtt jeltelen. tendéjében 1911 őszén történt. Abban a
Szülöínek, testvéreinek, rokonainak kis tudatban, hogy Naptárunk kiadása egyhá-
köre gyászolja s a szeretetnek mély, igaz zunkkal szemben valósággal kötelesség,
fájdalmával őrzi meg a ritka [ó fiú, test- nagy fáradsággal, óriási kockázattal, az
vér, rokon emlékét; kivülök azonban - Úrban vetett bizodalom alaptökejére tá-
mint sok más esetben - senki sem törö- maszkodva lelki örömmel bocsátottuk ezt
dik azzal, élt-e, meghalt-e egy olyan kis útjára. Támaszpontunkban nem is csalód-
névtelen ember, mint amilyen Mátis Jóska tunk; de az Úr segítsége nem egészen
volt? .Mi azonban emléket emelünk neki azon az úton jött, amint azt mi emberi
itt a mi Naptárunkban, arcképét is kÖZÖl-

j

ésszel elgondoltuk. Egészen természetes-
[ük, Ebbe az emlékbe bele foglaljuk azt a nek tartottuk ugyanis, hogy a "Luther-
nagy tiszteletet, a mi első sorban is a sok Naptár"-t, - amint azt már tulajdonképen,
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hivatalosan kellett volna megindítani is - részéről, akik Naptárunk megalapításáról
hivatalos úton mint fontos egyházi ügyet értesültek. Ezek között egy olyan község-
kívétel nélkül mínd enütt.Ielkesedéssel fel- ből, ahonnét már a hivatalos helyről szin-
karolják, ajánlják, terjesztik. Bizony ez tén visszaérkezett a "Luther-Naptár"-akat
nem egészen igy történt. Nem volnánk tartalmazó csomag, jött hamarosan egy
azonban igazságosak, ha a jó ügy érdeké- levelezőlap Mátis József aláírással, ame-
ben hálával és köszönettel el nem ismer- lyen bizományba .Luther-Naptár+-akat kér.
nők a hivatalosak buzgólkodását a "Luther A fogalmazás olyan kifogástalan, az írás
Naptár" érdekében azon az eléggé számos olyan jó volt, hogy azt hittem, legalább is
helyen, ahol ez tényleg örvendetesen ta- segédjegyző az, aki naptárakat kér.Acsomag
pasztaiható volt. De .azt sem hallgathat juk I a kisérő levéllel együtt tehát e~en a címen
el, hogy bizony reménységünkben ismét ment el: "Tekintetes Mátis József úrnak."
sok helyen - és job- Nemsokára jött tö-
bára ott, ahol leg- le egy hosszabb levél.
inkább vártuk volna, Egy kis bevezetés
- alaposan csalód- után előadja benne a

tunk. Egymásután következőket: .Elő-
jöttek vissza hivatalos ször is kérem alázattal,
helyekről a "Luther- én nem vagyok "Te-
Naptár" -akat tartal- kintetes Úrtt

; de sem-
mazó csomagok anél- miféle úr sem vagyok,
kül, hogy legalább én csak - a köz-
kisérletet tettek volna nyelven szólva -
a terjesztésre, holott egy egyszerű, 22 éves
ez senkinek egy fil- "paraszt legény" va-
lér költségébe se ke- gy:bk. Körülményeim
rült volna, mert a visz- p dig .a következök :
szaküldés portóját f5 Kilencen vagyunk
az esetleg felmerült testvérek, de én gyer-
költségeket is mi fe- mektelen nagybátyám
deztük. Egy kis jóin- nál nevelkedtem és
dulatot, egy kis ügy- jelenleg is itt vagyok
buzgóságot pedig min- őnála, akiről megjegy-
denütt elvártunk s zem, hogy hét. esz-

csak az a szerény tendeig volt gyül eke-
óhajtásunk volt, hogy zetünknek elísmert.hű

nagy fáradságunk gondnoka. Itt nevel-
mellett legalább koc- kedtem én földmive-
kázatos vállalkozá- Mátís Jóska. lésben, Istenfélelem':'

sunkra rá ne kelljen fi- ben és megelégedés-
zetnünk. Leginkább azonban az az értesü- ben. Az az nem mindenben való megelége-
lés fájt, hogy egyes, elsősorban hivatott désse1. Mert az én lelkemnek nagy céljai és
helyeken szinte érthetetlenül egyenesen vágyai vannak. Azt hiszem, ezeket a cé-
"haragusznak" a "Luther-Naptár" megala- lokat a legszebben és legérthetőbben ezek-
pítása miatt, holott mi ezzel mást igazán kel a szavakkal fejezhetem ki: "A keresz-
nem akartunk, mint egyházunkat szol- tyén ember életfájának gyökere: a hit,
gálni s ez által is az Ur szőlőjében törzse: a szeretet, bimbai: a jó törekvé-
munkálkodni. sek, gyümölcsei pedig: a jó cselekedetek."

Az Úr azonban nem hagyott el; a mi Ezek azon igék, amelyeket egyszersmind
hiány volt még, annak kípótlására segít- az én keresztyént munkás életemnek is
ségünkre jött 6 más úton. Egymásután ér- alapigéül választottam. Ezekhez szükséges
keztek az érdeklődő és "Luther-Naptár'" még a jó talaj, amelybe a hit gyökereit
akat kérő levelek azon nem hivatalosak mélyen beleereszthesse és abban erősen
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"Szenteld óh magyar hazádnak
Kebled szent érzelmeit.
Romlott szív és romlott elme
Kit hazája hő szerelme
Szép tettekre nem hevít t"

Óh Isteném! Hová beszélek? Hiszen
szentelném én is, csakhogy - sajnos -
nem arra vagyok hivatva. Es sajnálom eb-
ben nem magamat, - hisz tudom, hogy

. én nékem százszor \ nyugodalmasabb éle-
tem van itt a szántóvetői pályán, - de
sajnálom szegény magyar hazámat, miért
nem áldozhatom oda néki életemet, mun-
kásságomat. Sokszor fel-fel sóhajtok, hogy:

megfogódzhasson. Ez a talaj pedig nem '1 kodní, adjon azoknak szívébe lelkesültsé-
lehet más, mint a megtartó Jézus Krisz- I get, igazságérzetet és önzetlen felebaráti
tus! Az én jó törekvéseim most még csak: ügyszeretetet! Munkálkodjanak ezek, ne
bimbóban vannak, de hogy mily lángoló csak a maguk kényelmén, hanem népük
vallásosság és hazaszeretet ég e bimbó boldogulásán! Akkor leszek én nyugodt,
belső kelyheiben, azt. még nem hogy más, csendességben mindennel megelégedett;
de a tulajdon édesanyám sem tudja, aki nyújtózkodom addig, ameddig a takaróm
azokat belém oltotta. Öseim! Hazám és ér, munkálkodom annyit, amennyit a te-
egyház am nagyjai! Ezeknek nemes példái hetségem engedi. Mert azért van ám előt-
erősítették .és ápolták szívemben ezt az tem munkatér. Itt van szegény gyül eke-
egyházért és hazáért önfeláldozásra kész zetem templomunk, is olyan
szeretetet. Előttem ragyognak hazám rozoga, az öregharangunk is repedt. Tehát
nagy költöí, mint egy-egy vezércsillag úgy van előttem egy cél, amelyért munkál-
a gyermeki szeretetben, mint a munkás kodní, mint hü egyháztag hivatva leszek.
hazaszeretetben és Isten félelemben. Azt Ezen célból biz én idejében lemondtam az
mondja egy derék költőnk Bajza József: ifjúság hönnyelmü hajlamaíról, (noha előbb

sem voltam, azokban nagyon elmerülve)
de a szép és tisztességes ifjúhoz illő ár-
tatlan szórakozásokból most .sem vonom
ki magamat. Igyekezem olyan emberekkel
ismeretséget szerezni, akikhez esetleg
vagy tanácsért, vagy még Idővel némi tá-
mogatásért fordulhatok. "

Az itt némi kihagyással közölt levél vé-
gén még egy újabb csomag .,Luther-Nap-
tár ' -t kér terjesztés céljából, mert a kül-
dött példányok csak a szomszédok között
is elkel tek. Megjegyzem, bogy ennek a hat
elemi osztályt végzett egyszerü "paraszt
legény"-nek levelét teljesen eredeti kifeje-
zéseível közöltem, csak itt-ott kellett a mon-
datok között az interpunkciót kítermi s
egy két szót helyesebben irni.

Midőn ezt a levelet elolvastam, Istennek
hatalmas dolgai tárultak ismét szemeim
elé, aki az ő lelke által ma is csodás dol-
gokat cselekszik. Egyúttal úgy éreztem,
hogy ennek a tülekedésnek, irigységnek,

És most kérem, itten és mindenütt ki- gyűlölködésnek sivár világában enyhe
zárom ám a netán felőlem feltett olyan I oázisra vezette lelkemet ez az egyszerű
gondolatot, hogy én talán magam szeret- parasztlegény, oda, ahol az Isten országát
nék magasba vágyni. De igen szeretném önzetlenül szolgálni akaró lelkek találkoz-
azon szent ügyet magasba emelni, mely nak s egy üde forrásból e világbau foly-
nemzetem, egyház am boldogulását elő tatott sivatag útjukra felfrissítő erőt, mun-
tudná segíteni. De minthogy én nem azon kakedvet adó vizet meríthetnek.
helyzetben vagyok, hogy e nagy ügyek- , Ezt az oázist elég gyakran felkerestük.
nek szolgálhassak, csak megnyugszom az Elénk levelezés indult meg közöttünk,
Isten rendelésében, ö eddig is bölcsen melynek folyamán egyre jobban megis-
igazgatta az én utaimat, hát csak rá ha- mertem Mátis Jáskdnak érdekes és érté-
gyom magamat. Arra kérem a szeretet Is- kes egyéniségét. Továbbképzés céljából
tenét, "hogy akinek kezébe adta ezen szent könyveket küldtem, tanácsokat adtam neki,
ügyeknek vezetését és akiknek tehetsé- amiket' a legnagyobb hálával, köszönettel
gük van ezen magasabb téren munkál- és józan életbölcseséggel fogadott. Én pe-

"Miért teremtett engemet a végzet?
Bús csonkasáqnak, fájó töredéknek ? t"

Bizony fénylő igazsága van Sajó Sán-
dornak, midőn azt írja "Magyarnak len-
ni. .. " c. költeményében:

"Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Magasba vágyva tengni egyre lent" stb.
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dig vártam Istennek újjmutatását, amely- egész terjedelmében az újévre írt zsolozs-
lyel jelzi, hogy hol és mikép lehet ezt a máját. '
nagy lélekkel megáldott egyszerű embert
képességeinek megfelelő módon az Ur
szőlőjébe munkába állítani.

Azon isteni kegyadomány alapján, ami
egyéniségének sajátja volt, ha még rend-
szeresebbenkiművelheti magát, egyházunk-
nak igazán ihletett hivatásos vallásos köl-
tőjévé válhatott volna. Egyik levelében
ezt írja: "Legfőbb' óhajtásorn, hogy zso-
lozsmákat zenghessek az Urnak és Isten
jóvoltából megvilágíthassam egy pár té-
velygő ifjú vagy bármely embertársam
értelmét. Ezt óhajtanám munkáim leg-
gyönyörűbb jutalmának azon megnyugvás-
sal, hogy keresztyeni kötelességemnek egy
kis részét leróttam. De ha semmi más si-
kere nem is lenne, azzal is boldogan meg-
elégedném, amennyit a magam értelme
megvilágosodott, míg ezeken munkálkod-
tam. Valóban sokszor sírva borultam le a
jóságos Isten rajtam érzett áldásának sú-
lya alatt és boldog voltam, ha könnyes
szemekkel önérzetesen mondhattam el,
hogy: "h:isebb vagyok Uram minden te
jótéteményeidnél, amellyekkel elhalmoztál
engemet. Ne hagyd elfelejtenem, háládat-
lanul vennem, amit velem tett felséged."

Verseit, mint bizalmasának, elküldötte
hozzám, bíráló megjegyzéseimet szerétet-
tel, hálával fogadta; mintha a világ leg-
nagyobb kincsét kapta volna meg, úgy
vette, amint egy verstant küldöttem neki
Egy belső ösztön által hajtátva müvelte
magát, sokat olvasott, tanult, de gondola-
tai azért nem szolgai utánzatok, hanem
eredetiek voltak. Természetesen volt még
verselésében itt-ott valami nehézkesség,
de az érdes kövek között is míndenütt ott
csillogott egy-egy arany szemecske. Nem
volt ő holmi Hazafi Veray János, nem is
akart lenni valami "vándorköltő : . hanem
el akarta zengeni azt, amit az Ur dolgai-
ból látott, szavakat akart adni azoknak a
néma hangoknak, amiket a természetből
hallott s ezzel akart használni egyházának,
hazájának. Érezte képességeit, észrevette,
hogy valamí forr benne, de nem bizako-
dott el, Isten félelme megtartotta őt sze-
rénységben, alázatosságban, józan bölcse-
ségben. ' I

Kezeim között levő verseíböl közlöm

Tavasz ébredtével ebbe járok mostan,
Az-ünnepdélutánt itt töltöm boldogan.
Élet tavaszában, virágzás korában

. Így uirit jelenleg az én ifjúságom.
Most nyiladoznak ki etetram bimbai,
Ifjúságomnak szép reményvirágai.

Itten az Istennek éke.s templomában,
A szép természetnek zöld lombsátorában,
Sok példát gyüjthetek a hű munkásságról,
Időbecsülésről, szorgalmatosságról,
De tiszta örömöt csak úgy nyújt ez nékem.

• Ha mindenben Iste'j áldásait nézem.

Új év regge lén.
Úi évnek reggelén ismét felebredtem
Es téged kereslek megtartó Istenem.
Először is hálát rebeg neked szívem,
E[ogy az elmúlt évben megőriztél híven.
Eltem meqtartottad, szükségem megadtad,
Minden. útaimat bölcsen igazgattad,
Mindezekben látom hű gondviselésed,
Legyen áldott Uram örökké szent neved.

E nap virradtával ekkép fohászkodom;
Uram ez évben is te légy hű pásztorom,
Eltem sajkájának, amely siklik tova,
Az élet tengerén te légy kor:mányosa.
Ifjú vagyok még csak, part körül cirkálok,

Kuről-évre mindig beljebb vitorlázok,
Hogy az oroenu et ne ragadja safkdmat :
Jézus maradj velem, kísérjed. pályá'fl1;at.

Azért iS könyörgök én Istenem néked, ~
Terjeszd ki mindenre hű gondviselésed.
Aldd meg békességgel egyházam s hazámat
Adj nekik vezető bölcs előljárókat.
Házamnak jólétet, tartós egészséget,
Edes szűleimnek boldog hosszú éltet.
És tarts meg bennünket a te félelmedben,
Hogilegyünk mindnyájan boldogok egy hitben,

A:természet,:a családi: élet, különösen
az édes anyja iránt tanúsított mélységes
vonzódás, meleg :gyermeki érzelem s a
hazaszeretet fakasztottak lelkéből dalokat.
"Tavaszi elmélkedés" c. verssorozatából
közlöm a következő részletet:

"Szeretném kezembe fogni azt a tollat,
Amely híven tudná tzeími azokat
A néma hangokat, amelyeket hallok,
Amiket a természet könyvéből olvasok.
Mert a természet egy nyitott Biblia,
Minden ember előtt tárva van ajtaja.

Ekkép elmélkedve tovább lépdegéltem,
Míg egy virágos gyümölcsösbe értem,
Ünnepi hangulat tárult itt elémbe,

Amikor beléptem annak keretébe,
Onkénytelen itten térdem meghajola,
Mert ez az Istennek fenséges temploma.
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KörüZöm illatos balzsamos levego, •
Jótékony hatása szívembe egyre no,
Madárkák éneke, méhek zümmögése,
A tavaszi napnak meleg verofénye
Teremui nagy Isten, mind téged dicsérnek;
A kis pacsirták is feléd törekesznek.

Hát ént aki hozzád legközelebb állok,
I(i teremtményidnek remeklese vagyok,
En fordulnek-e el te tőled Atyámtól?
Ne venném áldásod buzgó háladással ?
Emberi célomtói úgy messze elesném,
Lelkem boldogságát sehol meg nem lelnem.

Nyisd meg azért kérlek Uram szemeimet,
Hogy a te végtelen ésszent törvényedet
S csudás bölcseséged világosan lássam,
Adj erot, hogy annak utait járhassam,
Mi vezet ezeknek megismerésére:
Szent vallásom te vagy ösvényem vezére."

Lássuk még milyen hangokat csalt ki
lantjából az édes anyja iránt tanusított
mélységes, gyengéd szeretete. A JI Családi
kör édené"-ről szóló verseiből közlöm a
következő részletet:

"Gyermekkori éltem gyenge virágai,
Elhervadtak immár annak szép szirmai,
De a virágszálból később kis fácska lett,
Mely jó idejében benemesíttetett.
Azóta e fácska szepeti neve16dött,
Gyökere és törzse folyton erősbödÖtt.

Koronáját gondos anyám fejlesztgette,
A vad hajtásokat visszanyesegette,
Gyökerét a legjobb talajba ülteté,
Szeme harmatával gyakorta öntözé,
Nem ültetett rózsát közvetlen tövére,
De szúros tövissel körül kerítette.

Tövis közé hintett olJJan virág magvat,
Amely ha kinyilik soha el nem hervad;
A tövis között meg nem árthat úgy néki
A gonosz ellenség, mely eljön letépni:
Hogyha majdan eljön éltem ifjúsága,
Legyen ékességem az erény virága.

Hogyha eljutok majd éltem tavaszára,
Midon virágozni kezd életem fája,
Hozzon az igazi nemes virágokat
-:- Gondviselo Isten add rá áldásodat, -
Hogy illatja tiszta szerétet lehessen
És végtére sok jó gyümölcsöt teremjen.

Áldott lelkű anyám gonddal ápolgatott,
Fogékony szívembe nemes galyat oltott,
S hogy bo legyen rajtam az Isten áldása,
Sokszor éjjel sem volt néki nyugovása,
Mert hogy hivatását híven betölthesse,
Testének kényelmét soha nem kereste.

Most midon már látja szepen nyiladozni,
Reménye csillagát a szemébe sütni,
Feledve élete keserű napjait
(Jrömkönnyek között ekkép fohászkodik:•

"l1'galmas Istenem, gondviselo Atyám
Nagyobb az én hálám hogy sem lerohatnam:"
Ezen soraimat könnyeim áztatták,
Mert eszembejutnak az idok és órák,
Amikor még csupán gyötrelem volt élte,
lV[égsem csüggedt soha az Urba-n remenue.,
Es igyekeztem is, ha láttam keseruet,
Hogy gyenge kezemmel letöröljem könyjét.

Eel fel sóhajtottam, Jézusom segíts meg,
~' Edes jó anyámnak nuüitsa: segítséget,

Hiszen csak egyszer en felnevelkedhessem,
Könnyítek terhein. tudom jó Istenem,
Legboldogabb most is csak olyankor vagyok,.
Mikor jó anyámnak örömöt nyújthatok.

Hazafias költeményei is nagy számmal
voltak; a legnagyobb sajnálatomra azon-
ban ezekből nem közölhetek, mert ezeket
visszakérte tőlem. Otthonában sem akad-
tak ezeknek nyomára. Valószínű, hogy ha-
zafias verseit elvitte magával a csatatérre.
Lehetséges, hogy épen ezeken keresztül
hatolt a golyó szívébe.

Midőn a harctérre indult, nagybátyjá-
hoz a következő sorokat intézte: "En a
hazának kivántam élni, de ha most a sors
úgy akarja, kész vagyok dícső halált is
halni érte. Már most az Atya, Fiu és
Szentlélek nevében elbucsuzom kedves [ó
bátyámtól, édes szüleimtől, testvéreímtöl,
rokonaimtól és minden ismerőstől. Eletem
és halálom Isten kezében van; legyen az
ő szent akaratja szerlnt." Szüleitől .már a
harctérről írt soraiban így búcsuzott el:
"Ha e nehéz órákban kedves szüleimet
távollétem aggasztja, csak azon nemes és
büszke tudatban találjanak megnyugvást,
hogy a hazának áldozhattak egy hü fiút,
aki a hazáért vért, életet áldozni legna-
gyobb büszkeségének tartja. Ezen nemes
megnyugvásban tartsa meg kedves szülei-
met a Mindenható a viszontlátásig ! Isten
velük! Jóska."

Amint azt megírta, úgy is történt vele.
Ez volt a legszebb hazafias költeménye.

Szegény Mátis Jóska! A lelkem ZOkog
érted. Te azt hitted, hogy csak te tartozol
nekem köszönettel, mert törekvéseidben
tanácsadással támogattalak s arra töre-
kedtem, hogy katonasorodnak leszolgálása
után egyéniségednek, tehetségeidnek még
teljesebb kiforrásával Isten újjmutatására

, megtaláljam számodra a megfelelő helyet.
En pedig az én támogatómat, munkára
serkentőrriet siratom te benned.
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A te példád ugyanis az Úrnak csudála-I helyzete éltedet kivánta ama jobb jövő-
tos útait mutatja, megóv az elcsüggedés- ért. Igaz hazaszeretettel ajánlottad fel ezt
töl és elkedvetlenedéstől a közöny rideg- a legnagyobb .áldozatot is. Hited megadta
ségével, a rossz akarat méltatlanságaival, néked a halál előtt is a nyugalmat, mert
támadásaival és aknamunkáival szemben. érezted, hogy aki hisz a Krisztusban, ha

A hazának szebb jövőjéért akartál szol- meghal is él.
gálni. Te másként gondoltad; de hazánk H. L.

A háború első halottja.

Az utolsó vacsora.
A Leonardo da Vinci világhirű úrvacsora képét ábrázoló műmellékletünkhöz.

. Azt a törekvésünket, hogy a nLuther- Az utolsó vacsorát ábrázoló világhírű
Naptár" mellé igazán müvészí értékü képünk is eleget beszél magáért; de ennél
színes mümellékletet adjunk kedves olva- mégis szükségesnek tartjuk, hogy e kép-
sóínknak, a jelen évfolyamban nagy áldo- hez egy kis magyarázó szöveget is adjunk.
zattal még fokozottabb mértékben való- Az utolsó vacsorának azt az izgalmas
sítottuk meg. Naptárunk ez idei külön- jelenetét örökítette meg Leonardo da Vinci
legesen kettős jellegének megfelelően két hires falfestményén, amidőn Jézus ezeket
színes műmellékletet nyújtunk, még pedig a szavakat intézi tanítványaihoz: .Bízony-
egy vallásos és egy hazafias tárgyút. Ez bizony mondom néktek, hogy egy ti kö-
utóbbihoz, t. i. Jank A. tanár jeles! kivá- zületek elárul engemet". János evangelista
lóan jellemző müvéhez nekünk magyarok- elbeszélése szerint a tanítványok egymásra
nak nem kell magyarázat; benne van néztek, kételkedvén kiről szólna. Péter
honszerelmünknek ezen jelszava: "Ne bántsd pedig intett Jánosnak. kérdezze meg Jézust,
a magyart". kiről szólott. Máté szerint pedig a tanít-

A mult évi .Luther-Naptár=-ban
már közöltük a világháború első ha-
lottjának Terrtesváron történt teme-
téséről felvett képet. Jelenleg arcké-
pét is hozzuk.

Neve Ruppenthal Péter, íerenc-
halomi (Torontálm.) lakos; szakasz-
vezető volt a cs. és kir. "7 -ík hídasz-
zászlóalj ál. Mint a íerenchalorniak
majdnem míndnvájan, ú9V ö is hit-
sorsosunk volt. Midőn Kéveváránal
a Dunán több önkénytesen jelent-
kező társával áfakart kelni, érte a
qolvó. Sebe elmérgesedett s 1914
aug. 9~én Temesvárott, 23 éves ko-
rában, meghalt. Szülöí, felesége s
2 qvermeke sírat]a. Emlékezete előt-
tünk is áldott marad.
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ványok egyenként kérdezték: "Énvagyok-e netes bűn fölötti kétségbeesést, az :ifjú
.az Uram?" Ezt a jelenetet örökítette meg Fülöp pedig gyermekies ártatlansággal mu-
képünkön Leonardo rendkívül finom, éles tat mindkét kezével szívére, mintha mon-
jellemzéssel. Az egyes tanítványokra vonat- daná: .az én lelkemben hamisság nincsen."
kozóan az evangéliumokban rendelkezésre A Jézus baloldalán levő utolsó hármas
álló adatokat alaposan tanulmányozta a csoportban mintha kanaani Simon és Jú-
rnüvész, mesteri módon egyéni jellemeket dás Taddeus azt tárgyalnak; vajjon lehet-
alkotott s azt a lelki állapotot vitte mínd- séges-e az, hogy közülük valaki Mesterü-
egyiknek arcára, hogy az első pillanatban ket elárulja? s a hozzájuk forduló és Jé-
az árulás gondolata kire kire milyen zusra mutató Mátépedig mintha így szólna
hatást gyakorolt. Ott látjuk a Jézus jobb hozzájuk: "sajnos, ez úgy fog történni, mert

. oldalán ülő szeretett tanítványnak, a szelid Ó rnondotta." Az itt elsorolt tizenegy tanít-
Jánosnak arcán a mélységes fájdálmat,- vány. egyénenként jellemileg eltérő alakjai
a hirtelen fellobbanó és az árulókilétét összeségükben kidomborítják az árulásnak,
János utján tudakozó Péteren a haragot, 'mínt a legaljasabb s bocsánatra nem ta-
aki mindjárt szablyaszerü kést ragad ke- láló bűnnek hatalmas elitélését; addig Is-
zébe, hogy gyorsan végezzen azzal, aki a kariótes Judásnak János és Péter között
Mestert el merné árulni, András tekintetén előrehajló s így árnyékban levő sötét
a csudálkozást. kézmozdulatán az öníga- alakja a nagy bűnös jellemző megtestesi-
zolást: .Távol legyen én tőlem a sötét tését mutatja. A rejtett gondolatának
gondolat", - a Pétert kezével csillapítani meglátása megrendíti, izgalomba hozza,
akaró ifjabb Jakabon a nagy veszélyt sejtő aminek következtében feldöntötte a sótar-
aggodalmat, félelmet. Bertalan, az "igaz tót, ami már a régiek hiedelme szerint is
izraelita" pedig úgy áll az asztal végén szerencsétlenséget jelentett. Balkezének
előttünk, mintha szeretne· szembe nézni ujjai hiven kifejeZik a megrettenést; jobb
azzal, ki el akarja árulni Jézust, akiről kezével a pénzes zacskót szorongatja, ami
most is kész vallást tenni: "Te vagy az anyagias gondolkodását jellemzi, fejtartása
Istennek ama fia, te vagy Izraelnek ama és tekintete pedig megátalkodottságát fe-
kírálya". A másik oldalon a Jézushoz be- jezi ki.
szélö Tamás arcáról lerí az a jellemvonás, Páratlan ábrázolása ez a kép annak a
mely semmi jót nem remél.. kételkedik a jelenetnek, mely a világ legmegrendítőbb
diadal ban s szinte halljuk, amint az mondja: és legfenségesebb eseményéhez, Jézus
"tudtam én ezt már előre". A kezeit szét- megváltói halálához vezetett.
terjesztő idősebb Jakabon látjuk a rette- H. L.

A koma-qaras,
- Igaz történet az eklézsía életéből. -

Nem mondom meg a falut, igazi neve- van jelen. Siposné egy ujszülött kis hon-
ket sem említek, hogy emberszólás bűnébe polgárt visz a karján, aki ugyancsak sirva-
ne essem. De mégis elbeszélem a dolgot, ríva jelenti, hogy belépett e siralom völ-
mert egy kis tanulság rejlik alatta. gyébe s már ez az első utja sem felettébb

Valahol, mondjuk hát, hogy Árokháton alkalmatos neki.
történt. ünneplőbe öltözött javakorbeli asz- Ezt hallva a serény Bergerné (mondanom
szonyok komoly illendőséggel lépkednek sem kell, hogy ő a bába) azzal a hivatalos
az utcán egyenesen a parókia felé. Jómódú tekintéllyel, mely a szülészeti tanfolyam-
gazdáknak hűséges élettársaí, számszerint ról hazahozott nagy pöcsétes levélen gyö-
hárman., ugymint : Siposne, Telkesne és I kerezik, felhajtja a cifra selymes takarót,.
Vargáné asszonyom. Velük megy azután kibontja egy kissé a gyermek fejét ésegy
Bergerné asszonyság is, a ki hivatalból kis rongyba takart nedves cukordarabot,



a cuclinak ezt az ősalakját dugja az elé-
gedetlenség szájába. Erre aztán szent lett
a béke. És lőn nagy csendesség úgymint
félóráig. .

De csak a fiatalság részéről, aki pólyáiban
is férfiember. A három komaasszonyról hiá-
ba mondanám, hogy nagy csöndesség lőn
köztük is ugymint félpercig. Nem hinnék
el. Tehát vidáman folyt a hivatalosak közt
tovább is egy kis ártatlan asszonyi - no,
nem mondom, hogy tere-fere, még kevésbbé,
hogy retye-rutya, hanem csak egy kis -
szóbeszéd.

Különösen jól érti Telkesné. Az utolsó
szónak mindig az övének kell lenni, ha
Siposné még idejekorán bele nem vágna
és előlről nem kezdené. Most is ő köt
lelkére társainak valamit igen komoly
képpel. '

- Meg ne mondjátok, lelkeim, az anyjá-
nak, hogy sirt a gyermek, mert rossz
jelnek veszi.

De csak a keresztvíz alatt ne sirjon,
teszi hozzá Siposné, izgága ember lesz
egész életében.

Ilyen balga babonás hitet, sajnos, még
ma' is találunk némelyik vidéken. Ideje
volna, hogy vége szakadjon.

Eközben eljutottak a paplakhoz. A tisz-
telendő ur szeretettel, nyájasan fogadja
őket, mint míndig. Elkérdezi mind a három
család ügyét-baját. Majd az újszülöttre is
rákerül a sor.

- Ejnye de derék nagy, életrevaló ez
a csemete! Ugy-e fiu? kérdi a tisztelendő
ur.

- De az ám! feleli büszkén Telkesné.
Négy lányt hoztunk már ide szegény Ba-
logéktól, illik is már egyszer, hogy fiut
kaptunk.
. - No csak a jó Isten adjon, neki erőt,
hogy olyan ember legyen belőle, mint az
édesapja. Szép, barna gyerek szakasztott
az apja formája. '

Igy bízt atja, vigasztalja őket lelki atyjok,
míg együttesen a templomajtóhoz nem ér-
nek a gyermekkel. A templomajtóban Tel-
kesné veszi át Siposnétól a gyermeket,
hogy ő tartsa a keresztelő vizre. Vargáné
meg hazafelé fogja vinni. Igy osztották be
maguk közt a szép tisztséget. De míg
megegyezni tudtak, hogy 'ki hozza, ki vigye,
ki tartsa, ez volt ám a nagy munka!
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Végre egy kis csöndes neheztelés árán
mégis csak megalkudtak.

A tisztelendő ur szép beszédet mondott.
Szivhez szólóan predikálta Krisztus szavait:
Valaki egy ilyen gyermeknek gondját fel-
veszi az én nevemben, nekem/veszi fel
gondomat. Még könny is gyülemlett a [ó
keresztszülők szemébe. Meghatva és hálál-
kodva jöttek ki a templomból.

Eddig még ékesen és szép renddel történt
volna minden. De midőn beírás végett
ujra a tisztelendő ur szobájába kerültek
népeink, ekkor esett meg a baj. Nagy baj,
igen nagy baj.

Beirás után ugyanis tisztelendő urnak
szent fáradságát megfizetendő odamegyen
elsőben is Siposné asszonyom az asztal-
hoz és ősi szokás szerint leteszi a koma-
garast, osztrák értékü két krajcárokban.
Hasonlatosképen odamegyen Telkesné asz-
szenyom is és azonságosképen letészen
ugyanannyit. Megyen vala pedig Vargáné
asszonyom is. Már én nem tudom, hogy
esett, mint esett a dolog, de megesett.
Uramfia ! egy valóságos fehér fényes tíz-
krajcárost tesz ki az asztalra és mínt a
ki jól végezte dolgát: odábbmegyen.

Síposné, Telkesné összenéznek és száju-
kat felbigyesztve ugyancsak boszus pillan-
tásokkal méregetik hol a tizest, hol a
megtévedt merész adakozót, De nem szól-
nak és szájukat meg nem nyitják vala.

Szegény Vargáné semmi nagyobb bünét
nem sejtvén, elbucsúzkodik a tisztelendő
úrtól és karján a gyermekkel útnak indul.
Siposné, Telkesné közreveszik, úgy men-
nek. Ezt még a szokás kedvéért megteszik
vele, noha nem érdemli. Egy árva szavuk
sincs hozzá, hanem ők maguk Vargánét
egy kissé előbbre bocsátva, ennek háta
mögött beszélgetnek össze, hogy ez vala-
mikép magára ne vegye a megszólítást.

Vargáné észreveszi komatársainak duz-
zogását, de nem érezvén magát bünösnek,
úgy tesz, mintha mit sem látna. Ö meg
hát a bábaasszonnyal ereszkedik beszédbe.

Mikor aztán már egészen. közel jutnak
Balogék házához, hol a paszita vár rájuk,
mégis csak megáll egy percre és erősen
szemükbe nézve az asszonyoknak meg-
kérdi:

- De hát micsoda bajuk is van kelme-
teknek én velem?
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Naqvszentrnlklós új temploma.

- Mintha bizony nem tudná! mond I atyát kárpótolni. Rendezni kelll valaho
Siposné kurtán. a stóla ügyét.

- Hát illett az ,kelmedtől? támad rá' És a koma-garas sal együtt van még
Telkesné is. eklézsiákban több más izléstelen régi sz

- Nem én, igazán nem tudom, mért kás is, amelyek ezelőtt száz esztendők
haragusznak kelmetek, - mondhatta Var- talán megjárták, de a művelt emberek f
.gáné őszintén. lettebb izlése ma már megbotránko

- Hát mit bujtogatja kelmed ellenünk rajtok. '
a papot! - vetette oda haraggal Siposné Láttam már például templomainkban '
lés sarkon fordulva beperdült a kapun. léstelen képeket, feliratokat, cimereket,

Telkesné nyomban követte. Szegény oltáron rikító cifra müvírágot egész halo
Vargáné pedig hüledezve, álmélkodva, mint mal és formátlan csorba szent edények
.akí nem érti a dolgot, szomorúan ballagott csillárt pápistás vörös örök lámpával, va
DB utánok a gyermekkel. szagos és veszedelmes petróleum világít'

Mi megmondhatnók neki, hogy az a tiz- sal. Hallottam elnyujtogatott és elciko
1ITajcáros fehér pénz volt a botránkozás nyázott kínos éneklést nyekergő, keh
köve ott a garas ok mellett. orgonával. Es hány illetlen szokás v

* * néhol keresztelésnél, temetéskor, gyón'
* kor, templombajövet és a lármás kimen

"Hagyjatok békét neki, miért háborgat- telkor. A tisztelendő úr szeretné eze
játok őtet? Jó dolgot cselekedett." Én azt mind megszüntetni, de népünk ragaszko
hiszem, eme zúgolódó asszonyi tanírvá- hozzá csupa hiúságból vagy makacsságb
nyokkal szemben ma is igy kelne valaki Azt, mondják, a nőknek finomabb 'ízlés
a szegény jó Vargáné asszony pártjára, van. Es most már faluhelyen is alakuln
ha még itt járna közöttünk. nőegyletek. Nem volna-e szép az, ha a

Ebben a derék asszonyban volt jóakarat ízlés nevében a szent harc éppen ezek
és egy kis jobb érzék. Valami belső hang indulna ki? Legyen a nőegylet egyh'
azt mondta neki: annak a jó tisztelendő szépítő egylet is.
úrnak, aki annyi iskolát tanult itthon és Azért, édes lelkeim, csak bujtogassát
külországban, az a garas mégis csak - ke- de ne a papot, hanem az asszonyok
vés és nem méltó jutalom a fáradságáért hogy a koma-garassal együtt minden ós
mai napság; adj hát neki legalább egy ízléstelenség is eltünjék az eklézsiából.
tizkrajcárost, hiszen ezzel sem erőlteted Igy még haszna is lesz ennek a históri
ám meg magadat felettébb. nak, melyben az a legérdekesebb, ho

Bizony, édes lelkeím, idejét múlta ma valósággal megtörtént. De nem mondo
.már a koma-garas. Másként illő ezért a lelki meg, hogy melyik gyülekezetben.

Parsy Andor.

A nagyszentmiklósi evang. egyház meg- gában foglaló körzetben, mintegy 80.0
\ alakulása a XVIII. század utolsó évtíze- lakosból csak négyszázegynéhány lél

deibe nyúlik vissza. Imaházát 1815-ben ágohitv. evangélikus. Előretolt, avagy vé
avatta fel, mely csakhamar szűknek bizo- veszedelemre hátrahagyott őrszem-e
nyulva, 1823-ban templomépítésre gondol- nagyszentmiklósi egyház, itt 'I'orontálví
nak. De mostoha idők következtek azután. Imegye északi részében egyetemes eva
Tagjaiban megfogyatkozott, úgy hogy ma egyházunkra nézve? A jövő mutatja ill
is alig másfélszáz lelket számlál' a tulaj- Mi igyekszünk megtenni kötelességünk
donképeni gyülekezet s a két járást ma- Hosszú idő múltán először az 1907. é
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egyházmegyei látogatás alkalmával Pet- még ez évben megkezdődjék az építkezés.
rovics Soma esperes buzdít ja az egyházat A hango si (Tolnam.) leánygyülekezet temp-
szóval, tettel a templomépítésre egészen lomterve nyomán megfelelő módosítások-
annak befejeztéig. Adományok folynak be. kal Gráf József helybeli építész vállalta
igy Mixich Antalnétól 2200 korona. A fel- 'az építkezést, míg a belső . berendezést
vetett eszmét eltemetni nem engedi Hore- egyháztagunk, Raitok Géza müasztalos
musz Pál buzgólkodása. A félügyelő, készítette. Az alapkő letételi ünnepélyt
id. Fullajtár István 2000 K-át ad 1910·ben 1912. júl. 26-án tartottuk meg. A hívek
a templomalapra. áldozatkészsége ezután is megnyilatkozott,

Özv. Mixicti igyekez ve kis
Antalné, szül. hajlékunkat
Klár Emma, csinosabbá,

1912-ben -aján otthonosabbá
latot tesz, hogy tenni. Mégis,
ad 10.000koro- amidőn a tem-
nát a templom- plom már fel-
építésre, ha az épült, úgy lát-

egyház is szott, hogy an-
ugyanoly ösz- nak belső fel-
szeggel járul SZel eléséről

hozzá. Az egy- egyelőre le kell
háztagok né- mondani a hí-

hány nap alatt . veknek önként
Rimár Jenő vállalt nagy

lelkész felkere- megterhelteté-
sésére 1050 K se s a íelme-
készpénzt ad- rült rendkívülí

tak és több kiadások miatt.
száz korona De ez a nehéz-

ajánlatot tettek ség is meg-
e célra, úgy szünt, a gyül.

hogy a május- nőtagjainak
ban megtartott újabb buzgó Iá-
közgyűlés egy- radozására. Így
hangúlag elha- a nagyszerit-
tározta, hogy a miklósi gyüjtés
remélhető 10 csaknem 4000
ezer korona korona volt 1

adomány biz- év leforgása
tosítása és ré- alatt, ezzel alig

gi tervének 5 év alatt az
megvalósítása egyháztagok
céljából tem- önkéntes járu-

plomot épít. A Anagyszentmiklósi új evang. templom. léka a templom
10.000 korona építéséhez
adományt jóltevőnk át is adta, amellyel meghaladja a 18.000 K-át.
együtt templomalapunk a 18.000 koronát A maroknyi gyülekezet áldozatkészsé-
meghaladta. gének gyümölcsében gyönyörködhetett,

Kis gyülekezetünk oly helyzetbe jutott amidőn 1913. aug. 31-én a 26.000 koroná-
immár, hogy az építkezésről a legkomo- ba került kicsiny, de csinos templomát
lyabban gondolkozhatott, illetve cseleked- I csupán 1600 korona adóssággal terhelve
níe kellett, mert agg, gyöngélkedő jólte-! Petrovics Soma esperes úr méltó ünnep-
.vönk adományát feltételhez csatolta, hogy ség keretében íelavatta. Aligha méltatlanul
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nyerte a megélhetéseért küzdő, áldozó I retre méltó, elismerés illeti [meg; azr esz-
egyház csanád-csongr ádi egyházmegyéje közök előteremtésénél a hfr pásztort, aki
11 gyülekezetének 944 K 22 f,' az orszá- érdemes elnöktársával,a gyülekezet veze-
gos gyüjtésnek 507 K 46 f szeretetado- Itőivel összefogva végzett igazán apostoli
mányát, 1000 K adóalapi és 800 K. B. I szép munkát. Csak ahol pásztor és nyáj
Kaczidn-Grdf-fele segélyt, az az egyház, így összeforr egy közös célban, férfi kéz
melyröl az esperesi jelentés is ekként és női szív egészíti kí egymást: van siker,
<emlékezik meg: "A nagyszentmiklósi igaz öröm, áldás."
gyülekezet áldozatkészsége minden dícsé-

A vén diák.
- Elbeszélés. -

Irta: Péczely József.
Mikor a Janika iskola alá cseperedett, - Mi lösz belüled ? A földdel ?HElőbb-

az apjamár megtaposta a negyven esztendőt. utóbb kidöl a vén fa, még! csak zivatart
Ugy történt, hogya Janika apja késő- se kő rávárni... Hóttig élünk! Mi lösz

sen szánta rá magát a . családos életre, asszony hélkül ?
pedig az öregek váltig ösztökélték : János feje nem vette be az okos beszédet •.

Anagyszentmiklósi új evang. templom belseje.



Tudta az egész falu, hogy egyszer na-
gyot csalódott a gyerek. No, akkor még
nem is ment emberszámba. Alig, hogy
ütődni kezdett a bajusza, megegyezett
egy lánnyal, szegény lánnyal, de formás
lánnyal, az Acs Zsofkával. Tudtak róla az
öregek is. Belenyugodtak.

- Magának vöszí, - így a két öreg.
De az egyezségből nem lett semmi.
Míg János a császárt szolgálta, azalatt

a Zsofka elpártolt, annyira elpártolt. oly
messzire elvágódott az egyenes útról,
hogy később a városba került.

János mikor hazakövetkezett, eleinte a
korcsmákat járta. Később fölhagyott az
ivással, de a régi jó kedve csak nem jött
meg. Nem tudta feledni a lányt. Emész-
tette magát esztendőszámra. Kerülte az
embereket. Kűlönösen a lányokat, asszo-
nyokat. Kint élt a tanyán. Túrta a földet.

Az idő elszaladt.
Egy időben beteg lett az öreg asszony.

Ágynak esett s hónapokon keresztül úgy
emelgették, mint egy fadarabot. Biz az
keserves volt.

Az asszony hiányát nagyon megérezték.
Az öreg ember is, meg János is. '

Ekkor újra példálódzott az öreg :
- Látod, az ernbőr semmi asszony

nékü'. Se étel, se ruha ...
János rábólintott a beszédre- s még

azon őszön asszonyt hozott a házhoz.
Fiatal, csinos, szemrevaló asszonyt. ,

No, örültek az öregek. Különösen hogy
aratásra a kis unoka is elkövetkezett.
A Janika.

De egy hiba volt. Mig János rá nem
adta a fejét a családos életre, addig az
öregek mindig azt hajtogatták:

- Nem nekünk való már a gazdálko-
dás. Kivénültünk belőle. Eleget dolgoz-
tunk már egy életre. .

Az igaz, hogy takarítottak is szépen.
Most meg, hogy fiatal asszony került

a házhoz, de meg unoka is sikeredett,
esztendőről-esztendőre halogatták a vagyon
átadását.

A fiatalokat bántotta ez a sor. Igy csak
amolyan zsellér-sorban éltek. Hiába volt
a vagyon, Jánosnak nem volt a faluban
se szava, se tekintélye. Akár követválasz-
tás, akár esküdt-tevés adódott, nem sza-

valhatott. Nem volt mi után. A telekkönyvbe
az öregek neve volt berubrikázva.

Egyszer a menyecske, egy rossz órá-
[ában, meg is mondta egész áperte:

-- Csak cselédsorba vösznek bennünket.
Még az idegön se tönné!

János meg többet is mondott.
Ekkor vagy három hétig nem mentek a

tanya felé. Otthon szöszmötöltek. Pedig
szorgos idő volt. A gazdaság nagyon ki-
vánta a fiatal erőt.

Végre is az öreg asszony engedett.
Ö volt a kerékkötő.

- Aggya kee át nekik ...
Még azon az őszön kontraktust csináltak

az átadásról. Az öregek csak a falubéli
házat tartották meg a nevükön. Igy aztán
a fiatalok kerültek ki a tanyára.

Janika benn maradt az öregeknél.
Onnan járta az iskolát. A vén ember
nagyon gyengéllette még a tanulás alá,
de hogy a gyerek, ideje meg volt s a
törvény is erősen szerította, hát beadták.

Jariikának nehezen ment a fejébe az
ábéab. Nem is könnyű mesterség az!
Főként az öreg ember csóválgatta, erő-
sen a fejét, mikor a gyerek tömzsi ujjai-
val bökdöste, meg azzal a fránya pala-
vesszővel vetegette azokat a kunkorgós
farkú, kacskaringós betűket. Hümmögve
nézegette az ákombákomokat, de nem
tudott rajtuk elígazodní. Váltig segített
volna agyereknek, de nem értett hozzá.
Az ő idejében még nem vették ólyan
szigorú an az 'iskolát. Elég baj. Sokszor
fájt érte a feje ...

Az öreg ember Úgy unalomüzésből el-
eljárogatott az Egyletbe. Ott hallott egyet-
mást a világ folyásáról. Egy-egy írástudó
tag kiolvasta az ujságokból a háborúról
szóló híreket, amit Rostás János nagy fi-
gyelemmel hallgatott.

Az öreg úgy magában elismerte,. hogy
az olvasási tudomány, szép tudomány,
sőt irigylendő tudomány. Igaz. nem ér
annyit, mint a Iöld, mert kenyeret nem
terem. Van erre példa is. A Szűrí Pista. Ugy
olvas az, mint a folyóvíz, s mégis olyan
koldús, mint a templom egere. Hanern azért
szép dolog az, hogy egy darab papirosról oly
sok mindenfélét csak ugy kibeszél az ember.
Azelőtt újságrá se volt szükség ; de meg
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nem is történtek oly szörnyüséges dolgok [önní az olvasásba. Igaz a gyerek jobban
mint most. No, nagyot fordult a világ- eltalálgatta a betűket, de már ő sem
sora. Lám, a -Janí gyerek már majd tud hibázott annyit. Néha-néha vitaba is ke-
olvasni. Hm. Csak olyan fárasztó munka veredett a Janíkával, hogy jobban meg-
ne lenne azoknak a kis fekete mestersé- bizonyosodjék egyikről-másikról. .. Ha az
geknek a kitalálgatása. utcára ment levegőzni, meg-megállt az

Egyszer az Egyletben valami vita tá- ismerős boltok, iparosok cégtáblái előtt
madt. .Többen ·hozzászóltak az ügyhöz. s úgy magában -sílabízálgatta a cégéreket.
Ki így, ki úgy. Az öreg is belevegyült a Mikor kijöttek a nevek, a mesterségek,
diskurzusba. Ép ellenkezőt állított, mint kiegyenesítette a derekát ...
az újság. "Nem löhet a 1" Szűri Pista meg Mire a tavasz elkövetkezett, az' öreg
az újságnak adott igazat. "Vagy igen 1" már tisztában volt a betükkel. Hogy erről
Szóra szó jött. Végre is az öreg kereken tökéletesen meggyőződött, egy délebéd
kijelentette, hogy ő tapasztaltabb, tehát alatt odavetette az öreg asszonynak:
neki van igaza. Szűrí azzal vágott vissza, - Én is járatom ezután a krajcáros
hogy okosabb emberek máskép vélekednek. újságot I
Lám. az ujság is. . . -~'linek? - így az asszony.

Az öreg legyintett a kezével. - Ovasní.
- A' hazudik a legnagyobbat I - Ki óvasná?
Erre Szűrit elöntötte a sötét indulat s Az öreg ember nagy önérzettel fölve-

gorombán visszavágta : tette a fejét, miközben amellére bökött
- Kend még óvasni se tud! - Én!
Ez kemény szó volt. Bár való igaz, az - Hahahó . .. - nevetett az asszony.

öreg nem értett a betűkhöz; de volt - No, csak ne nevess, hé! Tudok én
négy [árandója, háza, szőlője, meg az már a bötükhő' !
ezekkel járó becsülete a falu előtt... - Kend?
S most egy kádis így megvágta ezzel a - Én a!
kemény szóval. Az asszony tamáskodva csóválgatta a
. Fölállt a lócáról. Megrángatta az ujjasát. fejét: ,
Köhentett. Aztán egy szó nélkül kikövet- - Löhetetlen, löhetetlen ...
kezett az Egyletből. Az ember mosolygot. Tetszett neki

Az úton erösenföltette magában, hogy az öreg asszony álmélkodása. Mikor a
ide se jön többet. Ot bizony ne figu- lelkét egész színig megmártogatta a jó

. rázza ki egy kódis se! meleg érzésekbe, hunyorogva bökdösgette
Otthon a Janika ép az ABC-ét szoron- ki a szókat:

gatta. Az öreg oda ült mellé s hogy egy - Ugy gondótam, még az őszön, mon-
kissé párolgott az indulata, elnézegette, dok magamban, ha a Jani feje bevöszi, a
hogy öklendezik a betük között a kis pedig csak gyerök feje, hát akko' az
unoka. Majd elgondolta: Nini! Ez a csöp- enyimnek is be köll vönni ...
ség már liajaz a könyvhöz, pedig csak - No?
pár hete, hogy belekóstolt. Vajjon menne-e, - Hát bevötte I
ha ő is megpróbálná? Az asszony összecsapta a két tenyerét.

Ettől kezdve, mikor az öreg asszony - Haj, haj!
kinn foglalatoskodott a konyhán, vagy Majd megtapogatta az ember fejét.
szomszédoIt, ölbe vette a gyereket s .- Oszt nem fájdúIt bele?
kérdezgette, vallatgatta. Az asszony előtt - Biz az eccő-eccő mögszédült, de
nem. Még kinevetné. kantárt vetöttem rá!

Mikor a gyerektől lopva két-három be- Az asszony nem győzte a fejét csóvál-
tűt ellesett, elővette a kalandáriumot s gatní, meg mondogatni:
azon próbálgatta ki, hogy az a kunkorgós - Ej, ej... Hogy kend ilyen vén diák
farkú, vagy az a keresztes betű csakugyan lött! Ilyen vén diák!
az-e ott is ? Az öreg embér még aznap este meg-

Ugy karácsony táján már kezdett bele- vette az újságot s lámpa méllett olvasta
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a háborús hireket, a csodálatos tör- r Csak mikor az ujságot fölvette, akkor
téneteket, miközben az asszony boldogan Iütődtek meg:
integetett :. -, Mit akar vele?

----'-Milyen akurátusan kivöszi kend a Az: öreg némi kaszolódás után elkezdett
papírosbú azokat az esetöket. hangosan olvasni.

Majd meg : A~ ember~.k bámultak
, _ Ez hát az a tudomány ?' ~l~or az oreg egy szaka~~t .. elolvasott,

, szetnezett az emberek kozott. Hogy
- Ez, ez, -, magyarazta az ember, 18züri Pistát meglátta rámtett a fejével:

miközben tovább baktatott az olvasásban, N'" ,', Ieí 1 ..
ami bizony nehezen ment, no, de annál t ----:t o,, ocs~m, tent v~~ ~JJe ,mog-t1 bb ., t tték h h anu am ovasm. , e ariujj mog vagyona aposa an meg IS el' ee, ogy ova, ..... tkk' ... b "Ih tü k !'1 k k ki f kete aorc szorozm, osz a o mogm esze e un .~erre ce ozna azo a IS e e e apro- Az Eg let rábólí t tt :ságok. y. mo.

, - Az Igaz!
Husvet szent ünnepén az öreg ember S ttöl k d' .. Rt' J' kf í··lt··tt .. l .... t lb II tt e o ez ve oreg os as anosna-f o1 ~b e az unnep oje s e a ago az százszor annyi becsülete lett az Egylet

gy.e e. ......., előtt, de az egész falu előtt is, mint
.. MI~or a kuszobot atlepte, az emberek Szűrí Pistának. Szüri Pista pedig ezóta
összeíntettek: arra törekedett, hogy ő se maradjon

- Ez is mögbéküt a maga kenyerín ! I szégyenben.

Kanyarog a Bodva,
.Sietős az útja,
Rózsámról mesélget
Aláfutó habja.

Kanyarog
I

a Bodva.

Hallgatom, hallgatom,
Csak egyre hallgatom,
Víznek habja kőzé,
Könnyeim hullajtom.

Mióta elhagyott
Hűtelen galambom.

Tovább fut a Bodva,
Nem hallgat a szómra. ,
Falu felső végén
Vigan szól a nóta.

Százszor megsiratom
Minden órám, napom,

Vigan szól a nóta,
Vig muzsika járja.
Az én galambomat
Más viszi a táncra.

Könnyeim hullajtom,
Mélyen szomorkodom'
Bánatos életem
Százszor megsiratom. Más viszi a táncra,

Más viszi házába.
Azt locsogja nekem
Oly búsan a Bodva.

Jeszenszkyné T. Iren.

Az eklézsía humora.
L Ne nézd az ő termetét! (1. Sámuel 16, 7.)

Lám Zakeus is állapotja szerint kis em-
ber vala. De tudott niagán segíteni. Előre
futván, felhága egy figefára és meglátta
az Urat. Az Úr pedig azzal tüntette ki,
hogy az ő házába tért be szállásra ..

Nagy Albert, a középkor egyik legtudó-

Az eklézsíák szeretik, ha a papjok kül-
söleg lis mutatós nagy ember. Azt hiszik,
nagy testben, lakik nagy lélek. "Mert az
ernber azt nézi, ami szeme előtt vagyon,
de Isten azt nézi, ami a szívben vagyon."

10 *
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sabb papja is igen kistermetü volt. Mikor
Rómában a pápa elött megjelent" ez azt
'hitte, hogy \ térden áll előtte S' nyájasan
szólítá meg: "Kelj fel, fiam, ne, térdelj !"
A tudós pedig, aki Hgy is ágaskodott,

, szerényen felelé: .Szent .atyám, én úgy is
állok, de nem nöttem nagyobbra. \

A v." ... i eklézsia is a derék T. Gy.
személyében kistermetü, sovány cingár
papot választott, aki - eszes 'ember és jó
szónok volt. Mikor aztán a beköszöntőjét
szépen, lelkesen elmondotta, egyik elől- .
járóból igy szólalt meg a gyülekezet vé-
leménye:

- Még ember válhatik belőle, csak egy
kis tartás kell neki.

4. Bach Sándor és Deák Ferenc.
Az ötvenes években találkozott Deák

Bach osztrák miniszterrel, ki beszéd köz-
ben azt mondá, hogy a számra nézve
gyengébb' magyar előbb-utóbb bele fog
olvadni a müvelt német népbe.

Küry nevu buzgó herrnhuti pappal is a - Én' más véleményen vagyok, felelt
kicsiny termete miatt történt egyszer tréfás Deák. De ha a magyarnak a szláv vagy ti

dolog német elnyeletés között kellene választania,
Mint vendég vallásos estét tartott egy bizonyára inkább az utóbbit választanám.

gyülekezetben. S a herrnhutiak közt meg- De mint mondom, ez még nagyon messze
van az a régi szokás, hogy a pap térdre, van.borulva könyv nélkül imádkozik s ilyen-
kor térdre borul vele az egész gyüleke- - No akkor nem értem, mondja Bach,
zet is. miért vonakodnak arra mi.ndjárt ráállani,

A kis növésű Küry atya is felmegy a ami egyszer, ha később ís, okvetlen bekö-
dobogóra és oda áll a pulpitus mögé, 'de vetke;zIk? . __
alig, hogy a feje bubja kilátszott.A herrn- Dea~ erre percnyi hallgatas utan ezt
hutíak azt hitték, hogy letérdelt imádkozni monda: _'
és ők is mind térdre borultak. '- Excellenciád bizonyára [ó keresztyén

Küry azonban erős hangon predikálni és 'reméli, hogy égbe jut. Mégis 'kétlem,
kezdett, mondván: hogy azért örömestebb menne oda ma,

- Abban az évben Grőnland partjain mínt holnap. .
elég kiadós volt a héringhalászat." ' , Az osztrák míníszter azután nem firtatta

A hivek e szavakra csalódva keltek fel tovább a kérdést.
a térdeplésből.

- Ilyen halizü beszédet, úgymond, ülve
is meghallgathaunk. '

2. A herrnhuti Zakeus.

alig egy-kettő ha akad az evangelíkusok
között.

'- Erre meg tudnék én felelni a histórí-
ából, mondja Kirchknopf. De előbb en is
kérdek valamit méltóságos uramtól. Hogyan
van az, hog-y a cigányok, mind római ka-
tholikusok és nincs cigány a protestánsok
között? .

A gróf úr nem felelt, csak nevetett
Kirchknopf pedig azt gondolta magában

- Nem jó il ti dicsekedéstek.

3. Ne dicsekedjetek!
Kirchknopf Mátyást, a buzgó szalonaki

. esperest Batthyány Ferenc gróf is nagyra
becsülte és oly szivesen látta' asztalánál,
hogy szinte naponként .terítve volt szá-
mára.. ' _

Eza gróf úr kérdé egyszer asztal felett
Kirchknopftól:

- Hogyan van az, nagytisztelétü uram,
hogy főrangú mágnás, gróf vagy báró csak

5. .Petőfl szemfoga.
Petőfi Sándor szülei elől elrejtőzve Ró-

nai néven színésznek állott be Pesten a
Nemzeti Szinházba. Volt iskolatársa, Sár-
kány Sámuel,a későbbi püspök, megismerte
és Petrovicsnak szólította. Erre a költő
hidegen felelte:

- Csalódik ön, én nem vagyok Petrovles.
- Ne tréfálj, Sándor - vágott vissza

Sárkány - hiszen a fogad is elárúl.
Petőfinek tudniillik egy -kiálló szemfoga

volt. - /
Ez a szépséghibája máskor' is szóba



került. Nagykárolyban 1847. őszén egy ven-
dégségben, melyen Szendrey Julia, Petőfi
jegyese is résztvett, éppen a háziasszony
tett célzást elég kiméletlenül a költőnek
eme hibájára. Szendrey Julia fülig pirult,
de vissza is vágott hirtelen:
. - Igen, kiáll a szemfoga, de Petőfi

Sándornak az is jól áll.
--- - (Petöfi-könyvtár'[I. 154. és II. 47.)

6. Bárány és Sárkány.
::K'08suth Lajos temetésén'[a menetet Bá-
rány Nándor, a budapesti önkéntes tüzoltók
akkori főparancsnoka vezette, aki olyan
kevélyen és olyan harcias diszben szeretett
pompázní, hogy megszégyenítette volna
vele magát a kegyetlen Akhillest is.

A temetési szertartást pedig a kegyes,
szelid arcú Sárkány Sámuel evangelikus
püspök végezte.

Jelen volt n.gai Adolf is, a jeles humo:'
rísta. És természetes, hogy nem állhatta
meg szó nélkül.
\~"Ez a Bárány?" - kérdezé, a tüzoltó
töparancsnok harcias, kinyult alakjára mu-
tatva. "Es ez a Sárkány ?" - bökött ujjá-
val a püspök felé, aki meghajtott fővel
haladt a protestáns papság élén.

"Dehogy, uraim. Ez a Sárkány lU - ugy-
mond (már mint a tüzoltóvezér.) "És az a
Bárány lU (Tudniillik a püspök.)

'7. Mikor imádkoztok, ne legyetek sok
beszédüek.

.A cigány a plebánostól harminc Miatyán-
kot kapott penitenciának. Nem tetszett
ne~i.

- Sok lesz, fétistelendő uram 1
De a' plebános .nem akart engedni.
-- No, meglássa, fétistélendő uram; hogy

sok. lesz, mondogatja a more.
Másnap beállít a plebánoshoz:
- Szerenesés [ó reggelt kivánok, fétis-

telendő nagyságos uram.
- Jó reggelt, more, mit hoztál?
- Szerenesés [ó reggelt kívánok.
- Na, jól van, mi kell?
- Szerenesés [ó reggelt kívánok.
- Az ördögbe is, hallottam már ezt,

mit akarsz?
- Szerenesés [ó ....
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- Elhallgatsz a jó reggeleddel. Mi a
mennykőnek jöttél hozzám?

- Szerenesés [ó ....
Tyüh1hol az a bot?
- Megálljon,fétistelendő uram, csak egy

minutára ..Nem megmondtam tegnap, hogy .
sok lesz a harminc Miatyánk? Jó, hogy
el nem mondtam Mert ha a fétistelendő
uram maga már öt jóreggelért bothoz nyúl,
mit tenne akkor a -íóuriéten, ha harminc-
szor elmondanám neki a Míatyánkot1

(Babich J. r. kath. pap gyüjteményéből.)

8. Melyik hit ér többet?
!"'; Egy v akbuzgó pápista földesúr át akarta
téríteni a lutheránus cselédjet.

- Hallod-e János, mondá, adok egy
borjut, ha pápista leszel.,

- Igen szépen köszönöm, nagyságos
uram, felelte János. Már én csak mégis azt
gondolom, hogy ami vallásunk [obb.

- Jobb-e? kérdezi a földesúr. Es hát
miből gondolod ezt?

- Hát csak abból, követem alássan,
mert az emberek, mikor csereberélnek, a
hitványabbra szoktak ráfizetni.

9. Cilinderkalap a külmisszióban.
Hány hiu ember diszeleg nálunk ilyen

fényes fekete kürtőkalapban. A pogány
népeknek azonban arról egészen más a
véleményük.

Europai utazók Afrikában a pogány gyer-
mekek. iskolájában egy párizsi cilínderka-
lapot láttak felakasztva. .

Csudálkozva kérdezték, hogy mire való
az ott? ,

S a felelet az volt, hogy a pogány is-
kolás gyermekekre nézve semmi nagyobb
büntetés, nem lehet, mint az, ha ezt a
kalapót a fejükre kell tenniök.

Afrikában tehát fenyítő eszköz a cilinder,
Europában ékesség. Azoknak lehet igazuk.
Ma a pogányok szégyenítik meg az
egymást öldöklő keresztyéneket.

10. Mikor a pópa predikál.
Az oláh nép tudatlan. Maguk a pópák sem

szeretik a tudományt. Templomukbannincs
semmi tanítás, csak csupa tarka cerimonia.



.11. Drága leves.
Az izlések nagyon különbözők. Emiatt

nem is volna szabad soha egyetlen Iele-
barátunkat sem megszólani.

lI! Sándor cár egyszer óriási birodalma
belsejében utazott. Egy este, távol a váro-
soktól, jobb híján egy régi mohos klastrom-
ban szállott meg.

A kalugyerek azt sem tudták, mit csinál-
janak vele. Persze kifaggatták, mit akar
estére vacsorczní ? Az útközben kissé át-
fázott cár valami jóféle levest kért, a többi
úgyis mindegy neki.

Meglesz!
A leves forró volt és jó is lett volna.

de valami gyanus mellékize volt. Mindegy.
ötszáz kilométerre minden európai cívílí-
zációtól még jó hogy ilyen is van. A cár
Iölkanalazta. A többi fog:'.s már elég [ó
volt ..

Vacsora után persze alázatosan megkér-
dezte a zárdafőnök :

- Fölséged, reménylem, izlett a szerény
vacsoránk!

12. Próbára tette.
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Predikációs könyvük ha volna is, nem - Jó volt, pompás volt. Csak éppen III
tudják olvasni. levesnek volt egy kis gyanus mellékize.

Ilyen népről szól ez a régi anekdota. A zárdafőnök kétségbeesett;
Vasárnap a pópa felnyitván a predikációs - Istenem, Istenem; mégis !Pedig mink

könyvet, ezt kérdezte: fölséged iránt való tiszteletből belereszel-
- Tudjátok-e, édes hiveim, mi van ebben tük az ereklyéink közül a legbecsesebbet,

a könyvben? szent Miklós püspöknek a hüvelykujját is
- Nem tudjuk, volt a válasz. .a levesbe. Drágább levest már nem is ad-
- No, ha ti nem tudjátok, mond a pópa, hattunk fölségednek. ..

én sem tudom. Becsapta a könyvet s vége (Kenedi G. anekdótáíból.
volt a predikácíónak. .

A következö vasárnap ismét megkérdezte:
- Tudjátok-e, mi van ebben a könyv-

ben?
A hívek most azt felelték: "Tudjuk."
- No, ha már tudjátok, akkor nekem

felesleges felolvasni. Becsapta a könyvet
és végzett.

Harmadik vasárnap a hivek két pártra
oszoltak. Az egyik felelte: "Tudjuk." A
másik azt mondta: "Nem tudjuk." A lele-
ményes pópa ekkor így döntött:

- Akik nem tudják, kérdezzék meg
mise után azoktól, akik már tudják.

S ezzel becsapván a könyvet tovább
énekelte a liturgiát.

Egy angol városban egy bolond ameri-
kai, a ráimádkozók szektájának s a mél-
tatlanul ugynevezett "keresztény tudo-
mány" -nak ' egyik hive előadást tartott,
melyben azt igyekezett bebizonyítani, hogy
orvosszerek használata nélkül csupán hit-
tel és imádkozással minden lelki és testi
betegséget meggyógyithat az ember. Lel-
kesedéssel beszélt arról, hogy eszektának
tagj aj, e hitnek vallói minden betegség- és
testi gyöngeség ellen vértezve vannak. Egy-
szerre felállt a közönség közül egy hölgy
s igy szól:

- Szeretném tudni, hogy van-e ebben
a teremben oly nö, ki e gyógyító tudo-
mánynak hive s ki hiszi mindazt, a mit
ön mond.

Mindenki bámulva néz rá. Pár pillanat-
nyi szünet után méltóságosan felemelkedik
egy másik nö s igy felel neki: .

-- Asszonyom, én a gyógyító tudomány
hive vagyok s e hit minden áldását ki-
tapasztaltam magamon.

Ezzel leül, büszkén arra a látható sikerre,
melyet szavaival II'hallgatóságra gyakorolt.
Az előbbi höl;y azonban mégegyszer feláll
s szeretetreméltó mosollyal mondja neki:

- Nagyon szép, tisztelt asszonyom, mert
~'j',a hol ülök, borzasztó nagy a 1égvori at.
s náthát kapok tőle. Mivel azonban ön
minden meghűlés ellen' óva van, legyen
szives, cseréljen velem helyet.

Sokáig tartott, míg a közönség magá-
hoz tért kacagásából.

13. Neológ és ortodoksz.
A jó humoráról ismert Barcsay Domo-

kos, az egykori erdélyi fejedelemnek nem



régiben elhalt ivadéka beszélte el a kö-
vetkezőket. Egyszer - ugymond - meg-
kérdeztem egyik derék zsidó bérlőmet,
Grünsteín Ábrahámot, hogy mondja meg
nekem, mert igazán nem tudo ml hogy mi
különbség van az ortodoksz s a neológ
zsidó közt?

Grünstein Ábrahám, megfogván egyik
hosszú hajfürtjét, bizalmas őszinteséggel
s a meggyőződés egész melegével szólt
hozzám:

- A neológ, méltóságos uram: rosszabb
a kürüszténynél.

- Derék, [ó nép - .mondotta egyszer
- ez a mi népünk, csak nem szabad vele
egyenesen beszélni, A legvilágosabb dolgot
sem veszí be a kobakja, ha nyiltan, egy-
szerüen magyarázza meg az ember. Pél-
dákkal, anekdótával lehet csak meggyőzni.
Az sem baj, ha a hasonlat sántít és az
anekdota sületlen.

Szolgált is rögtön néhányesettel. A be-
számolóbeszédei után ugyanis állandóan
kérdésekkel szokták zaklatni az atyafiak
és ő minden fogas kérdést egy-egy tréfás
ötlettel 'oldott meg.

Egyszer például azzal fordult hozzá egy
öreg magyar, hogy:

- Ugyan, nagyságos követ ur, okosítson
már ki arról,hogy miféle bogár az az
antisémífa ?

-Hogy miféle bogár az az anti sémita ?
Hát felebarátom, antisémita az a magyar
ember, a ki a kelleténél jobban haragszik
a zsidóra.

14. Az. antisemita.

Ezt meg Papp Elek, nem régiben elhunyt
képviselő magyarázta meg a választóinak.

Kerületét vagy negyven évig képviselte.
'agyon szerették a nádudvari hajduk. A

mi érthető is.

A múlt év króníká]a.
1914 júliustói 1915 augusztusig.

Közli: Scholtz ödön.

A háború mint mindent, úgy egyházi életünket is
kizökkentette a megszokott rendes irányból. így
mindenek előtt elmaradt az 1914. évi

egyetemes közgyűlés
és az egyházkerületek közül is csak a bányai tar-
totta meg 1914-ben gyűlését, míg a többiek 1915-ben
végeztek egyszerre két esztendő felgyülemlett köz-
igazgatási ügyeível.

I
A0913 ~_cEOn:tber~~en_n.::~nyilt

zsinat
törvényhozó mükődését is fel kellett függeszteni,
úgy hogy a zsinati atyák most annál behatóbban
tanulmányozhatják a bizottságok által elkészített és
nyomtatásban kiadott tervezetekct, ami a -várva-
várt jobb időkben végzendő majdani munkának
csak hasznára lehet. ,

Egyetemes jellegű intézményeink kőzűl a

bányai egyházkerületi gyámintézet 8,966 K 22 f.,
dunáninneni egyhk. gyámintézet . 9,911 K 22 f.,
dunántúli egyhk. gyámintézet .. 16,159 K 48 f.,
tiszai egylík. gyám intézet . . .. ~,808 K 67 f.

Összesen: 43,845 K 67 f.
A központi bizottmány összesen 21.121 K 98 fA

osztott fel s a 4.524 K 32 f.-nyi nagyszeretetado-
mányt Hontkirályfalu és Ujpest között osztotta meg.
A 800 koronás kisszeretetadományt a torzsai kon-
firmandus-otthon, Tósár, Bakonyszentlászló .és
Máramarossziget kapta. ALeopoldiánumból Tapoly-
hanusfalvának és Kisporubának 860 K, a négy ke-
rületi leányiskolának 400 K, a három theológiai ott-
honnak 200 K jutott egyenkint. A Haubner-alapból
Csaszkó részesült 800 K segélyben stb. Már ezen'
néhány felsorolt adatból is láthatjuk, mily áldáso-
san rnűkődik ezen egyházi egvesületűnk, ameiy
épen azért telj es mértékben megérdemli az általá-
nos, lelkes felkarolast A dunántúli egyhk. gyám- ,
intézet a meghalt b-. Solymossy Ödőn helyére
Károlyi Endrét választotta Ilwg vi lá:". elnöknek.

gyámintézet
19,14-.bena h~?orús, vi~szony?kr~ ..v~ló te~intettel ALuthertársaság
szintén csak kozponh bizottmanyi ulesen végezte 'a I '
folyóügyeit. Az egyes kerületi gyámintézetek a kö- is egyre eredményesebb n.űicödést feit ki "Ösvéq"
vetkező bevételeket tűntették fel: című érdekes folyóirata r.,L é! IV. évfolyamba 1.,-
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pett, [megrendelhetö egész évre 4koronáért) egyéb- \ szánt adományok az egyesület pénztárába (Buda.
ként pedig a háborús esztendőben vallásos iratok- pest IV., Deáktér 4., 1.) küldendök. S ne feledkez.
nak és imakönyveknek a hadbavonult katonák kö- zünk meg búzgó imában kérni az egyház Urát, hogy
zött ingyenes vagy olcsó terj esztésére fordította a tartsa kiterj esztve védő kezét a missziói munkame-
Luthertársaság fö fígyelmét és erejét. zök s munkások fellett s juttassa el ismét azt az

időt, melyben újból fokozott mértékben teljesülhet
a szegény pogányokra nézve is könyörgésűnk: "Jöj.
jön el a te országod!"

Hogy a hittérítés szent ügye iránt egyes vidéke-
ken nálunk is milyen nagy már az áldozatkész sze-

is csak csendes munkásságot fejtett ki a lefolyt év- retet, arra bizonyság pld, Felsölövő [Vasm.}, hol a
ben. Bevétele 4.407 K 69 f. volt, miből 3.098K 74 fA misszió perselyben egy 100 koronás bankjegy is
fordított a Lipcsében székelő lutheránus hittérítő I volt, vagy Pinkaíö, hol 227 K 69 fA áldoztak erre a
társaság segélyezésére. Vagyon(l 1914. év végén célra. ,

A magyarhoni ágost. hitv. evang.
misszió-egyesül et-

Bennszülött evang. tamul-lelkészek Kelet-Indiában.

7.826 K53 f. Eg~házi intézményeink közül talán I Mivel terünk nem engedi, hogyamisszióról ez
egyik sem szenvedett fl háború borzalmai kővetkez- idén külön cikket hozzunk, legalább képben mutat-
tében oly nagy kárt, mint a hittérítés szent ügye, juk be a hittérítési munkát olvasóinknak.
mivel az angolok nem átallott.ik a háborút a gyar- Naptárunk egyik föfeladatának tűzte ki kellő
matokra is kiterjeszteni. Anémet hittérítőket fo- megerősödés után a budapesti
golytáborba hurcolták, úgy'hogy az elárvult keresz- " ,
tény bennszülöttek s missziói .állomá~ok sok helyen I protestáns országos árvaház
teljesen elhagyatva, pusztul asnak indultak, De .
épen azért keresztény kötelességünk, hogy a misszió ügyének felkarolását s anyagi támogatását is.
szent ügyét fokozott mérvben felkar olva idejében Összesen 183 árva élvezte ez egylet jótékonysá-
gondoskodjunk róla, hogy evangelikus misszió-egve- gát. Közülök 85 evangelikus vallású. Az egylet va-
sületeink a háború megszüntével zavartalanul foly- gyona 1914 végén: 1,290.243 K 82 f., az évi Ienntar-
tathassák most megszakított áldásos munkájukat, A, tási kőltség pedig: 78,700 K 87 f. volt. Özv. malom-
misszió-egyesűleti tagsági dijak s egyéb e célra: szegi Elek Pálné, nőválasztrnányi tag, ki már néhány



év előtt 8.000 leoronával az egylet alapító-tagjainak luk részét a háború ejtette sebek bekőtéséből és
sorába lépett, most ismét 10.000 K alapítvánnyal gyógyításából. Sajnos, az építkezésből igen nagy
gyarapította az egylet tökevagyonát. Nagy veszte- adósság maradt a pozsonyi gyülekezeten, melynek
ség érte az egyletet özv. gróf Teleki Sándorné szül. törlesztéséhez valamennyi egvházközségünk hozzá-
gróf Teleki Jozefin védasszonynak 1915 január hó járulhatna némi rendszeres évi adománnyal, amint
20-án történt elhúnytával, ki 40 éven állt annak élén hogy ezen áldott intézmény. felkarolása s meleg
s ki a legszebb női erényekben tündöklő életével Ipártolása mindnyájunknak szent kötelessége. Igen
fényt sugárzott az árvaegyletr e s
nagyban hozzáj árult annak ernelé-
séhez. Utódjául gróf Tisza lstvánné
úrasszony őnagyméltósága válasz-
tatott meg, ki a védőasszonyi tisz-
tet kész örömmel el is fogadta. A
prot. orsz. árvaházba oly teljesen
vagyontalan törvényes születésű,-
egészséges 6-10 éves gyermekek
vétetnek fel, akik telj esep apátla-
nok és anyátlanok, vagy akiknek
anyjuk él, de atyjuk meghalt. A
kellően felszerelt felvételi kérvé-
nyek "a prot. orsz. árvaegylet vá-
lasztmányához" intézendők s legké-
sőbb minden év május hó végéig
Budapest, VIL, Szegényháztér 1.
szám alá küldendök,

A tiszai egyházkerület által fenn-
tartott

is méltán tekinthető egyetemes
egyházi intézménynek, bár az ala-
pítás érdeme teljesen a pozsonyi
gyülekezetet illeti s a fenntartás Harangláb Mwiha misszói telepen német Kelet-Afrikában.
nehéz gondja is csaknem egészen -
reá nehezedik. A diakonisszaügy
nagy jelentősége különösen kitünt a mostani háború fontos és égetően szükséges azonban az is, hogy mi-
alatt, mikor növéreink az anyaegyházban I végzett nél több hivő, az Úr Jézus Krisztust szerető s neki
megerőltető és sokoldalú működésén felül a Vörös szeretetben szolgálni kész hajadon jelentkezzék
Kereszt-Egylet 1. számú kérházában s üdülőtele- ezen legnemesebb egyházi női hivatásra. Felvétet-
pén, a cs. és kir. 19. számai táborikórházban sa' po- nek olyan nők, akik a 18. életévet már betöltötték,
zsonyi kolerakórházban is teljesen önállóan látták de a- 40-iket még át nem léptek. A felvétel minden
el a betegápolást, ugy hogya roppant számú apá- év szepternber l-én történik. Érdeklődök fordúlja-
ca mellett egyházunk is méltó módon kivette álta- nak közelebbi felvilágosításért az anyaház vezető

rozsnyói fiú- és leány-
I árvaház

is igen áldásos működést fejt ki.
Igaz, hogy a háború okozta általá-
nos drágaség miatt újabb árvákat
nem vehetett fel, de igy is 22-nek
ellátásáról gondoskodott.

Többiárvaházunk közül: a pozso-
nyiban 42, a soproniban 33, a mo-
doriban 46 árva részesült gondozás-
ban. A győri, pinkafői. torzsai és
lőcsei árvaházak is áldásosan mű-
ködtek. A dunántúli egyházkerület
1917-re mint a reformáció 400 éves
emlékünnepére szintén kerületi ár-
vaház -létesítését tervezi s ezen céka
eddig 20,000 koronát gyűjtött ...
A pozsonyi diakonissza-

anyaház
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Lébeny (Mosonm.) 6.551 K költséggel, Kissomló
[Vasm.) 9.000 K költséggel, Felsőnána (Tolnam.)

I a tanítólakhoz egy szobát épített 3.000 K kiadással,
Györköny ugyancsak tanítólakást emelt, ami 6,916

Özv. széki gróf Teleki Sándorné, a Prot. Orsz. Kvba került, Villám os (Vasm.) 15.031 K költséggel
Árvaegylet elhunyt védasszonya. épített új iskolát, Vasdobra két tanítója részére

épített lakást 25.000 K költséggel s a templom tor-
nyot is renováltatta s villámhárítóval látta el, ami

haza kellett bocsátani a tanuló ifjúságot. Három szintén 1.200 Kvba került, Uraiujfalú és T'eres-
theologia! akadémiánkon a hallgatók száma ősz- tyényfa (Vasm.) iskolát és tanítói lakást emelt
szesen 171 volt, akik közül többen úgy Pozsonyban, 14.945 K, Lajoskomárom (Veszprémm.) két tanító-
mint Sopronban és Eperjesen betegápolói munkát lakást 9.37.0 K költséggel, Felsőesztergály (Nóg-
végeztek a katonai kórházakban, amely nemes em- rádm.] 8.000 K kőltséggel renoválta iskoláját,
berbaráti munkának majd nagy hasznát vehetik IIpolyszög [Nögrádm.] új iskolát épített 3.000 K
később is gyülekezeteink, híveink javára. II költséggel, Szilád [Nyitram.] új tantermet épített s
_ A lelkészi szolgálair a a bányai egyházkerületben ; javította a tanítói lakást 5.706 K, V ágkohány [Tren-
19, a dunáninneniben 7, a dunántúliban 12, a tiszai- I csénm.) új tanítólakot épített s paplakát is átala-
ban 4 hitjelölt nyert alkalmazást, úgy hogy ismét kíttatta 20.128 K költséggel, - Új iskolát épített:
számos ifjú Timotheus kez dhette meg nemes lelke- ~Apostag (Pestm.) 25.000 K, Lökös [Gömörm.] 13.000
sedéssel szent munkáját az Úr szölőj ében. :K, új tantermet Mikolcsány 5.000 K kiadással.
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lelkészéhez, Ntü. dr. Schmidt Károly Jenő esperes-
hez, Pozsony, Bél Mátyás-utca 23. szám.

Iskoláink
ezidén a háború hatása alatt szintén sokat szenved-
tek. Népiskolai tanítóink nagy része bevonult s kő-
zép- és Iőiskoláink tanárai közül is sokan karddal
rótták le a haza iránti kötelességüket, úgy hogy
mindenfelé helyettes ek alkalmazása vált szükséges-
sé s nem egy helyen teljesen is szünetelt a tanítás.
Igy Iögimnáaiumaínk s Iőiskoláink közül különösen
Eperjesen, ahol eleinte ragályos betegségek fellé-
pése, utóbb pedig a muszka hadseregnek Sárosme-
gyébe egészen Bártfáig történt. betörése következ-
tében 1914 szeptember 25-töl '1915 január 25-ig

Templomot épített

Ostlfyasszonyfa [Vasm.], mely építkezés azonban a
háború miatt még nincs befejezve. Öpalhegy
(Zemplénm.) és Ungvár templom építését a háború
kitörése után szintén abba kellett hagyni.
Nemeskér [Sopronm.] szintén templomépítésre
készül s e célra egy ősrégi urvacsorai kannát 8.500
koronáért eladott.

Alaposan javította templomát
Kiskőrős [Pestm.] 120.000 K költségge!. Az át-

alakított hatalmas templomot Scholtz Gusztáv püs-
pök avatta fel lélekemelő ünnep keretében s a
hívek ezreinek jelenlétében. Nagybarátfalu
[Győrrn.] s új oltárt, orgonát s új padokat is szer-
zett be 12.000 K kiadássa!. Az orgonaalapra 1.048
Kvát, az oltáralapra 223 K-át adtak össze egyesek.
- Salgótarján [Nógrádm.] 11.800 K-át fordít ott
templomának renoválására. - Gacsalk [Gömőrrn.]
3.175 K költséggel szintén megújította templomát.-
Fancsal (Abaujtornam.) templomának és tornyának
renoválására, lelkész- és tanítóilaknak átalakítá-
sára 5.187 K-át adott ki. - Királylehotán [Líptóm.]
a templomtető. toronyfedés és új orgona beszerzése
11,265 K-ba került. - Répczelak és Csánig [Vasm.]
torony tetőt csináltatott6.000 K költséggel, - Új
orgonát szerzett: Légrád (Zaiam.) 2.400 K; Súr
(Veszprémm.) 3.000 K; Szepetnek 3.500 K; Parla-
gos [Nógrádm.] 2.000 K; Filefalva [Szepesm.] 2.800
K költségen.

Lipótfalva (Vasm.) 1.220 K-ért új toronyórát,
Németjárfalú (Mosonm.) 1.577 K-ért kovácsoltvas
harangállványt, Szepetnek 3.500 Kértékben halot-
taskocsit vásárolt.

Amerik6ban a magyar kivándorlók által alapított
detreiti ágo h. ev. gyülekezet 1914 június 28-án ik-
tatta volt be új lelkészét, Vályi Gusztávot s ez al-
kalommal avatta fel új harangiát is, mire a lelkész
2.400 K-át gyüjtött.

Új iskolát épített



Nagyobb alapitvány, hagyomány és
adományhoz Elemi csapás

ezidén 'csak Davalló [Liptórn.] leányegyházközséget
érte, hol a templom- és torony tető, úgyszintén a ta-
nító gazda3ági épületei leégtek. ami kb. 9.000 K
kárt okozott, mely összeg a biztosításból csak rész--
ben térül meg.

A személyi változások közül a következők jutot-
tak tudomásunkra:

következő gyülekezeteink Jutottak: Iljmalomsok
[Győrm.] az építendő uJ templomra Kecskés
Istvántói 1.000 K adományt kapott. Zalaegerszeg-
nek özv. Borsi Imréné Mesterházy Terézia gyül eke-
zetfenntartására 10,000K-át hagyományozott. Bükös
[Sopronm.] a hősihalált halt GyurátzFerenc geshu-
szár emlékére szülei 1.000 K alapítványt tettek a
templomra. Locsmándon (Sopronm.) Piller Sámuel
LOOOKvát hagyott a "Luther-alapra" és 1.000 K-át a
"Bethania" nevú szeretetházra. Felsőőrött [Vasm.]
özv. Köhler Jánosné iskolaalapként 2.000 K-át ha- a lelkészek közül: Mód Lénárd, a nagysimonyi gyü-
gyományozott. Nagyalásony (Veszprémm.) Berecz lekezet buzgó lelkipásztora, közel négy évtiz edes .
János volt pápai lakostói örökölt 1.000 Kvát, hü sáfárkodás után. Továbbá: Maliarik János nagy-
Acsád néh. Horváth Lajos után ugyancsak 1.000 lévárdi, Wittchen Ede szepesszombati, MrvaGyörgy'
Kvát, Bokod (Komáromm.) részére öreg Lázár Mi- petröczi lelk. 55 évi és Török Józsel czeglédí lel-
hály 4.000 K-át, Levél (Mosonm.) részére Nitsch kész 48 évi hűséges hivataloskodás után, a mely-
Márton kereskedő 5.000 K-át hagyományozott. böl 17 évet mint a pestmegvei egyházmegye nagy-
SzirfÍ~ (Nóg~ádm.) gróf Degenfel~ Laj~stó.l t~met- I érde~ü esperese töltött, b~. ~űvei ~özül "Luther-
kezesi helyul egy kat. holdnyi terűl eti fol det, élete aLuthertársaság kiadásában Jelent meg.
~iertit .Kár?lynétó~ !.OOO ~-át, ~uzmányi Györ,~y . A tanítói testület sorából: Varga János űjma-
~ll. el; ISk. Igazgatotol - kl. a gyulekezetnek 45 ,:V lomsoki kántortanító 52 éves szolgálat után. Szücs
ota kantora =: egy .negyedl~ har angra .1.050 K-?t Imre zalaszentgrótí, Farkas
kapott. ~-f1;r~n .(~yItram·l ozv. Pavlo~lcs Katalm György zsebeházi. Hajas Kálmán bűki, Aikelin
7.00~ K-at ero hazat adomanyozta a g'yule~ezetne~, Vilmos alsólővői, Spísszák Károly alsórőnőki, AI-
Bazin (~ozs~ny~.) a ,Gschw~nd~ner ~anos. es ~rzse- mási Brunó bakonycsernyei, SzenteGyula bakony-
bet nevu Ieányárvaház alapítvány birtokába Jutott, bánki taníto Bartel Gusztáv etrefalvi Kollár Mi-
I?ely 1 házból ~ertt;l, 7.. ho.ldat kit.evő 3 szántóból hály felsőal~ási, Mendöl János alsósz~lí-i, Várko ly
es 43.000 K keszl?,enzbol all .. Ka/al (P~zsonym.) Szerena eperjesi polg. leányisk. kézimunka tanító-
a,25.00,0 I):-ra becsult Csemez-fele hagy~tek birto- nő. Továbbá Ttchlar Károly békéscsabai, Szlovák.
ka~a lepett. Na.gyszom~a!:za.k poc.ha .1; es J. 1.000 Gyula nagylaki. Zselló Pál csőrnőr i, Toldi Jánoso
K-~t, Rlchter.v. - tamtol fIzet.es J avításra -:- 4;000 tápiószentmártoni és Peník .Vilmos dobronyai ta-,
K-at hagyományozott. Trencsénben Hecsko Janos nító ' -
1.5QOK-át ajándékozott a gyülekezetnek. Nagyrő- .
czén [Görnörm.] özv. Vajda Frígyesné 4.eco K ala- Meghaltak:
pítvánvt tett az egyháznál, Cácson Svorca János
:.000 K-át hagyott a templomtető fedésére. - A a következő lelkészek: Borbély Gyula Iharosbe-,
kassai I. egyházkÖzségben néhai Dőrner Sándor rényben, 50 éves korában. Özvegye s öt árvája..
végrendeletileg 3.000 K-át hagyományozott az egy- siratja. - Horváth Dezső' Veszprémben, élete 63..
háznak é: ískolának . Sörkúton (Szepesm.) Witt- évében. "A túlfeszített munka, a nyugalmat nem
sehen Jakabné a lelkészalapra 1.000 K és az egy- ismerő kötelességérzet őrölte meg erejét. Minden.
ház szabad rendelkezésére szintén 1.000 K alapít- tehetségét s idejét gyenge kis gyiIlekezete jovoj e-
vánvt tett. Nviregyházán Paulúsz Márton a harcté- nek biztosítására áldozta. A gyülekezet nem lévén
ren 'hősi haláÍt halt .;ózsef nevű fiá emlékére 1.000 I képes kűlőn tanítói állást fenntartani, megszer ez-
K, Z,'mborszky'János szintén a harctéren hősi ha- te a tanítói oklevelet is és 25 éven túl hordozta az:
lált halt fia ifj. Zomborszky xlános emlékére ugyan- oktatás-neveléssel járó terhes munkát is szép ered-
sak 1.000 K íllapítványt tett az egyháznál, Nádasy n:-énnye!:~ - T.0m,ka Gusztáv al~spere~GY,örk?ny-
álmán pd. 3.000 K-át hagyott szegénysorsú gyer- ben. Kzraly Matyas zalaegerszegi lelkesz,eletenek:

mekek segélyez' sére. Rózsahegy Klein Gusztáv 154_ik, lelkészi működésének 30-ik évében. "Mikor-
prcsbytertöl 40.000 K-át örökölt, azonban a boldo- I sírba hanyatlott, egy jó családapával. az igének.

Nyugdíjba mentek



egy hitbuzgó hirdetőjével, egy jellemes, jószívű
emberrel lett kevesebb." - Szabo Lajos puszta-
.szentlásalői [Zalam.]. - Hrobon J. M. aleseperes,
.isztebnei [Arvam.]. - Lukácsik Mihály ránki (A-
'baujtornam.) -' Nikelszky Andor durandi [Sze-
:pesm,) - Koch Aurél sztrázsai lelkész. Ez .utóbbit
·42 éves korában ragadta el a halál. Maradandó
nevet biztosított magának az "Evangelischer Glau-
'bensbote" című néplap alapításával, mellyel a Sze-
pesség szetszőrt evangelikus lakosságát igyekezett
egy nagy kőzősségben összegyűj-
teni. - Nyárasdombon [Beregm.]
.meghalt Augusztinovics Győző.
,Nyugalmazott lelkészek: Graf

-József volt bonyhádi lelkész 76 éves
korában. it boldogult csak röviddel
-elöbb ment nyugdíjba, hogy egy
hosszú áldásos munkában töltött
<élet utolsó éveit pihenéssel töltse,

,de az Ur csakhamar magához hívta
hű szolgáját. - Lágler Sándor volt
kölesdi lelkész, életének 72. évében.
Évek hosszú során át mint a "Pro-
testáns Pap" círnű folyó irat szer-
.kesztőj é szerzett magának elisme-
résre méltó nevet. - Hammel Ala-
jos volt kétyi, - Alexy János volt
poltári, - Gaál Mihály volt ŐS"
ag~rdi.

A veszprémi egyházmegye fel-
ügyelője, Bélák István augusztus
27-én elhúnyt élete 68. évében.
A boldogult 22 évig viselte az esp.
tisztet, s 8 nappal halála előtt még
részt. vett a dunántúli egyházkerü-
let czelldömölki közgyűlésén. ,

Felügyelők: Dr. Dienes Elek,
I\:örmend és Örihodos felügyelőj e, a
'vas! közép égyházmegye űgyésze
:s az esp. gyámint. vil. elnöke; Ifj.
Fischer Károly, őskűi: dr. R'átz Ottó,
soproni főiskolai; dr. Kobilics Elek,
.:pécsi; Sipos János, csernátfalvi; dr .
.Hazslinszky Rezső, kísfeketepataki:
Markó. István, .arnófi: Sárkány
László, korompai [Szepesm.}: Szut-
ior Károly, ruszkíni: Lotz János,
sajkásszentiváni; Jarmatzky Mi-
hály, antalfalvai;' Bieleh Antal,
nagybecskereki: -Bruotli János,
breznóbányai felűgyelő. - Szente-
.sen meghalt, Mojzsik Lajos fel-
ügyelő, ki 30 évig .állt mint társel-:
nők a gyülekezet élén -s méltó ré:
sze volt azokban az alkotásokban, -
lelkészlak, bérház, új templomépítés - melyek e morú sorozatot jövőre mJg folytatni-szándékozunk,
.korszakhoz fűződnek. ha-a Luther-Naptár kellő méltánylásban és felkaro-

Tanár~k: Poszvék Sándor, nyug. soproni theol. lásban részesül.
·..akad. igazgató; Strompf László, aszódi; dr. Lautrier A nyugalmazott tanítók sorából: ~Zetter Mihály
.János, békéscsabai: Fucskó Mihály,' selmeczbányai; volt lípótfalvi, Wertsch Vilmos volt szalónakujte-
Wagner Ferenc, felsőlövői főgimn, tanárok. lelki, Nagy Gábor volt lébenyi, Sági János volt

Tanítók: Kisbaboton Barcza Gyula, Sopronban battyándi, Kalanda János volt kálnói, Kupcsok Sá-
Bünker Rajnárd, továbbá Kisialudy Endre, osdini, I muel volt bakabányai, Kulisek Pál volt miavai,
Krekács János szelestyéni, Tátrai Endre vanyarcí, Lojsch Mátyás volt késmárki, Matejecz János volt
Bodiczhy Lajos vederesi, M orauecz János kisbányai, lantalfalvi kántor és Groó L. Géza volt basztereze-
Demeter Károly oroszlányi, Kovács Sándor szendi, :bányai tanító r ,

156

Klein Mihály selmeczbányai, Benkő Ernő zayug-
róczi, Benedihiv András gácsprágai, - továbbá
lányi Lajos lőkősi, Kertscher Gusztáv kassai el. és
polg. leányisk. igazg. tanító, Keczegén Jaczho Já-
nos, Tapolyhanusfalván Szabó Endre; Nyiregyházán
Schön Dániel és Kubinyi Tivadar, Békéscsabán
Uhrin Pál, Kölpényben Hyl Kornél, Rákoskeresztú-
ron Marschalkó Gyula, Pahiban Szabó Kálmán. ,

A háború több áldozatáról írásban és képben már
folyó évi Naptárunkban is megemlékeztünk, a szo-

\
Koch Aurél, volt sztrázsaí lelkész.
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Új munkások:
Esperesekké választattak: A vasi felső egyházme-

gyéberi Beyer T'eophil köszegi lelkész eddigi ales-
. peres, a pozsonymegyei egyházmegyében Schön-
viszner Kálmán szentgyőrgyí, lelkészek. ~

Alesperesek lettek: A vasi felső egyházmegyében
Rajter János kukméri, a tolna-baranya-somogyiban
Eősze Zsigmond tolnanémedi-i, a nyitraiban Sze-
mián Lajos turrétei. az árva iban Saskó Istváiz les-
tini, a brassóiban Szórády Lajos tatrangi lelkészek.

Esperességi felügyelő lett: A fejérkomáromi egy-
házmegyében dr. Kéler Zoltán (Budapest). a barsi-
ban Bod~ János, a brassóiban másodfelügyelö
Grosz F rtgyes m. k. felsőkeresk. tanár (Brassó).

Lelkészek lettek: Nagvsimonyiban (Vasm.) Mód
Aladár, ,Petőfalván Schrödl József, Lajtauj íalun
Krén Ferenc, Nagvszokolyban Fábry L'ászló Biká- lett része egyházunk két püspökének. Scholtz Gusz-
cs?n Rátz KfÍr~ly Ágost, La joskornáromban E~drelfy ~áv bán~ak.c;;ül:ti, püspö~öt a ~~g.yar ~emességgel
Jan os, Mucsfan Weigel Adám, Veszprémben Lo- es "eperjeSI elonevvel tuntette ki őfelsége, dr, Bal-
rántffy Péter, Zalagarsán Zsiray Lajos, Zalaeger- I tik Frigyesnek pedig huszonötéves püspöki [ubileu-
szegen K;utl!s Kálmán, Iharosberényben Káldy Jó- ~a alkalt;Iából a Feren~z. Józs;f-rend, nagr.kereszt-
zsel, .;yaguJhelyen Martin János, Nagylévárdon Jet adományozta. Adunanmnem egy~azkerulet ren-
Zsarnoviizky M ilán, Csábrágsomoson Stollmann des közgyűlése keretében ünnepelte, agg főpászto-
Kornél, L~ste,n Sloszjar Ede, Szepesszombaton rá~ ezen ,rit~a ~v~ordu}ó alka!mából. Lelf~~r Sámuel
Kozlay Kalman, Szepesremetén Schermann Sán- nyiregvházaí fog1m. 19azgatonak nyugdíjba vonu-
dor, Szemlakon Friihlich: Győző, Apateleken Sirka lása alkalmából a tanügy terén szerzett érdemei-
Sámuel, Pinczéden Achátz Béla, Petrőczön Starke nek elismeréseül a " királyi-tanácsos't-i cimet ado-
S~"';u.el, Szilbács~n Schuster Mihcíly, Breznóbányán mány?zta a király. L~c, Schmidt Károly Jenii po-
Yiiális Gyula, Totpelsőczön Szelényi János Póni- zsonyi esperest a bécsi egyetem evang. theol. fakul-
kon Langos János. 'tása tisztelte meg a theologia! tudományok dokto-

EgyházkBzségi felügyelőkké. választattak: Barla- rátusával.
hidán ..Bre!ln Zoltán, zalaegerszegi városi jegyző,
Dunafoldvaron Dezső Imre, Gyönkön Diezberger
Jakab dr., Kácsfalúban Sch rader Andí;ás. Rohoncz
nagy jóltevőjét, rohonczi Pranger József udv. taná- 1914 ős.zén sokat szenvedtek a vad .szerb hordák be-
c~ost, főrendih~zi t;,g.ot, tisztel~tb'eli felügye1ővé :tö~ alatt.,. !öb!> gy~lek~ze~ünket,. né~szerint
valasztotta. AIsomarazan Kolozsvari Ferenc áll. el. Szurcsint, Ujpázuát, Mítroviczát, Boljevczit stbt.
isk. igazgató, Zalagalsán' Scholtz Károly, Kístere- feldúlták •. egy lelkészünket és több gyülekezeti ta-
nyén Ulreich Jenő, bányaigazgató, Darázsiban got agyonlőttek, az újpázuai árvaházat kifosztották.
Lehoczky Károly körjegyzö, Csernátfalúban dr Szegény árváink - tizenketten - torz sai (Bácsm.}
Papp Endre ügyvéd, Arnóton (Borsódm.) Grund szeretetházunkban ,találtak előlük menedéket. .
Gyula kir. tanácsos, Ujcsanáloson [Zemplénm.] d. , Zágrábban, a fővárosban, különösen az evang. nö-

. Szlávik Mátyás, Felsöpokorágyon [Gőmőrm.] d. egylet fejtett ki nagy búzgóságot a háború okozta
Instiioris Endre, Késmárken dr.' Kéler Tibor ügy sok nyomor' enyhítésére. .
véd, Gyomán Weigert Jozsei, Keveváron Engle
Lajos banktisztviselő, Pancsován Weisz Kdroly
nyug. igazg.-tanító, Budapesten dr. Németli ödön
egyet. m. tanár hitoktató-felügyelőnek választatott.
Rákosliget dr. Pajor Akos máv. titkárt" Rákosszent-
mihály Ziermann Lajost választotta felügyelőjévé.

Taní/óvá választatoit: Ujmalomsokon László Fe-
rene; Zalaszentgróton Ludván Sándor, Csöngéri
Szász István, Zsebeházán Böjtös Pál, Sopronban
Egész Margit, Frühwirth Irén és Grosz Irén, Örima-
gyarósdon Lengyel Sándor, Takácsiban Bögöthy
Károly, Lajoskomáromban Mezősi Arpád, Csóton
Mészáros Gyula, Karajon Dubraocsik János, Vagyó-
czon Mayer Gizella, Vágujhelyen Garay Lajos,
Felsőbótfalun Bakó Béla, Vágkohánybán Novák
Adám, Felsőzároson Görik János, Istványoson Szi-
vák András, Csábrágsomoson Huszák Agoston,
Felsőpetényben Szutórisz Károly, Sósligeten (majd
Ozdinban) Kisfaludy Lajos, Fürészen Januoih Má-
tyás, Kishalomban [ideiglenesen] Blaskovics Osz-
kár, Kisfeketepatakár; Koszka Emil, Nagyrőczén

kántornak Zsiray József, Szirken Gemziczky Béla •.
Rimazsaluzsányban Kicsiny Lenhe, Felsöbocabányán.
Rakitsák Rudolf, Jakabfalvan Szintay Pál, Tapoly-
-hanusíalván Kotulla József, Tapolyizsépen Dónis'
Frigyes, Nyíregyhézán Brunyinszky Mihály, Ggl
Lajos és Neumann Sándor, Karasznasomogyiban
Kucsinszky József, Kiszácson 'Mihály István, Oros-
házán Zatykó András, Csömörön Gosztony~ Gyula.
Hévízgyörkön Sz vorényi Pál, Rákoskeresztúron
Késmárszky Gyula és neje szül. Kerischer Laura.
Irsán Kartafik János, Albertiben Ponicsán János,
Penezen Gerengai Pál, Dobronyán Zorkóczy Emil.
Rozsnyón Fodor Kálmán választatott meg a kántor-
hitoktatói állásra.

IHrályi kitüntetésben

/

Horyátországi gyülekezeteink

Boszniában
is teljesen a háború hatása alatt álltak evangélikus
gyülekezeteink.

Franz-Loeeis-Eeld, mely kőzség alig 5 kilométer-
nyire a Drinától a szerb határ közelében fekszik,
különösen sokat szenvedett. 1914 szeptember 7-én
a szerbek itt próbáltak betörni s 8-án az evang.
templomot ágy~ták, amelynek közelében étkeztek
a tisztek és a legénység. Nem találták el, de a lég"'
nyomás betörte az összes oldalablakokat.. A Gusz-
táv Adolf-egylet által adományozott festett oltár-
ablaknak szerencsére nem történt baja.

Az erdély! szász evang. egyház
az Lső hadikölesönre 2 millió, a Il-raf míllíö, ösz-
szesen tehát 3 millió korona hadikölcsönt jegyzett.

A lelkészek közül hatot hívtak be tábori lelkészi
szelgálatra.



~úlyos veszteség érte, ezen .. egyh~.za,t D. Müller oroszok ellepték ezen országr észeket, menekült aki
~ngyek.nyug: yolt nagyerdemu PU,spo~~nek elhuny- .csak tehette. így Stanislauból dr. Zöckler lelkész
t~val, I 6~ eVlg szo!ga!t~ nagy buzgosaggal egyhá-I az ottani evang. árvaház 200 növendékévei leírha-
zat. Temetese 1915 ápr il is 28-an ment végbe Nagy- tatlan 'szenvedések és nélkűlö , kk" ött 1
'szebenbe g' lók észvét II u ozese ozo e mene-n, a yaszo o nagy reszve e me ett. I k~l~, rníg vég~e 19 napi vándorlás után Ielsöausz-

tr iai Ga llneukirchan diakonissza-házában talált me-
Hazánk politikai- és közéletéről nedéket.

Az oroszok kitakarodása után érkezett hivatalos
j~lentések szerint e.gyes evang. hitközségek, névsze-
nnt Unterbergen, Bronislawowka, Kozlena-Kon-
stantynowka, Neu-Burczyze, Steinau stb. borzasz-
t?an sze,~vedtek, "földig leégtek", "teljesen elpusz-
tittattak . A lelkészek közül többeket elhurcoltak
Schick ugersthali lelkészt "borzasztóan bántal~
mazták", Müller unterbergení tanítót a íalúból ki-
korbácsolták, Heuchert letinai tanítót annyira bán-
talmazták, hogy súlyos betegen kérházban fekszik.
. Épen úgy bántak a gyülekezeti tagokkal is s min-
,ég kijelentették, hogy mint németekkel és protes-
ansokkal kétszeresen éreztetik bosszújukat

Németországban a hatalmas evang, egyház egész
~r~ölcsi erejét a veszélyeztetett haza szolgálatába
allította. Az oroszok betörése következtében Kelet-
poroszország is borzasztóan szenvedett; számos vi-
rágzó város és falú elpusztult, a templomokat és is-
kolákat feldúlták, számos lelkészt és tanítót kik
hazájukhoz való hűségüket meg nem tagadtak, 'vagy
megölték vagy Szibériába hurcoltak. Ép úgy járt
Elszászban is több gyülekezet a franciák betörése
következtében.

Az olasz waldens egyházat kétszínü viselkedése
miatt törölni kellett a Gusztáv Adolf-egylet segé-
lyezési tervezetéből.

Sokat szenvedett Belgiumban a kis evang, misz-
sziói egyház, de feldúlt templomait és iskoláit új-
ból felépíti a németek könyörülö szeretete, áldozat-
kész buzgósága.

Oroszországban megszüntették a dorpati egyetem
evang, theologiai fakultását és lett és eszth-nyelvű
theoL szemináriummá degradálták. Ma~át az egye-
temet már régen eloroszosították. De ki tudja,
nincs-e közelebb az idő, mint maguk az oroszok is
rettegve sejtik, mídön .ismét régi virágzásában visz-
szaállítj ák a német evang, tudományosság ezen
hajdan oly híres és virágzó templomát, ...

Nagyot csalódtunk az angol keresztény körök
vélt kegyességében. Angliáé a kétes dicsöség, hogy
a keresztény missziót is halálos seb érte a világhá-
ború által, de szemíorgató kegyeskedö köreiböl
senki sem akadt, aki férfias bátorsággal rámutatott
volna lelkiismeretlen államférfíainak roppant bű-
nére, melyet ezzel lelkükre s népükre zúdítottak.

A háború borzalmaiban az atheista franciák is
újra megtanultak az Istent keresni.
, Egyáltalán ez a háború is megmutatta, hogy a
Jézus Krisztusban a földre szállt isteni szikra, a
szer eiet, az egyedüli balzsam minden sajgó sebre és
fájó szívre. Azért engedjük magunkat az emberiség
bűne miatt ránk zúdult nyomorúság által is köze-
lebb vonni a Krisztushoz s általa a szeretet örök
kútforrásához, Istenhez, akkor ez a borzalmas le-

Sok szenvedésen mentek át a galiciai és bukovi- folyású év is javunkra fog szolgálni. S kérjük az
nai evang. gyülekezetek. A legutolsó népszámlálás Urat buzgó könyörgéssel, hogy mielöbb hozzon ha-
·.<)0,114reteszi ezek lélekszámát s közülök 63,000ren zánkra, nemzetünkre ismét "vígesztendőt'"
.a háború által sújtott területen laknak. Mikor az
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is meg kell röviden emlékeznünk. Míg határai nk on
a háború, borzalmai dúltak, addig itthon helyre állt
a régen nélkülözött áldott béke. Elsímultak a párt-
h<l;rc.oké.s küzdelmek, mert bár ily nagy áron, végre
me~.ls eljutottunk annak megismerésére, hogy mind-
nyajan magyarok, testvérek vagyunk s nem gyűlől-
'nunk, hanem szeretnünk kell egymást. Épen ezen
bensö egység tett bennünket olyan értékes ténye-
zövé szővetségeseink s oly rettegett hatalommá el-
lenségeink elött is.

. Igy. az is:né~e~ten összehívott magyar országgyű-
les targy~lasal IS a legnagyobb máltósággal foly-
'lak le, mi annál nagyobb elismerést érdemel rnivel
-egész Európa szeme oda nézett s füle odahallga-
tott. A magyar miníszterelnök ismertette meg a vi-
lágot Olaszországgal szemben tanúsított legmesz-
szebbmenö engedékenységünkröl s rántotta le mi-
kor minden lovagiasságunk hiábavalónak bizo~yult,
a szdszegő volt szövetséges álnokságaról a leplet.

1gen jó hatást tett a közvéleményre, hogy Ofel-
:sége a kormány tagjai mellett az ellenzék vezéreit

Apponyit, Andrássyt és gróf Zichy Aladárt -
külön kihallgatáson fogadta s általuk is tájékozó-
dott a nemzet közhangulatáról ezen nehéz időkben.

Különben Őfelsége 1915 augusztus 18-án töltötte
be legjobb egészségben életének 85. éoét, Mivel agg
korára és a háborús viszonyokra való tekintettel
'nem jöhetett Budapestre, az ország összes törvény-
'hatóságainak képviselői Bécsben mutatták be Öfel-
-ségének hódolatukat, mely alkalommal az osztrák-
csészérvárosban nagy melegséggel s lelkesedéssel
ainnepelték öket s bennük egész Magyarországot.

Nagy gyász érte hazánkat több kíváló emberünk-
nek elhűnytával, A harcmezön esett el Désy Zoltán
orsz. képviselő, 1915 augusztus 16-án pedig rátóti
kastélyában elhúnyt Szél! Kálmán, a kíváló állam-
.férfiú, Magyarország volt míniszterelnöke.

Nagy társadalmi akció indult meg a háborúban
Tokkanttá vált katonák felsegélyezésére s az orosz
'betörés által elpusztított Ielsömagyarországi falvak
újraépítésére, Csak magában Zemplénmegyében 190
'község pusztult el az orosz Ínvázíó következtében.
Ezen mozgalom anyagi és erkölcsi támogatása mind-
nyájunknak szent kötelessége.

Azok a szerencsétlen gyilkosok, akik 1914 jú-
nius 28-án Szarajevóban a trónörököspár meggyil-
kolásával az első lökést adták a borzalmas világhá-
borúhoz, elvették méltó büntetésüket. ötöt kötél
általi halálra, a többit 10-20 évig tartó fegyházra
ítélték.

A külföldi protestáns egyházak.



-------------------...--------"-("\'

"Az Alfa és az Omega."
Jan. [el. 1., 8.

"Én vagyok az Alfa és az Omega, azaz kezdet és végezet, ezt mondja
az Úr, aki vagyon, aki vala és aki eljövendő, a Mindenható." Midőn eze-
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Feltámadás.

ket az igéket mintegy pont gyanánt befejező közleményül Naptárunk iro-
dalmí részének végére helyezzük, nemcsak azt jelezzük ezzel, hogy anagy
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haragos esztendő emlékezetének szóló ezen kiadványunkban az építő, isme-
retterjesztő és szórakoztató olvasmányoken keresztül ismét csak oda kell
eljutnunk, ahonnét kiindultunk, mert a "Luther-Naptár" aIfája és omegája
sem lehet más, mint az Ur, hanem egyúttal összefoglalásképen rá aka-
runk mutatni a háború után következő nagy dolgokra és feladatokra.

A háború végétől ösztönszerűleg jobb időknek bekövetkezését, a kőz-
élet és az egyéni viszonyok javulását várjuk. Ez az érzésünk nem más
mint megsejtése annak, hogya nagy véráldozat nem maradhat eredmény
nélkül. Ez a virágzás és fejlődés azonban nem áll be magától és nem kö-
vetkezik be akkor, ha az. eddigi utainkon maradunk. Le kell vonnunk
ugyanis a háborúból azt a tanulságot, hogy valamint a nagy romlás és vér-
özön az Úrtól való elfordulás miatt volt, úgy a boldogabb, tökéletesebb
élet, a nagy megújulás is csak akkor fog bekövetkezni, ha ahhoz fordulunk,
"aki' az Alfa és Omega, a kezdet és végezet, aki vagyon, aki vala és aki
eljövendő." Ha ezt még nem látnók be most sem, és megmaradnánk a
régi ösvényeken, akkor csak a háború szellemét szítanók tovább, ami csak
még rettenetesebb megpróbáltatásokra, még nagyobb romlásra vezetne)
aminek a célja ismét nem ,lenne más, mint az embereknek hatalmas Iel-
rázása .a megtérésre. Az Ur nagy, mindenható, az Ő' ,~élja megvalósul, a
végezet bekövetkezik. Ez a vég nem 'lehet más mint O maga, aki képes
arra, hogy minden ellenállás mellett ismeggyőzze a világot.

Balgatagságunkban ugyan mi a romlásra, a halálra törekszünk, de
az Úr erősebb, Ö az életre visz. Jézus feltámadott, hogy a hit által életre-
kelést, feltámadást keltsen a mi szívünkben is és megvalósulhasson anagy)
és egyetemes feltámadás! Imádkozzunk azért, hogy a nagy háborúból a
tiszta tanulságot' megértse a mi szívünk; megvilágosodjunk és lélekben meg-
erősödjünk egy uj, igazabb életre és részesei lehessünk annak a boldog-
ságnak, amit e kérés megvalósulása rejt magában: ,))Jöjjön el a te or-
szágod rAmen.



Háborús anekdóták.

Akkor mí lehetne ő?
B. osztályú népfölkelőket oktat a baka-őrmester.

Van a. ~,árs.aságban, ügyvéd: mérnök,. ~ivatalnok,
kereskedő, Iparos. es munkás. Egy kICSIt nehezen
megy a dolog, mert az öreg fiuk nem szekták ezt
a szántást.

Különösen sok baj van egy öregedő népfölkelő
ujonccal, Az őrmester végre is meg-unja a dolgot és
rákiált:

- Mi maga civilben?
- Főmérnök vagyok.

Főmérnök? Maga főmérnök?! Hát akkor mi
lehetnék én civilben ?!

A magyar vezényszó.
Amikor seregeink egyesültes anémet csapatokkal,

egy magyar közös huszárszázad hallgatja, mint ve-
zényelnek egy porosz dragonyos századot: nRechts
um!" Hallgatja, hallgatja az egyik "vörös ördög"
és egyszeribe felrikkant örömében:

- Halljátok-e, komék? Ezeket a ném et sógorokat
is csakúgy - magyarul vezénylik, mint minket.

Ami biztos, az biztos. ,
A legjobb rejtekhely. Orosz katonákat kísérnek befelé katonáink, Egy

Az egyik felvidéki városka lakói nagyon meg- tiszt sétál a csapat oldalán. Hangtalanul, egy szó
rémültek. Közeledik az orosz. Hová bujjának előle. nélkül menetelnek, a mikor egy lengyelzsidó fogoly
Tanakodtak spekuláltak. Végre is megszólalt egy egyszer csak minden bevezetés nélkül, - mintha
fiatal ügyvéd: I önmagának. mondaná '- igy kiált fel nyomasztó

_ Rejtő7Zetek az én irodámba. Oda ugyan nem csöndben:
teszi be soha egy lélek se a lábát. - Vász?! Ami biztos, biztos!

Ezt!az embert be kellj zární,
Egy délvidéki városban történt az eset, közvet-

enül Szerbiábő! való Ikivonulásunk után.
Egy harminckettes 'baka, hamisítatlan pesti csibész,

oltra fáradtan bandakol. Sáros, piszkos, kopott,
épett. Köpenyegéta 'borjúja fölött viseli. Egyik,
zigoráról ismert geneeálís megállítja a hadfit és
zidja, mint a jégesőt. A csibész rögtön észbe kapott
minden korholásra és kérdésre, élénken geszti ku-

álva, állandóan esak ennyit felelt:
- Nem értem. Nem tudok németül.
A generális is megunta már a dolgot, kivett

oteszéből egy papírlapot s ráirta: ~Ezt az embert
zormal be kell zárni." Azután átadta a cédulát a
akának, egyseersmind megmagyarázván neki, hogy
mintegy hatvan lépésre szemben levő csendőr-

arancsnokságnál jelentkezzék.
A baka, aki igen jól értett németül, elolvassa al

édulát, körülnéz és meglát egy jámbor bosnyák
ázalót. Magához inti, markába nyomja a cédulát, I

lküldi a csendőrparancsnoksághoz 'és tovább áll,
A többit el lehet képzelni.

A dühös baka.
. A bakák vicceltek az ellenséggel a lővészárokban.
tkiabáltak, felhajigálták a sapkájukat. Ezenközben
gy orosz golyó beszaladt a lőrésen és kiütötte egy
alatozó baka kezéből a- szalonnát.
A baka éktelen dühre fakadt. Tajtékozva ugrott

i födözéke mögül s öklével fenyegette fékezhetet-
en haragjában az oroszokat.

Társai elszörnyűködtek, de a muszkák letették
egyverüket, nem lőttek rá, hanem irtózatosan kacagni
ezdtek. A dühös baka életét megmentette az oroszok
umorérzéke, a kacagás.

Megcsalta a muszka.
Rettenetes srapnellesőben sebesülteket mentenek
agyar szanitészek. Amikor már tűrhetetlen a

űz, a szanitészek sietve igyekeznek kifelé. Sietés
özben valaki megkapja az egyik szanitész lábát.

Hátranéz. Egy sebesült orosz fetreng a földön és
ossz németeéggel könyörög:
- Jólelkű magyar, ments meg, átlőtték a lábom.
A magyar fiú megszánja. a nyaka közé kapja az

'tlőtt lábú oroszt és a súlyos teher alatt izzadva,
roskadozva szalad a tűzből kifelé. Közben egy
srapnellazilánk a sebesült fejét éri és megöli. V ég-re
biztos helyre ér a szanitész, le akarja tenni a sebe-
sültet és akkor veszi észre, hogya sebesült je fejét
szétzúzta a srapnel},

- Beste lelke, ez ugyan becsapott engem. Azt
mondta, hogy a lábát lőtte át a golyó, pedig -
srapnell vitte el a fejét.

FALUHELYEN
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is tudják már a
régi polgár-

emberek, hogy
valódi

Diana sósborszesz
kenégetés kell a ~ifáradt testnek, .mert a 1ájdalom magát6l ki nem
áll f ha nem teszunk éllen:a~~%60t.ffIf:~~kis t~megesen vásárolni

Diana~6sborszeszL
Csak akkor valód!, ha minden tiv~gen "ERENYI gy6gyszer~szu

• kesanö neve 1"that6. Míndenürt kapható.Diana kereskedelmi részvénytársaság
Budapest, V., Nádor-utca ti.

I
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MHlió meg millió ember
Dr.

meggyőződött róla, hogy .a

Vértes-féle Sósborszesz (Ferencz-
. pálinka)

~

~ használatban a leghatásosabb, leg-
takarékosabb, erőt és fiatalságot ad. .

,. A hálalevelek ezrei bizonyítják, hogy fáradságnál, léghuzam, meghülés vagy -ned·

.

vesség által keletkezett fájdalmaknál egyetlenegy bedörzsölés elegendő arra, hogy
a fájdalmak rögtön megszünjenek, a frisseség, egészség, munkaképesség ismét
visszatérjen- De ügyelni kell a mellékelt parasztvédjegyre és a névre: Or. Vértes-
léle .sÓsbor:o;zesz - Sem balzsam, sem fluíd, sem más bedörzsölőszer nem

. . pótolhatja a Dr. Vértes-féle Sősborszeszt, mely kétszer oly kiadós. mint bármely
Vedjegy. utánzata és a legolcsóbb, mert már néhány. csöpp belőle elegendő, mostantól

kezdve pedig még erősebb minőségben lesz készítve, úgy hogy ezentúl használatban még kiadósabb
és takarékosabb .. A kít rheuma, csúz, köszvény, oldalszurás, szaggatás, bénulás, nyilamlás gyö-
tör, a kinek a lába, keze, feje, melle, hasa, torka, háta, dereka vagy gyomra fáj, ne mulassza el a
Dr. Vértes-féle Sósborszeszt megrendelni, mely erősíti az izmokat. megacélosítja az idegeket és az
egész test rugékonyságát emeli. A legsokoldalúbb píperecikk, mivel mint haj-, száj- és arcvíz,
mint izzadáseUeni- és fertőtlenítőszer kitünő szolgálatokat tesz. Nélkülözhetetlen háziszer tehát
fiatalnak és öregnek, szellemileg és testileg megerőltetettnek, szenvedőnek és egészségesnek.

- 18 próba. 6 ki:o;, :3 nag'y ;vag'y l.cí'aládi üveg 7 K :!O fillér' franko.
36 ., 12 " 6 " , " 2" 13., - ••
VÉRTES LAJOS Sasgyógyszertárából, LU90S 132. sz.

Tüdőbaiok
eseteiben legelőnyösebben alkalmazható a VÉRTeS:dgYógyszerész-féle

VASMÉSZSZORP
Hatása tüdőhurutnál, t.üd ővésanét, köuögésnét és meIlfájdalmali-
n áí, vér'köpésuél, sápkór-nal, vérszegénységnél sannak következ-
ményeinél, angolkórnál, valamint üdülésnél, mint erősítő" a Jégzőszer-
vekre jótékony hatású, izzadtságot csökkentő mutatkozik. Görvélyes (angol
kóros) gyermekeknél, olyanoknál, a kik a növésben visszamaradtak, a kik
gyenge ,testűe~, betegesek. a kóros" tünet.ek ~y?rsan eltünnek. és ~art?s
jólét kővetkezik be, a gyermekek erősek es vidárnak lesznek es rozsas,
telt arcot kapnak. Serdülő Iányokúál, a kritikus korban lévő asszonyoknál,
szabálytalan havi tisztulásnál kiváló sikerek érettek el.

__ Katonák, kik kimerülve és megtámadva tértek vissza a harctérről,
előszeretettel s gyöngített szervezetük erősbítésére és helyreállítására nagy
haszonnal veszik Vértes gyógyszerész vasll1ész~szölpjét, •...••

1 palaczk Vértes-féle Vasmészszörp, postán bérmentesen küldve,
3 K 50 f. Teljes kurára rendesen szükségelt 4 üveg ára 10 K, bérmentes
és ingyen csomagolással. Valódi minőségben egyedül kapható:

Védjegy,

VÉRTES LAJOS Sasgyógyszertárából, lUGOS 132. sz.



Tapasztalataim, melyeket több évi működésem alatt hécsi, német és belgiumi gyógyszertárakban
szereztem, arra indítottak, hogya dr. Kvapil. orvosi utasítása szerint összeállított

Hárpáti Bgsszssgi labdacsokat
(Malaczkai Iabdacsokat)

forgalomba hozzam, melyek eldugulás, köszvény, étvágyldány, gyomorbaj, felfuvódások,
szédürés, fejfájás, váltóláz, aranyér, börkititések, vízkór és vesebajok ellen a Iegfényesebb

sikerrel alkalmazhatók.

Szétküldésl föraktár

FRIEDRICH JÁNOS gyógyszerésznél, MALACZKÁN Vásártér 1. (Pozsonym.)
Raktár Budapesten : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertára, Király-utcza 12. sz.

Egy skatulya. ára 42 fillér,
egy tekercs hat skatulyával

2 korona 10 fillér.

Ha alapdacsok árához 40 fill.
mellékeltetik, akkor a megren-
delt mennyiség az egész biro-
dalomban bárhova bérmentve

küldetik.
Védjegy.

Figyelmeztetés!

Csak akkor valódi, ha minden
használati utasítás amelletti
védjegygyel van ellátva és
minden doboz födelén a ké-
szítőnek egész czíme látható.
Minden más efféle labdacsok
mint nem valódiak vissza-

utasítendok.

Számtalan elismerö- és hálanyilatkozat, melyek kdzülnéhányat itt felsorolok:
1gen tisztelt gyógyszerész úr! Az ön kárpáti labdacsat

nemcsak hatásosak, hanem direkte nélkülözhetetlenek. A
mig ezen lapdacsokat szedem, mindig eg-észséges vagyck és
kitünö étvágyam van, azért kérek rögtön nekem ismét
t tekercscsel küldeni. Kelt Dombovár. 1912 már-ez. 11.
Kossuth Lajos-utcza 11.

Tisztelettel Herk Dániel, okl, táncztanár.

Mélyen tisztelt gyógyszerész úr ! Én már tíz ev óta nem
használom az ön karpati egészségi lapdacsait, még pedig
azért, mert ezek engem akkor teljesen kigyógyítottak.
Határozottan azt álJíthatom róluk, hogy csakis kárpáti
labdacsai hozták akkor rendbe belső szerveimet. Minthogy
ismét rosszul érzem magam, kérem nekem azonnal 2 te-
kercscsel kü1deni, Kelt Zalatapolcza, 1912 márcztus 2~án.

Maradtam legmélyebb tisztelettel
Huppán Gyula, hentesmester.

Mélyen tisztelt gyógyszerész úr! Azt hiszem tetszik ra
emlékezni, hogy már sok év óta rendelem gyógyszerész
úrtól a kárpatt lapdacsokat, még pedig mindig 10 tekereset
egyszerre. Most, mikor újból 10 tekercset rendelek, nem
mulaszthatom el az alkalmat, hogy gyógyszerész úrnak úgy
a magam, mtnt sok barátom nevében, kik ezen lapdacsoknak
köszönhetik egészségüket, legforróbb hálárnat és köszönetemet
kifejezzem. Hatásuk mindenkor bevált. Különösen gyomor-
bántalmaknál, feiszaggatásniLl. eldugulásnál, szívdobogásnál
és aranyérnél l\1ellesleg említem csupán, hogy nöm talán
már régen a földben volna, ha ezekre a labdacsokra ra. nem
akadtunk volna. Kiskorától fegva szívdobogása volt, azon-
kivül mindig fej- és gyomorfájásról panaszkodott, de mtóta
gyógyszerész úr kárpati labdacsait használja, ezen bajok

.mind megszüntek, de azért elővigyázatból még mindig
szedi néha-néha. Fogadja tehát még egyszer legőszintébb
köszönetemet. A fantemlftett kárpáti labdaes mínél előbbi
elküldését kérve, maradok kitünő tisztelettel Felső-Or (Vasm.)
1910 február 25.

Ertler Sándor, zsebkésgyáros.

11*

Tekíntetes gyógyszerész úr! Kérem szíveskedjék az ön
által készített kárpáti egészsegí labdaesaiból 6 skatulyát
tartalmazó tekereset küldeni utánvét mellett póstafordul-
taval. Fogadja igen tisztelt gyógyszerész úr hálás köszö-
netemet ezen kitünö és [őbatású Iabdaceaíért, melyeknek
hatása kit ünő volt es a melyek rosszemésztésti gyomromou
sokat segítettek. Az Isten áldja és tartsa meg Önt sok é.
sok szamos évekfg erőben és jó egészségben Nagyvázsony
(Veszprémmegye), 1913 szeptember 8-án. Legmélyebb
tisztelettel

('
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Szabó Anta 1, nyug. erdész.

Igen tisztelt Prtedrtch úr! Legyen szíves czímemre
újból küldení a malaczkai labdacsokból j en ne.m értem,
nem használ nekem egyébb semmi a világon, mint csak
Friedrich úrnak a Iabdacsa í, azoktól a székelés és az
emésztés könnyebben megy. !Szíveskedjék azonnal küldeni
IItánvét mellett, az alulírott czimemre a labdacsókból egy
tekercset, 6 doboz. al. Kispest, 1914 február 20. Hunyadi-
utcza 35. szám. Tisztelettel ,

Vatter Káro ly, m. kir. vám tiszt.

Igen tisztelt Gyógyeeeréae úr! Tisztelettel kérek ré-
szemre ismét 2 tekercs kárpáti labdacsot küldeni mert ez
tartja;igazá.n fenn az egészségemet. Azt híszem e tmegyéből
számos rendelést tetszett kapni, mert ajánlatomra sokan
örvendettek neki. Szivélyes üdvözlettel és tisztelettel
Bordos, 1915. január 17. Pósta: Nagykend (Udvarhelym.)

Bálint Mihály, körjegyzÖ.

Tekintetes Fr íedr.ích János gyógyszerész úrnak Malaczka!
Mélyen tiszte It gyógyszerész úr örömmel telt szívvel hozom
tudomására, hogy kárpáti labdacsai kitünően használtak
daczára annak, hogy csak csekély mennyiséget hasznalta~
el belőlük. és azért ezen labdaesckat mindenkinek a leg-
melegebben ajánlani fogom. Egyben sziveskedjék ismét két
tekercs csel küldeni. Kelt Czelldömölk 1915 április 2·án.
Baross-utcza 40. szám. Maradok ezennel kiváló tisztelettel

Pongráo Sándor, máv. alkalmazott.



Minden életkorb'an
a Feller-iéle "Elsa-Huid." - ez a több ~int százezer köszönőlevélben és számos
orvos által ajánlottháziszer - mint az egészség őre 'és .betegségek elhárítója

, becses szolgálatokat teljesít. Csúz és köszvény ellen, fjJ" ,
1;; ;~ég idült ~~jok~ál is, ~O,vábbá,nyilalás, f~hnr~k-, ,b s: " :.,'
.. ,iiul-:-és fogfaJás; Idegesség, szuras, szaggatas, kiíica- ..., :

modások, influenza, hát-' ésderékfájás, bénulás, gyen- ! ' :

geség, migrén es~tében, valamint szemgyengeség, II Ill:
kelevények, sebesülések. álmatlanság és sok egyéb
betegségnél a Feller-Iéle "Elsa-Huid" elismert kitünő
segítőszer, hatása gyógyító és élesztő, nagyszerűen -"'""'-;:====;~==:!
vált be köhögés, rekedtség, nátha, mell- és torokfá- ?

jás, lázas állapotok eseteiben is;
, Ezen' orvosilag ajánlott háziszer nagy köz'red-

veltsége számos árúst arra késztetett, hogy hirdeté-
sekben és viszontelárusítók útján utánzatokat, elik-
szireket, szeszeket és balzsamokat hasonló lóságúnak

';:==========:::-=~.magasztaljon,sőt sok esetben "ingyen" és "Nem -"""''-;====''''
kerűl semmibe" stb.felhivásokkal kináljon.Ha aztán 8

az ember meghoz at ja az ilyen szert, rendszerint sokat
kell értefizetni és végül- arra a meggyőződésre jut
a rendelő, hogy inégis csak helyesebb lett volna
mindjárt a megbizható, valóban jó "EIsa-fluidot"
meghozatni.: '

'?=:====;--= ---i2 kis vagy 6 dupla, vagy 2 speciális ü~eg EIsa-
fluid bérmentve 6 K; 24 kis vagy 12 dupla, vagy
4 speciális üveg bérmentve 10 K 60 f.; 48 kis vagy
24 dupla, vagy 8 specialis üveg bérmentve 20 K.

AZ ÉHSÉG
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'?=f======:;-~'nem pusztít el annyi embert, ahány elhanyagolt
emésztési betegségek Iolytán hal meg. Ezért szük- , \, ~
séges, hogy a FeUer-féle emésztést szabályozó, has- ~O l' ~
hajtórebarbara "EIsa-pilulák" minden hásban állan- ... ö'''=

dóan kéznél legyenek. Gyomorbajok, görcs, étvágy-
talanság, veseégés, 'gyomornyomás" hányinger,
rosszullét, émelygés, íélböíögés, puffadtság, dugulás,

'=======_,== különböző emészté si zavarok, aranyeres bántalmak, ~~====~:=t
esikarás, undorérzet és sok hasonló esetben ezernyi alkalommal biztos gyógysi-ker-,
rel használtattak. Nők ésgyermekek is szivesen veszik. Mindenesetre előnyben
részesítendők a gyomrot gyengítő és belet izgató szerekkel szemben. 6 doboz bér-
mentve 4 K40f. 12 doboz bérmentve csak 8 K40 1. - Rendelések pontosan cimzendők :

Feller V. Jenö gyógyszerésznek, Stubica, Vásártér 441 .sz, (Zágrábmegye).
'Szétküldés előrefizetés mellett vagy utánvéttel. - Tanácsos a pénzt postautalvánnyal előre be-

küldeni, .mert különben a posta 12 fillér utánvételezésí illetéket számít. , ,



A hadtestek.
Egy öregasszony mesél a piacon.
-- Levelet küldött a fiam. Egyenesen a háború-

ból írta. .
- Aztán mit ír a fiú? - faggatják.
- Azt írja, hogy győzni fogunk, de most még

nehéz megverni a muszkát, .
- Miért?
- Azért, mert azt írja a fiú, hogy nekünk csak

hat testünk van. Azt nem írja szegény, hogya mu sz-
kának hány teste van, de azt hiszem, bizonyosan
van annak harminc teste is.

Berta nénit rekvirálják.
A gyerekszebának is állandó témája a háború. A

lurkók a maguk gyerekes fantáziajuk szerint foglal-
koznak e nagy kérdéssel. Egy délben az egyik
fiucska ijedt arccal fordul édesany jához:

,-; Kár volt anyuaka a Berta nénit elengedni
sétára.

Miért fiacskám?
- Mert a lisztet rekvirálják.
- No és?
- Ha meglátják a nénit, akinek az arca tele van

liszttel, bizonyosan elcsípik és rekvirálni fogják.

A hallgató.
Egyik menetszázadnak egy tartalékos főhadnagy

a parancsnoka, aki civilben híres egyetemi tanár.
Századához pótlás érkezik:)iatal, erős ujoncok. Meg-
vizsgálja őket és örömmel veszi észre, hogy az egyik
ujonc régi, kedves és tehetséges tanítványa.

Szól is rögtön az őrmesternek :
- Jól bánjon ezzel a fiúval. Otthon' ő a legked-

vesebb hallgatóm.
Ertem, - feleli !IZ őrmester. - Ha olyan nagy-

szerű hallgató, akkor beosztom telefonpatrulhoz.

Aki a lövészárokban is háziúr.
Egy háziúr bevonult katonának. Hősiesen harco 1,

bajtársai is szeretik a jókedvíí háziurat. Gyakran ír
haza levelet és ezekben tréfásan számol be a hadi
eseményekről.

Egyik legutóbbi levelében így írja meg az esemé-
nyeket:

- Nagyszerűen vagyunk, fol?,:ton űzzük a musz-
kát. Egymásután szorítjuk ki óket mindenünnen s
folyton-folyvást előre megyünk. Igy például ma is
két lövészárokból stájgeroltuk ki őket.

A csizmák.
Németországban az oroszok futásakor orosz fog-

lyokat ejtettek bakáink. Egy csűrbe helyezték őket
éjszakai szállásra. Ahogy lefeküdtek a muszkák, kö-
vet raktak csizmáik elé.

- Miért tettétek ezt? - kérdezték a mieink.
- Mert úgy benne vagyunk a futásban, - felelte

-egy jókedvű muszka, - ha meg nem akadályozzuk,
már a csizmáink maguktól is elfutnak.
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A cs. es kir. hadügyminisztérium

ha~afias díszei és hivatalos .jelvényei:

131. sz. A cs. és kir.
hadügyminist. hi-
vatalos fekete-sár-
ga keresztje K 2.-

133. sz. A cs. és kir.
hadügymin. hivata_
los osztr.-magy. tö-
rök jelvénye. K 2.-

132. sz. A cs. és kír .
hadügyminist. hi-
vatalos birodalmi
keresztje K 3.-

144. sz. A cs. éE k. \150. EZ Val. ezüst 166. sz. Hivatalos
hadügyminist hi- vyürü hivatalos íe- .hadigyűrüv.Aranyat
vatalos vasgyürűje kete-sátga kereszt, vasért" felirással ,

K 1.-\ aranyozott K 3 - ezüsttel bélelve
145.sz.ezüsttelbé- 151. sz. Ugyanez m. K7.-
lelve K 3.- kézel6gomb K 3.- 167. sz. Ugyanez,
146. sz. arannyal 1 152. sz Ugyanez m. 114 kar arannyal
bélelve K 6.- és fulbevaló K 5 - bélelve K 9.- és

K 12.- nyakkendőtü K 2.- . K 12 -
Mértéknek elég egy papírszalag. Szétküldés a~ összeg és

50 fillér póstadíj ellenében táborba ts.

MAX BÖHNEL első hadióraszétküld.
WII!:N. IV., Mal'gal'etheDstr. 27/~05.

Képes árjegyzék dijmentesen.

Az orosz illat.
Galiciában elkvártélyozzák a huszárokat. Kérdi a

kvártélycsinálótóI a hadnagy:
Jó helyet kaptak a fiuk?
Kitünőt. A kastély istálJójában.
Hát a lovak? ,
Azok meg' különösen jót. A, kastély szalonjá-

bau.
Te gazember, mért köttetted a lovat a szalonba?
Mert az istállóban előttünk muszkák aludtak

és a lovak nem birják ki - a szagukat.

Nem látja, hogy sírok.
Hadikórházban jól bánnak a 'sebesültekkel. Szép

uriasszonyok és kisasszonykák ápolják, vigasztalják,
szórakoztatják a sebesülteket. Természetesen főként
azokat, akiknek sebe súlyosabb, állapota komolyabb
és kedélye horon9"ósabb. .

Egy kemény kun fiú is sebesülten fekszik, de fel
se veszi a sorát és mert könnyen viseli baját, a szép
lányok s asszonyok alig vették észre. Bántja ez
nagyon a fiút, de nem tudja' ma~át tetetni. V égre
is már nagyon fojtogatja'a düh a torkát és amikor
egy szép lány elmegy sző nélkül mellette, öblös han-
gon, amitől visszhangzik a terem és megremegnek
a falak, rákiált, a leányra:

- Gyűjjék mán ide is testvér, vigasztaljon meg
nem látja, hogy sirok?
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akármelyik országba, mindenütt csak arról be-
szélnek, hogy a valódi

Dia.na,· sósb'orszesz
minden házban nélkülözhetetlenháziszer. Sok
beteg hálásan gondol vissza, hogy rajta csak a

valódi

DiaDa· sósborszesz
segített, Aki tehát fájdalmaitól szabadulni akar,

az vegyen 60 filleres Diana-sósborszeszt.
Mindenütt kapható!

Csak akkor valódi, ha minden üvegen "Erényi
- gyógyszerész" készítő neve látható.

Diana kereskedelmi részvénytársaság I
' Budapest, V, Nádor-utca 6.

Hogyan fog győzni az orosz.
Egy kávéházi Konrád magyarázta:
- Baj van, nagy baj. Győzni fog az orosz, ment-

hetetlenül el kell pusztulni. A háború ugyanis pénz,
pénz és pénz. Ezért hát ravasz számítással az orosz
elfogatja magát. Egyik nap tizezret, másik nap husz-
ezret, harmadnap harmincezret fogunk el belőlük.
Sőt a napokban Hindenburg negyvenez,er muszkát
csipett el. Egy szép napon itt lesz nálunk az egész
orosz hadsereg. Szásearet, kétszázezret, háromszáz-
ezret kell tartanunk, élelmeznünk és ellátnunk. Ezt
még csak elbirjuk valahoey, a végén azonban már
millió oroszt kell majd eltartani, ebbe ti;)nkre megyünk,
Nem lesz pénzünk semmi másra, az utolsó fityíngün-
ket is megeszik a mu szk a foglyok. Ez az orosz ra-
vasz taktikája. Igy fug ő győzni.

Aki rosszul játszott.
Rettenetes tűzben dolgoztak két teljes napon át

fiaink egy lövészárokban, Szinte szakadatlanul zúdult
feléjük a golyózápor. V égre is kiűzték lövéseikkel
az ellenséget. Az ütközet után a sebesülteket vizs-
gálták. Az egyik bakának egy kisebb ütött seb ék-
telenkedett a fején.

- Hát ezt hol szerezted fiam? - kérdezi a doktor,
- Hiszen nem volt roham.

- Nem is ott - nevetett a fiú, - hanem amikor
pihentünk kétszáz lépésnyire az ellenségtől, a lövész-
árokban huszonegyeztünk. Rosszul játszottam és
puskatussal fejbekólintott a bankár.

A .cígaretta csutka értéke .
. Egy sebesült huszártiszt beszéli a következőket;

Különös helyzeteket teremt a háború, miket béke-
időben el se tudtunk volna képzelni. Napok óta
koplaltunk már, de a kinzó éhség érzése eltörpült
azon gyötrelmek mellett, miket a dohány hiánya
okozott, Végre, talán már a negyedik napon, az őr-
nagyunk mentéjének valamilyen rejtett zsebében egy
hölgycigarettát talál. Hogy hogyan került oda, örökké
rejtély fog maradni.

Az őrnagy diadalmasan megforgatj a feje fölött a
drága kincset s azután rágyujt. Valósággal átszelle-
mült arccal szippantott nehányat s azután átnyujtotta.
a cigarettát a hozzá 'legközelebb álló tisztnek, ki
szintén szippantott egy-kettőt s tovább adia a meg--
becsülhetetlen jószágot. Az őrnagy már alig várta,
hogy visszakel üljön hozzá. Egy kapitány később be-
vallotta, hogz lekaszabolta volna az őrnagyot, ha
nem osztotta volna meg a többiekkel cigarettáját.
Érdekes látvány volt: négy előkelő uri ember amint
egy cigarettát szín ak felváltva.

Végre visszakerült a cigaretta az őrnagyhoz. Erő-
sen megfogyatkozva. Mint mondani szokás: a végét
járta. Az őrnagy boldog volt, hogy most már zavar-
talanul végigélvezhetr a csekély maradványt. Ebben
a pillanatban megjelent az önkéntes, összeverte sar-
kantyuit, szalutált s igy szólt:

- Őrnagy ur, alásan kérem, a csuikat ne tessék
eldobni!

Add át neki.
Egy jóképű népfölkelő siet az utcán nagy dalolva.

Egy kinai utcai árussal találkozik. Ahogy a népföl-
kelő meglátja a kinaít, eszébe jut Japán, az ellen-
ségünk. Elönti n hazafias elkeseredés és akinait
szó nélkül arcul légyinti.

- Nesze neked, te is ellenség vagy.
A szegény kinai megérti a helyzetet és jajongva

kiabálja:' .
- Nem bántani! Nem Japán. Kina.
A járókelők megállnak és magyarázzák, hogy

tévedés van. Rossz helyre ment a pofon. Nem japán
az, hanem kinai. A népfölkelő is elresteli li dolgot,
megsajnálja a szegény kinait. Eg-y koronát ad neki
és szivart.

- Jól van no, nem kell azért mindjárt bőgni. Egy
pofon nem a világ. Meg aztán ti közelebb vagytok
a japánokhoz, hamarább is találkozol j apáni val, mint
én. Add at neki. Mondd meg, hogy magyar nép-
fölkelő küldte.

Mi a háború?
Egy sebesült katonát becéznek ápolói. Végre is

megúnja a sok dicséretet a fiú, legyint' egyet a ke-
zével és lekicsinylő megvetéssei böki oda foghegyről:

- Semmi az egész háború. Otthon a Nyirségen
minden lakodaimon jobban megkopogtatják a kopo-
nyáját annak, aki nem fér a bőrébe, mint ott lent,
azt a kutya szerbét. Csakhogy otthon becsukják
érte az embert, itt meg medáliát kap érte amellére.
Ennyi az egész különbség.
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-baj, he~tika az emberiség legveszedelmesebb ellensége. BastilIo
fenyöszirup mészvassal,mely évek hosszú során át fényes
gyógyeredményeivelJeltünést keltett és ma már igen sok orvos által is
mint igen áldásosan ható gyógyszer el van ismerve - gyógyulást hozó
alkatrészei által nemcsak kitünő csillapitó~ hanem pompásan gyó-
gyító szer a legkülönbözőbb mell- és tüdőbaj oknál

- Az esetek túlnyomó számában a Bastilloszirup
~ a hektika ellen megbecsülhetetlen kincs; a meny-
, nyiben csillapitja a köhögést és a vér-

köpést, föloldja a nyálkát, meyszün-
Oh jaj megfojt e~ az teti a' rekedtséget, csökkenti az éjjeli

átkozott köhögés! izzadást, az étvágyat javitja, emeli az
mésztést,végül álmot hoz és ily módon - mint számtalan tanu
izonyitja -- megmenti a beteget. Ne mulassza el tehát egy mell-tüdőbe-
eg sem ezen gyógyszer használatát megkisérelni, mely rövid idő alatt
eghozza a várva-várt gyógyulást.

Figyelmeztetés! ! ! A gyógyszer valódiságát bizonyítja. az itt lát-
ató védjegy "oroszlán kettős kereszttel" valamint a név. - Üvegenkint 2 korona 50 fillér
inden gyógyszertárban kapható. Postán legkevesebb 2 üveget szállítunk.

EGYNEHÁNY HÁLALEVÉL A SOK EZER KÖZüL.
. . • l\Iindazok, kik Bastillo-sirupját használták , dicsérik annak

óságát és hálálkodnak , hogyajánlottam nekik ...
Porkeazfal u. Ehrman János.
Isten éltesse sokáig, hogy ily jó orvosságot, a Bi-szf r-upct fel-

alálta ..•
Kunbaja. Veihand György.
Hála a jó Istennek Bast.lllo-salrupjától egészséges lettem

rökké hálás. ,
3Iagyar-Pécska. Dudás Mihály.
Igazán veszőtélben voltam, köhögés, fulladás, agyongyötört, 5

veg Bastl llo-sz lrup használata utan teljesen jól vagyok, mínden-
inek ajánlom,

AIsó-Löök. Hosszu Sándor ny. csendőr.

Bastüto-sztrupja olyan kitünö ... Haláe köszönettel vagyok.
Vörösberény. • Sörényi Lajos.
Ezen szel' megérdemlf, hogy l,életmentö(: legyen neve. 'Par-tsa

meg a jó Isten Ont számos évig, hogy aaolc , kik B.-szirupjára rá-
szorulnak, hálát adhassanak Istennek s Onnek.

Sósujialu. Plechaer György.

lsten áldását kivánom Önnek Bastillo-szirupjáért ..
Szabadszentkirály. Hugyecz Ggyörgy
Egész telet ágyban töltöttem, vért hánytam, dc hala a [ó Is-

tennek 5 üveg Bv-sztruptól teljesen helyreálltam. Hálás tisztelője.
Büdszentmihály. Dézsi l(árolyné szöv. pénzt.
Hálás köszönet Bastillo-szirupjáért, melynek használata után

jól vagyok.
T .-.zarvad. Oláh Albert.
Istenem, hogy hálálkodjak Bastillo-szirupjáért.
Kishegyes, PIa. Gyerida. Muraközi istván.
Életem órai meg voltak számlálva, mikor Bastillo-szirupját

kezdtem bevenní , örök hálát adok a jó Istennek, hogy megtaláltam
e szert melytöl meggyógyultam.

Zala-Erdőd. Torda Imre.
Bastí llo-szfrup használata óta sokkal jobban érzem magam,

étvágyam jobb köhögés megszünt.
Elek. Biluska György.
Két üveg Bastillo-szirupot

használtam nagyon jó sikerrel.
Kun.-Szt.-Mikló a.

Szabó Sándor.

Egyedüli gyártó:

Hoffenreich Károly gyógyszerész
.Budapest. Föraktár:

Török József,
Budapest, király-utca 12.

Minden megrendelés forduló postával
'. az egész'országba.

A Bastillo-szirup csakha-
mar megszabaditott.

utánvéttel



erös, hatalmas I Kitnnö ·>szor~köh~~ósoUon!
lVIo?dJa H,legtobb orvos, nu~on a három fenyós

~

~ Kalser.:fele Mellka.ramellakat említik. ElitWt
7••••••~ . vegye On is ezen fölséges szert, hisz

': . milli;ó
BmbEr hilszniHja:

. köhögés
rekedtség,
hurut,
elnyálká-

sodás,
Iégcső- .

hurut,
görcsösköh()gés és szamárhurut
II Meghüléstől védve van, ha egy Kaiser féle Mell·e en. karam ••llát a szájába vesz. Valóságban élvezet e

kitünő bombonokat szopogatní. A KaiSflr·féle bárom fenyős Mell·
karamelIák csak gyógyítólag batnak a nyakhártyákra, nem
pedig izgatólag, mint a többi efféle kész.i~mények, bár Ízben
némileg hasonlók, azonban a gyomrot elrontják,0.100 közjegyzőileg hi.telesHett bizo~yítvány igazolja. a b.iz.
U tos eredményt es közkedveltseget. Kérem ezért mm-
dennemű IItánzatot visszautasítani e csakis a .valódi gyógyító
K ••í ser-réte 1\1"lIk ••ram"IJák"t (a 3 fenyővel) elfogadni. Kap-
ható minden gyógyszertárban és a legtöbb drogértáben, de csakis
20 és 40 filléres •.zárt csomagokban avagy 60 filléres dobozokban.

"'"
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60 filléres üvegekhen mindenütt kapható.

Diana' kereskedelmi részvénytársaság
Budapest, V., Nádor-utca 6.

Vas,

lesz minden csecsemő és gyermek, ha valódi

~,DIANA"';'sósborszeszsze I
ma.sziroizák. Legjobb házióvszer a gyermekek gyakori torok-
fájdalmainál. Szájvíz helyett állandóan használandó. Csak ek-
kor valódi, ha minden üveg en a készítő "Erényi győgysaerész"

neve látható.

DIANA-SÓS BORSZESZ

,;

Háború a latinokkal.
Meglátogatja a nagybácsi a familiát. Persze a

háborúról beszélgetnek.
+; Disznóság, amit ezek a franciák és angolok

cselekesznek, - fakad ki az öreg. - De jól teszik,
ha mi megvesszük a portékáikat, lelkesedünk kul-
turájukért és megtanuljuk nyelvüket is, - jól teszik.
Pista fiam, megtiltom neked, hogy ezután franciául
és angolul tanulj.

A fiucska belenyugszik és azután naivul kérdezi:
- Bácsi kérem, nem lehetne nekünk háborút

viselni a latinokkal is?

Miért nem magyar Hindenburg?
Vacsoránál bcszélget az apa gyermekeivel a hábo-

rúról, Mindenfélét kérdeznek a gyerekek. V égre js
a legkisebb fiu haragosan veti oda:

Szép, szép, de van egy nagy hiba.
)fi az fiacskám ?
Az, hogy Illiért nem magyar Hindenburg?
Ke:J~ baj az, fiam. A németek szövetségescinl;

és az ő győzclmei nekünk is használnak.
- Nem is ez a baj,
- Hát mi '?
'- Az, hogy !\,"llletországban a Hindenburg győ·

zelmének örömére az iskolák egynapi szünetet
kantak. Ha Hind -uburg magyar lenne, ezt a vakációt
mi kaptuk ";"_ n:i .

Lámpa mellett csatázni.
A fűszeres boltban bevásárol egy asszony. Ret-

tenetesen sopánkodik, hogy minden így megdrágult.
- Hja elvittek mindent a katonáknak, men-

tegetődzik a szatócs, - a lisztet kenyeret, húst,
mindent.

- A petroleum is megdrágnit ? kérdi az
asszony.

- Az is. A háború miatt ennek is emelkedett
az ára.

Az ~s'zony töpreng:
- A haború miatb ? Ejnye, ejnye, hogy miért kell

ezeknek a katonáknak mindig lámp a mellett csatázni ?!

Az utolsó emberig.
> Az angolok és franciák közt nem túlságos a test-

véri szeretet. Az angolok zsoldosaiknak tekintik a
franciákat , ér'w:'úgy, mint az oroszokat, az önérze-
tes franciát pcdu, joggal bántja az, hogy a kalmár
Anglia ahelyett, hogy saját fiait küldené a háborúba,
szövetségeseit h-jsz nlja a mészárszékre. Ezt a szövet-
ségi hűséget és szerétetet jellemzi ez a francia,
tréfás - de nag~'on véresen humoros - mondás:

- Nekünk saövctsó-reseknek küzdenünk kell utolsó
leheIletünkig. Ez a Larc élet-halál harcunk. És azért
küzdeni kell ll, belgáknak az utolsó belgáig, az cross-
nak az utolsó oroszig, a szerbnek az utolsó szerbíg,
a montenegró.nak az utolsó montenegróiig és az an-
golnak az utolsó - franciáig.
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A SUTTNER világcég vezet
most és elüljárt a multban is kifogástalan pontos járású, meg-bízható és tartós óráival, melfek becsületére
válnak ezen cég régi jó hírnevének, A gondolkezó óravásárló tehát Suttnernél fogja beszerezni órá-,
ját, nem pedig holmi bazárban, mely "óraháznak" tünteti fel magát, a valóságban pedig -szappan, harisnya,
játékszer és nadrágtartó mellett órákat is árusít, melyek gyakran oly rosszul járnak, hogy csak bosszúságot
okoznak a vevőnek, Hiszen abazár kiárúsítói nem érthetnek az óra olajozásához, megvizsgálásához, szabá-
Iyozásához, vagy kipróbálásához, mint azt Suttner svajci gyárában az ügyes, tanult órások teszik minden
egyes órával, mielőtt eladásra kerül. A gondolkozó óravevő nem is fog soha olyan készletet venni, amely-
ben 100 tárgy között órát is kínálnak mindössze 8 koronáért, mert hiszen a józan ész némi g-ondolkozás
mellett érezteti az emberrel, hogy csak teljesen silány, ro sz pléhóra lehet, Biztos járású jé órákat igazán

olcsó árakon Suttner világházában vehetünk a legjobban, amit sok ezer köszönőlevél is igazol.
410 sz, Nlekel-horgonv Roskopf-óra , , , . K 4'10 I 1544 sz, Bőrkarkötö órával , , K 10'SO
705 " R~skopf-óra köveken futó szerkezettel " 5,90 I 712" NlkkeI-lKO~óra, 15 rubis " 14'-
719 " Ezüst remontoáróra , , _ , 780 I 1450" Fehér fémláno , , , , " 2'80
600 " Rádlum-zsebóra, éjjel világit, 8'40 1450 " Ugyanez egytzerűbb " 1'-
449 Roskopf-óra, duplafedelű , , 7'20' 916" Ezüstlánc. tömör , • , 3'20
518 " Lapos nlkkel-gavalléróra . 7'SO 422 " Nlkkel-.sportláno, • _ , " 1'75-
803 " Női óra, aoél vagy nickel , ,,7'90 979 i, Ezüstcsüngő "KIrálykép" • • " 2--
804 " Ezüst női-óra , , , , , " g.50 213 " Ezüstgyűrű kővel , , , " t-4O

1203 •• Jó ébresztőóra, , , . , , . , " 350 211" Ezüstgyűrű kővel , , " -'90
f316 " Szép Ingaóra , • , , • ' , ' • " 1050 1063 " Gyűrű, arany ezüstön. , OT 2-70
f325 " 14 napos Járásó Ingaó~a, nagyon szép " 20'- Igy itélnek az összes vevök!
1318 " DIvatos 14 napos Ingaora , , , , , " 17'40
f360 ,/ Szép fali óra . , , .. " " ,,4·SO. Ime egy példa a sok ezer köszönőlevél közül:

Minden óra legpontussabban van kipróbál va I Az óra igen jól záródik!
1 "Az óra igazán nagyszerúen záródik) munkaköa-

Disz- Szétküldés utánvét vagy előrefi- ben ugyanis ruhám mindig átázik, az órának azonban
,. .k zetés mellett. Nem tetsző kicserél- semmi baja, mert teljesen légmentesen záródik".
arJegyze tetik! Saját óragyár Svajcban._ Udvözlettel Kolbitsch F. kertész, Zágráb.

ingyen és Saját világjegye "lKO" a legjobb I Suttner órái a máSOdperc töredékeire 1
bérmentve pontessági óra. kiszámitott pontossággal járnak t

Aranyórát ingyen kaphat minden vevő. -- Bővebbet a tőárjegyzékben.

,H. SUTTNER csakis LAIBACH 614. SZ.
Nem fiók! Keresztyénvilágszétküldésiház. Nem fiók!
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~~~~@('}QQQ~~@~@@~@Q@Q@Q@QQQQQQQ@~@Q~~Q~QQQ~QQQQQ~Q@QQQ~~~~~~~~~~~~
~ ~~ ~

ICsunya szeplős leányok, I
Q e
~ ~
Q Ifil máj foltos, kiütéses asszonyok ne' használjanak mást, mint e~ ~
~ 1 tégely Margit-creme 1 K, Földes-féle t
~ nagy tégely 2 K, 1 pompás s
s habzásű, nagyezerú illatú 'Margl-t-ere'mel s's ~;;j Margit-szappan 70 fillér, 1 ~
~ doboz legfinomabb Margit- ~
~ puder fehér, rózsa v. sárga ~
Gi 1 kor. 20 fill. ~I Margil-szappanl I
Q I e
~ @ ~ A Margit - créme .rögtön szüntet szeplőt, bőrkiütéseket, ~
~ Wo../71 . ~
v ~ t:::" atkát (mitesser) és mindennemű bőrbajt. A Margit-crérntöl ou
~ ~g az arcbőr üde, hamvas rózsás lesz, ráncok, redők eltünnek. ~

~ A Margit-crérnet a világ legszebb asszonyai, hercegnők, ~
~ e
~ Készítményeink a .világ grófnők, bárónők, hires művésznők, stb. használják, mert e
~ ~
~ minden gyógyszertárában és a Margit crérne és Margit-szappan ment minden káros .~
e drogériájában, valamint il- e
~ latszer üzletében kaphatok. anyagtól, azt bármeddig is használhat juk anélkül, hogy ~
~ ~
~ Ahol raktáron nincs, csak káros hatása volna; A Margit-erérne és Margit-szappan, ~
~ ott tessék irni G. Föl des ~X valamint az összes Margit - készítmény ek ártatlanságát :f(
"'" Kelemen ci mére Aradra, ""
~ honnan postafordultával számtalan vegyi vizsgálat bizonyítja. A .Margit-crérnet ts
Q ~
~ küldetnek, 6 koronás ren- úgy nappal, mint éjjel is hassnálhatjuk. A Margit-crérntöl ~
." delések bérmentve. ""
~ szemlátomást eltünnek az összes arctisztátlanságok, kiütések, 8
~ Ifil ráncok, szeplők, máj- és bőrfoltok. ' t
~ ~3 Az összes Margit - készítményeket FÖLDES KELEMEN 8
8 gyógyszertára és Dr. FÖL DES és HE HS pipere-, ~
Q ~g szappan- és vegyészeti-gyára készíti A RA O O N. ~
~ ~~ ~
~ Vérszegény, sápkoros lábadozó betegeknek, erőtlen egyéneknek legjobb ~
g vérkőpző és erősítő a HEHS.féleVasas chinabor, ára 3 korona.;: ~
g Hehs Vilmos gyógyszertáraArad. t
~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~®~®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(')
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•••••••••••••••• ~•••• AA ••••••••••
~ Orvosi· bizonYítvány. E
~ Oswiecim, Galicia. Ezennel hivatalosan bizonyítom, hogy Wolf J erud Juda •••••...
~ már tiz év óta nyavalyatörésben, epilepsiaban szenved és körülbelül öt év óta Kőnig ~
~ lelkész idegerősítő szerét szenvedése ellen sikerrel használja. Dr. v. Hanakoioski W. .......-
~ Rathsdorf, u. p. Böhm. Trübau. A usztria, A tavasszal reuma és oldalszúrás ~
~ támadott meg és 3 hónapig mindenféle szert hijába használtam. Ekkor Kőnig lelki- ~
~ passtor idegerősítő szerét ajánlottak nekem és 2 üveg elbasznalása után teljesen meg- ~
~ gyógyultam. Ezért a jótéteményért ezerszeres hálámat és köszön etemet nyilvánítom és ~
~ kérem ezt nyilvánosságra hozni. Schmidt Emil. ~
~ Domes Ignác úr irja 1914 jún. Z:{-ikán Neueigenböl, Barn járás. Morvaor- •••••...
~ szág, Ausztria. Körülbelül 10 éven át ideggyengeségben szeuvedtem és bár sok min- ~
~ dent megpróbáltam, sammisem használt és már azt hittem, hogy kellemes napjaim .......-
~ többé már sohasem lesznek. De egy üveg Kőnig-féle idegerősítő használata után már ~
~ egészen egészségesnek érzem magamat. Könnyen tudok ismét járni, amire előbb 'ké- ~
~ pes nem voltam és tudok dolgozni mint előbb, noha már 649ves vagyok. '~

~ Szomorú betegségtől szabadult meg. ~
.~ Laten, Wels járás, Ausztria. kicseréltek volna és ma 8 üveg ~
~ Gyermekségem óta idegbajban használata után a szomorú beteg- ~

, ~ szenvedtem, még pedig oly mér- ségtől megszabadultam. Ezersze-· •••••...
~ tékben, hogy kiséret nélkül nem res köszönetet mondok ezért a .......-
~ mehettem ki az utcárá sem. Ek- .' csodaorvosságért, amit a nép kö- ~
~ kor nekem Kőnig idegerősítő ,zött el kell terjeszteni. Mindenki ~
~ szerét ajánlottak. Már az első akinek csak ajánlottam ezt az ~
~ üveg használata után mintha csak idegcrősítőt.hálás köszönetet mond. ~
~ Honetschliiger Mária. ~

Gerincagybántal~mbólteljesen kigyógyult. ~
~ Ringler Simon úr közli 1914 jún. 17-én Feistritzwaldból, u. p. Rottenegg, •••••...
~ Stájerország. Feleségem 4 üveg Kénig-féle idegerősítő használata után gerincagybán- ~
~ talmából teljesen kigyógyult. Ezért leghálásabb köszönetemet nyilvánítom és ez ideg- .......-
~ erősítőt mindenkinek legmelegebben ajánlom. ~

~ 20 év után teljesen egészséges. ~
~ Pessendorf-birtok, u. p. Altmünster, Gmünden mellett, Felső-Ausztria, 1914 ~
~ június 16-ikán.: 20 év óta eskórban, nyavalyatörésben szenvedtem és éjjelenként olyan ~
~ rohamaim jöttek, hogy ezek az ágyban ide-oda dobáltak. Szellemi állapotom is el- ~
~ gyöngült s a hozzámtartozók már arra gondoltak, hogy a tébolydába adjanak. Plosser ~
~ Alojza szólt nekem Kőnig lelkész idegerősítőjéről s az első üvegek használata után ••••...
~ már javulást éreztem és ma, 4 üveg használata után teljesen egészséges vagyok. Az .......-
~ idegerősítőt már másoknak is ajánlottam, közöttük egy bizonyos Pessendorfer Anná- ~
~ nak (Reindlmühl, Altmünster mellett), aki már szintén teljesen egészséges. ~
~ Raffelsberger Antónia: ~

~ Az idegbajban szenvedök számára irt Könyvet mindenkinek meg- ~~ Ing"en I küldjük, aki csak kéri. A szegények még az orvosságot is ingyen kapják. ~
• Ezt az orv.osságot .1876 óta Föt. König ielkész készitette, Wayne eröd.

~ Ind. E. A. E. A. most pedig az ö utasitása szerint elöállítja ~

~ KÖNIG MEDlZIN CO. FRANKFURT A. M. TAUNUSSTRASSE 40. ~
.~~.~~~T~TVT~~T~T~~~T~~~~~T~.~~~.
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A eSUNYA ARCOT SZÉPP€: ==varázsolni.
eltüJitetni

a tancokatj- azonban ma mar bárkí meglehelí ezt,

d((sak aDIAJfA PUDER Stgelyivd
Nagyságos Erényi Béla urnsk (Dianagyógyszertár)

Budapest.
Köszönettel vettern a ktudöu Dtann-krérnet (,S pndert, Igazan

~i~~~~~jz~~~g~t~~~Z~s~~ghá'á~;~~mr~~~!;lál:~~a;likO~~~l~~l~gi~~;!
hozom ezt e köszönőlevetemben ~S kérern köxz-itenní soraimat hogy
másoknak is hasznára legyen. Kénlék utbűí- egy csomagot össze-
~llítani. Pénz megy. .

Temes-Battyán, 1915. VI./J. Tiszteletet!
Simon Ernóné.

Nagyságos Erényi Béla urnak gyogyszertártulajdonos
Budapest.

meJ.°~~~s~~:jt~k~',,~6°for~~~nl~~~ ~ee~1Íl~e~~r?,~aD'~jgi~~Rn;t~~f~~te
a reklám. Hadd ismerje meg minden asszony 68 Itldja - diesérje
mint én - a világ legjobb arckr érnjét, szappanar. puderét; fl Diana

~~~árft~1~i:Z:~rt~~ás~~rtu~~~8~r~~~v~~~z~rs~~t:J~lt~Op~ia~1~~~~:
teFböl 3-3 darabot. De gyorsan dm.

Hunyadfal va, 1!)15.júntus 10. Hálás köszönettel
cserei Thurzó l(atinka.

Nagyságos Brény] Béla ur, Dianagyógyszertára
Budapest.

kértN~fl~:'k~~~~f~~p~d~h.s~:lá~ov~~th~~Y~~~~i~~~1s~~I~é~ü~
nem teljes. De az is igaz, hogy mind a kettő nélkül a s~~p8ég nem
teljes. - K~m~m teMt ngyanannyU küldeni mindenbol, mint a
ruultkor, melyeket nebesen várva vagyok Usztetetrel

Öbecse, 1915. május 21. Weisz Bella.

Tekintetes Erényi Béla- gyogyszertáros urnak
Budapest.

Tudatom,hogy nem banunu azt a keT,~sköltséget, amibe ft
Diana ..kram és apuder került, mert a kezeimre nem Ismerek, ug,
megjavult és a tükörbe is örömestebb nézek, amióta rövid idt>Je
ápolom magamat ezekkel, És "kérem, ha nem togyott ki, megint
küldeni utánvételezve egy csomagban mfndent,

~agy·BeréDy, 1915. .IUniU82. 'Ifsztetettet
l(ovács VerOD.Icl================================================~cl

Áx.P. eo filléx. 'WI"--.. :h/.I:ind.enü.ttkaph.ató.
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Ö felsége I. Ferenc József király és II. Vilmos csá-
szár dupla dombornyomáau "képével. Viribus unit is
1914,vagy az uj három uralkodó dombornyomásu ké-
pével, vagy Viribus uriíefs 1915, vagy emlékezésül az.
1914. évi viIágháborura felirással a sebesültek részére
a dátum bevéséséveI, acél vagy níkkeltokban, jó anker-
müvel 5" - K, bőrkark6tőve1'6°-::- K, olcsó világítólap~
pal 1'- K, különleges lapos S·-. K, rádíumlappat
10'- K, valódi ezüstből it K, 14 karátos aranyhól
100'-. Nikkel vagy acél zsebébresztő 15'-K, rádium
lappal 24'- K, olcsó nikkelórák 3'- K, badilánc 1'-
K. nÁgyu U hadi ébresztőóra, erősen csönget 6.- K, r,Do-
bos" hadi ébresztőóra, a Generálmarchsot dobolja 6"- K.

3 éví jótállás. Eredeti gyári árjegyzék ingyen.

Max Böhnel
elsö hadióra lerakat

Wien, IV. Margarethenstr. Nr. 27-205.

bérmaóra, nikkel, ezüst, arany

O Q
... ~

Hadi és

Ez a valami.
Sebesültek beszélgetnek. Mindnek megvan 'a maga

nagyszer li kalandja, Egyik hihetetlen ebb a rr:ásiklláL
Végre is egy honvéd megsokallja és. kivágja:

- Az mind semmi. Hanern a' mi én velern történt.
Boráasztó verekedésünk volt. Úgy hullott a golyó;
mínt a záporeső. Lőttünk, lőttünk, egyszerre csak
röpül ám felénk egy veszett nehéz, tüzes srapneil,
egyet lobban, egyet pukkan és .- elviszi. a köpe-
nyemet. Aztán megint lőttünk. Egyszer csak jön,
megint egy másik ormótlan, mennydörgős srapnell,
retteneteset lobbant, borzasztót pukkant.: Hát Hem
visszahozta a köpenyert?e,t?! _

A káplár őrőme,
Rátartó, dél eeg bakakáplár. akit módfelett besz-

szant, hogy még mindig nem vitték le verekedni,
hanem itthon rekrutákat abriktoltatnak vele,
találkozik egy civil barátjával.

- Mi ujság testvér? - kérdi.
- Bizony nagy ujság van, - feleli az - bejött

az országunkba a muszka.
Nem lehet az.
Bizony így van pedig.
Hogy idejött volna?
Ide az, '
Magyarországba?
Ide bizony.

A káplár nem akar hinni a fülének, azután gon-
Idol egyet, megsodorintja a bajszát és büszkén
vágja ki:
,- Ezt már szeretem. Legalább mi is elszáraleo-

zunk: egy kicsit.

~""""'~""""'& •.•, •••fil
Bo magyarázát'

1 t
J

I,
, ,

se kell ahhDI:NAi=;6~B(iRSiiESi ~ valódiI
mint a legerősebb háziszer, m,idalomcsillapltö. j)-issitő. - kövhek-

nek maaesíroaasra naponta ajánlhat6.
DIANA-sósborszesz 60 flllé~e8 üvegekben mindenütt kapható.

iCssk akkor valöd í, ha mínden üvegen -.,Er~nyi gY6gY~Zer~sz.}~kt;-
szftő neve Játbat6. _ j

.;

Diana kEr8skE~Elmi rtszvÉnytársaság ~~ffO~~:~~6.V.,
FF EBédiP'*" 1·'iíA29b"M%*~,

Akkor alkalmas.
Ez a népfölkelő-sorozásról való. Reszkető ember

lép remegő térdekkel' a sorozó bizottság elé.
- Van-e valami baja? - kérdi tőle az orvos.

ói, nagy beteg' vagyok én, - feleli az ip sze.
Mi a baja? •
Nagyon dobog a jsztvem,
A hazaert dobog?
Igen. ,
Nagyszerli. Eppen ilyen ember kell ,nekünk.

Ma már katona a dobogó-szivli népfölkelő.

Az orosz fegyvere.
Fogoly orosz, katonát faggatnak a mi bakáink.

',- Nem féltél a háborútól?
- Nem' én. Van egy fegyverem, amely mindig

megvéd.
Melyik az: apuskád? ,
Nem.
A kardod?
Nem.
Hát akko!' mid ?

- A fehér zsebkendőm. Ebben bíztam, erre vi-
gyáztam. Ez meg is védett.
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1VLen. to
Már a neve maga elárulja, hogy mire jó a "Mentő Balzsam"?

A rMentő Balzsam" főcélja az, hogy a szenvedő emberiséget az
életnek visszaadja, életét fe ntartsa, hosszu időkre meghosszabbítsa
és kinjaitól tökéletesen megszabadítsa. .J!ippen azért a "Mentő Bal-
zsam" ugy van összeállítva, hogy annak használata után bármilyen
bajban szenvedő - legy~n az öreg, férfi, nő, gyermek - oltalmat
találjon. A valódi "Mentő Balzsam' alkatrészeiben feltalálhatók ama
Isten által teremtett és adományozott ezerféle gyógyszerek; me-
lyeknek használata által nemcsak elejét vesszük a legveszélyese bb
betegségeknek, hanem ott is segítségünkre van, a hol már az ÖS3-

szes létező és legdrágább gyógyszerek is haszontalanok és érvény-
telennek bizonyultak, még 30-40 éves megrögzött baj oknál is. Sok
halottnak hitt és gyógyíthatatlan fiatalnak és öregnek adta vissza
erejét, egézségét a kor legvégső határáig. A "Mentő Balzsam"
csodás hatását itt bemutat juk tisztelt olvasóinknak öt rajzban, mely-
ből látható, hogy miként gyógyult meg egy elveszetnek gondolt csa-
Iá:dfő a "Mentő Balzsam"-tól és hogy még 25' évre reá a legegész-
ségesebb ember lett a "Mentő Balzsam" használata folytán. (Lásd az
öt rajzott és magyarázatát!) A "Mentő Balzsam U használata olyan
baj oknál, melyek rossz vértől, régi férfi vagy női bajoknál vissza-
maradtak és elhanyagoltattak : továbbá jó hatásu olyan betegségek-
nél melyek meghüléstől származnak vagy megerőltetéstől ; ilyenek:
a csúz, közvénv, rheuma, hasogatás, osontfájás, nyilamlás, szurás,
szaggatás, gyomordaganat, lép-, máj daganat, hátfájás, félarcfajdal-
mak, fogfájás, torok-, és száj bántalm ak, izombantalom, megmereve-
dett, zsibbadt testrészek, inak és erek gyógyítására, kinyujtására,
fülszaggatés, szemhéj erősítésre. A "Mentő Balzsam" használható
olyan bajoknál, melyek' a gyomort61 és hasbántalmaktól eredtek;
gyomorgörcs, szélgörcs, gyomorégés, étvágytalanság, rossz emésztés,
büzös szájíz, hideglelés, tüzesség, vértódulás, fejfájás, görcsös roha-
mok, epebántalmak, bélbajok. hasfájás, hasgörcs, továbhá szivdobo-
gás, szivszorulás, ijedség, vérzavar. idegesség, migrén, gerincbánta-
lom, sorvadás, köhögés, fulladás, nehéz légzés, asthme, heptika,
tüdőgyulladás, szédülés, ájulás ellen. A "Mentő Balzsam" kitünő
vértisztító hatású is, de nem hashajtó, azért ezt gyöngék, öregek,
ifjak egyaránt használhatják. Altalában véve a "Mentő Balzsam"
az egy olyan háziezer. mely minden bajnál használható és rögtön
segítségére jön a családnak. Bármily bajnál csak egynéhány csepp
veendő cukorra vagy vizre; külsöleg pedig a test bármelyik részét
csak egyszerüen bekenjük és a baj végkég elmulik. Egyszóval a
"Mentő Balzsam" védőangyala minden családnak, azért ennek min-
den házban készenlétben kell állani; hogy szükség esetén elővehes-
sük. A valódi "Mentő Balzsam ' üvegje 2 korona. Postán legkevesebb
három nagy üveggel küldetik 6 koronáért - utasítással. A valódi
"Mentő Balzsam" sehol sem kapható és sehol sem rendelhető meg,
csak a központi főraktárban :

"rörö~ József,
Budapest, Király-utca 12. szám.

megrendelés lorduló postával szállíttatik utánvéttel az egész országba.

"Itt látjuk, bogy. csal:1dfő haldoklik.
családja sir és Istentöl vár aegedelmet,
Ebben III pillanatban kopogtat István

'tazda..

Il.átjnk,.a mint István gazda beaeéll,
,bogy .•..Ulent6 Bal1.~amll6 az egyedült re-
t.ménYiég. mert ~ is ettől öregedett meg,

lpedig mir .b.á.romazor vártAk hnh\lát.

1Atható, bogy a'li írni tndd fiúnak d ik-
dlja István gazda, bogy: Tessék kül.
.peDi 8 üveg valódi .••Ment() Balzsam .•..ot

posWordultával, ntán-vétte1.

tEz ,. ro.'z mntat'a. llOIrV" .••MenM nat-
~R4m" meg)Ott; Ielesége bead néhány
~seppot a betegnek, mialatt leánya. ft..~',6.teltré87.eJ,et dörzsöli. A beteg már

1to:: •. d jnvnlni.

:'.• látjuk, :J. WILt a. volt beteg meg-

-11li 25 éves jubileumát, és e feletti örö-
mében meghívja. Ivtvén ga.zdát, a ki
kommendalta neki a .;~Ientőbalzsa.m-·
ot, melyböl 25 év óta mindennap be-

"'"esz nehány cseppet es Ro Iegegéezaége-
.•ebb ember lett belőle-

Minden

Ealzsa:rn_



Az iskolában. A belga király.
Az elemi iskolában hittant magyaráz a tanító. A . . . " •. ~. .

bibliából adja elő ékes szóval hogy milyen hősiesen ~ vilag .f?lyasat beszehk. meg Ma~marosban .. Mi-
győzte le Dávid Góliáthot. ' u~an ~egha?ytak-vetettek mindent ~ kmcses atyafiak,

Megszólal a magyarázat végeztével egy kis fiú: I vegr~ IS JaJt?lesz . Hecs .a belga allapotokon meg-
_ Tanító bácsi, és ezért milyen vitézségi érmet botrank?zya l"y kiált fel.. •

kapott Dávid? ElsőosztáJyut vaO")' másodosztályut ? - Megls halla.tl~n, m~l)'en egy tehetsegte~en e~-
'" ber ez a belga király: mindent el hagy venni maga-

tóI, míkor ráirathatná a feleségére!

Evangélikus egyházi tiszti névtar.
! Budapest,
iDeák-tér 4,

Egyetemes felügyelő: br. Prónay Dezső, 1. Acsa
és Budapest, egyházi elnök: dr. Baltik Frigyes püs-
pök, Ba lassagvarrnat, egyházi főjegyző: Hándel
Vilmos Selmeczbánya, világi főjegyző: dr. Szelényi
Aladár Budapest, egyházi aljegyzők: Bancsó Antal
Sopron és Revész János Nagybánya, oil, aljegyzők:
dr. Lehoczky Antal Monor és dr. Györy István Bu-
dapest, ügyész: dr. Sztehlo Kornél Budapest, pénz-
tárnok: Bendl Henrik Budapest, Deák-tér 4, levél-
tárnok: Góbi Imre Budapest.

Udvariasan.
Kórházban betegeket látogat egy grófné.

Nagyon szenved? - kérdezi az egyik beteget
Nem én.
Hát akkor miért nyöszörög?
Tetszik tudni az ilyen öregebb népfölkelő

nyűgösebb már, nehezebben birja a viszontagságot.
- Hány éves?
- Harminchét. .
- Ejnye, ejnye mosolyog a méltóságos asszony

- az is valami. Nézzen meg engem, én már har-
mincnyolc is elmúltarn.

- Meg is látszik a nagyságán, - feleli komo-
Iyan a vén csont és a fal felé fordul.

Az útlevél.
.. Nagy a lelkesedés ajászkun bakák kaszárnyájában.
Osszeállították már a századot, amely holnap indul a
harctérre. Mennek is a fiúk a raktárba, hogy át-
vegyék az ő száznegyven darab töltényüket.

Kérdi az egyiktől akomája:
- Mit csináltál a raktárban, testvér?
- Utlevelet váltoltam a taljánoknak, - feieli

begyesen a kun fiú.

Egyetemes központi korrnánv.

Egyet. nyugdíjintézeti bizottság.
Elnökség: Dr. Baltik Frigyes püspök és br. Prónay

Dezső egyet. felligyelő. -Taqjai : Sztehlo Kornél,
Kaczián János, Beniczkv Árpád, Raab Károly, dr.
OsUfy l.ajos, a dunántúli lelkésztag helye üres, Szent-

, iványi Árpád, Gedulv Henrik, ügyvivő Gylirky Pál esp.
'.Rimaszombat.

Egyetemes gyámintézet.
Egyházi elnök: Bognár Endre lovászpatonai Iej"

kész,_ világi elnök: dr. Báró Láng Lajos egyet. tanár
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B) osztálynak kiképzése.
B) osztályú népfölkelőket oktat egy sebesült őr-

mester. Az öreg fiúk szorgalmasan tanulják az őr-
mester úr ajakáról ömlő tudományt. Az őrmester
megkérdezi az egyik szorgalmas tanítványt: I

- ~s mondd, fiam,"mit cselekszel, ha őrségen vagy
és a p,y.skaportoronyba belecsap egy bomba?

- Őrmester úrnak alássan jelentem; a levegőbe
röpülök. vágja ki komoly arccal a tanulékony
rekruta.

A hadisegély.
Egy asszonyka állít be a külvárosi divatárus boltba

és vásárol mindent, ami szép, jó és drága. A boltos
tréfásan rászól: \

- Ej, ej asszonyka, ae jól megy a dolga.
- Dehogy megy, dehogy megy. Nincs nekem

szerencsém. Az uram nem katona.
- Hát aztán? "
- Ezeket a hugom megbizásából neki veszem. O

szerenesés asszony. Neki van pénze, az ő ura katona,
ő hadisegélyt kap. .

pénztárnok: Bendl Henrik Budapest,
jegyző: Bándy Endre lévai lelkész.

Luthe rtársasáq.

Elnökség: Scholtz Gusztáv püspök Budapest 1.,
Verböczy-utca 28.· és dr. Ostroluczky Miklós. Tit-
kár: Majba Vilmos Budapest, pénztáros: Bendl Hen-
rik, Budapest IV., Deáktér 4. sz.

Ág. h. ev. országos misszió-egyesület.

Elnökség: Scholtz ödön esp. Ágfalva, Steltzer
Endre vár. tanácsos Pozsony. J egyzői állás üres.
Pénztárnok: Broschko G. A. lelkész Budapest IV".
Deáktér 4., 1.

Bányai egyházkerület.
,

Püspök: Scholtz Gusztáv Budapest 1., Verbőczy-
utca 28, lelügyelő: Zsigmondy Jenő Budapest, püs-
pöki titkár: Bezegh Sámuel, misszionárius: Varsá-
nyi Mátyás.
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1. Arad-békési esp.: Csepregi György b.-csabai
lelk., felügyelő: báró Solymossy Lászlő Apatelek.

2. Bács-szerémi esp.: Wagner Gusztáv Adolf uj-
verbászi lelk., alesperes: Dedinszky János glozsáni
lelk., felügyelő: dr. LelbachLászló, másodfelügyelő:
Kiss Gyula.

3. Bánáti esp.: Doleschall Lajos lajosfalvi lelk.,
. Jelügyelő: br. Ambrózy Andor.

4. Békési esp.: Keviczky László kondorosi lelk.,
felügyelő: Haviár Dániel Szarvas.

5. Budapesti esp.: Kaczián János budapesti lelk.,
felügyelő: Zólyomi dr. Wagner Géza Budapest.

6. Csanád-csangrádi esp.: Petrovics Soma szentesi
lelk., felügyelő: Hász Antal Magyarbánhegyes.

7.Pestmegyei esp.: Sárkány Béla kecskeméti lelk.,
al esperes: Kruttschnitt Antal soltvadkerti lelk.,
felügyelő: Földváry Elemér Péteri, másodfelügyelő:
lvánka Pál.

8. Turóczi esp.: Hodzsa János szucsányi lelk.,
alesperes: Skrovina Ottó turóczszentinártoni lelk.,
felügyelő: Vanovics János Turóczszentmárton.

9. Zólyomi esp.: Bakay Péter nagyócsai lelk.,
alesperes: Vitális Gyula tótpelsőczi lelk., felügyelő:
Csipkay Károly kir. közig. ítélőbiró Budapest.

10. Horvát-szlavon 'egyházmegyei esperes: Abaffy
Miklós neudorfi lelk., felügyelő: Kettenbach An-
drás.

Dunántúli egyházkerület.

Dunáninneni egyházkerület.

nagyszombati lelk., felügyelő: Lenhardt Károly
Modor.

9. Trencséni esp.: Krízsán Zsigmond trencséni
lelk., felügyelő: dr. Stúr Károly, ügyvéd Trencsén.

Püspök: D. Baltik Frigyes, a vaskorona-rend lo-
vagja. balassagyarmatí lelk., felügyelő: Beniczky
Árpád földbirtokos, lakik Lázi-puszta (Losoncz
mellett), püspöki titkár: Baltik Pál, püspöki másod-
lelkész: Kardos Gyula, missziói lelkész: Kirchner
Rezső, fője~yzők: Handel Vilmos nagyhonti esp.,
selmeczbányai lelk., SziklaiOttó ügyv., Pozsonyban,
jegyzők: Schleiffer Károly lelk., Biszkup Béla lelk.,
dr. Trsztyénszky Ferenc, Laszkáry Gyula, főügyész:
dr. Trsztyénszky Ferenc pozsonyi ügyvéd, alügyész: Püspök: Geduly Henrik nyiregyházai lelk., fel-
dr. Petrovits Rudolf bgyarmati ügyvéd, főszám- ügyelő: Szentiványi Árpád országgy. képv. Sajó-
vevő: Kalenda János, lakik Nagyszombat, ellenőr: gömör [Gömörrnegye 1. főjegyzők: Korbély Géza
Steltzer Endre Pozsony, leoéliáros: He. dr. Schmidt eperjesi lelk., világi: dr. Zelenka Lajos kir. tábla-
K. Jenő esperes, pénztáros: Kesztler Tivadar Po- biró Budapest, jegyzők: Kemény Lajos osgyán!
zsony, könyvelő: Wichmann Adolf. lelk., Domján Elek sátoraljaujhelyi lelk., gömöri

1. Barsi esp.: Raab Károly kir. tanácsos, kőrmőcz- Szentiványi József Beje és dr. Mikler Károly jog-
bányai lelk., felügyelő: Bodó János Aranyosmarót. akadémiai dekán Eperjes, egyházkerületi pénztáros:

2. Fehérkomáromi esp.: Jánossy Lajos komáromi Bányai Béla Nyíregyháza, pénztári ellenőr: Ober-
lelk., felügyelő: lándori dr. Kéler Zoltán Budapest. Iander Zsigmond, levéltáros, irodavezető: Hronyecz

3. Mosoni esp.: Wenk Károly lelk., felügyelő: Le- József Nyíregyháza, számvevő: Materny Lajos deb-
poss a Dániel Magyaróvár. ireczeni lelkész.

4. Nagyhonti esp: Handel Vilmos selmeczbányai 1. Arvai esp.: Novák Pál alsókubini lelk., . fel-
lelk., alesp : Krupecz István hontudvarnoki lelk., ügyelő: Lehotzky Miklós árvaszéki elnök, Lestine.
felügyelő: Ivánka István .Iőispán Palást [Hontm.], 2. Brassámegyei magyar esp.: Bohus Pál apáczai

5. Nyitrai esp.: Szekerka Pál lubokai lelk., fel- lelk., felügyelő: dr. Molnár Viktor nyug. államtit-
ügyelő: dr. Simkó Lajos Szenicz. kár Budapest.

6. Nógrádi esp.: Frenyó Gyula nógrádszentpéteri 3. Gömöri esp.: Terray Gyula rozsnyói lelk., al-
lelk., alesperes: Kiss István sámsonházai lelk., esperesek: Bartholomaeidesz László lelk. Csetnek
felügyelő: Okolicsányi Gyula, másodfelügyelő: és Hoznek Lajos lelk, Nagyrőcze, felügyelő: Kubi-
Rákóczy István. nyi Géza birtokos, főispán, Rimaszombat.

7. Pozsonyvárosi esp.: dr. Schmidt K. J. pozsonyi 4. Hegyaljai esp.: Turótzy Pál ózdi lelk., alesp.:
lelk., alesperes: Pröhle Henrik pozsonyi lelk., fel- Jungmann Géza arnóti lelk., felügyelő: Radvány .,.
ügyelő: dr. báró Láng Lajos Budapest, esp., másod- István kir, tanácsos Miskolez.
felügyelő: dr. Samarjay Emil Pozsony. 5. Kishonti esp.: Gyürky Pál rimaszombati lelk.,

8. Pozsonymegyei esp.: Schönviszner Kálmán felügyelő: Medveczky Sándor kir. közjegyző Rima-
pozsony-szentgvörgyí lelk., alesperes: FarkasGeyza szombat.

Püspök: Gyurátz Ferenc pápai lelk., felügyelő:
dr. Berzsenyi Jenő Kemenessömjén [Vasm.), püs-
pöki titkár: Baldauf Gusztáv, evang. missz. lelk.,
Pápa, egyházher. főszámvevő: Szabó Kálmán He.
tanár Sopron, alszámvevő: Ihász Ferenc, tan. ké- .
pezdei tanár, pénztáros: Weisz Kornél Sopron,
levéltáros: Bothár Dániel főgimn. tanár Sopron.

1. Felsősoproni esp.: Scholtz ődön ágfalvi lelk.,
felügyelő: dr. Démy Lajos Sopron.

2. Alsósoproni esp.: Farkas Mihály nagygeresdi
lelk., felügyelő: dr. Ajkay Béla Répczelak Vasm.],

3. Felsővasi főesp.: Beyer Teofil kősz egi lelk.,
alesperes: Rájter János kukméri lelk., felügyelő:
Hrabovszky István kir. közj egyző F elsőeőr.

4. Közép vasi. esp.: Kund Sámuel répczelaki lelk.;
felügyelő: dr. Lászlo Kálmán, ügyvéd Szombathely.

5. Kemenesaljai esp: Vargha Gyula, vönöczki
lelk., felügyelő: dr. Ostífy Lajos, orsz. képv., Ostíi-
asszonyfa.

6. Veszprémmegyei esp.: Takács Elek homokbö-
dögeí lelk., felügyelő: -

7. Győrmegyei esp.: Horváth Sámuel téti lelk.,
felügyelő: Barcza Géza ügyvéd, Tét.

8. Zalai esp.: Magyari Miklós kapolcsi lelk., fel-
ügyelő: Csemez Elek,földbirtokos Köveskálla.

9. Somogyi esp.: Németh Pál véseilelk., felügyelő:
Berzsenyi Sándor Nikla.

10. Tolna-baranyai főesp.: Horváth Sándor paksí
lelk., alesperes: Eősze Zsigmond tolnanémedi lelk.,
felügyelő: Mechwarth Ernő földbirtokos, Bclecska.

Tiszai egyházkerület.
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6. Lipiéi esp.: Simkovics János hybbei lelk, lel-
ügyelő: dr. Burián József orvos Rózsahegy.

7. Sáros-zempléni esp.: Korbély Géza eperjesi
lelk, alesp.: Liptai Lajos eperj esi lelk, felügyelő:
Szentivány József birtokos Eper] es.

8. Tátraaljai esp.: Kallath Károly lelk Szepestót-
falu, felügyelő: dr. Lersch Kornél ügyvéd Szepes-
szombat.

9. Tiszavidéki egyházmegyei esp.: Materny Lajos
lelk Debreczen, alesp.: Bortnyik György kölcsei
lelk, felügyelő: dr. Meskó László országgy. képv.
lelk, Nyíregyháza.

10. Szepesi városi esp.: Kübecher Albert leibiczi
lelk., alesp.: Szontagh Sándor lelk. Szepesváralja,
felügyelő: Münnich Kálmán bányatanácsos, Igló.

Henrik Ielk., Sellenberk [u. p. Nagyszeben], gond-
nok: Reissenbcrgcr Gusztáv nyug. alispán, országgy.
képviselő Nagyszeben.

3. A brassói egyházmegyében esp.: Reichart Já-
nos lelk. Höltövény, gondnok: állás üres.

4. A beszterczei egyházmegyében esp.: Keintzel
György dr. lelk. Besenyő (u. p. Besztercze), gond-
nok: Berger Albert dr. gimn. igazgató Besztercze.

5.. A szászsebesi egyházmegyében esp.: Thullner
Ernő, városi lelk. Szászsebes. gondnok: Krasser
Gusztáv dr. ügyvéd Szászsebes.

6. A segesuári egyházmegyében esp.: Schuller
Mihály lelk. Segesd (u. p. Segesvár], gondnok:
Fielk Henrik, városi tanácsos Segesvár.

7. A selyki egyházmegyében esp.: Müller Márton
lelk. Nagyselyk, gondnok: Binder Vilmos dr., nyug.
kir. ítélőtáblabiró Medgyes. .

8. A sinki egyházmegyében esp.: Brandsch Hen-
rik lelk Báránykút (u. p. Nagysink}, gondnok:
Maurer Mihály dr., járási orvos Nagysink

Püspök: D. dr. Teutsch Frigyes Nagyszeben. 9. A kőhalmi egyházmegyében esp.: Binder Mi-
gondnok: állás üres. hály lelk. Kacza, gondnok: Kasper Mihály, nyug.

1. A medgy esi egyházmegyében esp.: Römer: Ká- takarékpénztári pénztárnok Kőhalom.,
roly lelk Muzsna, gondnok: Schuller Gusztáv Fr i- ' 10. A szászrégeni egyházmegyében esp.: Kinn
gyes, nyug, gimn. igazgató Medgyes. I Gusztáv Frigyes lelk. Dedrád [u, p. Szászrégen],

2. A nagyszebeni egyházmegyében esp.: Müller gondnak: Wermescher Emil dr., ügyvéd Szászrégen.

Az ágo h. evang. országos egvház Ma-
gvarország erdélví részeiben.

50 évi fáradhatatlan tevékenységű orvos Dr. téthetők. A legtöbb nő megtudja becsülni azt a
Halász A. budapesti speciálista, ki páratlan gyógyító hatalmat, melyet szép arca ad neki és ezért örvend
sikerekreJrivatkozhatík és kihez az ország minden 11-Feller-féle "Elsa" arcpomádé is oly nagy köz-
részéből temérdek hála és köszönő levél érkezik. kedveltségnek. Tisztává, rózsássá, bájossá és puhává
Ajánljuk, hogy aki betegsége ellen segitséget még teszi az arcb őrt, eltávolít szeplőt stb. és 2 tégely
nem talált, az forduljon teljes bizalommal ezen ára bérmentve csak fl korona A szépségápolásra
orvostudorhoz, lakik: Budapest, Csengery-utca 24/d, éppoly becses a Feller-féle boraxszappan (8U fillér)
aki biztos segitője, megmentője a beteg emberiség- és a Feller-féle liliom szappan (1 korona), melyek
nek és készséggel válaszol minden levélre. egyidejüleg használtatnak. Pompás hajnövést ered-

ményez a Feller-Iéle hires valódi .Elsa'' 'I'annó-
A sulyos megpróbáltatás, mely a rettenetes china-hajnövesztő pomádé. üdíti és. erősíti a haj-

világháborúval a népekre szakadt.. harcok és nél- talajt, dús és simulékony lesz tőle a hajzat, elhárítja
külözések, sebesülések és betegségek, hiányos a korpaképződést és I. sz. tégelye csak 1 K 60 f.,
táplálkozás és a fütőanyag hiánya sok férfit és nőt II. sz. 3 K. Akit fejfájás, migriin stb. kínoz, hasz-
tett betegeskedővé, kimerültté és gyengévé. Csak nálja a Feller-féle hűsítő, fájdalomcsillapító mígran-
'célszerü táplálkozás utján nyerhetik vissza erejű- vesszőt, mely sokáig eltart és csak 1 koronába
ket, egészségüket és munkakedvüket mindazok, kik kerül. Nagyon kedvelik szemfájás és káprázás stb.
testileg szenvedtek. - Minden sebesültnek. hiányo- ellen az erősítő, gyulladást megszűntető szemvizet,
san tápláltnak, vérszegénynek, sápkórosnak, gyen- melynek 1 korona az ára. Mindezen bevált készít-
gének, betegeskedőnek és különösen gyenge, vézna ményeket valódi minőségben szállítja Feller V.
gyermekek anyáinak ajánlhatjuk a Feller-féle valódi Jenő gyógyszerész Stubica, Vásár-tér 441. sz.
csukamájolajat és a zagóriai köhögésellení mell- (Zágráhrn.}
szörpőt. - Felnőttek és gyermekek egyaránt szí- Könnyelmű emberek is kell, hogy létezzenek,
vesen veszik ezeket. A Feller-Iéle csukamájolaj iz- máskülönben bizonyos okos emberek nem keres-
és szagtalan, gyors felépülést, erősödést, sulygya- hatnének pénzt. Igy például olvastunk már ajánlatot,
rapodást és egészséges étvágyat eredményez, melyben valaki 100 értékes tárgyat jó zsebórával
nélkülözhetetlen erősítőszer különösen görvélyes, együtt 8 koronáért kinál ! A gondolkodó olvasó
gyenge, vérszegény gyermekeknek és felnőtteknek. di h 'A ..
_ Köhögés, rekedtség, mellfájás, váIJszurás, lég- rögtön rámon Ja, ogy az csak pléh lehet. kőny-

nyelmű ellenben beküldi a 8 koronát, megkapja a
zési nehézségek és torokbajok esetében jótékonyan 100 tárgyata jó (?/ órával együtt és persze szintén
hat a nyálkaoldó, fájdalomcsillapitó, [óízű valódi rájön, hogy értéktelen vackokat kapott, csakhogy
zagóriai köhögés elleni mellszörp. - Ezen készít- ő 8 koronáért vásárolta meg ezt a tapasztalatot,
ményekből Feller V. Jenő gyógyszerész, Stubica mig a gondolkodo olvasó ezt megtakarítja. Vagy
Vásár-tér 441. sz. (Zágrábmegye) fl koronáért küld például egy bazár, mely többek között harisnyát,
b~rmentve 2 üveget, meg~endelésnél csupán a ki- fözőkanalat, nadrágot stb. kinál, egyik hirdetésében
vant szert kell meg~evezm. büszkén nevezi magát "óraháznak" és olcsó órákat

Hozzátok szólunk, ti nők és férfiak. Ha haj-I ajánl. A gondolkodó olvasó ismét kimondja szen-
hullásban és bőrtisztátlanságokban szenvedtek, úgy tenciáját, hogy hát a bazáros ugyan nem sokat ért-
tudjátok meg, hogy ezen bajok könnyen megszün- het az órához, szétküldés előtt aligha olajozza,
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tisztítja és szabályozza az .órákat, miként a tanult
óramúves teszi. A könnyelmű azonban meghozatja
az' ilyen rossz bazár-órát és csak miután kiadta
pénzét, jön reá, hogy voltakép alaposan becsapó-
dott. Aki igazán [ó órát akar venni, közvetlenül
fordul a régi hirneves Suttner H. cég, Laibach
614. sz. óragyárahoz és meghozatja ingyen és 'bér-
mentve a nagy képes árjegyzéket órákról, láncok-
ról és ékszerekről. Ezt az érdekes árjegyzéket min-
denkinek meg kell néznie, aki kártói és boszuság-
tól meg akar kiméltetni.
~;,Tévedni emberi dolog" mondja a példabeszéd-

Tévedni azonban egyuttal káros is, ha az egészség-
ről van szó. Ezért ajánljuk olvasóínknak, pogy mí-
kor valódi Feller-féle "Elsafluidot .. akarnak hozatni,
jól jegyezzék meg maguknak a ..Feller;" és .Eísa"
neveket, mert csak a valódi .Elsaíluídot ajánlja
több mint 100.000 köszönölevél és szamos orvos
is, Hajnos igen sok az értéktelen utánzat unirit
Lüísafluíd, Stelcafluid, Világfluid, Universalfluídj
továbbá elíkszír, balzsam, szeszfélék stb., melyek
hasonló elnevezések alatt kínáltatnak, sok esetben
"ingyen" is, pedig a végeredményben mégis csak
meg kell őket fizetni. Az igazi jő "Elsafluidot"
azonban semmi sem tudja pótolni. A valódit ren-
deljük közvetlenül Feller V. Jenő gyógyszerésznél,
Stubica, Vásár-tér 441. sz. (Zágrábrnegye) és pedig
12 üveget bérmentve 6 koronáért. Epugy nem lehet
holmi utánzattal pótolni a Feller-féle hashajtó Re-
barbara "Elsa-pilulákat", melyekből 6 doboz bér-
mentve 4 K 40 f.

Rossz barát és rossz óra sokban hasonlít egy-
máshoz. Megbizhatatlanok és cserben hagynak
akkor, míkor a legjobban kellenének. Nagyon sok
ember okult már a saját kárán és óvakodik a hamis
barátoktól. sajnos a rossz órák már rendkivül el
vannak terjedve és sok boszuságot, kárt és mulasz-
tást okoznak. Jó megbizható, pontos járásu órákat
szállít a közismert Suttner H. cég, Laibach 614. sz.,
melynek saját óragyára van a Svájcban, tehát kőz-
vetítőí haszon nélkül a legolcsóbb gyári árak mel-
lett szállíthat. Minden olvasónk kivánatra ingyen
és bérmentve kapja a Suttner cégtől annak nagy
képes, rendkivül érdekes disz-árjegyzékét, melyben
utasítások is vannak arra nézve, hogy mily módon
lehet ingyen jutni arany óra birtokába.
-Nyomor és szenvedés! Rettenetes két szó ez,

mert a legrosszabbnak, a betegségnek jár a nyo-
mában. A csúzos és köszvényes bántalomnál nin-
csen nagyobb szenvedés, a szúrás,szaggatás,haso-
gatás, nyílalás, derék- és hátfájás. rheuma, csont-
fájdalmak "agy megfagyott testrészek elkeserítik
az ember életét. Isten áldása tehát a Kriegner-féle
Reparator, mely a csúz és köszvény, valamint az
elébb felsorolt fájdalmak legbiztosabb gyógyitószere.
Evtízedek óta páratlan sikerrel használják és való-
ban jót cselekszik az, aki ezt a kipróbált szert
ajánlja. Egy kis üveget 1 K 10 fillérért, nagy üveget
2 K 30 fillérért küld az egyedüli készítő Kriegner-
gyógyszertár, Budapest, Calvin tér. Postán. bérmentve
5kis üveg 5 K 50 f.-ér vagy 3 nagy üveg 6K 90 f.-ért.
_A Thierry-féle balzsamot és centifolia-szivó és

tisztító tapaszt lelkiismeretlen hamisítók sokféleké-
pen utánozzák és különféle utakon rákényszerítik a
közönségre. Ezektől a hamisítóktól nyomatékosan

~IS::z;:s.::ZlIS::Z::S::ZJlS:Z::S:ZlGG!S!Z!S:ZJ. .' ..,

~
.Függönyöket

~és ruhákat,
a leggondosabban tisztítunk, esetleg

~:

kijavítublblk.Vidléki ~egbizásokat a leg-
gyorsa an te jesitünk, Mérsékel! arak 1

Habada H. függönytisztító-intézeta
~ (Vorhang-Putzerei H. Habada.) ~
~ Wien, XVL, Römergasse Nr. 21. ~

bE:Z!SJ~IS'~~::;~;::~:I~~;.s.z.Sq~.J}• •óvjuk a közönséget. Gyógyító hatása csak. azon
Thierry-féle Balzsamnak van, mely el van látva
azzal a védőjeggyel, mit a megfelelő hirdetésünk

.közöl. Aki ilyet rendel, az csodálattal tapasztalja
a gyógyító hatást.

Alig van az országban család, ahol a Dr. Vértes-
féle Sósborszeszt és a Vértes-féle jól bevált házi-
szerelcet ne ismernék és ne használnák. Ha ön
ezen kevesek közé tartoznék, úgy csak tessék a
szöveg között s a rendes hirdetési részben talál-
ható országszerte előnyösen ismert hires lugosi
hirdetéseket e Naptárban felkeresni. átolvasni és
próbát tenni. A megrendelések cime: Vértes Lajos
"Sasgyógyszertára". Lugos 132. szám.

Szeplő ellen legjobb a Margit-krem és Margit-
szappan. Vérszegény és sápkóros lábbadozó betegek-
nek melegen ajánlható a Hehs-féle Vasas chínabor.
Kaphatók Földes Kelemen és Hehs Vilmos gyógy-
szertárában Aradon.

Kellemetlen viszonyok a háborubau gyakran
magukkal hozzák, hbgy a katonáknak néha rendszeres
étkezésüket napokig nélkülözniök kell. Ilyen körül-
mények között a Kaiser-féle mell-karamellák figye-
lemreméltó erősítő és üdiiő szern ek bizonyultak. A
Kaiser-féle gyomorfodormenta karamellálc nemcsak
étvágytalanság, ideges gyomorfájdalmak stb. ellen
diatikus gyógyszer, hanem szomjat és éhséget csilla.
pítő, erősítő hatásánál fogva vadászoknál, hegy-
mászéknál, kerékpározóknál, katonáknál stb. fontos
felszerelési cikkül szolgál: A kis sárga csomagok
amelyekben a Kaiser-féle készítmények - mint portó~
mentes tábori levelek - csapatainkhoz érkeznek kato-
náinknál már gyakori jelenség. ' ,

Ősrégi gyárt.mány a Moró Ferenc-féle gyomor-
erősítőbalzsam (ezelőtt Kriegler-balzsamnak nevezve)
a legjobb eredménnyel használják emészté si zava-
roknál, igy étvágytalanság, felfuvódás, gyomor-
gyöngeség, stb. ellen, nemkülönben kitünő mint
gyöngén ható hashajtó szer is. Kapható Moró Ferenc
gyógyszerésznél Hottenmann Stájerország. 1 tucat
ára postadijjal és csomagolással együtt 3 korona
92 fillér.

Akik börviszket~gségben szenvednek, ne mul~sszák
el a kitünően bevált Erényi-féle Ichtiol-Salieilt hasz-
nálni. Bővebbet erről a nagyszerű háziszerről e nap-
tár hirdetési részébell -talál az olvasó, kinek itt
külön is figyelmébe ajánljuk az ott elmondottakat



~"""""""""""".I"""""""~Hajtó
No··vény-Iabdac8ok, Vértes-félék, székrekedés és

eldugulás ellen II legbiztosabb hashajtószer,
mely 'ilért'lztitó kurára is igen alkalma. és ezé»t kUlönösen
nőknek rendellen&eségelk megszzüntetésére fellette fontos. Egy

nagy doboz 2 korona 50 fillér franko. ,

Pa'nllikaférerrfeiestöl- glors_an és bizt~sanII ~:J "" távozik a testboi a
~,,,'~I,,Öli, ,J;;"t.;?, •. ~<.ji,!!i'"W;;""""'I@. g" o;;,,,Gi•. I;;",li.,w;;".IOil' G;j, ,'1', V értes-féle Cu-O-
" lab<lacsok használata! által. mely

egyszerű és ártalmatlan.

Ko··ho··ge- 5 rekedtség, mell- és torokfá)dalmak,
, , nátha, szamárhurut és a légzóazervtk

huruti~inal nélkülözhetetlen mint kitünő nyálkaoldó, köhögés-
caíllapító, egyszersmind gyomererösítö és ét.vágygerjesztő
háziszer a báuáti növéuytea. 1 doboz 1 korpna 65 fillér,
5 doboz 6 korona. franko. Gyermekek is szívesen veszik.

Miről ismerjük
meg a szalag-giliszta jelenlétét!

ArróL ho"'yla betegnek különböző bajai támad-
nak u. m~: bél- és gyomorgörcsök, hányás, nyo-
más' a testben valamint oly érzés, mintha egy
g-omolyag ,fel'szállan~ a to~o~~, s~?le~ és ,az
alsótest összeszorulasa, szédülés, aJulas, ver-
szegénysé!!, étvág-ytalanság" felváltva, mohó ét-
vágygyal, bágyadság és kedvtelenseg a mun-
kához túlságos nyálkaképződés, savanyu fel-
böfögés, szuró fájdalmak a mellben, búskomor-
ság, stb.; mint külső, tünet~k még fele~!íten-
dők: szemek körül kek karika, a szarubornek
különös fehérsége, halvány arc, bevonj; nyelv,
elsoványodás, duzzadt test, stb. Megrendelésnél
a kor felemlítése kéretik. Egy doboz euo-

labdacs 7 korona 50 fillér franko.

és erőteljes sza-
káll leggyorsab-
ban a Dr. Heuffel-
féle hajnővesztő

pomádéval
nyerhető. Még 16
éves ifjak is gyö-
nyörü bajusz és
dus szakállra tehet-
nek szert. Fél adag
3 korona 15 fillér
franko, egész adag

4 korona 65 fillér franko.
I

Hogyan lettem szépl
. Én csunyá voltam!" Igy kezdte elbeszélé- I ták, hogy én v!lgyok hét vármegyének a leg-

sét egy fiatal hölgy, a kinek arcképe itt lát- szebb leánya. Es így el is nyertem választot-
ható. ,Miután sok szépítőszerrel tam szer.elmét, ki oltárhoz is veze-
hiába p~obálkoztam és már közel tett. Társnőimnek, kik még nem ki-
álltam a kétségbeE'séshez, egy ba- sérelték meg e csodás szert, a leg-
rátnőm tanácsára 4 doboz "Helin"·t melegebben ajánlhatcm, hogy ha va-
rendeltem magamnak, melyet az- lamí tisztátalanság csufitja el arcu-
tán utasítás szerint használtam. Már kat, ha gyönyörü üde szint akarnak
néhány nap múlva kellemesen meg-: kapni s azt megőrizni, hozassanak
lepve észrevettem, hogy az arcomat néhány doboz "Helint"-t a főraktár~
elékteJenítő tisztátalanságok hallvá- ból: Vértes és Tsa, LU~08 273. sz. 4
nyultak, ritkultak. néhány hét után doboz "H~lin" vagy 2 doboz "extra
pedig teljesen eltüntek, úgy, hogy Helin" használati utasítással, cs0-

arcom szép sima lett, tiszta és üde, magolás sal, bérmentesítve 6.K. Négy
arcszinem rózsás és habos, kezeim doboznál kevesebbet nem lehet kül-
arisztokratikus fehérséget és finom- deni, mert a csomagolás és posta-
ságot nyertek, úgy hogy ismerő- költségek drágák. 1 darab Hélin-
seim kik hosszú ideje nem láttak, szappan 1 korona ; 1 doboz Helin-
alig 'ismertek rám. A ~int ed~ig az . . . pud~r 1 korona 40 f!llér'

A
- 2 tel-

utolsó voltam,. mO,st ~~~ele.n ,~n l~ttem a ken yez· I Jes g?rmtura (t. 1. 2-2 darab !'lelm-creme, -szap-
tetett kedveneök es rovld Ido mulva azt mond- pan es -puder) 7 korona 80 fillér franko.

5zörEltávolító SZEr, Sziciliai hajifjitó
nem tartalmaz ártalmas szereket, nem technikai festőszer,
hanem a legegyszerübb mődon, naponta csak egyszeri

I használása által, adja vissza az ősz hajnak eredeti
sztriér, a nélkül, hogy a bőrön vagy a fehérneműn pe-
csétet hagyna hátra vagy a haj mosásánál szint hagyna. 2
üveg 4,3 üveg 12 K előleges beküldésénél bérmentve kül-
detik, Megrendelésnél kéretik a haj eredeti színét fölemlíteni.

Egyedül kaphat6k :

Vértes Laios Sas-gyógytárából, Lugos 132 •

Vértes gyógysz.-féle tel-
jesen ártalmatlan szer a
szőr eltávolítására oly he-
lyekről, hol az alkalmat-
lan. Egy doboz ára négy
korona 25 fillér franko.

.•••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••
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: HEGED'O, TAROGATÓ, HAÁMONIKA, HARMÓNIUM:+ •
: vagy bármely más hangszer vásárlása előtt a saját :
: érdekében ne mulassza el a legujabb ábrákkal el- ,.:
+' :-:'látott árjegyzéket bekérní, melyet ingyen küld i-: ' +!AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB, HANGSZERGYARA!
• -,-++ speciálls vonós, és fuvós hangszerekben. valamint ajánlja +. ~+ legjobb minöségü húrjait és hangszerek alkatrészeit............ +
+ +

ISTOW ASSER J. !
+ cs. és kir. udvar! szállító a (jav.) Rl1kóczi fárogató Ieltalalö]u. •

: 'BUDAPEST II.,· LÁNCHID-U. 5. sz. :i A cég 1710~ikévben alapiftatott. :'
: Harmón~umokban legnagyobb raktár. Harmoni,kák erős acél Iiangokkal. P~~ ,,: '

'" - - Tárogatók eredeti találmányaim, csak egyedül nálam .kaphatók. '- - '"" ", '"> ,,' •. e- •

:+•••++••• +.++++++++++ •• +••++••++.++ ••++.++.+++++ •••++++ •••++++.:
• Mindennek megjön a maga ideje. Már kitalálták \ 1 korona 50 fillérért, az egyedül készítő Erényi
ast if" hogy mi módon lehet az életet meghosszab- Béla gyógyszerésetöl, Budapest, Károly-körut 5, tI~1j
bítani, hogyan szokták a kínos fájdalmat rögtön Jól és olcsón csakis az. vásárolhat, ki szük~-
és véglegesen megszüntetni. Ennek a magyar gyárt- letét Wágner a "Hangszer-király"-nál e szakma
mánynak köszönheti a falu apraja-nagyja életét, legiemertebb és legmegbizhatöbb cégénél fedezi
pgészségét és 'munkakedvét, Azért" el ne mulassza (Budapest, JÓzsef.~körut 15.). A Wagner cég reklám-
égy 'magyar család sem a Mento-balzsam beszer- cikkei a' következők: Kuruez tárogató, kitünő hangú,
zését, -rnert ez magyar is, hasznos is, olcsó is, A billéntyükkel csak 20 kor. Magyar citera, diótából
valódi "Mentő-balzsam" csak a központi főraktárból: 9 kor, ~rjegyzék ingyen. vvás: Fig-yeljen jól a
Török József, Budapest, Király-utca 12. szám, ren- pontos címre.
delhető meg. (Olvasd hirdetések között bővebben.) Tüdőbetegek figyelmébe! A.szegény betegek meg-
:' J6 sok pénzt takarít meg évenkint, ha minden tévesztésére és kárára napról-napra akadnak lelkiis~
bevásárlás elő~t végignézi árjegyzékemnek minden- meretJen emberek, kik utánozzák régi jó hirnévnek
iéle arany és _ezüst zsebórát, láncot, doublé és nickel örvendő Basttllo feuyössírupomat meszsavval és
ékszert, fali-, ébresztő-, álló- és éves-órát ábrÍlzoló hasonló hangzásu név alatt értéktelen szereket ké-
5000 képét. Attekintés után ,meg fog győződni, hogy szitenek és árusitanak. Miért is mindenkit saját ér-
tényleg sok pénzt takarít meg, ha ebbeli szükség- dekében figyelmeztetek, hogy jó eredményt csakis a
Íeteit közvetlenül Böhnel Miksának óra- ésarany- valódi Bastttío fenJöszÍI'ujjtól mészsavval várhat.
cikkek elsőrendű bécsi kiviteli házában (Wien, IV., - Valódian kapható a készitőnél, Hoffenreich Ká-
Margarethenstrasse 27/204) szerzi be. roly gyógyszerésznél, Budapest, István-út 8t. Bő-

t korouu 1)0 fülér az ára a ,világszerte míndenütt vebbet a hirdetésben.
a legnagyobb kedveltségnek örvendő Diana szépítő- Friedrich János gyógyszerész Kárpáti labda-
szereknek névszerint a Diana krémnek, a Diana cs ok cimü hirdetésére különösen felhivjuk t. olva-
poudernek és Diana szappannak. Százezren vannak sóink figyelmet, mivel nemcsak a hirdetésben felso-
ma már, -akik nem használnak más szépítőszert, mert r~.lt .~á!,aira~ok, han.e~ a sok más 100 és 100 ilyen
meggyőződtek róla, hogy ezek a legideálisabb koszonolevel tanusítja ezeknek a Kárpáti labda-
szépítőszerek, mert rövid használat után minden- csoknak kitünő elOnyeit, eldugulás, nyálkásodás ét-
kinek keze és arcbőre gyönyörüen fehér és bár- vágyhiány, gyomorbaj, f,elfuvódások, szédülés, f~jfá-

, sonyosan puha lesz, a bőrkiütések és más tisztát- jás, váltóláz, aranyér, bórkiütésok, köszvény vízkór
lanságai a bőrnek eltünnek, Ova intünk miudenkit vesebaj és egyéb betegségekben. ;f&:J ..-i,: ~ ..::..::.-:-~.2
káros és ártalmas utánzatoktói ! Csakis valódi Diana
krémet, Diana szappant és Diana poudert hozasson

.If.,



. Lobor, husvét utá~i hétfőjén, jún. 30., szept. 9.
Ljubesica, jan. 17., febr. 27., József,' Husvét ut.

kedd, Pünk. ut. 5. nap, Sarl-Bt-asszony, júl. 15.,
aug. 6. és 24., szept. 21., nov. 30.

Minolijac, Porciunkula, Szt.-Mihály, 3 nap, előttl
marhavásár.

Mitrovitz, Viz kereszt után, Vineze Eliás próféta,
Havi Boldogasszony.

Moslavina, hustvét utáni vasárnap, kis Boldogasz-
szony 3 nap, előtt marhavasár.

Nasic, márc. 10., jún 13., aug. 15., nov. 30., meg-
előző nap marhavásár.

Novi, jan. 20. . .
Nustár, 3 pünkösdi napon, júl. 26., okt. 30., 8 nap

előtt 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, Gyümölcsoltó-Boldogassz., Ignác, Pünk.,
Eliásés dec. 8., mind ó-naptár szerínt.

Petrínja, Nagypént, Úrnap ut., . Lőríncz, 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. 1&., dec. 21.
.Ravna-Gora, jan. 7, 'okt: 15.
Ruma, bőjt első csüt., Petrus Mihály és Trilun,

mind ó-naptár szerint.
Sameber. febr. 14., máre. 19., nagypéntek, máj. 22.,

júl. 28., aug. 10., dec. 21.
Sziszek, Gyertyaszent. utáni szerdán, Palm: vas. ut.

kedden, máj. 4., áld csüt., júl. 15., aug. 12,
szept. 16., nov. 19. ,

Tábor (Nagy-), jún. 24 .• jún 30.
Teplicz (Varasdm.), Mátyás el. és József el. hétfőn

máj. 1. és 15. Cyrill és Metód. el. ker. fel ma-
gaszt, és Márton elötti héttőn.

Valpo,va, jún. 24., dec. ~.
Varasd (Warasdin), ápr. 24:, jún. 24., Júl. 25., nov'

5, dec. 21.
Velika (Pozsegam.), ápr, 25. .
Verőcze, jan. 7., máj. 1., aug. 2., szept. 21.
Vidovecz, aug, 14., szept. 8. ,
Vocio, márc 25., 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. .

Országos vásárok a mBIIBktartományokban .

Kamenica, máj. 3, jún. 22., ok't. 18.
Kaptol, Péter és Pál.
Károlyváros, máj. 8., jún. 15., júf. 25., szept.' 19.,

dec. 21.,
Kapronca (Kopreínitz), febr: 3., márc. 26., máj. 4,.,

j-úl. 1., okt. 18., dec 7. _
. Körös (Kreutz), jan. 20., Pálm.cvasárnap, máj, 3.,

. pünkösd után kedd, [úniés 21, júl. 18., aug. 2.,

. szept. 14., okt, 18., nov. 11. karácsony előtt.
Kostanica, júl. 26., szept. 20. . .Pőtlás a Magyarországí vásárjegyzékhez.
Rraljevác,' febr. 22., máj. 24.; szept. 20., dec. 20. , .
Krapina, már c 19, máj. 5. és 16, [ún- 27., júl. 16., Arpás, (Sopronm.) júl. 6., október li. -
~g;,.l.a.; szept. 10. és 29.,' nov. 11., dec. 6. Légrád lZaiam.), márc. 12., Szentháromság napját
Ludberg.!...~pr.l_~~., júl. 16., kisasszony, dec. 21. követő hétfőn, aug. 24., nov. 2., dec. 3.

..- Az érdekelteket feikérjük, hogy a vásirok idejének megv~!-
toztatisiról, illetve az ujonnan szervezett vasárokról a szerkeszto-

séget értesiteni sziveskedjenek...... .

Almás, jún. 2., aug. 16., szept, 8.
Allerheiligen (Zágráb mellett), máj. 25., jún. 22.,

nov. 2.

Belovár, mínden hó első hétfőjén, máj. 19., okt. 20
Babskin, Urnap utáni nap, szept, 9.
Biskupec, aug. 16., szept. 9.

o Bistra, júl. 26., szept. 9.
Brood (Szlav.), ó-naptár szerint Gyümölcsoltó-Boldog-

asszony, Szent-Háromság, aug. 2., nov. 25. Nyolc
nap .elött marhavásár.

Bród (Varasdm.), febr. 24., márc., 21., husvét után
hétfő, máj. 25., jún. 13., júl. 12., aug. 24., szep-

: tember 14., nov. 30.
Bukkarí, júl. 18., nov 1. és 30.
Csacsma (Szlavonia), vízk. utáni hétfön, pünk, utáni

kedden, júl. 22., Szt.-Katalín. ut. vasárnap. _
Csepin, Szt-Hároms. és Mihálynap ó-riapt. sz.
Dálja. máj. 5., okt. 30. '
Daruvár. b'őjt 1. vasárnap, pünkösd,
Djakovár, [ari. 23., májv L, júl. 26., okt. 28., marha-'

vásár, jan. 20-22., ápr. 24., júl. 20.; okt 18.
Desenic, ápr, 25., júl. 26.' .
Druje, ápr, 24., pünk. ut. ,kedd, szept. 9.
Dugoszelo. . Nagypént., Urnap ut. vasárn., júl. 26.,

szept. 4. és 29" nov. 13., dec. 4.
Eszék, jan. 20., ápr. 24., júl. ~O., okt. 18.
Glina, máj. 16., szept, 20.
Goríca, Gyertya-sz. bold.-assz. ut. hétfő, Fülöp és

Jakab, máj. 1., Úrnap ut. hétfőn, aug. 10., szep-
temberBt., okt. ló, dec. 14.

Gradiska, lÓJ, 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. Szerit-

János napon.

.Jamnica, Antal jan. 17., husvét és Szent-Hároms.
utáni kedd, Rókus, aug. 16.

Jark, Péter és Pál.
Jaska, jan 7., pünkösdkedd, júl. 2. és 16., dec. 7.
Ireg, Nagybőjt első hetében, jún. 9., aug. 15.,

okt. 14.



napra esik, a következö , ha más napra
esik, a megel. hétfő és kedd, nov. 1.
megel hétfő és keddi napon.

Balatonfüred, (Zalam. , jan. 14 , ápr. 15.,
júl. 11., szept. 11.

Balkány, (Szabolcsm.), ápril. 1. és júl.
1., nov. 1. és dec. 25. napon megél,
kedd orsz. kirakó- és állatvásár.·

Balmazujváros, (Hajdum.), febr. 2., máj.
25., aug. 14 , nov. 19. napokat magá-
ban foglaló hét szerda. Mínden szer-
dán hetivásár állatfelhajtással.

Bán, (Baranyam.), márc. 10., jún. 1.,~~~fJ:29. és dec. 1;. határnap megel.

Bán, (Trencsénm.), Hárornkirály vasár. :
állatvásár jan. 2., kirakóvásár jan. 5.
Sexages. állatvásár febr. 1., kírakó-
vásár febr 7., Szt.-Györgvnapján állat-
vásár ápr. 17., kirakóvásár ápr, 20.•
Szt -háromságnapi: állatvásár máj. 22.,
kirakóvásár máj. 25. Szt.-Jánosi állat-'
vásár jún. 22., kirakövásár jún. 24.
Boldognsazony : állatvásár aua. 14.
kírakövásár aug. 17. Szt.-Mih1Iynapl
állatvásár szept. 25 , kirak óvá sár szept •.
28. Simon és Judásnapi állatvéaár okt.
26., kirakóvásár okt. 28. Luczan állat.
vásár dec. 11., kirakóvásár dec. 14.

Bánok-Sz!.-György. (Zalarn.), ápr. 24., jún.
24" aug. 3., nov. 29.

Bánréve, (Görnörm.), marc. 18. és szept.
6 országos vásárok.

Bar acska, (Bácsrn.), jun. 17., okt. 20.
Ha a határnap vasárnapra esik
vásár következő hétfőn tartatik •

Baranyavár. (Baranyam.) febr. 2., jún.
8., aug 5., nov. ló. napokat maz ába
foglaló hét hétfő. c

Barátfalva, (Va=m ), Husvét kedd. júl 2.,
aug. Nagyboldo/!asszony után nap,
nov. Boldogasszony avatása napján.

Barcs, .(Somogym.), ápr. 1., jún. 24.,
szept. 2., dec. 9.

Bártfa, (Sárosm.), 1. Mátyásnapi vásár:
f~br. 24. magába foglaló hét szerda
kl r'akóv. 2. Józsefnapi vásán : márc,
19. ma"ába foglaló hét szerda kirakóv.
3 Zsófianapi vásár: máj. 15. magába
foglaló hét szerda kirakóv. 4. Ker.
Jánosnapi vásár : jún. 24. magába
foglaló hét szerda kíraköv, 5. Szt.-
Egyed,napi vásár: szept. 1. magába'
foglalo hét szerda kirak 6 6. Terézia-
napi vásár: okt. 15. magába Ioalaló-
hét szerda kirakóv. 7.· Tamá;napi
vásár dec. 21. magába foglaló hét.
szerda kirak6v. E határnap megel. hét
szerda orszri=os állatvásár.

Bát, (Hontm, ), Scptuag előtt csütörtök
baromvásár, utáni hétfő kíraköv .•
vírágvaaárnap Rogaten., aug. Lőrinc,
adv Ill. vasarn. és nov Márton-nap
eíöttí csütör. baromv., a 3 nap utáni
hétfőkön kirak6v.

Báta, ,('l'olnam.), ápr. 9. és okt. ló. ma-
gába foglaló hét hétfőn.

Bátaszék, (Tolnam.), marc. 19, jún. 11;.,
"~ept. 24. és okt. 28. megel. hétfőn.

Báte, (Somogyrn.), márc. 10., máj. 25.•
aug. 29 és okt. 9.

Bá.tka, (Nógrádm.), máj. 20., szept. 29.
Bátorlc.esz, (Esztergornm.), jan. ~5., máj.

4., júl. 2., szept, 14. nov. 11. országos.
vásárok. .

Battonya, (Csanádm.), vírágv. el. 2. hét
Péter- Pált megcl. vasár. és Dömötör-
nap elötti hét.

Battyánd, (Vasm.), júl 10., szept. 10. ha
e napok ünnepre esnek, az utána kö-
vető hétköznapokon, máj. 28. és
nov. 10.

Battyánfalva, (Vasm.), márc, 21;., pünkösd
előtti kedd, júl. 2., aug. 16., okt, 8.

Bavanlste, (Temesm ), máj. 22., okt. 26.
Baszl., (Pozsonyrn.), febr. Dorottyanap

utáni szerda, ápr. husvéti ünnep megél.

D Magyar országon tartani szokott orSZágos vásárok jBgYZÉk8.
Abaujszántó, (Ab.-T.m.), Nagycsüt.,juI.1S,

okt. 4. és dec 6. megel. 1 nap állatv.
Abádszalók, (Szolnckm ) febr. '16., mál·

18., aug. 10., nov. ll-ét megel. vas.
és hétf. .

Abony, (Pestm.), máj. 30., aug. 20., és
nov. 80-át megel. vas. és hétf. orsz.
vásáro

Abrudbánya, 6-nap. szerinti Tódor napon
máj. első hetében, Sat- Mihály elött,
karács. előtt mindég hétfői napon.

AOBa, (Pestm.), ápr, 15 és okt. U.
'Ada, (Bacsm.), rnárc. 19., jún. 15. és okt.

~;-ét megel. vasárn. és hétf.
Ád "d, (Bomogym.), Leat. vas., Nep.

,ános, Urszine vált. és Minds?. napot
. mag. fogl. hét hétf. A vásár 2 nap tart.
Aknasugatag, (Mármarosrn.), ápr. 24. és

okt. 26. napját. mag. fog!. hétfőn és
keddell

'Aleslll (Aradm). ápr. 24., júl. 11., okt.
26.. Ha e nap ünnepre -esik, köv.: ·nap.

Albertl, (Pestm.), máj. 16., júl. lS., nov.
. ő-ét megel. vasárnap és hétfőn.

'_lgyógy, máj. 5., szept, 5., dec. 30.,
rr-ege 1. 2 napon At marhavasár.

A hÓ, (Vasrn.), marc, 19., pünkösd előtti
hétfő .okt. 8., dec. 13.

Allbunár, (Toronrálm.), Ó-napt. szerinti
Pünkösd és ö-napt, sz. Máría menybe-
manetele napján.

Almás, (Bácsm.), febr. 9., máj. 1., szept.
14. és nov, 22. Ha e. n. vasáru. esnek
a követk. hétfőn; ha hétfőn kivül más
napra esnek, a vásár amegel. hétfőn
tartatik.

Alpár, (Pestm.), Virágvas. és okt. 10-ét
megel. vasárnap és hétfő.

Alsóbalog, (Gömörrn.), febr. 3-4., ápr.
5-,;" jún. 8-9 , nov. 12 -16.

AlsÓdiós, (Pozsonyrn.), }'ekete vas. ut.
kedd; a Szenthároms. vas., Egyed és
András napot magában foglaló hét
keddjén.

Alsódomboru, (Zalam.) márc. 19., máj.
lG., júl. 13 .. dec. 9.

Alsókubln, (Arvam. ), febr. Sexag. ·vas.
,! utáni, Virágvasarn. utáni jún. 24 utáni,

, szept 8. utáni és nov. 19 utáni hétf.
Alsólendva, (Zalam.), jan. 25., Míserere

hét esüt., Nagvcsüt., Pünkösd utáni
, hétfő, okt. 28., Karácsony elötti csüt.,

júl. 28 és aug. 28.
Alsöllpnloza. (Arvam.), Pál. ford. Sarl.

b.·assz. nap és Luk. ap. napja után.
hétfőn.

Alsómeozenzét, .( Ab. - 'I'ornam.), Husv.
elötti kedd, szept. 6., júl.~. követő
hétfő és Adven~ első vas. kőv. nap.

Alsónémedi, (Pestm.) ápr. 2.,júl. 4., szept,
. ~... dec. 3. vasárnap és hétfőjén.
Alsonyárasd, (Pozsonym.), ápr., 24., jul.

~6;,1 szept. 8., nov. 25. után eső csüt.
Alsoor, (Vasm.) Husvét után 2. hétfő

aug. 10., nov. 11.
Alsópalojta, (Hontm.) szept. 17., nov. 1.
Alsópáty, (Vasm.), febr. 3 ,máj. 4., szept.
· 4, nov. 4.
Alsóság, (Vasm.), ápr. 4., máj 25., szept.

21., nov. 5. Ha ünnepre esik, követk.
nap.

Alsósebes, (Sárosm.), Nagyp. elötti szer.
Alsove-eezke, (Beregrn.), jan. Vizker ,
~ marc. Elek, :ipr. Szentgyörgy, jun. Pé-

ter és Pál, aug. Mária és okt. Parasz.
keva napot mag. togl. hetek szerda

, és csutört. napján.
An'alfalva, (Torontá1m.), ápr, 1., okt. 10.
Apátfalva, (Csanadm.), ápr. 24., [ul. 26,

szept. 8. és nov. 25. ut. hétf. és kedd
· napon ....
Apatln, (Bácsm.), máj. 16. és okt. 21. Ha

az eng határu. más n. esik, mint vas.
• Y. hétfő, az el. hétfőn tartatik.
Apc,. (Hevesrn.), márc. 19., aug. 1. és
.0"1. 15. meg el. !létfől 'napokon

Aposta]. (Pestm ), jún. 24. és okt. 12.

•.

. megel. vasárnap. -
Araol, (Franyova), (Torontá1m.), máj. 13.,

jul. 13., okt. 30. Ha a határnap nem
esik vasárnapra, a vásár megelőzö
vasárnaoon tartatik.

Ar'ad, Juditta vagy fekete vasárnap
megel. péntek, [un. 29. utáni péntek
és nov. 5-ét megel. péntek-től 4 napi
tartammal és p. a megj. péntek és
szombat kizáról. állatv., vasárn., hétf.
és keddi napokon pedig kirakövásár.
Mínden hélfőn és péntek en hetivásár.

Aranyosmaróth, (Barsm.) a febr 2. na-
pon és a husvéti ünnep megél. hétfö
és kedd, Szt- György napját követö 2.
hét hétfő és keddi napj jún. 29.
megél. hétfő és kedd, júl. 25. köv.
2. hét hétfő és kedd, szept. 29., nov.
1. és dec. 25. megel. hétfő és kedd.
Hétfő barorn-, kedd kirakövásar.

Aranyosmedgyes, (Szatmárm.), Iehérvas,
hetében, nagyhetében .atdozöcsüt., jún.
24., aug. 8., nov. 5. és dec. 24. ma-
gaban foglaló hét kedd, szerda, esüt •
ünnep esetén az előző két napon.

Asszonyfa, (Györm ) máj. 9. és szept. 14.
Aszaló, (Abaujtornam.), márc. 21., jún.

22., dec. 31
Aszód, (Pestrn.), áldozöcsüt., Szt-István

és Szt.-Mártún utáni péntek.
Avasfelsőfalu, (Szatrnárm.), a márc. 19.

megelőző és szept. 8. után köv. hétfő.
Avasujváros, (Szatmárrn.), marc. 1., máj.

1., jún. 12., aug. 15., okt. 26. magába
foglaló hét hétföjén.

Babóesa, (Somogyrn.), márc. 19, Szt.-
Hárornság-vas. utáni hétfő; aug. 2 .,
nov. 30..

Bács, (Bácsm.), márc 10., utáni hétfő;
máj. 21. utáni hétfő, szept. 8. és okt.
26. utáni hétfő.

Bácsföldvár, (Bácsm.), márc 22., máj.
22., ang 21., ha a vásár ünnepre, vagy
vasárnap elótti napra esik, a vásár az
előző hét vasárnap]. tartatik.

Baeskó, (Zernplénm.), jún. 19., szept. 8.
Baaonya, (Zalarn.), 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 va-
sárnapra következö hétfön tartatik.

Bajmóez, (Nyitram.), jan. 7. klrakövásár,
ápr. 17., marhavásár, apr. 24. kirak6-
vásár, Pünkösd, el. kedd marhav.,Pün-
kösd, utáni kedd kirak6vásár, aug. 17
marhav., aug. 24. kirakóvásár, okt. 4.
kirakóv., 8 nappal. előbb állatv., a Viz-
kereszti vásár eJött 8 nappal állatv.,
nov. 4. rnarhav., nov. 11. kirakóv., dec.
30. Marhavasár.

Bajmok, (Bácsm.), máj. 25., aug. 24.,
nov. ll. Ha e határnapok vasárnapra
nem esnek, az elötte való hétf. tart.

Bajna, (Esztergom.), febr. 16., máj" 16.,
aug. 16., nov, 16. magában foglaló he-
teken szerdán és csütört. marha- és
kirakó orsz, vásárok.

Bakabánya, (Hontm ), Septuag. vasárnap
elötti szombaton és hétfön, ápr. 24.
előző napon barorn-, magán a napon
kirakóv., júl. 1. és 2., aug. 31. és szept.
1., dec. 6. el. napon marhav., Miklós
napon kirak6vásár.

Bakonya, (~aranyam.),jún. 10., szept. 29.
Baksa és Gyorfa.(Zalam.), máj. 4., szept.r-s.
Balassagyarmat, (Nögrádm.), jan 6. és

febr. 2. napját megel. hétfő és kedd,
ha hé.tfő v. kedd ünnepre esnék, a
köv. két napon, Leatare vasárnapot
követő hétfő és kedd, máj. 1. megel.
hétfő és kedd. jún. 26., vasárnapra
esik a követő hétfő és kedd, ha
szombatra esik, a megel. hétfő ée
kedd aug. 20. mege!. hétfó és kedd,
ha vasárnapra esnek, az ezt követő
két nap szept. 29. Ha utóbb nap vasár-



szerda, jún a pünkösdi ünnep megél,
szerda, júl. Magdolna u.án, aug. Szt.-
Ágost utan, okt, Ferenc után Katalin
után míndig szerdai napon. Minden
szerdán hetivásár.

Beél, marc. 1., jún. 1., szept. 1. és okt.
1. hetében kedden és szerdán.

Beesehely, (Zalarn.), marc. 1~., máj. 11.,
szept.!., okt. 13.

Béez, (Somogym.), máj. 23 , okt. 4.
Beezkó, iSzt.-Gergely napja, keresztjáró

napok, Péter és Pál, István és Katalin
napja előtt kedden.

Béga·Szt.-György, 8zt.-Gy. elötti jún. 20.,
és 8zt -Mihály utáni vasárnap.

Bék~s, marc. 24., jún. 20., szept. 21.,
vasár. vagy megel. vasárnapon.

Békésesaba, márc. 3., júl. 1., okt. 26.,
dec. 2-ik advent vasár, .

Béla, (Szepesm:), jan. 15-16., ápr.
16 -17., máj. tS-29., júl. 16-17.,
szept. 24--25., nov. 2ó-27., dec.
17-18.

Béla, (Uj-, Szepesrn.), febr. 2., pünkösd
keddjén, nov. 19.

Belényes, (Beled.), é-naptár szerínt
Gyertyaszentelő Boldogasszony. Szt.-
György, Szt.vlflés és Demeter hetében
csütörtök és péntek.

Bellatlnez, jan. 20., febr. 21., ápr. 25.,
.jún. 27., júl. 15., nov. 5.

Béltek, 1. Kraszna-Béltek. -.
Bellus, febr. Máté, ápr. utólsó szerda

marhavásár, a következő csütörtök
kírakóvásár jún. Fülöp Jakab, aug.
"Urszinte változása" , okt. Simon
Juda.

Beodra, máj. 6., szept. 8., nov. 1. vasár-
napon.

Berezei, (Szabolcsm.), febr. 16., jún. 2.,
aug. 24., okt. 15.

Bereozk, 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 hét.,
Mindszent és Lucza nap hetében mín-
dig szerdán .és csütörtökön, szept.
ló-ét mag. fogl. hét szerdáján orsz.
sertésvásár.

Berenas, (Szabolcsm.), júl. 2., dec. 18.
Qerettyóujfalu, ápr. 24, aug. 15., okt.

9-ikét megel. es 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.
Berkl, (Somogym.), Husvét utáni kedd,

jún 27., aug. 10 , szept. 25.
Berethalom, iBirthálm.), ápr. 17., dec. 17.
Berzenaze, Fekete vasárnap utáni hétfőn,

jún. 13., aug. 10., dec. 28,
Berzászka, (Szörénym.), máj. 26-27,

júl. 25-26., okt. ti-7. és nvo. 7-3.
Berzevlaze, Bálint napján Husvét, Pün-

kösd, Bertalan, Mindszent és Karácsony
nap elötti sz erdán, .

Berzo\ a, márc. 21., júl. 6., okt. 26.,
megel. vasár.

Baszteroze, (Besztercenaszódm.), Hamva-
zószerda utáni vasárnap, hétfőn és
kedden orsz. állatvásár, máj. 17-18.,
Bertalan utáni és Katalin előtti szer-
dán. Marhavasár 3 nappal elóbb.

Besztarcze, (Vág), jan. 3-7., ápr.11-15.,
jún. 13-17., aug. 8-12., szept. 19-23.,
nov. 8-12.

Be~zterozebánya, jan. 25-27., máj. 7-8.,
nov. 29--30., dec. 1. és 2.

Bathlen, ápr. 5-6., Pünkösd utáni vasár-
nap és hétfőn, Kisass.zonynap elötti
és Ka talin utáni vasárnap és hétfón.

Bethlen-Szt.-MlkIOs, ápr. 25., szept. 21.,
dec. 13.

Bezdán, marc; 15., júl. 16.,' szept. 29. és
nov. 19. napját megel. hétfőn

Bicske, jan. 25., máj. s., szept. Szt.-Máté.
evangelista, júl. Jakab nap hetében
kedden és szerdán,

Bikszád, (Szatmárm.), júl. 12., aug. 26.,
szept is,

Bllléd, marc, 26 , jún. 15., okt. 8. vasár-
nap, vagy mege!. vasárnap. ,

Bllke, máj. 2u-21., júl. 17-18., aug.
14-15, szept. 20-2l.

BIrkis, jan. 28., apr. 6., görög Pünkösd
utáni vas.

Bittse, (Trencsénm.), Pál fordulása, Fülöp,
Pünkösd, Jakab, Boldogasszony és
Mindszentek utáni hétfőn, előtte csü-
törtökön marhavasár.

Bla,ke, (\. Tápióbicske.)
Bdbró, febr. 6., máj. 1. júl. 24. nov. 6.
Boeskó, (Zeplénm.), jún. 19., szept. 8.
Boldogfalva, (Oralja}, 6-naptár szeríntí

vir ágvas. , sze,t 20.
Bodon, (T.-Aranyosm.), Pünkösd utáni

szerdán.
13odokőváralja, febr. 16., máj. 26 , aug.

t t., nov ll.
Bcdajk, újév után. jún. 29-ike után, Szt.»

Mihály napja utáni hétfőn.
BOdrogkaresztur, febr. 20., [un. 5., aug.

28., nov. "7. Ha e nap ünnepre esnék,
mege\. hétfőn

Bodzasujlak, jan. 18., márc. 24 , júl. 14.,
okt. 17.. dec 21.

Bogdány, márc. 12., jún. 24., okt. 4.,
dec. 6. hetében szerdán.

Bogsánya, (1. Németbogsán).
BOka, (Horvát.), szept. 15. vasár. vagy

a megel. vasárnapon .
Boldogasszony, Gyertaszentelő, Pünkösd

elsö hétfőjén,' Nagyboldogasszony és
Boldogasszony bemutatása első hét-
főjén.

Boleraz. máre. 19., jún. 8., szept. 4.,
dec' 23.

Bolkáes, marc. 18., nov. 9.
Benezhida, Laetare utáni napon, jún. 30.

és okt. 21.
Bonyha, Hamvazó-szerda utáni nap, Pün-

kösd utáni szerda szept. 27-,0.
Bonyhlid, marc. 6., máj. 1., júl 10,

szept. 4 magában foglaló és dec 8.
első héten hétíön és kedden.

Borgóprund, ápr. 14., okt. 30., marhavasar
2 nappal előbb.

Borosjenő, ker. ,"zt.-János napja, Szt,»,
Illés hete és Paraszkeva napja előtti
vasár. ö-napt. szerint.

Borossebes, 8zt.-György hetében, Szt.;
Mihály hetében szerdán, é-naptár
szerint Miklós (dec. ló.) hetében
szerdán,

Borostyánkő, (Vasm.), bőjt 2. hétfőjén,
máj. 3., jún. 10., szept. 14-16,

Borsa, (Kolozsm.), febr. 240., máj. 6-,
okt. 4.

Borzás, április 24.
Bozók,. máj. 5., aug. 30., dec. 11.
Bozovies, (Krassószörénym.), jan., ápr.,

okt. hó l-ső keddjén és a gör.-k"eL
áldozéesüt. első kedden.

BÖ, febr. 6_, máj, 9., aug. 10., okt. 4.
Bögöz, Laetare utáni csütörtök.
Böhönye, marc. 19., jún. Urnap utáni

napon, júl. 20., aug. 21.
Böős, jan. 14., marc, 24., mái. 1., aug.

6., okt. 28. heteiben, csütörtök.
Börsöny, (Pílsen-, Hontm.), jan. 1., jdD.

18, aug. 6., okt. 18.
Bözöd, jún. 2., okt. 3. és dec. 13.
Brád, márc, 20., jón. 2., szept. 29., dec.

16. napja elötti csütörtök-
Brassó, Urnap után, Lukács utáni csütör-

tök, péntek és szombat.
Brezova, Viz kereszt után, Hamvazó-

szerda első hétfőjén, Nagycsütörtök,
Pünkösd, ker. 8zt -János hétfőjén,
István király, Máté és Imre utáni
hétfón. .-

Breznóbánya, Laetare utáni hétfőn,
Pünköd első szerdáján, aug. 16. utáni
hétfőn nov. 30.

Broczkó, jan. Remete Antal, márc. József,
aug. Nagy Boldog-Asszony, nov.
Márton napokat megél, kedden.'

Brulya, marc. 3., okt. 20.
Budapest, balparti rész: (IV -IX kerület)

marc. 2. vasárnapján (József), május
utolsó vasárnapján (Medárd), aug. 3-ik

vasárnapján (János lefej.), nov. t-sö
vasárnapján (Lípöt) kezdődik és tart
14 napig. Az előtte való héten az elő-
vásár tartatik. Jobbparti rész: (I-II.
kerület) Négy országos vásár, a bal-
parti vásárok után egy héttel s egy
hétig tartanak; Ill. kerület febr. 16.,
máj. 25'J aug. 15 , nov. 1. - A marha-
és lóvásárok a vásár második hetében.
vasár. tartatnak. Ezeken kivül 8zt.-
György elötti vasárnapon, valamint
okt első hetében vasárnap, hétfő és
kedden, még további két országos
Ióvásár '

Butka, úgynevezett Pünkösdi vásáro
jún. 2., aug. 28., okt. 4.

Buttyln, (Ternesrn.), ápr. 24, jún. 24 ,
okt. 15. és nov. 30. Ha e határnapokra
róm kath. vagy óhit sátoros ünnep
esik, egy héttel később.

Butlyin (Aradm.), o-naptár Gyertyaszen-
telő, Úrnap, 8zt.-János fej vét és
Karácsony elötti héten; a vásárok a
nevezett napokhoz legközelebb eső
(előző vagy következő) hétfőn tar-
tatnak.

Bur Szt.-György, ápr. 24., aug. lG., Kará-
csony elötti hét keddjén.

Bur-Szt.-MikIÓs, ápr. 5., szept, 21. és
dec. 8. utáni kedden

Buza, jan. H., ápr-. 29., júl. 2í., okt.25.
Buziás, jan. 23., ápr. 24., júl. 25., okt. 1•.
BÜKösd, (Somogvm.), aug. 5, Nv-Bold>

Assz. utáni vasárnap.
Biikösd, (Baranyam.), márc. 25., 8zt.-

Háromság utáni hétfőn, okt, 4.,
nov. ll.

BUsü, feb. 16., ápr. 28., jún. 8., aug.2l.
Ha e napra ünnep esik, a rákövetkező
napon.

Csabrendek, (Zalarn ), jún. hó első hét-
főjén, csonka csütörtökön, aug. 10.,
Lőrinc napján, ha vasárnapra esik, az
ezt követö hétfön.

Csaela, (Trencsénrn.), Virágvasárn. után,
Szt.-Háromság vasár., Bertalán napja
utáni hétfőn dec. 2i.

Csákány, .Somogym.), aug. 15.
Csákány (Va sm.), febr. 25, máj 2., jún.

8., aug 6., szept. 8. és 29., nov. 25.
Csákgorbó, é-naptár szerint, Pünkösd

utáni 8zt.-Mihály napon és Húshagyó
elötti hétfőn és kedden.

Csáko.a (Temesm.), ó-naptár szerinti
nagybőjt közepe, jún. "9., aug. 15.,
é-naptár szerint Szt.vMíhaly pap, uj
naptár szerint 8zt.-Márton nap

Csáktornya, febr. 3., Virágv. utáni hét-
főn, jún. 30., aug. s., okt. 13. nov. 25.

Csákvár, Oculi vasárnap utáni hétfőn,
Rogate vasárnap után és Anna heté-
ben hétfőn és kedden és dec. 6-a
hetében hétfön és kedden.

C8anád (Szerb- és Ném.-), marc. 16.,
jún. 20., okt. 16.. dec. 10. vasárnap
vagyamegel. vasárnap.

Csanád, febr. 14., máj. 7., okt. 16.,
nov. 11.

Csantavér, máj: 1. és szept 24. előtti
héttön.

Csap, marc. Gy.-Oltó-Bold-Assz. napja
előtt szerdán, jún. 8., István király és
Boldo-Assz. fogant. elötti szerdán;
ezenkivül jan 25-e, okt. 18-ika előtti
szerdán marhavasár.

Csatád, márc. 12., máj. 1., okt. 15.
Cséffa, ápr., aug. és dec. hö első csü-

törtökjén.
Csege, (Hajdum.), ápr. 12., julI., szept.

20_ és nov. 15. elötti hétfőn.
Csejthe (Nyitram.), Máté, husvét, Rogate,

László, 8zt.-János lefejezése napján
Orsula, Tamás előtti hetek csütörtökén.
A kirakó vásár elötti napon marhav.

Csenger, jan. 2S.., febr. 24., marc, 19.,
ápr. 24., május áld.-esüt., június Urnap,
túl. 22., aug. 20., szept. 29., okt. 28.,
nov. 19. utáni pénteken és dec. 25.
elötti pénteken.

C8épa, ápr, 12., júl. 12., szept. 5., dec.
'18. vasárnap vagy elöző vasárnap.



Csepl., máj. 20., nov. 11.
Csep.eg, Hamvazószerda utáni csütörtö-

kön, Nagypéntek, Exaudí, jún. 29.,
júl. 22., szept. 29., Karácsony előtti
csütörtökön.

Csermö, Virágvas , Péter-Pál után vasár.
ö-napt, szerínt Demeter nap litáni vas.

Csernátfalu, máj. 4., szept. 20.
Csernek tVas.), máj. 15., [ün, 28 ,nov. 6.
Cseszte (Schattmannsdorf), Oculi vasar.,

febr. 24., jún. 29. .
Csesztreg, jan. 19., máj. 16., aug. 25.,

okt. 31.
Csetnek, Gergely, Orbán, Ilona, Simon

nap hetekben hétfön.
Calkka'Olfalu, Bőjtelő hétfő, jún. 24.,

okt. 16. .
·Csikszereda, Septuagesíma utáni pénte-

ken, Áldozó csütört, utáni napon, júl.
13., szept. 29., megel. 3 napig állatv.

'CSiklovabánya (Kr.-Szörénym.), júl. 2.
Cslk-Szt.-Domokos, marc. 19. és okt. 10.
.Cslk-S'zt.-György, Virágvasárnap utáni hét-

főn, Karácsonyfa elötti hétfőn.
Cslk-Szt,-Márton, máj. 3., nov. 9.
.Cslkszépvlz, jan. 7., ápr, 14., jÚR. 30.,

szept. 9., a megel. napon marhav.
·Csóka (Torontá1m.), Jézus nevenapján,

Quasimodo, Szt.-Háromság napján,
Mária nevenapján szept. 29.

'Csokmány, jan. 8., nov. 13.
·Csokonya, febr. 24., Husvét utáni csütör-

tökön jún. 27., júl. 26., szept. 21.
·Csong.ád, márc. 1., máj. 1., aug. 25.,'

dec: ro-ét 'megél. vasárnap.
'Csorba, jan. Jézus névnap utáni vasár.,

Cantate vasárnap után, júl. és nov.'
első vasarnapja után hétfőn.

Csorna (Sopronm.), jan. ti., Gergely-nap,
Fülöp-Jakab-nap, Szt.-lván, Szt.-Mihály
és Szt.-Márton napján. Ha e .napok
péntek vagy szornbatra esnek, a kö-
vetkezö hétfőn.

Csögle, (Veszprn.), márc. 12., jún. ~3 "
okt. 9.

Csököly, jan. 25., Nv-csüt., aug. 28.,
nov .. 25.

Csúz (Komárornm.), marc. 12. és okt. 15.
hetében hétfőn.

Csurog, márc. 4" jún. 1. és okt, s-at
megel. vasárnapon és hétfön.

Csurgo, Husvét után, Pünkösd után ked-
den, szept. 1.

Csütörtök (Poesonym.), febr. 5., máj. 3"
júl. 3. és okt. 21. hete csütörtök.

Csütörtökhely, Pünkösd utáni kedden,
Simon-Judás elötti vagy utáni kedden.

Czscze, Fekete vasárnap utáni héifön,
Lőrinc nap és Mikl6s nap utáni héttőn.

Czege, febr. 19., máj. 22., okt. 9.
Czegléd, jan. li,., apr. 19., júl. 22., nov.

1. napját megel. vasárnap és hétfőn.
Czernya (Magyar-Nérnet.). (Torontá1m.),

máj. 24., aug. 21., okt. 24. Ha az illető
határnap hétköznapra esik, a vásá~
amegel. vasárnap tartatik.

Czlbakháza. márc, 31., máj. 30., szept.
15., n"lv. 18" vasárnap és héttőn vagy
az előtte való vasárnap és hétfőn.

Cziffer, marc. 19" jún. 14., szept,' 29.,
nov. 22.

Czlrkovlány (Zalarn.), Szu-Lörtnc napján.
Czrepaia (Torontálm.), ápr. 4-6., szept.

~-10.
Dálya, máj. 4., okt. 30.
Dabas (Pestm.), febr. 18" máj. 1., aug.

3" nov. 1. előző vasárnap és hétfön.
Darány, marc. 9., aug. 18., nov. 5.
Dárda, marc. 27. napját mag. fogl. hét

hétfön, máj. Kerösztjárö hét hétfön,
Bertalan napot és Mindszent napját
mag. fogl. hetek hétfőjén ..

Daruvár (Kr.-Szörénym.), márc. 10.,
jún. 10.

Debelyácsa, márc, 19 , szept. 1.
Debrecz~n, a Remete Antal, Szentgyörgy,

Nagyboldogasszony és Dénes napok-
r61 nevezett orsz vásárok 9 napon át
tartatnak, még pedig a következő fel-

osztással : A vásár ugyanis fentnevezett
határnapokat megel. hét hétfőjén kez-
.dődik és pedig nyers terményekre és
iparcikkekre nézve ez egész 9 nap'
alatt; ezenkivül az első héten csütör-
tökön és pénteken juhvásár, szornba-
ton és vasárnap sertésvásár, a máso-
dik, t. í. az illető határnapot magában
foglal 6 hétnek hétfő és kedd napjain
pedig marhavasár is tartatik, a hcrto-
bágyi pusztán jún. 20-án országos
állatvásár.

Deés, márc. 1., jún. 1., aug. 20. és dec.
13-át mag. Iogl. hetekben kedd, szerda
és csütörtök.

Deklezsln, [un, 18., aug. 21.
DeUblat, ápr. 6 , szept. 10.
Dengeleg (Szatrnárm ), marc. 30., szept.

H. ,
De.ecske (Biharm.), jan. 15, ápr. 24"

aug. 15. és okt. 15. magába foglaló
hét elötti pénteken.

Dereoske (Sopronm.), márc. 12., -jun, 24.,
nov, 30.

Deregnyö (Zemplénm.), jan. t í ., szept.
6., dec. 6,

Detta (Temesm.), márc. 24" jun. 15.,
szept. 12. és nov. 30.

Dettva (Zolyörnm.), lásd Gyetva.
Déva, jan. 14., máj. 13., aug. 3., okt. 30.,

megelőzőleg 3 napon át marhavasür.
Déva-Ványa, jan. 17., ápr 15" júl. 5"

okt. 12. Ha valamelyik vásár a hét
köznapjaira esik, az előző szornbaton
és vasárnapon tartatik.

Devecser, jan. 2n., máj. 1., aug. h. és
nov. 1. napja előtt hétfön és kedden.

Dévény (Pozsonym.), jan. 2.-3 .• máj.
1.-2., jun. 25, aug. 10-11., okt. 18.

Dézna (Aradm.), márc. 19" máj. 14.,
szept. 10. Dnnepnap esetén a követ-
kexö hétfón.

Dezsér, máj. 1 , aug. 6., nov. 1.
Dlcsö-Szt.-Márton, márc, 1., máj. 1., júl,

24., okt. 15, megelőző 3 napon át
marhavasár.

DIószeg (Ér-, Bíharm.), febr. t-sö heté-
ben, márc. 3-ik hetében, máj. t-sö
hetében, jul. 2-lk hetében, szept. 2-ik
hetében, dec. 2:ik hetében, szerdai
napokon.

DIószeg (Pozsonym.), jan. Jézus neve-
napja, ápr.. Szt.-György, júl. Margit,

. nov. Márton napok elötti csütörtök.
DIsznód, jun. 30., aug. 29.
Dit.ó, lásd Gyergyö-Ditrö.
Dlvény (Nógrádm l, jan. 2., máj. 1., jún.

24., aug. 10" okt. 18.
Dluha (Árvam,), jan. 1., márc. 1. jún. 1.

és 01<1. 16. követő első hétfón.
Dob (Tísza-), [an. 15., ápr. 17., aug. 7.,

okt. 4, hetében héttőn.
Dobra (Hundadm.), máj. 5., é-naptár

szerint. Pünkösd után 2-ik héten csü-
törtökön, szept. 20., nov. 7.

Dobra (Vasm.), Szt,-lstvá~ utáni és nov;
1. után első hétfőn.

Dobra (Nagy-, Zemplénm.), január 2.,
Husvétkedd. jul. 10., aug. 16., nov, 5.

Dobricza, máj. 3-5., szept. 23-25.
Dobsina (Görnörm.), Péter, Péter szék-

foglalása; Pongrác, Mária fogant,
Dcbronya (Zólyomrn.), marc. 1., máj .., 15.,

szept, 20. és nov. 5.; ünnep eseten a
következö napon.

Dob.onak (Zalam.), Urnap után hétfón,
júl 25.

Dognácska (Krass6m.), szept. 18.
DOlha, máj 15-16., júl. 25-26" aug.

28-29. ,. okt. 25--26.
Dolova, marc. 21., okt. 11.
Bomaslna, jan. 1., gór. ssert. VIrágvas.,

jul. 17., nov. 20: ' ,
Dombó, az 6-naptár szerint vizkereszt

után és Szt -György után hétfőn és
kedden; o-naptár szerínt Panteleon
és Lukács hetében hétfőn és kedden.

Dombóvár (d-), vizkereszt utáni hétfő,
Szt -György, S_t.-Péter napja nov. 30.

Domanizs (Trencsénm.), febr. 1-5., márc.
22-26" máj. ~-14., júl. 5-9., aug.
9-13 , szept. 13-17 , dec. 22-21; .

Dorog rHajdum.), febr. 8., [ul. 20. és
nov. 11. hetében csütört.

Dorczsma (Csongrádm.), ápr. 7., [un, 29.,
szept 16, dec. 8. előtt vasárnap.

Döltrőköz (Tolnam. ), Virágvasárnap előtt,
István k~rálr ntáni hétfön.

D,ág (Kolozsrn.), júl. 6., aug. 18., nov, 7.
D.agomérfalva, 6 naptár szerint vizkereszt

előtt, uj-naptár szerint Szt.-Győrgy
nap előtt, 6-naptár szerint Péter és
Pál után, 6-naptár szerint Szt.-Mihály
után első héttőn.

Drassó János fejvétele nanján, szept. 9.
Dubnlcza-(Trencsénm.), febr. 12-13., apr,

t8-29., júl. 24-25., szept, 29 30. .
Dubrava (Liptóm.), máj. 10., [ul. 26.,

szept. 2~., dec. 6.
Duna-Adcny (Fejérm.), ápr. 2., jún. 16.,

szept. 15., nov. 24. ,
Dunaföldvár, márc. 25., Pünkősd és aug •

20. és nov. 1. követö hétfőn.
Dunapataj, febr. 19., ápr. 14., jun. 29.,

okt. 4. és dec. 13. elötti vasárnap .
Dunapentele, Szt.-György napot, Szt.,

Hárornság vasárnap, Kísasszonynapí
hét hétfői napj án és első Adventvasát-
nap utáni hétfőn.

Dunavecse, febr. 14., máj. 6. júl. 26.,
szept. 29., megel. vasárnap és kedden.

EesM (Hevesrn.), márc. 4., dec. 6.
Ecsel (Etzeldorf), febr. 14., ápr. 24., aug.

ll., dec. 6.. .
Edelény (Borsodm), jan. 15., ápr, 15.,

júl. 15., okt ló.
Egbell, Szt.-György, Pünkösd, Szt.-Mihály

es Katalin hetében csütörtökön.
Eger, Vizkereszt utáni hétfön, május

Pongrác nap hétfőjén, július Sarlés
Boldogasszony után nétrön, szept. 29.
3 napori áto

Egerág, ápr. 5., okt: 11.
Egerb9gy ('I'ordam ), márc. 19., nov. 15.
Egerhát, jan. 1-2., márc. 28-29., júl.

31., aug. 1., szept. 19':'20.
Egervár, márc. 19., nov. 25..
Egyed, máj, 1., okt. 20., ünnep- és

vasárnap esetén utáni hétíön.
Elek, marc. 15., jún. 15., okt. 15. elötti

vasárnapokon.
Elead, febr. 25. hetében szerdán és csü-

törtökön, Alaj os előtt, Máté és Luca
hetében csütörtökökön és pénteken.

Elöpatak, aug. 17-19,
Eaylng (Veszprémm.), febr. Sexagesima

vasárnap; jún. Margit, szept. Kis-
asszony, dec. Aprószentek .hetében
hétfőn.

Enylozke, ápr, 24., júl. 7., szept. 14., dec,
21-ét magába fogl. hétfön.

Eperjes, kirakóv. jan. 28., 29., 30., máj.
6., jún. 17-19., aug. 12-14.; szept,
16 , nov. 25-27., marhavasa- jan. 25,
máj. 3-, jun. 14., aug. 9., szept. 13,;
nov. 22. Böjti vásárminden hétfőn
márc. 11., 18., 26., apr. 8., 15., júl. 16.
- Havi marhav. jan. 7" feb. 4., marc.
4., ápr. 1., máj. 20., jún. 3., júl. 1.,
aug. 19., szept. 2., okt. 7., nov. 4.,
dec. 2., Gyapjuvásár: máj. 13., 27.,
szept •. 8., 29

E.osl, ápr. Leo és Szt.-Mihálynap hét
hétfőn és kedden,

E.döbénye, jan. 28., ápr. 24., okt. 28. Ha
eoo napokra ünnep esnék, előtte hétfőn.

Erdod, 'febr. 2. után, husvét előtt pün-
kösd előtt, Sarl6 BOldogasszony' után,
Kereszt Ielmagasztalás után, Mindszent
után, és Miklós után. csütörtökön.

E.d~-Telek, ápr. 1-2, okt. 15-16.
Erdoszáda, rriárc, és jun. első hetében

aug. 3-ik es nov. 2-ik hét pénteki
napon,

Erdövég, ápr. 9., szept. 28.
Erked, ápt', 24., okt. 16.
Érd (Hamzsabég), május első hétfőjén,

aug. 10.



•
Ér.Mlhályfalva, márc. 14-15., jún. 27-'-28.,

siept. fi-7., dec. 10-11.
Érsekulvár, Mátyásnapi. Virágvasárnap;

Pünkösd elöttí hét. keresztelő Szt.>
János, Dömötör, Szt -István, Kelemen
és Lucza hét szerdán

Erzsébetváros, jan. 27, Gyümölcsoltó
Boldogasszony utáni nap, júl. 5-, szept.
21., nov. 20., megelőzőleg 3 naprtnarnav.

Esztlll'gom, marc, Gergely, máj. Orbán,
aug .. LŐrinc, okt, Simon Juda hetében,
mindig hétfőn és kedden.

Etéd, febr. 3., apr. 4•• Szt-Hárornság utáni
J étíön, szept. 29. megeI. 3 napig
marhavasár.

Ettyek. máj. 9. és 10-én, szept. 9. é.
10. napokat magába foglaló szerdán
és csütörtökön.

Farkaslaka, máj -. 8., aug: 19., nov. 12.
farkasd (Nyitram.), N-Károly, Ilrnap,

llona, Bor. Károly és BorbáIya hét
keddjén, ünnep esetén hétfőn. Előtti
nap marhavasár.

Fazékfalva, júl. 4., okt. 24.
Facset, é-naptár szerint Vizkereszt, Szt-

Tódor, Virágvasárn., Áldozó csütört.,
Péter Pál, Nagy-Boldogasszony, De-
meter, Miklós. .

Fegyvernek (Puszta), márc. 1., jun. 1.,
szept, 12., nov. 20. vas. és hétfőn.

Fehérvár, lásd Gyulafehérvár. .
Fehérgyarmat, febr. 2 utáni héten, Hus-

vét előtti héten, Pünkösd előtti héten,
jun 28. hetében, szept. 29. hetében
és Karácsony előtti héten mindig hétfőn.

Fehértemplom, márc. 5-7., [un. 20-23.,
okt. 15-18. .

Fehértó (Uj-, Szabolcsm.), jan. 28., [un.
8 .. aug. 26, nov. 20. hetében csütör-
tökön.

Fekete·Ardó, jan. 20., marc. 19., Urnap,
júl. 22., szept. 21., nov. 30., megel.
hétfő, kedd.

Feketehalom ·Zeiden), apr. 25., szept. 30.
Feketehegy (Bácsm.), május másodikán,

okt utolsó hétfőn.
Feketetó, Pál fordulat előtt, Vince, apos-

tolok osztása és Gál apát utáni hétfőn.
Feledé, febr 10-11., máj. 4-5., szept,

!1-1O., dec. 4-5. .
Felek, aug. 13
Felka, Pál fordulat utáni hétfőn, Nagy-

hét hétfőjén, jun. Medárd utáni hétfön;:
szept. Szent-Mihály utáni hétfőn.

Felkenyér, Husvét utáni pénteken és
dec. 8., é-naptár szerint.

Felsőbajom, ápr. 1., aug. 1.
felsőbánya, jan. Vizkereszt hetében,

Keresztjáró hétben, [ul. Apostolok
Oszlása és okt Szt.-Ferenc hetében,
hétfőn és kedden.

Felsődiós, Szt.-Gergely napján, Úrnap és
szept, Mária szent nevenap utáni kedd,
S~t.-Tamás nap.

Felsolondva, marc, 28, jun. 20., aug. 16.,
szept. 29.-, nov. 30.

Felsőlövő .(Vasm.), Hushagy6 héttön,
Pünkösd előtt héttön, szept. 20.,
nov. tu , \.

FelsDeőr, Nagy-Bőjt 2-ik hetében, Hus-
vét utáni 2. szerdán, Portíunkula és
Demeter hetében szerdán,

Felsőpetrócz, jún. 4., júl. 4., szept. 8.,
okt. 28.

Felsőpulya, a bőjt közép hetében csütör-
tökön, Pünkösd, Nagy-Boldogasszony-
és nov. 11. előtt csütörtökön.

Felsőszegesd, marc. 30., júl. 2.· utáni
hétfőn, szept. 8., nov, 25.

Felsősurány, marc, 19., máj 1., aug. 12..
okt. 2/j.

Felsőszenloze (Nyitram. ) márc, 2~., máj.
5., jún. 19., júl. 14.. aug. 24 , szept.
29., nov. 24:.

FelsőszIIvágy, jan. 21., marc. 8., [un 23.,
szept. 13.

Felsoszölnök (Vasrn.), jan. 1., máj. 1.,
jun. t ,

FelsővadilSz, márc. 25. utáni hétíön, jún.

24., Őrangyal vasárn.ap utáni hétfőn,
okt. 26.

Feivinci, Oculi vasárnap utáni hétíön,
júni 8., aug. 23. és nov. 1~. megelőző
3 nap marhavasár.

Félogyháza (Kiskun-), jan. 20., márc 19.,
máj. 27., aug. 18., okt. 4. Ha vasár-
napra esik az elötti napon.

Fényszáru (Jász-), márc. 12-13., május
12-13., júl. 29-30., okt. 24-21? .

Fertő-Szt.·Mlklós;Bőjt 3-ik bétfőjén, Pün-
, kösd után kedden. Máté és Miklós

utáni napon.
Fogaras, Pünkösd utáni csütörtök, szept.

9., dec. 6. Minden vásár 4 napig tart;
az illető nap előtt két napon baromv.

Forró, jan. 10., ápr. 25., aug. 15 , okt. 4.
Földeák, Mátyás nap, ,Cantate" és ,Őr-

angyal" vasárnap és Boldogasszony
fogantatás el. héttőn.

Földvár (Manenburgj, márc. 25., dec. 14.
Földvár (Bácsm ), márc. 22., máj. 22.,

aug, 21., ba ünnep vagy vasárnap előtti
napra esik az előző hét vasárnapján.

Frányova, máj. 13., jul 13., okt. 30. vas.
Fráta, lásd Magyar-,
Futak (Ő-, Bácsm.), márc, 31., jun. 16.,

aug. 17., nov. 6. vasárnap.
Fülek, febr. 6-7., máj. 24-25., nov.

18-19.
FÜlöpszállás, ápr. 8-9., jun. 17-18,

szept, 5., dec. 6.
Füred (Balaton-), jan. 14., ápr. 15., júl.

11., szept. 11.
Füred (Tisza-). jan. 4., ápr. 15., aug. 4.,·

okt. 3. hétfőjén vagy előtte hétfőn.
Füzesabony, márc. 12., ·jún. 12, szept.

~2., dec. 12. hétfőn vagy előtte hétfőn.
Füzes-Gyarmat, márc. 29-30., jún. 10-11.,

aug- 25-26., okt. 24-25. .
Gáboltó, jan. 10., márc. 12, máj. 25.,

júl. 15., szept. 29 , nov. ll. Ha a ha-
tárnap szembarra esik, a követő hét-
főn tartatik.

Gajár, Laetare. Fxaudi vasárnap, ·Urnap
és Bertalan után hétfőn, Mindszent és
Boldogasszony fogantatása után hétíön.

Galambok, febr. 16. és aug, 2-a elötti
héríöu, . .

Galantha, Gergely hetében, Pünkösd
előtt, István Ktrály utan -es Advent
első hetében hétfőn és kedden.

Galgócz (Freistadt), Szt.-Pál megtérítése,
Laetare, Husvét, Szt,-Fülőp, Pünkösd,
Péter-Pál, Szent-Lőrinc, Szt -Mihály,
Mindszent, Tamás hetében csütörtökön
és kedden marhuvásár; minden marha-
vásár után követő hétíön, kedden
kíraköv.

Garam-Szt.·György, György után apr.
25-én és okt. 9-ike utáni héten hétfőn
és kedden.

Garamszőllős~ febr. 2., márc. 19., [un.
24., szent. 14., dec. 4. hete szerda,

GatUja (Temesm.) jan. 20., ápr. 20.,
júl. 20., okt. 20.

Gács :(N6gtádm.), Jézus nevenapja utáni
hétfő és kedd; márc 18-19,' nov.
4-5.

Gácsvárálja, jan. 7., febr. 8., máj. 6..
jul. 1., aug. 26 , szept. 30.

Gálos, Husvét után és Urnap után követ-
kező hétíön, dec. 21.

Gálosfa, márc, 12., máj .. 16., júl. 3.,
. aug. er., szept. 21.

Gálszécs, jah. Rem. Antal, marc. Ger-
gely, máj. Zsófia, júl. Mária Magdolna,
szept, Mihály, nov. Márton napon.

Gelej, ápr. 24. és nov. 19. hetében keddi
napon ..

Geletnek, jan. 22-e, ápr. 2~-e, jún 24-re,
nov. ll-e előtt hétfőn és kedden ..

German (Temesrn.), júl. 26., aug. 20.
Gerend. júl. 21;., okt 7.
Gernyeszeg, jan. 14., máj., 15., aug. 1'6.,
. nov. 19.·
Gesztely. jan Pál fordulat, ápr Gyula,

jún. Péter-Pál, okt. Demeter hetében
kedden.

Glrált, jan. 8., ápr. 17., [ul. 29., okt. 12.
Gnezda, Vizkereszt utáni hétfőn, Farsang

utols 6 hétfőjén, ,Laetare" vasárnap
és Cantate után, Szt.-János előtt.
Bertalan, Szt-Mihály, Mindszent után
és Tamás nap előtt hétfőn.

Goroszlo (Nagy-), 6-naptár szerint Péter
fogsága előtti, Hushagyó elöttí,
Jeremiás elötti, Urszine változás elötti,

. Gábor és Mihály elötti napon.
Gödöllő. máj. 20., [un, 29., okt. 1., dec.

13. követő hétfőn.
GÖdre, márc. 19., [ul. 22 , szept. 21. után

és nov. 5. megél. hétfő.
GÖlnlczbánya, Fekete vasárnap utáni ked-

den, Keresztelő Szt.-János előtt ked-
den, szept, első hetében hétfőn és
dec. 11-12-én.

Gönoz, jan. 23., marc. 29., jún. 19., aug.
19., dec. 9.

Görcsön (Szilágym.), márc. 19., jún. 24.,
szept. 21., nov. 25.

Görcsöny (Baranyam.), febr. 24., máj.
25., aug. 24., nov. 5.

GÖrgény·Szt.-lmre, május 5.
Grenllz, január Jézus nevenapja, május

Zsófia napja, júl , Apostolok Oszlása
napja, nov. Katalin után bétfőn.

Guta, jan. 1., Judica vasárnap, jún. 13.,
szept. 21. bete hétfőn.

Gyanafalva, febr. 14., máj. 12., aug. 23.;
nov. 25.

6yalakuta. jan. 25., jún. 12., nov. 25.
Gyarmat, lásd Balassa- és Füzesgyarmat,
Gyarmatha, jan. 16., máj. 16., okt. 26.
Gyeke, julius 6.
Gyékényes (Somogyrn.), máj. 1. és okt. 31.
Gyergyóalfalu, febr. 24., okt. 3l.
Gyergyóditfól, febr. 3., máj. 1., jul. 17.,

nov. 25
Gyergyó·Szt.-lIlklós, Virágvasárnap előtti

nap, jún. 15., szept. 7., dec. 13. Meg-
előző 3 napig állatvásár. .

Gyér.es. febr. 3., júl. 8., okt. 12.
G.yertyámos,·ápr. 5., jún. 17., szept, 19.,

vasárnap.
Gyoma, márc. 10-11., jún. 1-2., aug.
n-16., nov. 15-16. (

Gyorok. márc. ·15 , szept, 29.
Gyöngyös, febr. 2-3., máj. 25-~6., aug.

24-25., nov 19-20. vasár. és hélfőn ..
Gyöngyösmellék (Somogym.), ápr. 5. és

okt. ő-ikí hétfő és kedden.
Gyönk, Hushagyókedd előtt, Pünkösd

előtt csütörtökön, aug. és nov. első
csütörtökéri.

Győr, jan. 18. (Piroska) bét, a Nagy-Hét
elsö 3 napján, az Úrnap. júl. 22-il>e,
Magdolna, végre szept, 8., (Kisasszony)
és nov. 25. (Katalin) hetének három
első napján.

Gyula (Békésrn.), Pál fordulat (jan. 25.)
megel. béten .Exaudi· vasárnap. júl.
22. és szept. 8. elötti hétben szerdától
vasárnapig.

Gyulafehérvár, Husvét- után hétfőn, júl.
2Ii., szept, 30., dec. 17., 3 ,nap meg-
előzőleg marhav.

Gyula~oszi (Zalarn.), ápr. 24, jún. 4.,
szept. s, és 2~.. no,". 1t ,

Had ad, jan. 13 , Gergely, Áldozó-csütör-
tök. Szt -László hetében Mária Mag-
dolna és Demeter hetében kedden.

Hadház (Hajdu-), márc. 12., júl. 6., szept.
t1. hetében csütőrtökön .

Hagymáslápos, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony és Szt-Miklós napon.

Hajduböszörmény, febr. ;'., ápr. 1.. [un,
26., aug. 2". és nov. 1\). hetében
héttőn.

Hajdunánás, márc. 19, júl 16.,- szept -".
14., dec. 4. hetében szerdán.

Harduslezu, aug. 25.
Hajós, rnárc. 25., jún. 29. és szept. 29.

utáni vasárnapon.
Hatás (Pe stm ), márc. 25.,- jún. 29;,

sz ept. 1, nov. s-Ike elött vasárnap
és hétfőn. .

Halászi . (Mosonm.), febr. 24., jún. 27.,



aug. 20. és nov. 11. utáni hétíön.
Halmágy, ápr. 12., okt. 16.
Halml (Ugocsam.), jan. 1., marc, 1., ápr.

24., júl. 13., aug. 24., Pünkösd elötti
csütört., továbbá nov. 30. hete hétfő
és keddjén.

Hamzsabég, lásd ~'rd.
Handlova, jan. 7. marhav .: jan. 14. kira-

kóv., febr. 17. utáni héttőn marhav.
febr. 24. utáni hétfön kirakóv. máj. 18.
utáni ·marhav., máj. 25. utáni hétión
kirakó, júl. 9. elötti héttőn marhav.,
júl. 16. előtti hétfón kirakó, szept. 17.
elötti hétfön marhav ., szept. 24. utáni
hétfőn kirakó, nov. 13. marnav., nov.
20. kirakóvásár.

Hanusfalva, Mátyás előtt, Husvét 'előtt,
Pünkösd előtt, Szt.v.Iános és István
király elött csütörtökön'. Mihály nap,
Mindszent és Karácsony utáni csütör-
tökön.

Harkány, febr. Zsuzsanna, ápr. Szt.»
György, augusztus Vasas-Szt.vf'éter
és dec. Miklós hetében eső hétfőn.

Harczkerek (M.-Tordam.), márc. 9-12.,
jun. 2Q-30., júl. 1-2., aug. 13-16., '
nov. 16-19.

Har~a, jun. 29., aug, 24.
Hatvan, febr. 2., apr. 28.; jún. 2., aug.

31., okt. 2. és nov. 5. hetében vasár-
napon és hétfőn.

Hábos, márc. 15., dec. 19.
Háromfaágarév, márc. 1., máj. 6., aug.

30 , nov. 19.
Hátszeg, febr. 11-14 , aug. 21-24.
Hegyfalu. jan. 8. és szept. 2u. utáni hét-

főn, jún. 8. és szept. 29. utáni hétfön,
jún. 8. ésnov. t i-íke utáni szerdán,

Hegykő (Sopronm.), Husvét és Szt -Míhály
előtt hétfőn.

Helle, ápr. 22., Husvét után, jún. 10.
Pünkösd után kedden, szeptember 1.'
október 31. '

Herc,egszőllős IBaranyam.), máj. 4 , nov.
25, hete hétfőjén.

Hetes, márc. elsö hétfője, máj. első
csütörtökje, jún. 3. hétfője és júl. 4.
hétfője. ,

Hetes (Zalam. ), Husvét utáni kedden,
Áldozó csütörtök elötti szerdán, júl. 27.

Heves, jan. 25, ápr. 18., júl. 18., okt.
24. hete vasárnap és héttőn.

Hédervár, Husvét utáni kedden, Urnap
utáni szept. 8. (Kisasszony) utáni és
nov. 25-ike utáni hétfön.

Háthárs, Vizkereszt utáni, Virágvasárnap
előtt, -Pünkösd elötti, Sarlós Boldog-
asszony utáni, szept. 2. es Katalin
nap hetéhen mindig csütörtökön.

Hlbba (Gaíb), jan. Pál fordulat utáni
hétfőn, márc, Gyümölcsoltó-Boldog-
asszony után, Úrnap után, Szt.-Egyed
után és Míndsz. ut. köv. napon.

HIdaimás, ápr. 5 - 6., szept, 25-26.
Hldegkut (Ternesm.), jan. 16., máj. 16.,

,szept. 14.
Hldegkut (Vasm.), Virágvasárnap utáni

és Szentháromság vasárnap utáni hét-
fón, szept. Rupert, nov. Márton nap.

HIdvég (Rába-, Vasm.j, Vizkereszt, Virág-
vasárnap, Kere-Szt. János ~s Szt.»
Ferenc hitv. után hétfőrt.

Hlmeaház (Baranyam.), Vineze és Teréz
hete hétfön.

Hoohstettnó (Pozsonym.), marc. 19., jún.
15., szept 4, dec. 6.

'HÓdmo,ővásárhely, jan. Jézus nevenapja
utáni vasárnap és hétfőn, márc. József,
Urnap, júl. apostolok oszlása és okt.
Szt.-Gál nap előtti vasárn. és hétfón.

'Hódos (M.-Tordam.), jan. 28., ápr. 1.,
szept. 21.

Hódság, ápr .. 19., szept. 29.
Hól"s (Nyitram.), Pál fordulat utáni

Laetare utáni kedd, Husvét utáni 2-ik
kedd, Urnap elötti, Szt.vlstván, Gallus
és Szt.-Márton utáni kedd.

Homonna, febr. 5-6., marc 20-21.,
máj. 22-23., jún. 26-27., aug. 8-9.,

szept. 11-12., okt. 30-31., dec.
19-20 hetében szerda és csütörtök.

Homoródoklánd, ápr, 28., okt. 27.; meg-
előző 3 nap marhavasár.

Homoród-Szt.-Márton, febr. 4., máj. 16.,
szept. 1., megelözöleg 3 nap marhav.

Horgos (Csongrádm.), feb. és máj. máso-
dik és november hó harmadik hetében
hétfön.

Hosszuhetény (Baranyam.), máj. 4. elötti
hélfön, szeptember sz. t telrn. elötti
hétförr,

Hosszupereszteg, márc. 4., máj. 5., jún.
30., aug. 21. .

Högyész, Pál fordulat, József, Péter és
Pál és Lipót hetében szerdán és csü-
törtökön.

Hradlstye (Nyítram.), júl. 15., nov. 11.
Hunfalu, jan. 20., jún. 29. és okt. 21.

hete, csütörtök.
Huszt, márc, 2_ hete, júl. 3. hete, okt.

l-SÖ hetének hétfó és keddjén, ö-nap-
tár szermt Áldozó cs. nap, Nagy-Ból-
dogasszony nap, továbbá az é-naptár
szerint Szt.-Mihály napja, mindig két
napon áto

Idvor (Torontálrn.), máj. 3., szept. 23.
Igal (Somogym.), ápr. 24, jún. 24.,

szept. 1., 'okt. 28. ,
Igló (Szepesm.), bőjt közepén, vagy is

Hamvazó szerda utáni 4-ik hét csütör-
tökön, jún. 7·iki hetében, szeptember
utolsó hetében, december első heté-
ben szerdán.

Iharosberény, febr. 24., máj. 16., júl. 26.,
szept, 21.

Iker vár, márc. hó elsö szerdáján, szept.
21. és dec. 21. elötti szerdán.

Illava, febr. Dorottya, Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony, Áldozó csütörtök, [unius
Urnap, júl. Mária Magdolna. szeptern-
ber Máté, nov. Mindszent dec. Mária
fogant.

lIonda (Szolnokdobokam.), febr. 9-10.,
máj. 1-2., okt. !fi-lG.

Ipofyság, febr. 24., (Mátyás) előttt hétfőn
és kedden, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony elötti maj. 2; .:, júl. 20., Nagy-
Boldogasszony, szept. 21., nov. 5. és
dec. 28. elötti hétfőn és kedden.

Iregh (Tolnam.j.rBalázs Szt.-György, Kís-
asszony és Katalin hete hétfőn.

Irsa (Pestm.), febr. 14., jún. 15., szept.
1. dec. 13. Mindig vasárnapon.

Istvándl (Somogym.), ápr. 27., jún. 8 ,
aug. ~H., okt 28.

Ispán mező. máj. 20., szept. 10.
lsztlrnér, József, Zsuzsanna és Mindszent

hete hétfőn.
Ittebe (Magyar- és Szerb), Szt.·-György

nap előtt vasárnap. okt. 16
Ivánegerszeg, jan. Ö. utáni szerdán és

ápr., júl. és okt. hónapok első szerdáin.
Iván (Sopronm.), t:izt.-Pál, Husvét után

2-ik kedd Bertalan nap és Mindszent
utáni kedd.

Izsák, márc. 1., júl. 1. és okt. előtti
vasárnapon és héttőn.

Jablonka, jan. 20., marc, 15., [un, 20.,
. okt, 25.
Jablonltz, máj., szept. és dec. első kedd

napjain.
Jakabfalva (Ni-Küküllöm.), ápr. 22-24.,

okt. 26-28.
Jákóhalma (Jász), márc. 4., aug. 30.

napján mindig két napon vasárnap és
hétfön, vagy a meg el. vasárnap és
hétfőÍ1.

Jankovlc, ápr. 17., júl.. 26.,' nov. 2.
Jamnlk (Liptóm.), jan. 14., ápr. 8., jún.

3 , júl. 29., aug. 21-
Jánk (Szatmárm.), máj. és szept. hó 2.

csütörtök.
Jánosháza (Vasm.), márc. 19., Pünkösd

elötti hétfő, aug. 23., nov. 15.
JászapátI, febr. 19-20., jun. 24-25.,

szept. 8-9., és dec. 3-4. hét vasár-
napján és hétfőn.

Jászberény, marc. 25-26·, máj. 18-19.,

aug. 15-16., okt. 4-5. és dec. 9-10'
hetében vasárnap és hetíön.

Jászdósa, jan. 8., júl. 8. és okt. 25., azon
vagy a következö vasarn. és hétfőn,

Jaszenova (Temesm.), máj. 21., okt. 11.
Jászladsny, jan. '18., ápr. 5.• júl. :J. és

nov. 22. hét vasárnap és hétfő.
Jászlajcsmise (Pesrrn.), máj. 26-át és

szept.vt ő-ét megel. hé:föi napokon.
Jászo, marc. 12., máj. 7., jún. 17., szept.

27., dec. 13.
Jókeő, Szt.-Balázs, Szt.-Háromság; Mária

Menybemenetele és Szt.-Endre napok
utáni hétfőn.

Jolsva, febr. 8., apr. 20., jún. 23., aug.
31., nov. 19. elötti napon.

Kaál (Marostordam.), jan. 19-22., máj.
22-25., okt. 1-4.

Kaba, febr. Bálint, jún. Alajos, szept.
Kisasszony és nov. Imre hete szerdán •.

Kaboid, marc. 8., aug. 10.
Kadarkut (Somogyrn.), Istenes János

elötti kedd, Szt -Ivan előtti hétfó,
Bertalan elötti hétfö, Imre előtti hétfő.

Kalocsa, marc. 19., máj. 19., jún. r-sö
vasárnap és héttön, aug. 15, nov.
15., nov, 30. hetében első 2 napján.

KamJonka (Szepesm.), jan. 27., ápr, 27.,
júl. 20. okt. 20.

Kanak, márc. 19., szept. 20.
Kanlzsa (Török-), apr, 2~., júl. 1. nov.

1., mindig vasárnapon.
Kapl (Sárosm.), márc. 12.
Kapolos (Zalam.), máj. 10., okt. 28.
Kapornak (Nagy-), Jézus nevenapja,

Fehér. vasámap, Szt.-Háromság vasár-
nap, Boldogasszony és Mindszent
utáni hétfőn. ,

Kaposmérö, febr. 10., ápr. 1., máj. 18."
jún. 14., aug. rt., szept. 30.

Kaposvár (Somogym.), máré. 26., jún.
29. elötti hétfön, szept, 4., nov. 2.

Kapuvár (Sopronm.), jan. 25., ut. hétfón,
márc. 19. Urnap utáni hétfön, Terézia,
Lucza utáni hétfön.

Kaptol, jún. 29. .
Károlyfalva, márc, 19- 21., jún. 29 - 30.,

júl. 1., szept, 29-30., nov. 7-8.
Karajenő (Jász-), ápr. 3., júl. 8., okt. 2.
Karánsebes, febr. első. hetében, máj.

elsö, aug. első es okt. első hetében,
péntek, szomhat és vasárnapon.

Karád, márc. 12., máj. 4., jún. 27.,
szept. 29.

Karozag, Mátyás, Pünkösd, Margit, Szt.»
Mihály és Szt.-András hetében, vasár-
nap és héttőn. A Pünkösdi vásár ez
ünnep el. vasárnap és hétfön.

Karmaos (Zalam.), máj. 3-a és nov. t-e
utáni kedd.

Kassa, jan. 20., máj. 3., jún. 27., aug.
15., nov. 19-iki hetében hétfö, kedd
és szerda; minden hó első szerdáján '
országos baromvásár.

Katena, febr. 1·-3.
katymár (Bácsm.), máj. 16-a utáni hétíön,

okt. havában Teréz hete hétfőjén, I

Kavarszko, ápr. 16., aug. 24., szept . 15.
Kaál ·(Hevesm.), marc, 1. és szept. 3.

hétfőjén. . .
Kákcva (Krassöm.), máj. 1-2., nov. 2_
Kálóz, febr. 1., Husvét elöttí hétfőn,

jún. 27., szept. 26., dec. 19-ike het.]
hétfón.

Kápolnás (Oláhfalu), jún. 25-28.
Kápolnás (Krassőm.); jan. 13., márc. 21.,

máj. 5., gör.vkel. Pünkösd hétfön,
júl. 6., szept. 20. nov. 20.

Kápolnokmonoster. jún.' 1., dec. o.
Káposdafalu, Pál fordulat, Fülöp Jakab

apostolok oszlása és Szt.-Ferenc hete
szerdáján.

Káptalan-Tótl (Zalam.j, márc. 19.
Kászony (Beregm. ), Husvét előtti héten

kedden, Pünkösd elötti héten kedden,
júl. 25. és dec. 6. hete hétföjén.

Kászonyaltlsz, máj. 1., júl. 2., nov. 27.
Kecskemét, márc. 12., máj. 10., aug. 10.,

szept. 26., nov. 25. Az országos vásár



mindig hétfőn tartatik, ugy azonban,
hogyha a vásártartásra kijelölt fennebbi
napok valamelyike vasárnapra esik,
'akkor a vásár utána következő hétfőn,
ha a hét utolsó napjainak valamelyi-
kére esik, akkor az azt megelőző hét-
főn tartatik.

Keoze (Maros-). máj. 27., Jún. 27., szcpt.T.
Keozel (Pestm .), Husvét utáni vasárnap
, es hétfön, Illés és Demeter elötti hét-

· Ifin , okt. 26-át követő vasárnap és
héttőn.

Kemnloz, máj. 3., jún. 22., okt. 18
KendIlona (Dobokam.), jan. 23., máj. 24.,

aug. 16.
KereselIget (Somogym.), márc. 24., máj.

15. I aug. 16.• okt. 15.
.Kereló Szentpál, Husvét elötti szerda,

ö-napt, sz. Nagyboldogasszony napján.
Keresd, jan'-18.
Kere.ztur, lásd Bodrogh-, Német-, Szék.-

Keresztur. .
Keresztes (Bíharm.j.. máj. 29., szept. 12.
KerBsztes (Német-), Szt.-Háromságvasár-

nap és Virágvasárnap utáni hétfőn,
dec. Miklós utáni hétfőn.

Kerka-Szt.-Mlklós, febr. 16., ápr. 23, jún.
10., aug. 6. utáni keddi napon,

Kernyája (Bácsm.), máj. 12., okt. 6.
hetében vasárnap.

Kertes (Vasm.), Áldozócsütörtök el. nap
aug. 13 .

Keszl (Komáromm.), márc. 12., júl. 26.,
aug. 24., nov. '11.

Keszthely (Zalam.), jan. 6., Husvét utáni,
Úrnap utáni, aug. 10. utáni, szept. 21.
és Szt.-Márton utáni csütörtökön.

Kékkő, jan. 23., márc. 13., ápr. 24., ÁI-
dozócsüt., Urnap, júl. 10., szept. 4. és
29., nov. 11., dec. 4. napokat megel.
szerda es csütörtökön.

Kéménd, Áldozócsütörtök és Erzsébet nap
elötti szerdán.

Késmárk, Invocate utáni, Trinitatis utáni
szept. 14. hetében, és dec. 13. hetében,
kedden és szerdán,

·Kéthely, Vizkereszt utáni, Adorján nap
utáni, Dömötör nap utáni hétfőn.

Kézdivásárhely, jan. 3. és máj. 2. utáni
hétfón 'es Simon Juda napja.

Klbéd, febr. 16., máj. 19., dec. 2.
KIUtl (Somogym.), máj. 2-át es júl. 2-át

magába foglaló hét hétfőjén.
KInin, jan. 12., máj. 18., aug. 24., okt.

5., nov. 1.
Klrály-Daróoz,febr. 2, ápr. 9., máj. 28.,

.júl. 23., szept. 9., nov. 12., dec. 24.
KIrályfalva, júl. 7., nov. 11.
KIrályháza, máj. 15-ét, jún. 27-ét, aug.

30-át es nov. 10-ét magában foglaló
hetében hétíön és kedden.

KIrály-Heltlleoz, Nagycsüt., továbbá jún.
24., okt. 10. es dec. 13. hete hétfőjén.

·Klshaáb Nyitram. ), júl. 31.
·Klsbér, ápr. 24. hetében, jún. Szt.-Iván

nap, aug. Nagyboldogasszony nap Ils
nov. Szt -Márton hete csüt.

Kls-CzeU (Vasm.), böjt 2-lk hétfőjén, máj.
16., szept. 1., okt. 24. \

KIs-Er (Jáse-Kun-Szolnokm.), febr. 8.,
ápr. 25., júl. 25., nov. ll. Ha vasár-
napra vagy ünnepnapokra esnének, a
megel. hétfőn. A határnapokat megél,
napokon marhav.

KIsJenő, Vizkereszt, Szt.-György és Szt.-
Mihály napok előtt vasárnapon.

Kis-Kend (Kís-Küküllöm.), febr. 22., nov.
7. _

Kis-Komárom (Zaiam.), Szt.-György, Szt,»
Pál és Katalin előtt hétfön.

Kls-Kőrös (Pes tm ), febr. 24-25., máj.
1-2., aug. 1-2 , okt. 18-19. hetében
vasárnap és hétfőn.

Kls-illarJa (Biharrn.), márc. 9., jún. 12.,
szept. 11., dec. ·11.

Kls-Márla-CzeU, lásd Kís-Czell.
Klsmarto~, Oculi vasárnap, Exaudi vasár-

nap, Vasas Szt.-Péter és okt. 4. után
az első hétfői napokon,

Klsmarton-Váralja (Soprcnrn.), márc .-júl.,
szept. és dec hónapok első hétfőjén.

Kis·Selyk, jún. János nap, nov. Márton
nap.

kls-S nk. Lecture vasárnap után hétíőn.
Kls-·Szeben, febr 2·1.. ápr. 21., jún 24.,

szept. S., okt. 26., dec. 8. kirakóv.
Ha e napok nem csűtörtökre esnek,
az előző csütörtökön. Vásár elötti
szerdán állatv. Juhv: ápr. 24.• okt.
lfi-át megel. kedden. Külön havi mar-
hav. jan., márc , júl. és aug. első
szerdáján.

KIstelek (Csongrádm.), jan. 13., ápr. 16.,
júl. 7., okt. 20. elötti vasár. és hétfőn.

Kls-Terenne, máj. 1-2, nov. 11-12.
Kls-Ujszállás, marc. 1~-20., [un. SO,

szept. 4 -5, dec. 13. elötti vasárnap
és hétfön.

Klsucza-Ujhely, febr. Dorottya előtt, máj.
8-ika után, jún. 15-ike után, júl Jakab
nap előtt, Szt -István, Gál és Lucza
napok előtt csütörtök marha-, a reá
következő hétfőn kirakóvásár. Heti
marhavásár febr. 21.., 23. és márc, 7.;
14., 21., 28.

Kls-Várda, márc. 17., máj. 23., jún. 16.,
szept. 1., nov. 1. hetekben héttöri és
karácsonyt megel. héttőn.

Kls-Zembor (Torontáírn.j, marc. 18, aug.
15., okt. 11.

Klenóez (Görnörm.), febr. 6., ápr. 24.,
júl. 26., okt 2(;. .

Kluknó, Szt.-Allna napján, nov. 4.
Kóka, febr. 22., jún. 22., szept. 22., nov.
• 22. hete vasárnap és hétfőn.
Kokova (Gömörrn.), jan. 14-15.; ápr.

3-4., júl. 5~6., okt. 6-7.
Kelozs, febr. 10, Husvét utáni szerda,

szept. 29.
Kolozsmoncstor, máj 5.
Kolozsvár, jan. 10., márc. 12., jún. 13.,

szept. 1., nov. 2. Juhvásár máj. 5.
Koltó-Katalin, jan. 6., ápr. 24., jún. 24.,

szept. 2~.
J(omárom. Fülöp-Jakab, Péter-Pál, Rókus,

Szt.-Ferenc és András hetében és pedig
a barom- és elö vásár hétfö és keddi
napokon, a fövásár szerdán és csütör-
tökön.

Komjáth (Nyítram ). Fáb-Sebestyén, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony. Zsófia, Apos-
tolok osztasa és Dömötör napok hete
pénteken marhav. , a rákövetkező hét-
főn kirakóv

Komló, (Bánát-), márc. 5.,jún. 15., szept.
1. vasárnap. . .

Konosó (Barsm.). Husvét utáni kedden
és szerdán, Áldozócsütörtök es pén-
teken, aug. 20., 21. és Mindsz. után
következő héttőn és kedden.

Kónyi (Tolnarn.), ápr. 12, es okt. 9.
hete szerdán.

Korond, jan. 18., maj. 13., júl. 4., aug. 25.
Korpona, febr. 6., Dorottya előtt pénte-

ken és utána hétfön, Áldozócsütörtök
után pénteken és hétfőn, jún 29.,
aug. 24., okt. 28., dec. 25 elötti hét-
főn kirakó-, ez előtti pénteken mar-
hav.

Kosztolán, lásd Keczer-, Nagy-Kosztolán,
Kottori (Zalam.), marc. s., jún. 27., szept.

30., nov. 30, máj. 5. és szept. 15-ét
köv. vasárnap.

Kovászna, febr. 11., máj. 2., júl. 22.,
nov. 11. .

Kozár (Rácz-), márc. 13., máj. 1., jún.
26., okt. 16.

Kozmás (Csikrn.), jan. 25., aug. 10.
K(íhalom (Sopronm.), farsang utáni hét-

főn, Husvét utáni 3-ik és jún hó utáni
hétfőn. '

Kőhalom (Reps), Vizkereszt és Virág".
utáni hétfön, júl. 25., okt. 10. megel.
2 nap marhavásár, .'

Kö:esd (Tolnam.), Judica, Szt -Gotthárd;
Szt.-László és Szt.-Márton hete kedd.

l{öpcsél'lY (Mosonm ), Simon és Juda
napját követő hétlőn.

Körmend. febr. 2•. márc, 12., ápr. 5.",
máj. 10., jún. 24, júl. 20., aug. 24".

. szept. 21., okt. IS., nov. 11.. dec. 13.
Körmöczbánya (Barsrn.), Szt.-György ut.

csütörtök, péntek és szombaton, aug.
1. és Mihály hete csütörtökön, pénte-o
ken és szombaton.

Kőrösbánya, jan. 2., júl. 8., nov. 20., .
dec. 7.

Kőrös-Ladoiny, máj. 10., jún. 28., szept,
15.

Kőrösmező, o-naptár szerint János szüle-
tését, János fővételét. Boldogasszony-
fogantatása megel. hétfőn és kedden.

Kőröshegy, marc. és aug. hónapok utáni.
keddi napján, .

Kőröspatak, Mátyás nap, jún. 1G., okt. 4.
Kőszeg .(.vasm.), Virágvasárnap elötti,..

Pünkösd elötti, Jakab elötti. Egyed'
utáni, Orsolya elötti és a . -ik advent
vasárnap utáni hétfőn.

Köszvényes, febr. 9., máj. 3., aug. 20. r~
nov. 2. megel. 3 nap marha".

Kötegyán (Biharm.), jan. 10. júl. 10.
Köveskálla, Husvét után kedden. Áldozó-

csütörtök után pénteken, Lajos utánr
hétfőn.

Kővágó-Szől]ős (Barányam.), márp. 1.
állatv. júl. 22 , szept. 15 kirak6vásár,;
dec. 1. állatv. Ha dec. 1. vasárnapra
esik, akkor a rákövetkező r.apon.

~ővágó-Örs (Zaiam.), aug. 17, nov. 5
Krassó (Szatmárm.I. máj., júl. és sz ept,

első, nov. második keddi napján.
Krassova, apr. 24. utáni elsö , jún. 29.

utáni 2-ik. nov. 14. utáni 3-ik hétton
es kedden. ,

Kraszna, januárban eső 3-ik hétf0n és;
kedden, ápr .. júl. és okt. hónapokban
esö 2-ik hétfön és kedden.

Kraszna-Bé'tek (Szatmárm ), íebr. 10.,
Husvét és Pünkösd hétfő utáni köYCtól
kedden, júl. 21., szept. 22., nov 10"
dec. 22.

Krompach (Szepesm.), Szt.vGyörgv és-
szept. Mátyás hetében csütörtök és-
pénteken.

Kubln (Alsö-), febr. Sex age sima vasárn,
utáni, Virágvasár. utáni, júl. ~4. utáni,
szept, 8. utáni, nov. 19 utáni hétfőn.

Kubln (Temesm.), marc. 17., máj. 5.,..
nov. 7.

Kudrlcz, máj. 1., okt. lR.
I{ula (Bácsm.), apr. 29., jun. 24., aug'

6. és okt. 15. előtt vasarn. és hétfőn.
Kunhegyes, Gyertyaszentelő, Páduai An-

tal, Sámuel és Lukács napján mindig
vasárnap és héttőn.

Kun-SztAlárton, febr. 14 15., máj,
22-23., aug, ~2-23, nov. )1-12.
hetében vasárnap és hétfőn

Kun-Szt.-Miklós, febr. 3-4., máj. 16-17.,..
aug. 22-23., dec. 29-30.

Kurlma (Sárosrn.), jan. 24., márc. 6.,
ápr. 26., jún. 24·é!- követő kedden,
aug. 14-15., szept. 29., nov. 11., dec.
28. elötti kedden. Míndszent után.
3 napig juh- és kecskebőrvásár. ,

Kutas. ápr. 5., jún. 30" júl. ai., szcpt 6.
Kutl (Nyitram ), jan. 14., ápr. 15., jún,

10., aug. 4., szept, 29., nov. ll. el,
hetekben szardán.

Kutyf••lva, ápr. 10., nov. 25.
KükülJővár, Vizkereszt utáni hétfőn;

Hushagy6kedd elötti, Husvét elötti,
Pünkösd, előtti, aug'. 21. elötti és-
Karácsonyelőtti hétíön.

Kürpöd (Kirchberg), Pál fordulat utání ;
Virágvasárnap utáni hétíöu. E napok
elötti szombaton országos állatvásár.

Kürth (Komárornm.), márc. első . jún. 3-ik,
aug., első és okt. elsö hétfőjén.

Kuzma (Vasm.), Aldozöcsütörtök.
Laczháza (Kunság), febr. 28-29 .• má].

~5-26., aug. 3-4., okt. 15-16., va sár=
nap és hétfön.

Ladomér (Sárosm.), jan ~~-22., [ún,
a-4, nov. 11-13.

Lajosfalva (Mosonm l, jan. ~~ , máj. 25 ,



Kel'. Telmagasztalása.
!lajos-Komárom (Veszprérnm.), febr. és

,jún. utolsó csütörtökén, .Szt.vlstván
hetében csütörtökön amennyiben Szt.-
István csütörtökre esik, e napot meg-
el. szerdán, nov, második csütörtökén
a kirakodó és állatv, egy napon.

Ujthafalu, Pál fordulat, Márkus, t fel-
magasztalása.

:t.ajth-Szt.·Miklós. Jubiláte, János fővétele,
Terézia és Miklós után, kedden.

t.ukó, ápr. 24-ét magába fcgl. hétfón,
okt. i-sö hetében hétfőn.

:Lednlez (Trencsénrn ), Rogate .vasárnap,
júl. Szt.v.Iakab ; szept. Szt .•Mihály·és
dec. Miklós napján. .

:t.elblez (Szepesm.), febr. első keddjén;
Husvét utáni 8-ad napon kedden, [úl.
elsó keddjén; aug. 15-én kirakóvásár,
utána kedden marhavásár ; ha aug.
15-ike keddre esnék, akkor aug. 22-én
tartatik a marhavásár; nov. első
keddjén.

'l.ekeneze (Szatmárrn.), márc •. 1., júl. 6. \
Ükeneze (Erdély), március 1-2., április

25-26., jún. 1,. szept, 20-21.
:Lelesz, jan. 6., márc 19., máj.' 3 , aug.

10., szept. 14. és nov. 19·ét magába
foglaló héten hétíön."

'LeJIe (Somogyrn.), Husvét és Pünkösd
utáni kedden Kisasszony elötti hétfőn,
Farkas nap.

1.engyeitóti, júl. 5.
Lepsény (Veszprémm.), Orbán és Terézia

nap hetében eső hétfőjén.
!.etenye (Zalarn. ), febr. 24., jún. 2., júl.

29., aug. 25, okt, 6: és dec. 25-ét
megel. keddi napon. '.

1.ébény (Mosonrn.), júl. ,25., nov. 4. kö-
vető szerdán.' ." ,.

'Légrád (Zalam ..),- márc. 1.2:, Szt.-Három-
ság napján, aug: 24., nov, 2 , dec. 13.

.Léka (Vasm.), febr. utolsó hétíön, máj.
2-ik és szept. utolsó hétfőn, dec.
Miklós, Maria neve napján.

'Lenti (Za1am ), febr. 22., árp. 10., dec. 6.
. Lénárd, jún. 6.• nov. 6.
Leseneze-Tomaj (Zaiam.), júl. 26.
,Léva, jan. 6., Fekete vasárnap, Urnap,

júl. 25., szept. 2". és nov 25-íki hete
hétfőn és szerdán. Hétfőn marha-,
szerdán klraköv. Ha ünnepre esik;
akkor a vásár a reá következő napon
tartatik.

'libatbánya, febr. 2., máj. ,1., júl. 22.,
szept. 2>1. .

'Llebllng, marc. 10., szept. 7.
.Uget (Baranyam.), ápr. Dömötör elötti,

. Órangyal vasárnap előttí héttőn.
lipcse, lásd Német- és Tót nevek alatt.
,Lipótvár (Nyítram.), jan. 17., márc. 23,

jún. 1., júl. 12., szept. 21.
'L1ptó-Szt,-Mlkiós, Reminiscere, Exaudí,

aug. Bertalan és dec. Miklós napokon
marha-, másodnapon kirakóv.

,L1ppa, o-naptár szerínt Szt.vGyörgy , Szt.-
Illés, Kisasszony és Szt -Mihály nap
elötti vasárnap; 2 nappal előbb állatv,

,lipcse (Zólyomrn.), jan. 6 "Septuages.,
Pünkösd utáni nap, júl. 25., okt. 4.

'Usza (Trencsénrn.), jan. Vince, Szt-
. György, Péter és Pál, aug. Lőrinc,

nov. András utáni csütört. ,
Uszka (Olaszí-), marc. 19., júl. 2,1., szept.

29., nov. 10. Ha ünnepre esik meg-
elözö hétfőn.

'Locsmánd iSopronm ), Husvét, Szent-Vida,
Kálmán és karácsony elötti héttőn.

Lokeza (Arvam.), Jézus neve, Sztv- Jakab,
Szt.-Mihály és Szt.-András elötti hétfőn.

'Loók, Husvét után 2-ik szombat aug. 14.
Losonez (N6grádm.), febr, 13-14., máj.

9-10, júl. 1-2 ,szept. 13-14., dec,
9 - 10.; ünnep eseten a következő
napon.

'Losonez-Tugár (Nögrádm.), jan 4., ápr,
4., aug. 2., okt. 4. hetében hétfőn és
kedden. .

'Lózs. Husvét előtti két héttel eső hétíön ;

•1

Urnap elötti, Szt.-István után és kará-
csony elötti hétfőn. .

Lovasberény (Fehérrn.), Nagyhétben és
Pünkösd elötti 'héttön, szept. ll-iki
hetében és Dömötör utáni hétfőn.

Lovász-Patona, ápr. Rezső, jún. Antal,
aug. Ágoston és nov. Erzsébet napok
hetében hétfőn, ünnep esetén a kö-
vetkező napon. .

Lödös (Litzelsdorf), Pünkösd utáni ked-
den; aug. 11.

Ltvö (Pozsonym.), jan. 5 , márc.11-13.,
máj. 11., júl. 21., aug. 11., szept. 21.,
nov. 12. .

Lövő, lásd Zala-, Nérnetlövö.
Lőcse (Szepesm.), Ujév utáni elsö pénte-

ken, marhav. az előző szerdán; Judica
vasárnap elötti héten pénteken (a
marhav. szerdán), Sarlós Boldogasszony
(júl. 2.) magában foglaló hete pénte-
ken (rnarhavásár szerdán), okt. IG'.
hetében pénteken (marhav. szerdán).

Lublcza (Szepesm.), február 7~ 8., április
~8-19., júl. 4-5., aug. 22-23., nov.
'-8. .

Lubló (6-) (Szepesm.), Ujév után; Virág-
vasárnap; júl. Exaudi vasárnap; júl.
Sarlós Boldogasszony napja; Szt.vlst-
ván király napja; szept. Májé; okt.
Gallus ; dec. 6. hetében hétfó és kedd.

Lueska, lásd Nv-Lucska. . i

Lugos (Krassörn.j.. febr. 10., máj. 10.,
júl. 2-4., okt. 21-23. megelőző
szombaton. .

Lup.a, jan. 11., máj, 3. és szept. 18.';
megél. 3 napon át marha' r

Mád (Zemplénm.), febr. 15., máj. 30./
okt. 6" dec. 12. ,

Mad••, ápr. 3., máj. 14., júl. 18, aug.
24. és dec. 17-iki hetében szerdán. •

Madar, jún. 8-9., aug. 24-25.
Madaras, lásd Nagy-Kun-Madaras.
Mágócs (Baranyarn.), febr. 14., ápr. 18.,

jún. 13., okt. 7. hétfőjén.
Magvar-Almás (Bácsm.), febr. 9., m'Íj.1.;

szept 14., nov. 22.
Magyar-Barád, jan. 6., ápr. 13., jún. 1.,

aug. 14., okt. 28.
Magyarfalva .Pozsonvm ), a böjt 4-iki

vasárnap utáni hétfőn; július 22-én;
Szt.-Mihály nap utáni héttőn és nov,
26.

Magyar-Gyerö-Monóstor, márc. 19., jún. 29.,
aug. 2U., nov. 11. .

Magyar-Igen (A.-Fejérm.), Pünkösd utáni
pénteken , okt. 19-26·

Magyariapos (Szolnok-Dobokam.), jan'.
18-19., máj. lR-14., júl. 6-7., szept .
2fl-27.

Magyar-Hagy-Zsombor, jan. 20., é-naptár
szerint Husvét utáni és Pünkösd utáni
napon, aug. 'L.7.) nov. :'2. .

Ilagyar-Ovár, jan. 6., máj, 5., aug. 1.',
szept. 21. \ls okt 28. hetében hétfőn.

Magyarós, febr. 3 6., apr. 7-10., aug:
2-5., nov. 12-15 .•

Magyar-Péeska, lásd.Pécska
Magyar-Szt.-Pál, lásd Sztv-Pál.
Majsa, febr. Il. Szt -Hárornság vasárnap

utáni hét.főn, aug. 27., nov. t t. .
Malss. (Baranyam.), jan. 20, ·'nnáj, 1.,

aug. 29., okt. 10.
Majtény, lásd N-Majtény
Makfalva, jan. 2., ápr. 24·, jún. 24.,

szept 9. .
Makó (Csanádm.), Judica vasárnap elötti

szombat. jún. 24., aug. 19. és nov.
19·iki előtti szombat,.' vasárnap és
hétfőn. .

Malaczka (Pozsonym ), febr. 24., Ambrus
nap; Ker. felt. nap, Sarl. Boldogasz-
szony, Porcziunkula, Ker. íelrnag.
Marton és Szt.-János hetében csütör-
tökön.

MarczaIif márc, 26., máj. 1., júl. 25.,
szept. 4., nov. 5. •.

Marczaltö, jan. 25., Szt.-GyBrgy. Szt:
Margit, nov. 5-ét követö csütörtökön.

~larglta (Biharm ), jan. 6., ápr, 24., jún .

lj1.• szept. 14., nov. 15-é! mag. fogJ.
szerda, csütörtök és péntek,

Marlkó, jan. 16, és jún. 19. utáni csütör-
tökön.

Markod (Marostordam.), ápr •. 1. és szept,'
17.

Mármarossziget, é-naptár szerint bőjt első
hétfő és kedd napján, 6-naptar szerint
Pünkösd hétfő és kedd, 6-naptár sze-
rínt Illés .nap hete hétfő és keddjén,
ha Illés vasárnapra esik, a következő
hét u, a. napjain; okt. 13. hét hétfő-
jén és keddjén ha okt. 13. vasárnapra
esik, u. m. az Illésnapi a reá követ-
kező héten, dec. 2-ik felének első. hét-
főjén és keddjén.

Maresilye. Vizk.ereszt, Gyümölcsoltó-
Boldogasszony, Pünkösd másnapján,
Ker. János és Nagy-Boldogasszony,
mind. 6-napt. szerint, és okt. 10.

Marosludas, máj. 4., okt. 4.
Marosujvár, lipr. 13., aug. 15-ét megel.

péntek en. Megél. 3 nap marhav.
Marosvásárhely, jan. 17., Virágv. előtti,

csütört., Urnap utáni hétfő, szept. 4.,
nov. 11.

Martonos (Bácsbodrogm.), jún. 8. (szept.)
Mária névnap utáni hétfőn, nov. 7•. A
jún. é 3 nov. vásárok,. ha nem esnek
vasárnapra vagy hétfőre, amegel.
hétfőn tartatnak. ' .

. Martonvásár (Fejérm.), .márc, 25 -26.,
jún. 15-16., szept. 14-15., dec.
21-22. . ,

Martyanóoz, (Vasrn.), máj. 21., aug. 10.,
nov. 11. .. "

Matheócz (Szepesm.), febr. 6., jún. 8.,
aug. 6., nov. 19. hete csütörtök és
pénteken. . •

Máriapócs (Szabolcsm.), febr .. 6., máj. 3.,
aug. 21., Mária neve nap utáni hétfő,..

Mándok (Szabolcsrn.), Judica vasárnapot
követő hétfőn, jún. 29., okt. 28-át
'magába fogl. hétfőn és Advent első
vasárnap utáni hétfőn.

Mány, jan. 15., -apt. 1., júl. 8·, nov.
24-ét magába íogl, hete szerdáján."

Máriaczell, lásd Kisczell,
Mártonhely \N.-Kűküllóm.), ápr. 15., 16.,
.17., nov. 4., 5, 6. . ~

Mártonhegy (Vasm.), máj. 6.j aug. 6.,
nov. 11. . .

Mártentelke, márc, 19., Pünk. ut. szemb,',
nov. 5. .

Matésza~ka, jan. 25. és márc. 19. hetében
, hétfön , ápr 24. és szept. 29. hete

hétfőjén; júl. Mária-Magdolna és nov.
Erzsébet hete hétf.

Megyaszó, jan. 15., máj. 10., szept. 29.
l\1adgyes (Nv-Küküllörn.), marc. 20.·,

Jnvocate utáni csütörtök, júl. 13., Szt.-
Mihály nap elötti csütörtökön, nov. 30.

Mehádla, jan. 22., ápr. 6., júl. 16. es
okt. 16. .. .

Mekényes (Baranyam. ), ápr, 2!. és aug.
rü-ét magába fogl. héten hétfőn.

Meleneze, a görög-keleti Pünkösd első'
napján aug. 27., nov. 7.' .

Merény (Wagendrüssel, Szepesrn.), Ham-
vazö szerda hetében; Pünkösd heté-
ben, Lőrinc és Dömötör hetében
szerdán.

Merczlfalva (Temesm.), ápr. 20., aug. 10.
Mernyo (Somogyrn.), febr. 24., máj. 5.,
,aug. 2., nov. 5. hete hétfőn.

r:1eschen (N.-Kükünőm ), ápr, 23. :-
f,letzenzéf (Alsó-), Nagy csütörtökön, Sar>.

16s Boldogasszony szept. B. és Advent
elsö vasárnap után ..

'Matzdnzéf (Felsö-), ápr, 5., júl. 31., dec. 3.
Mezöbánd, máj. L, okt. 3!. Megelőzőleg

3 napig juh- és marhav. .
'Mezőbe'ény, ápr. 6., júl. 12. és okt. 6.
Mezőbodon, 6-napt. szerint Pünkösd után

napon.
Mezöesát, marc. 4., jún. 6., okt. 10.,

dec. 30.
Meziíloresztes (Borsodm.), jan. 25., jún.

12., szept, W., dec. 22. előtti vasarn.



lIIozökomárom, Judica, Rogate napon,
Szt -Mihály nap hetének kedd és szer-
fiáján, Szt.-Kelemen napon (nov. 23.),
2 napon áto

MezQkövesd"márc. 19, jún. 27., aug.20.,
okt. 4-ét mege\. hétf'őn. - ,

• ezőlaboroz, jan. 14., marc, 14., jún. 21.,
svept. 26., nov. 8.

Me7őméhes, jan. 24.. máj. 30., aug. 30.
-Megel. 3 nap marhav.

Mozőörményos, ö-napt, szerint Vízkereszt,
máj. 5" ö-napt. szerint Szt.-György,
júl. 6 , dec. 18.

Mezötur, jan. 1., máj. 1., aug. 1. nov.
1., vasam. vagy megél. vasárn.

MIava, Pál fordulat, József, Pünkösd,
János és Pál apostolok, Jakab, Kis-
asszony. Simon-Juda; Miklós pk. napok
után mindig szardán é. kedden mar-
bav.

Mlcske (Sopronm.), máj. 3., szept. 14.,
dec. 8.

Mihály. lásd Nagy- és Szent év alatt.
Mlhályi (Sopronm.), jan ... 6., jún. 13.,

aug. 6. és okt. 4-ike után kedden.
Mike,. febr. 16.., ápr, 8.. szept. 1., nov. 5.
I\Ilkoszásza, jan. 28" máj. 20., okt. 13.
Mlklóstllfke (Klosdorí), márc. 19 , dec. 6.
Mindszent (Csongrádrn.), jan. 7-8., ápr,

14-15., jún, 30., júl. 1.. okt. 27-28.,
ha nem szombat és vasárnapra esnek,
mege\. szomb. és vasárn.

Mlske (Pestrn.), febr. 2-át és márc, 25-ét
követő napon, júl 2-án, aug. 23-át és
szept. 8-át köv:, napon, okt. 4., nov.
15., dec. 13..

Miskolc, febr. Juliánna. máj. Orbán. aug.
Sámuel. okt. Lukács és. dec. Lázár
napok het. hétfön.

Mlszla, [an., ápr., szept. első, okt. 26-ika
· hét héttőn. .

Mlsztótfalu, máj. S., nov. 25. hete hétfő
és kedd. .

Mocs, jan. 12. Vírágv., áld, csütört. és
.aug. 20. utáni napon.

Mocsonok (Nyitram.), ápr, György elötti
kedden, Olv .. vasárnap el. csüt., mar-
hav., ápr. 24. és Olv. vasárnap ut.
kedden kirak6v., máj. 3, és szept. 14.
búcsú-vásárok.

Modor, febr. 2., ápr. 24., jun. 24, aug.
· 24 , szept. 29., nov -. ll. Ha szerdára
· esnek, a vásár mindig a megel. napon
·ha pedig szerda utáni következő napra

· esnék: akkor a követk. hét keddjén.
M~dós . (Torontálm.), márc. 25., jún. 29"

aug. 24., nov. 26. vasárnap.
Mohács, febr. 24., ápr. 17., jún. 24.,

szept. 15.. nov. 11., dec. 21.
Moholy (Bácsrn.), máj. 30., szept. 30.
Mokrin. febr. 14" máj. 21., aug. 20.
Moldova (6-) ápr. 21., aug. 27.
lI!Ioldova (Uj-), máj. 5., jún. 24.
Monor (Pestm. ), márc. 12.. jún. 1., aug.

18., dec. 8, vasárnap és héttőn.
Mcnor (Erdét'y), máj, 81., szept. 27.
Monora, jún. 5" okt. 2&.
Monostorkrasznóbródi, máj. 22., 23" 25.
Monoszió (Moszlavina), ápr. 11-15., szept.

4-9.
Monyoróke"ék, márc. 19., Pünkösd előtti

kedd, okt. 23.
Moór (Fejérrn.), Szt.vGyörgg , Szt-Hárorn-

ság nap utáni hétfőn, Rozália és Már-
ton nap hét hétfőjén,

Moravicza, ápr. 1., okt. 1.
I'/Iorgonda, aug. 21.
Móriczföld, marc. 3., máj. 2., aug. 3. és

nov. első vasárnap.
Morovicza (Bácsm.), József nap hetében
,hetfőn, .júl. utáni. hétfőjén, hov .. első

hétfőjén. ,.
Mosgó (Somogym.), Husvét utáni kedden

jún. 24. .
Moson. ápr. 2., júl. .13., okt, 4., dec. 21.

legközelebbi eső .hétfőn, ünnep esetén
legközelebbi köznapon.

Mossócz (Turóczrn.), Fábián és Sebestyén
Szaniszló, Szt.vfláromság Úrszinválto-

';

1

zas, Máté, és Mindszent napok utáni
szerdán.

Mucsi (Tolnam.), máj, 20., okt. 20-iki
hete szerdán.

Munkáos, Vízkereszt, márc. Jözsefv-ápr.
György, Pünkösd, jún. keresztelő Szt-
János, aug. Nagy-Bold.-Asszony é'5 nov .
Márton napokat megel. v. követő. a
város által évről-évre meghatározandó
két-két napon, az ó-napt. szerint Nagy-
Bold.-Asszony napj. hete hétfőjén, a
kírakövasárok, s ezen orsz .. 1\)r3Kó-
vásárok mindenikét a (Nagy-Bold.«
Assz. ünnep kivéve) 3 nappal megel.
orsz. marhavásátok. Apr. 2., máj. 14.,
szept. 14. és okt. 8-ika hetéb, mindig
hétfőn [uhv.

Murányalja (Gömörrn.), marc. 20., jún,
20., aug. 22., dec. ~.

Muraszerdahely (Zalam.), máj. 1., jún. 26.,
aug. 19., okt. 26.

Muraszombat, Hushagyó kedd el. egy
héttel, Husv. hétfő el. két héttel,

· Husv. J.1étfő ut. egy nappal, jún. 25.,
aug. 24., okt. 15., dec 6.

Musnla, febr. 2., jűl. 12., aug. 10., szept,
· 29.
Muzsna (N .-KükülJőm·l, apr. 23.
Muzsla (Esztergomm.) , ápr. 10., jÚJJ.. 7.
Nagyajta, febr. IG. AId. csüt. ut. 'nap

dec. 2S..
Nagyapold, marc. 19., dec. 12.
Nagyalmás, jan. 23., máj. 1., júl. 22.,

szept. 17.
Nagyatád (Somogym.), Gergely nap el,

tavaszi "Kereszt. nap" el. lJJés nap
el, Rókus napján, őszi "Kereszt. nap"
előtt, nov. 11. után mindig hétfőn.

Nagybajom (Biharrn.), marc. 4" jún. 4.,
szept. 27.

Nagybajom "(Somogym.), József nap. el.
· kedden, Pongrác el. hétfőn, Urszín-

vált. ut. nap, Tecézia elött hétfőn.
Nagybarom, Dömötör előtt csütörtök és

farsang utolsó csütörtökjén.
Nagybánya, Oculi vasárnap után; Urnap
· után. aug. Szt.-István után és nov.

• Mártan nap után hétfő és kedden.
Nagybáród, Gergely nap utáni hétfő Péter-

Pál hetében Nagy-Boldogasszony és
Márton. nap utáni hétfőn.

NagybeCSkerek, marc. 1., máj. 25.• aug.
17" okt. 12. és nov. 23. napját csütör-
töktől kezdve 4 napon áto

Nagyberozna. (Ungrn ), febr. 2. megel.
_ hétfőn Pünkösd elötti csütörtök, Nagy-

Boldogasszony elötti kedden. Mária
pártf. ünnep utáni 2-ik kedden, az
o-naptár szerint.: -

Nagybittse, 1. Bíttse.
Nagybiróez, márc. 10., máj, 16., szept.1.,

nov. 19.
Nagyborócz, Invocat vasárnap utáni hét-

fön, máj. 16 , szept. 1., nov. 19
Nagyborosnyj, Julianna;' máj. 15-16.,

aug. 2.">-26., nov. 19-20.
Nagyczenk, Husvét után és Simon-Juda

előtt csütörtök. '
Nagydoli"" (Vqsm.), jún. 1<>.,dec. 6.
Nagydorogh,·márc. 13', jún. 5. hete -hét-

Iőjén , aug. első hétfőjén okt. 16.
Nagyekemező, febr: 1., jún. 13. ._
Nagyenyoo, jan. 25, máj. 8., aug. 19.,

okt. 16. lIlegel. 3 napig marhav.
Nagyfalu (Árvam.), Vizkereszt. Szt -Má-

tyás, Szt.-György és Szt.e.Iakab és
Szt.-Mihál·y napok utáni hétfőn.

Nagyfal!! (SziJágym), jan. Vizkereszt
utáni hétfőn, marc. bőjt 'közepe heté-
ben, Áldozócsütörtök elötti héten, júl.
3. hetében, szept. 3. hetében, nov. 2.
hetében szerda és csütörtök.

Nagygáj (Torontálm.), máj. 1., nov. 7.
Nagyhalmágy, é-naptár szerint Virágvas.

elötti héten, Péter és Pál hetében,
Kisasszonynap és Borbála hetében,
mindig szombaton.

Nagyhársány, Remete AIital, jan. 17.
előtt ápr. 12., jún. Szt.-LászI6·és okt.

9. elötti hétfőn és kedden.
Nagyhöflany, jan; 25., szept. 9.
Nagyida (Abaujm.), Judica vasárnap, máJ_

25., szept. 21., dec. 22.
Nagylgmánd, márc, József, jún. Vítua;

szept. Szt,-Mihály nap hete hétfőjén.
Nagyllonda (Szoínokdobokam.), február-

9-10., máj. 1-2., okt'. 15-16.
Nagykalló, Hushagyó kedd utáni csütört .•

ápr .. 2~-ik, Sarlós B. A. nap, szept,
28. és .nov. 30-iki hetéb. csütörtökön.

Nagykanizsa, febr. 2., Husvét, Pünkösd.
aug. 15., okt. 15., dec. 8. előttihétfőn.
8 napon áto

Nagykapos, Vizker. ut, hétfőn, Gyűm.»-
OJtó Bold.vAssz. ut. hétfőn, Pünkösd
el. héttőn aug István nap ut, 'hétfőn.
szept. Mária nap előtti hétfőn és nov.
András nap el. hétfőn.

Nagykapus, aug. 24.
Nagykáróly, febr. 4., ápr. 15., jún, 3.•.

júl. 1., szept. 16., nov. 4., dec. 9. hete
hétfőn. '

Nagykáta, jan, 25., Apr. 24, szept, 14.•.
vasárnap és hétfő.

Nagyklkliida, Apr. 24., jún. 24., szept,
~O., dec. 1-

Nagykcsztolány (Nyítram.), Gyertyaszen-
. telö és Rogate utáni pénteken, Máté

és , András utáni. hétíön. Amarhav ..
négy nappal a -klraköv. elött tartatik.

Nagykőrös. -rnárc. 5., ápr, 24., jún. 27.•
aug. utolsó hétfő- és keddjén, okt. 26.

Nagykunmadaras, jan. 25. Pálnapi vásáro
ezen napot megel. vasáru és hétfón,.
Áldozócsütörtöki vásár, ezen ünnepet.
megel. vasárnapot és hétíön, júl. 25.
Jakab-napi vásár, e napot magában.
foglaló hete vasárnap és héttőn okt.
26. Dömötör-napi vásár, ezen napot

, megél. vasárnapon és hétrön. ,
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 mege\. napra esnék, úgy-
a megel. hét szombatján tartatik.

Nagylévárd (Pozsonym ), Vizkereszt utáni
hétfőn, Gergely napján, Rogate vas.
utáni hétfön, júl. 25., aug. lU., szept..
21. és nov. 11. után hétíön.

Nagyléta (Bíharrrt.), jan. 15 , ápr. 24. és
szept, 29., rnindig csütörtökön,

Nagylomnicz (Szepesm), ápr, 25. és okt..
19. hete csütörtökön .

N,~ylucska (Beregrn.). 'febl;' 13., ápr, 5,.
Pünkösd utáni csüt., júl. 31., szept..
10. és nov. 30.

Nagymagyar (Pozsonyrn.), Juliánna, Hus-
vét, Urnap, Szt-Kereszt felmagasztalása.
elötti szerdán. nov. 5. utáni szerdáG
Karácsony elötti szerdán.

Nagymajtény (Szatrnárm.), febr. 5., apr,
· iu., máj. 15., [úl, 10., szept. 18., nov.

6., dec. 11.
Nagymaros (Hontrn.), marc. 19. József

hetében szerdán, okt. Brigitta, dec,
Judith hetében hétfőn. .

Nagymarton (Sopronm.), Nagycsütörtök
elötti, Szt,-Háromság utáni hétrön,
Lörincz és Márton napok hetének
hétfőjén.

Nagymegyer, jan. 25., máj. 15., aug. 6.,.
, okt. 27., dec. U. hetében szerdán.
rlaDymihály, (Zernplénm.), ugy nevezett

Boldogassz. vásár, jan. 28-29., Virág-
vasárnap-vásár, ápr. 8-9., György-
vásár, máj. 6-7., Antal-vásár, jún.
11-12., Nagy-Bold.vAsszv-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.
tlagypirith, máj. 10., júl. 25., szept. ,29.
Nagyrákos (Vasm.), feb. 10., máj. 25••

aug 16., nov. 15.
Nagyrőcze' Gömörm.), marc, 19., jún. 13.,.
· sZépt.- 21.; dec. 16,



1iag,sajó, október 1. .
,fjagysallo (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.

I.agysármás, é-naptár szerint Kisasszony
napján.

.flagysáros, Fekete vasárnap, júl. 13. és
nov, 9. után szerdán.

.tiagysink, márc. 11-14., júl.' 17-20.,
szept. 20. utáni hétfő, kedd és szerdán.

dIIagysurány. jan. 25., (Pál ford.) máj. 1.
(Fülöp Jakab.), aug. 10. (Löríncz) és
nov.u. (Mindszent) napotmegel. hétfőn.

(JIagyszalonta, a febr. 15., ápr. 15., aug.
15. és nov. ll-ikét magában foglaló
héten pénteken és szembaten.

'Xagyszalatna, jan. llL, Szt.-Háromság
napja, nov. 11. megel. napon marhav.

Wogysza!ók (Sárosm.), máj. 1., nov. 15.
<Nagy-Szt.-Miklós (Szerb- és Német-), ápr,

5., júl. 25., okt. 25.
<Nagyszeben, Yizkereszt utáni első hétfőn,

máj. 3., szept. 14. Megelőző 7 napig
marnavásár.

.1'IIagyszombat, jan. 22., marc. 2 hetének,
apr. 2~., jún. 15., júl. 25., szept. S.,
okt. ~8., dec. 6-át magában fogl. aétíö ,
kedd, szerda és csütörtök,

Iliagyszötlös (Ugocsam.), jan. Pál, Gyü-
rnölcsoltö.Aldozöcsütörtök, jún. János,
aug. i i., szept. Kisassz. , okt. Sirnon-
Juda, dec. a Karácsonyi ünnepek he-
tében hétfön' és kedden.

llIagyszőtlös (Vaszprémrn.), Szt.-György-
nap és Mindszent nap héten szerdán -,

•1Iagytarna (Ugocsam.), febr. 16, ánr. 1.,
júl. 26. és okt. 18. hetében hétfön és
kedden.

Iliagyvárad, a márc. 12., jún. 21., szept.
8., dec. 8., hetén péntektől keddig, és
pedig pénteken s szombaton sertés-
vásár, a. többi napokon kirakö- és
szarvasmarhavásár.

"'agyvázsony (Veszprémm.), Invocat.
vasárnap Szt.-Kereszt feltalálása. jún.
24-ét, Szt.-Kereszt felmagasztalása és
Karácsony napját megelőző hétfőn és
kedden.

lHagyzerlnd (Aradm.), jan. 4., szept. 1.,
ünnep es etén a következő napon.

'Nagyzorlenz. ápr, 4., júl. 11., okt. 24.
Jiagyzsám (Temesm.) , Szt.-György és

Szt.-Mihály elötti vasárnap.
INaszód, máj. 27., Bertalan utáni 2-ik

szerdán nov. 8.
JHaszvad (Komáromm.), aug. 10., és nov.

5-ikét megel. hétfőn.
lJIádudvar (Hajdurn.), ápr. és aug. első

hetében s okt. 25, hetében mindig
hétfőn.

tUdasd (Baranyam.), marc. 19. és aug.
20. hetében hétfőn.

lIIágocs( Somogym.), József, Antal, Nagy-
asszony, Terézia nap, hétfőn.

llimesztó (Arvam.), jan. 13., marc. 12.,
aug. 1 , okt 18.

fie,szpál (Turóczm.), ápr. 20-24., szept.
13 ·H.

tied~Jicz (Zaiam.), marc. 10., jún. 15.,
örangy~j' nap utáni hétfön és dec. 13.

iNemesdéd (Somogym ), jan. 25. elötti
hétfőn, Szt.-Háromság utáni kedden,
szept. 29 .. dec. 21. elötti hétfőn.

:Nemesmilitles (Bácsm.), máj. 7.. okt. 20.,
vasárnap és hétfőn, vagy elötti vasár-
nap és hétíön.

tiemesvid ,(Somogym), jan. 22., márc,
21., jún. 17" okt. 24.

lI.zsider (Mosonm.), márc. Judika utáni,
júl. Jakab utáni, szept. Egyed utáni,
okt. Pál utáni, dec Miklós utáni hétfőn.

'Wémeti (Hontrn ), jan. Jézus nap előtt,
márc. 12. (Gergely) nap elött, ápr. 25.
(György) nap előttí, jún. Szt.-Három-
ság előttí, szept. első vasárnap elötti
és Adv. 2-ik vasárnap elötti csütört,

Bémetbogsán, apr, 1., máj. 16., Péter Pál

utáni és szept. 18. utáni pénteken .
Németboly. jan. 6., máj. 16., júl. 25.,

szept, M., okt 20. Ha e napok vasárnap
vagy ünnepnapra esnek, a reá követ-
kezö , ha pedig csütörtö kre , péntekre
vagy szombatra, a meget. hétfőn.

Né:n~t:~()resztur, máj. 3'J szept. 14.
Németlij:cse, jan. 25., ápr. 24., jún. 24.,

szept. 21 .• dec. 21•
Németlövő (Sopronm.), febr. 14., ápr. 24.

Nagy-Boldogasszony Szt.-Márton nap
elötti csütört

r;émet-Szt.-Miklós (Vasrn.), Cantate utáni
és Beltalan es Míklös elötti hétfőn.

Németujvár(Vasm ), Gyertyaszentelő utáni
napon Virágvasárnap utáni hétfőn, Ur-
nap utáni pénteken, aug. 2 ,szept. 1.,
okt. 30. és dec 6.

Nimnies jún. 13., aug. 10., nov 25.
Nlczkyfalva (Temesm.). máj. 23., aug. 7.
N09,:id, febr. 16., máj. 15., júl. 26. és

nov. 19-ét megel. héttőn.
Noszlcp (Veszprémm.), Apr. Szt.-György

és okt. Terézia hetében hétíön.
Nova (Zalam.), Gergely, György, Sarlós

Boldogasszony előtti hétfőn, Nv-Bol-
dogasszony. Mihály és Karácsony elötti
hétfőn.

Novoszelicza (K -Lucska , jan. 81., ápr, 4.,
máj 9., júl. 25., szept, 12.

NyárádszerCda febr. 21-24., aug. 1.,
dec. 7-10.

Nyárhád, Szentháromság napján szept.
L, dec. 7-lU.

Nyárhid, Szentháromság napján 'szept, 1.,
dec. 13.

Nyék (Sopronm.), ápr, 24 , Pünkösd utáni
kedden aug. 10. szept. 29.

Nylrbakta (Szabolcsm.}, jan. 27., ápr. 15.,
júl. 5., aug. 21., nov. 6. nap hete
hétfőjén.

Nylrbátor, jan. 20., marc. 25., szept. 8.,
nov. 9. es dec. 6. után követk. csüt.

Nyiregyháza. Tamás, hete, Pünkösd elötti,
szept, 8-iki és Lucza hetében hétfőn.

Nylrmada (Szabolcsm.), husvét elötti
héten. áldozócsüt, Annanap. Kisasz-
szonynap és Andrásnap hetében min-.
dig szerdán.

Nyitra, Rem. Pál utáni hétfőn, Oculi
vasárnap utáni hétfőn, Nagycsütörtök
napja, Nep. Szt.-János utáni hétfőn,
Sarlós Boldogasszony utáni hétfőn,
Nagy-Boldogassz. előtti hétfön, Szt.-
MiM.ly elötti hétfőn, Szt.vl.ukács utáni
hétfön, Szt.-Tamás utáni hétfőn.

Nyltrazsámbokrét. Vizkereszt, Szt-Három-
ság és Kisasszony nap utáni követő
és Boldogasszony fogantatása megel.
szerdaí napokon.

Nyulas, ápr , 24,
Nyuslya, (Görnörm.), febr. 11., szept. 11.
O-Béba, (Torontá1m.), márc. 8., jún. 8:,
• szept. 8., mindig vasárnap.
O-Becse, ápr. 8., júl. 5. és okt. 17-e elött

vasárnap.
O-Bessenyő, máj. 16., okt. 15.
Ocsa, jan. 18., márc. 27., jún. 24., okt.

19. előtt vasárnap.
Oosova (Z6Iyomm.), marc. 8., dec. 13.
O-Falu (Szepesm.), jan. 30., marc, 28.,

máj. 23, jún. 27., aug. 1., okt. 3.,
· dec. 5.
O-Kanlzsa (Bacsm.), máj. 25., szept. 1.
Olad (Vasm.), febr: 4., máj. 5, jún. 8.,

noy.6.
Oláhlápos, febr., ápr., jún, aug., okt.

és dec. első szombatjain.
Olcznó (Alzenau), febr. 18-20., aug.

29-31. .
O-Moravloza, József nap hetében hétfőn,

júl. 24. utáni hétfőn, nov. első heté-
• ben hétfőn.
Ompltál (Pczsonym.), II. bőjt harmadik

hetét követő kedden, Pünkösd elötti
hét keddjén, Urszine utáni kedden,-
okt. 18-át követő kedden.

Ónod, jan. 2., mbc. 19., máj 10., jd! ••••
okt. 4.

O-Pécska (Román-), a febr. 2. és júl.
U. megél. szomb , vasam. és hétfön.

Oppova, máj. 21.. nov. 1.
O-Radna, febr. 26. előtti szombat, jún.

és okt. hó utolsó szombaton, máj. 4.,
aug. 10. és dec. 18. elötti szerdán. '

Oravka (Arvam.), jún. 24., dec. 2.
Oravicla (Rornan-), márc. 25., júl. 25.
Orczifalva (Temesm.). ápr. 24., szept. 8.
Oroszfalu (Hárornszékm.), március 30.,

szept. 30.
Oroszvár (Mosonm.), aug. 18., okt. 13.,

dec. 29.
Osgyán (Gömörm.), márc. 4.• máj. 29.,

aug. 19., okt. 30., dec. 22.
Ostfl-Asszonyfa (Vasm.), júl. 13.
Oszlány (Barsm.), Virágv., K.-Szt.-János,

Szt -István, Szt.-Mihály és Szt -Miklós
utáni hétfőn és kedden.

ottok, jún. 13., dec. ti.
Ozora, Jézus nevenapján; Nagyhéten,
.. Sarolta és Terézia elötti hétíön.
Okörmező (Mármarosm.), ápr. utolsó hete

hétfón és kedden, jún. 26- 27., aug.
2-ik hetében hétfön és kedden, szept,
4-5.

Örrr.ényes (Mezö), jan. 18., máj. 5., júl.
6., dec. 18.

Pacsa, aug. 18. és Mátyás előtti csütört.
Paks, máj. 16, júl. 15., szept. 21. és

nov. 19. héten hétfőn és kedden.
Palocsa, jan. 6., márc. 19., júl. 10., szept.

29. követö kedden.
Pal ola (V ár-, Veszprémm ), ápr. 12.. aug.

ö., nov. 11., dec. 13. hetének hétfőjén.
Panosova, apr, 22., júl. 9. és szept, 18.

hete csütört. vagy a követő csütört.,
4 napon áto

e, ankota (0- és Uj-), máj. 3., aug. 1., ~
okt. 15. vasár., illetve megél. vasáru.
Ha a máj. 3-iki vásár a világosi vásár-
ral összeesnék. a pankotai egy héttel
előbb tartatik.

Papolcz, febr. 14, Pünkösd előtt aug.
12., szept. 29. hete hétfőn

Parajd. márc. 19., júl. 26., okt. 15., dec.
17. Megelőzőleg 3 napig marhav.

Paszmos, máj. 6., 'aug. 24.
Paulls. máj. 6 , okt. 1.
Pánczélsceh, jún. 24-25. és szept. 9-10_
Pápa, Gyertyaszentelő-Boldogasszony,

Gyümölcsoltö-Boldogasszony, Szent-
Háromság vas., júl. Sarlós-Boldogasz-
szony, aug. Nagyboldogasszony, szept.
Kisasszony és dec. Boldogasszony
fogantatása ünnepek utáni kedden és
szerdán illetve a követö hét keddjén
és szerdáján.

PApocz \Vasm ), febr. 14. és Pünkösd el.
hétfőn aug. 10. és okt. 26. előtt hétfő
napokon.

Párdány (Torontálm.), máj. 16., szept. 16.
Párkány (Esztergomm.), ápr. 24, jún.

24., aug. 24., okt. 28., dec. 15-ét mag,
fog!. héttőn és kedden.

Párucza (Nyitra külv.) országos vásáral
összeesnek a Nyitrán tart. országos
vásár napjaival.

Páaztó (Hevesm.), Virágv. után követö
és jún. 29., aug. 10. és dec. 24. elötti
hétfön és kedden

Pécs, Gyertyaszentelő-Boldogasszony
hetén, Husvét elötti, Pünkösd előtti
héten, Mihály héten hétfőn és kedden
Havi-Boldogasszony és Katalin nap
hetében, vasárnaptól kezdve mindig
egész héten. .

P&caka (Magyar-), máj. 9. és szept 14-ét
. megél. szornb., vasár, ésfhétfőn.
Poosvárad (Baranyam.), Bálint, április

Adalaert. aug. Sarló-Boldogasszony és
okt. Lukács nap hetében hétfon és
kedden.

Péczei máj. hó első hétfőjén és kedden,
szept. második hétfőjén és keddjén,

Pelsőcz (Gömörm.), febr. 21., ápr, 9.,
szept. 16.

Perbete (Komárornm.), febr. 10, máre,
25., júl. 13. és okt. 19. hete hétfőjén.



,"ered (Pozsonyrn.), márc, Benedek, máj.
Remete Antal, aug. Ur szinvált nov.
Erz sébet hetében szerdán é, csütör-
tökön.

.Perla' (Zalam.), Hushagyókedd, Pünkösd
utáni· kedd, Jakab nap utáni kedden.

Perjámes. ápr, 24 .. júl'. 15., szept. 24.
-Pertasz, jún. 27., nov. 9. .
Fetele. o-naptár szerint Pünkösd első

szombaton, dec. o.
Petrozsény-Oilsa, máj. 13., okt. 13.
.Petres (Bv-Naszódm.), ápr. Hugó és okt.

Simon-J uda napján
-Petrts, jan. ~"' .márc. ti" jún. 23. és aug. 1.
Petr ovácz , márc, ll, máj. 13., aug. 26.,

nov. 11., vasárnap vagy héttőn.
<f'etr~voslello. máj. 8., aug. 30 és nov.
. 7. elötti hétfön.
Pétervásár (Hevesm.), jan. 1 , ha az Uj-

év napja péntek vagy szombatra esik,
utána való hettőn és kedden, május
Pongrác, szcpt, Cyprián hetében ked-
den és sz crdán ,

Pilis (Pestm ), jan. 5., ápr. 5 ,júl. 5'.,
okt. 5.

-Piilsvörösvár, febr. 20. és szept. 8. utáni
hétfőn.

Pir·czeheíy ('I'olnam.), Hushagyókedden és
Hamvazószerdán, Szt.-György, Urnap
es Simon-Juda hetében kedden és
szerdán.·

lPlnkafö (Vasrn ), jan. 25., ápr. 24., jún.
24., aug. 24. I okt. 16., nov. ll. Ha e

. napok péntek, szombat vagy vasár-
napra esnek, a vásár az utána követő
héttöri tartatik.

I!'lskolt (Bíharrn.), márc. 1., szept. 1.
lPivnicza, apr. 17., júl. 1., okt. 23., mín-

dig vasárnap és hétfőn.
lPodolln (Pudlein, Szepesm.), jan Szt.vPál,

marc Judica vasárnap és jún. Ker.>
.Szt -János nap hete csütörtökén, to-
vábbá: júl. 25-26., végre aug. Szt-
Lőrinc, okt. Simon-Juda és nov. Ka-
talin nap hetén csütörtökön.

Il'olgár, Vízkereszt. hetében, márc. és
jún. második hetében és Mihály nap
megél. hetében szerüán.

lI'olgardl (Fehérm.), márc, József, szept.
Kísasszony nap hetében hétfőn.

I?olonkn, ápr. 9., okt. 8.
Pomogy (Mosonrn.), Mátyás ap. előtti és

szept, 14. elötti héttőn.
lPoprád IDeutschdorf}, Judica vasárnap,

Szt.-László, okt. )5. és dec 6 nap
hetében kedden és szerdán,

!Poroszló (Hevesm.), febr. ll., jún. 1.,
szept. 1., nov. 9" vasárnap, illetve az
azokat megel. vasárnapon.

Pozsony, az ápr. 5-re eső Vineze. jún.
2·1-re eső Ker.-Szt.-János, szept. 29-re
eső Mihály és dec. 13-ra eső Luca
napot megél. és követő 2-2 heti idő-
tartamon belül, a város által évenkint
meghatározandó napokon.

lPörgölln (Vasm.), okt 28.
pöstyén. febr. 27-28., ápr. 10-11., máj.

15-16., jún. 26-27., aug. 21. és okt.
2-3., .nov, 6-7., dec. 18-19.

!Prásmár, febr. 8., aug. 6.
lPredmár (Trencsénm.), jan. 11-15., máj.

~-14., jul, 5- 9., szept. :n., okt. 1.,
nov. 2--28.

lPrépos1falva (Propstdort, N.-Küküllőm.),
febr. 21., máj. 13.

IPrlvlgye (Nyitrarn.), Pál fordulat, József,
Szt.-Ker. felmag. , Lukács és András
napokon, ha szombat vagy vasárnapra
esik, a köv. hétíön. A kirakodó vásár
előtt egy héttel marhav. . .

1'rl glevloze-Szt.-Iván (Bácsm.), jún. 24.
ntáni hétfön.

,Próna (Német-, Nyítram.), Invocat és
Virágvasárnap utáni kedden, Miserere
utáni szerdán, Ker.-Szt.-János hetében
hétfőn, Jakab hete csütörtökön, 6r-
angyal vasárnap és Mtndszentek utáni
.kedden, Advem után hétfőn kíraköv,
.Qninquages., RemiDiscere. Laetare,

Virágv. utáni
utáni hétfön,
den, Advent
marhavasar.

Próna, lásd Tótpróna .
Prusaka (Trencsénm.i Gergely, Szt.»

Gyor.ry, Péter és Pál. Szr.-Lönnc és
Erzsébet elötti csütörtök.

Pruastna. jan. 24., máj. 16., aug. 24.,
nov. 3.

Puchó (Trencsénm.i, Ujév, Husvét. PÜR-
kösd, Margit, t relmag. és Mindszent
utáni követö hétfői napokon.

P~nok (Gömörm ), Gyertyaszentelő előtt,
Husvét előtt, Pünkösd előtt, Nagy-
boldogasszony elött és Mindszent elött
hétfőn.

P -Fegyvernek (Jász-Nv-Kun Szolnokm),
márc. 1., jún. 1., szept. 12. és dec. 1.,
ha e napok nem vasárnapra esnek,
akkor az azokat megel. vasam,

Püspöki, lásd Bíhar-Püspöki (Bínarm.),
nov. 30.

Püspökladány, marc. 19., júl. 13., szept.
t9 , nov. 11. hetében csütörtökön.

Rába-Hidvég, Vizkereszt, Virágvasárnap,
Ker.-S;tt.-János és Sztv- Fer hitv. utáni
hétfői napok.

Rába-Slt.-Márton (Vasm.), Husvét utáni
2·ik hétíön , aug 10., nov. 28.

Ráczkanizsa (Zalam.), Husvét utáni szer-
dán, máj. 16., jún. 24. és aug. 10.

Raczkeve (Pestrn.), jan. 25 , ápr, 17" júl.
15., és nov. 5. elötti vasárnap, héttőn
és kedden.

Ráozkozár (Baranyarn.), márt. 12" máj.
5., júl. 12., okt. 2". ünnep eseten a
következő napon.

Rakos (Sopronrn .1, Szt.-György előtt és
Szt.-Mihály utáni csütörtökön.

Radna, Áldozócsüt. utáni nap, okt. 6.
é-naptár szerint.

Radnóth, é-naptár szerint karácsony ne-
gyednapja, Laetar vasárnap utáni hét-
főn, júl. 2., nov. 4.

Radlstyan (Borsödm.), júl. 13., nov. 1
Radosnya (Nyitram.), Vízkereszt után

következő héten, Hamvazószerda utáni
héten, Sarlós- Boldogasszony és Szent-
kereszt .Ielemelése hetén hétfőn és
szerdán.

Radosócz, (Nyitrarn.), jan. 2., febr. 24.,
ápr. 24., [ún. 11 , szept 4, nov; 25.

Radvány (Zolyornm.), máj. 4-5., szept.
8-10.

Rajecz, febr. Mátyás, ápr Szt.s György,
máj. Zsófia, Ker.-Szt.-János, szept.
Jánns fővétele, okt. Szt.-Orsolya, dec.
Miklos.

Rajka (Mosonm.), Farsang utáni hétfő-
jén, Nagycsütörtökön, Pünkösd kedd,
aug. 18., okt. 13., dec. 29.

Rakamaz, ápr, 25., aug. z-ík hetében eső
hétíön és nov. 2-ik hetének elsö nap-,
ján, ünnep es etén a következő napon.

Ra~itsán iVasm.), márc, 26, Pünkösd
előtt kedden, júl. 2., aug. 16., okt. 8.

Ratkó (Gömörm.), jan. 25., máj. 3, aug,
19., dec. 13. .

Regede (Vasrn.), jún. 9., nov. 1.
Regöly, máj. 16. és aug. 15. hetében

kedden.
Rdmete (Einsiedl, Szepesm.), febr. 6.,

ápr. 17., jún. 12., júl. 10 dec. 6.
Resiclabánya (Krassóm.), Virágvasárnap

elötti pénteken aug. havi Boldogassz.
elött, szept. Szt.- Míhály nap hete pén-
teken, illetve elötte való pénteken.

Rendek (Zalarn ), okt. 25.
Reslnár (Szebenm.), márc, 1., nov. 16.
Retteg, máj. 7., júl. 11., szept. 28.
Rékás (Temesm.), febr. 23-24" jún.

23-24., okt 31 és nov. 1.
Rékáa (Pestm.), febr. 9., jún. 16., szept.

16.
Répcze-szt.-György, marc. 12., ápr. 24.,

Pünkösd utlm kedden, okt. 26.
Béten (Felsö-Fejérm.), Áldozócsütörtök

_c. UiánMtiőn./:. ..;.,: ._

kedden, Szt.-Háromság
Mindszentek előtt ked-
vasárnap u~ni hétfőn

Rézbánya, íebr., !ipr., jún., aug., okt.
és dec. hó első szombatján.

Rimaszombat, jan. Vizkereszt után való
nap. Virágv. előtt péntek és szombat
máj. 14 -15., júl. !:l-13., aug. 28-29.;
okt. 20 ·21.

Rima-Szén, jan. Pál fordulat, ápr, György
jún. Úrnap és szept. Mihály 'hetébe~
hétfőn és kedden.

Riomfaiva, nov. 15.
Rlttberg, ápr. 17., jún. 15., szept. 13-14.,
- nov. 15-ét megel. vasárnapon.

Rohonoz (Vasrn.), bőjt közép., nagy pén-
tek, jún. 15., júL 13, aug 2-l., nov.
25 , dec. 24.

Rozsnyó (Görnörrn.), márc. Gábor, jún.
Márk, szept. Gellért, dec. Lázár heté-
ben, hétfön és kedden.

Rozsnyó (Brassöm.), jan. 25., júl. 11.
RÓlsahegy, Vizkereszt után, marc, 19.,

Aldozöcs. után. szept. 2'., dec. 1.
Röcze. lásd Nagy-Rőcze,
Röt (Vasm.), aug. 15., szept, 8.
Rudna (Torontá1m.), máj. 21., szept. 20.

vasárnapon.
Rum (Vasrn.), jan. 10., márc. 21., jún.

27., aug. 25., okt. 15.
Ruma (Bácsm.), ápr. 13., máj. 29., jún.

13., júl. 29., szept. 29.
Runkin, Simon és Juda, Reminisc. heté-

ben kedden.
Ruszpolánya (Mármarosm.), O-Pünkösd.

O-Illés, O-Mihály előtt. egy héttel
hétfön és kedden.

Ruszt (Sopronm.), Gyertyaszentelö-Boj.,
dogasszony után, Rogate után, Egyed
nap után, Míndszent. csütörtökön,

Sárd (Somogym.), Aldozöcsütört. elótti
hét.főn Sarlós-Boldogasszony. Urszine
változása és Máté napján.

Sajó-Qömör, febr. 15-16., máj. 3-4.,
súl 5-6, okt. 3-4 .

Sajö-Szentpóter (Borsodm.), márc. 12.,
ápr. 24, jún. 29" szept. 29., dec. 6_
mindig a követö hétfőrt.

Sajtoskál (Sopronm.), Laetare elötti csü- .
tört., továbbá Szt -István, Szt-Gellért
és Szt.-Tamás hetében, csütörtökön.

Salánk, máj. 25., júl-o 6. és szept. 21: nap
hetén szerda és csütörtökön

Salgótarján. [an., máj., júl. és okt. hó-
napok 3-ik hétfőjén.

Sarkad, ápr. 24., jún. 8., okt. ·\28., dec.
21. elötti hét szornbat' és vasárnap.

Sasvár (Sassin), Pál fordulás, József,
Szaniszló, Péter és Pál, Urszine válto-
zás, Keresztfelmagasztalás, Gál és
András napjain követő szérdán.

Sámson (Sornogym.), jan. 2., aug. 2.,
nov. 12.

Sándorf (Nyitram.), Virágv. utáni hétfön,
Pünkösd utáni kedden, Bertalan napján
és Lukács utáni hétíön.

Sándorház (Zalam.), jan- 25., márc, 9.
Sárbogárd. ápr. 4., jún. 14.. szept, 15.

és nov. 19. nap he le hétfőjén.
Sárkány (Fogarasm.), máj. tü., aug. 23,

nov. 11.
Sárkeresztur IFehérm.), máj. 13. és okt.

15-ét megel. hétfón.
Sárköz, febr. 16., máj. 15., júl. 20.,

szept. 20. és dec. Ö. hetében hétfőn
és kedden.

Sárosd (Fehérm.), máj.!., júl. 1., aug
14., nov. 11. hete kedden.

Sárosnagypatak, márc. 6., máj .. 11. , aug.
14., okt. 10., dec. 5.

Sárpatak, Áldozócsütörtök utáni napon,
Sárvár, aug. 2. után követő hétfőn; I

Simon-Juda napján.
Sárvár-Vármeliék (Vasm.), Rogate hétfőn,

Advent első hétfőjén.
Sásd (Baranyarn.), máj. 7 , júl. és szept,

r-sö hetében hétfőn. Ha e napokra
ünnep esik, a következö kedden.

Sátoralja-Ujhely, febr. s, hetében és
Virágvasárn. elötti hétben kedden és
pénteken, júl. 2., szept. 2. és nov. 5_

l
'

hetében és karácsonyt megél. héten



, I kedden és pénteken. Ha a vásár kedd-
napjára ünnep esik, elötti bétfön, ba
pedig a pénteki napra esik ünnep,
~y az azt megel. csütörtökön tartatik.'

Segesvár, márc. 16., jún. 24., nov. 4.
Selm~cz, a négy Kántorbőjt napján kíra-

kóv.; az ezeket megel, hétfön, ba
hétfőre ünnep esik, kedden baromv.

SeJlye (Baranyam.), marc, 4., máj. 1.,
aug. 10., okt. 15. és' dec. s-Ika elötti
bétfőn állat-, kedden kirakóv.

8elye (Vág-, Nyítram.), Dorotya, Orbán,
Margit, Szentkereszt felmagasztalása
és Katalln nap hetéb.fiétrön és szerdan.

8elyk (Kís-, Sejkaníka), jún. János, nov.
Márton nap .

8elyk (Nagy·), máj. 20., dec. Luca nap.
Sempthe (Nyitram.), Nagycsütörtökön,

Márton nap és Karácsony hetén csü-
törtökön.

8eprös, máj. 1. és nov. 2·át megelőző
. vasárnap.

Sepsi-Szt.-Ilyörgy, Reminiscere György,
jún. János nap és Brigitta nap utan
szerdán és csütörtökön.

Seregélyes, Gyertyszentelö- Boldogassz. ,
Fekete vas., Ferenc és Sarlós-Bold>
Assz. nap hetéb. héttőn.

Siklós, marc, 19-iki betében hétfőn; Szt-
Hárornsag utáni hétfön; Nagyboldog-
assz. netéb, bétfön nov. ~O. dec. 2.

81J1ngyla (Arad), máj. 25., okt, 2. és dec.
as-at követö vasarn.

Slmánd, febr. lll., máj. 13. és szept. 1il.
betében vasárn.. ..

Simontornya, Laetáre, Exaúdi és Oran-
gyal vasárnapja és Imre hg. napja
beté ben kedden es szerdán.

Siófok, marc. 24. és okt. 19·ét mag. fogl.
szerdán. .

Soborsln, febr; 14., máj. 13., aug 18.,
dec. s.

Sókeö (Nyítram.), febr. Balázs nap, máj.
Szt.·Háromság, aug. Mária égbemene-
tele, nov. András apostol utáni bétfön.

Solt, jan. Sara napot megél. vasárnap,
máj. Aldozócsütörtököt megel. kedden
es szerdán, aug. Rókus napot mege!.
vasárnap, nov. Márton napot rnegel.
vasárnap.

Somlyó· Vas ar hely, marc, Benedek, július
Margit, szept. Lambert és Karácsony
hetenén bétfőn. .

Somkerék, jan. 2-3., febr. 2-3., jún.
23-24.

Somlyó, lásd Szilágy.
Scmkut (Nagy-), marc. 19., jún. Margit,

aug. Nagyooldogassz. és nov. Károly
utáni szerda es csutört.

Somegyvar, ápr. 18., okt. 15. .
SomcrJa (Pozsonym.), márc, Gergely, ápr,

Szt.-György, jún. Kereszt.Szt.-János,
aug. Szt.-Bertalan, szept. Brunö, nov.
Mindszent nap elötti hétíön. Ha ünnep
esik, a következö napon.

Somos (Ujfalu-, Nógrádm.), marc. 4., júl.
7., okt. 6., uec. 13.

Somos (Sarosm.), Husvét és Pűnkösd
elötti csüt., aug. utolsó, dec. 13. elötti
csütörtök.

Sopron, marc, első hétfőjén, máj. első
hétföjéu, aug. utolsó héttojén, Szt.-Erzs. _
nap hetén hétfön, kedden és szerdán,

Soroksár, marc. 1., máj. 15., aug. 10. és
okt. 31. napja beté ben vasarn.

Soskut (Feherrn.), Gergely, Medárd, Ur-
szine változás és Erzsébet betében
kedden és ezerdán.

Sósmező, apr. r-ét magába foglaló hét
szerda és csütört. napjain máj. 20.,
júl. 15., okt. ~6.

Stájerlak (Krassöm. ), Szt .. Háromság
vasárn., okt. bó 2·ik vasárnapján.

Stomfa (Sztupava), Nagycsütörtök, máj.
1., júl. 25., aug. 21., nov. 6., dec. 21.

Stridó, márc. 19., jún. 22., szept 30. és
dec. 4. ,

Sumjácz-Vöröskö (Gömörm.), május 6.,
okt. 26.

Surány (Vasm.), márc, 19., máj. 1., aug.
12., okt. 26.

Sülelmed, jan. 13-14, máj. 20--21., aug.
27-28. .

Sümeg, bőjtközepe utáni kedden, nagy
hétfön, Aldozócsüt. elötti kedden, Sar-
lós Boldogassz. napján, Bertalan, Dö-
mötör és Erzsébet napján.

Süttő (Esztergornm.), márc, 18., jún. 18.
és dec. 18·ik hetében csüt.

Svedlér (Szepesm.), Vízker., Szt.-György
utáni hétrön, Urnap utáni pénteken,
Szt.-Mibály utáni hétíön.

Szabadazentklrály, Aldozöcsüt. elötti nap.,
aug. Szt.vl.ászló elötti napon, szept,
Máté napján, nov. z.

Szabadka, febr. 24., máj. 16., szept. 8.,
okt. 28:, napját megél. vasárnaptól
.szerdáíg.

SzabadszalJás, márc. 31. és júl 7., nov.
15·-16. megél. vasárnap és bétfön,
szept, l~-ét megél. vasárnapon .

Szabéd, ápr. 17., okt. 7.
Szakaesi (Sornogym.), febr. 10., ápr. 1.,

nov. ll.
Szakolcza (Skalitz), Gyertyaszent. ,Judica,

Pünkösd, Péter Pál, Kisasszony (szept.
s.) Portiunkula, Mindszent és Lucza
napok után következő szerdán marha-
vásár, csüt. kírakóv.

Szakcs (Tolnam. ), febr. 24., jún. 3., szept.
14., dec. 6.

Szakul (Kr.-Szörénym.), Urnap elötti hét-
fön, Mindszent után bétfön.

Szalka (Ipoly-), jan. 25., \PáJ fordulat)
marc, u., (Friderík), apr. 25., (Mark),
jÚ)1. 27., (Szt.vl.ászló) és nov. 19., (Szt.«
Erzsébet) elötti szombaton marhav., a
reá köv. bétfőn kirakóv.

Szaikszentmárton, jan. ~8_ előtti vasarn.,
bétfö, kedden, Pünkösd 2-ik napján

. és utáni két napon, Illés és Lukács
napot megelözö vasárnap, héríön és
kedden.

Szalónak (Város-, Vasm.), bőjt 3-ik he-
főn, ::lzt.-Háromság vasarnapja után,
Míhály és Karácsony előtti bétfői
napokon.

Szalárd (Biharrn.), febr. 2., aug. 4.
Szamos (Torontá1m.), máj. 13., okt. 1.
Szamosujvár, febr. 3-5., ápr. 2~-30.,

máj, 1., [űl, 23., 24., 25., okt. 26.,27.,
28

Szany, máj. 9., szept. 19.
Szarvas (Békécsm.), febr. 24-25., jún.

24-25., okt. 1~-20., dec. 21-22·ét
megel. szombaton, vasarn. és bétfön.

Szarvkó (Sopronm.), ápr, 6., jún. 18.,
Karácsony előtri hétfon.

Szárcsa, marc. 19, szept. 15.
Szárhalom (N.·Kükűllőm.), nov. 11., 12.

és 14.
Szatmarnémetl, febr. 2., márc. 19., máj.

1., júl. 2., szept, 29. és nov. 21. heté-
nek kedden és szerdán,

Szántó (Abaujm.), Nagycsütört. júl. 13.,
okt. 4., dec 6. Megél. napon állatv

Szántó (Zalarn ), Pünkösd és IlléS utáni
kedden.

Szászbonyha (Nagyküküllőrn.), Hamvazó-
szerda napján, Pünkösd utáni szerdán,
szept. 27 - 30 Kirakóvásárok elött 2·3
nap állatv.

SZáslcsór (~zeszcsór), marc. 30., okt. 29.
Szászhalom, Márton nap utáni pénteken,
. szombat és hétfő.
Szaszpelsőez, nov. 11. követö hétíön
• kíraköv., e napot mégel. pénteken és

szombaton marhav.
Szászerked, ápr. 24., okt. 16.
Szaszkabánya (Krassöm.), máj. 5., júl.

ri., szept. 29.
Szászkézd, Pünkösd előtt más. hétfón.
Szászkeresztur, jan. 25., szept. 1.
Szasznádas, febr. 5.,' ápr. 28., okt. 31.
Szászrégen, febr. 12-19., máj. 4-12.,

aug. 1-10., okt. 16-23. '
Slászsebes, jan. 29., apr. 24., aug. 24.,

ápr. 6., 7., 8., aug 10., 11., 12. jubv.

Szászvár, marc, 25. utáni szept. 15-ike
bete hétfőjén.

Szauváros, márc. 14, jún. 4., okt. 4.,
dec. 6. Megel. 3 napon marhav..

Szebelléb, Jan. 25., (Pál Iord.), Fekete
vasarn. utáni hétfon, máj. 26., (Fülöp).
jún. 24., (Ker .. Sztv-János), júl. 22.,
(Magdolna), szeptc-ben Szt.-Ker. felm,
napján, nov. 25. Katalin.

Szeben, lásd Kis- és Nagyszeben alatt.
Széosány '(Torontálm.), ápr, 22., jún. 12.,'

okt. 1~. '
Szécsen (Vasm.),. febr. 16., jún .. 17.,

szept. 14., nov. 22.
Szécs, tásd Rimaszécs.
Szécseny, jan. 25., marc, 12., ápr. 24.,

jún. 13., júl. Apost. Oszl.,> aug. 2~.,
nov. 25. betében bétfön és kedden.

Szeged, febr. 17., máj. 5., júl. 31., okt.
io., nov. 30., vasárnaptól kezdve egy
hétig és minden vásar elötti péntek
es szombat sertésvás.

Szeg szárd, Virágvasárn., Áldozócsütört.,
Sarlós-Boldogasszony, Ker. íeltal, és
Erzsébet napok betében héttön és
kedden.

Szegvár, marc. 10., máj. 19., aug. 19.,
nov. 19-ét megél. szombaton , vasam,
és bétfön.

Szeghalom (Békésm.), febr. 10., máj. 20.,
júl. zo., szept. 20. utáni hétfon és
kedden.

Szekcsö (Duna), márc. 12.. június ,Szt.-
Háromság" utáni bétfőn, szept. 1.,
nov. 5.

. Szelnicz (Liptóm.), febr. 3., márc. 24.,
maj. 1., jún. 25., nov. 2.

Szék, febr. 24., júl. 8., szept, 27., okt.
Hl., nov. 30. -

Székesfehérvar, Invocavit vasárnap, Szt-
György, Szt.vlván, Dömötör és Ber-
talan beté ben vasárnapon és bétfön •

Székelyhid (Biharm; , febr. 19., máj. 1.,
jún. 24., szept. 29., nov. 25., dec. 25.
betekben pénteken. Ezenkiéül busvét
és pünkösd elött csütörtökön és pén-
teken.

Székelykeresztur, febr. 21-24.,' május
1-*., júl. 4-7., szept. 8-11. ,

Székeiyudvarhely, liöjt közepe utáni szerda
és csüt., Urnap után kedden, okt.
4-5., dec. 19-22.

Székesut, jan. 25., júl. 27., okt. 23.
Szelistyo (Szebenrn. jún. 14., okt. 7.
Széleskut (Pozsonym.), ápr, 29., jún. 24.,

szept. 30., dec. 16.
Széleskut (Sopronm.), jún. 24-ik bete

csütörtökön nov. 6.
Szemlak, Judica vasárnap elótt és ö-napt,

szerint Péter és Pál előtt két bettel
vasárnap és hétfőn, okt. 3·ik vasárnap
és hétfon.

Szemere (Répcze-), máj. 7., szept. 14.
Szempez, Vízkereszt, Mátyás, Husvét

előtt, Leo, Orbán-, Margit-, Egyed-,
Lukács napok és Karácsony előtt
hétfön.

Szenuró, jan. 22., márc. 25 , aug. 1., okt.
4., megél. hétron.

Szeniez (Nyitram.), Pál forduló hétíön,
Oculi vasárnap utáni kedden, Miserere
utáni hétfön, lJrnap utáni hétfön. Agos-
ton napon, Miuály után következö
második kedden, Erzséhat .napja és
Tamás utáni hétfőn.

Szentágotha, Judica utáni és Szt.-Marton,
utáru bétfön, dec. zi.

Szentanna (Uj·, Aradm.), febr. 2., jlli •
26., nov. ll., vasárnap vagy hétíön,
esetleg a következő vasárnap tartatik.

SZ9ntantal, máj. 3., aug. 10., nov. i9.
Szentantalfalva (Zalam.), Antalnap beté-

nek szerda.
Szentannakápolna (Szepesm.), július 26.,

okt. 4.
Szentbalázs, febr. 3., jún. 12., aug. 21.
Szentbékálja (Zalam.), Gyümölcsoltd-

Boldo-gasszony utáni hétfön.
Szentbenedek (Barsm.), jan. 25., máre



19., Pünkösd kedden <ls szept. l-ére
eső hét keddi napjára.

Szentbenodek (Vasm.), Farsang elötti,
Bőjti Kántor utáni Virágvasárnap, Oszi
Kántor utáni és Karácsony előtti hétton.

Szentbenedek (Erdély), Pál forduló, Pün-
kösd előtti kedden, szept. 2.

Szentdienes (Baranyam.), márc. 15., jún.
1., aug. 10., vasárnap eseten a rákö-
vetkező hétfőn, okt. 9. utáni vasárnap
bucsuvásár.

Szentegyház as (Oláhíalu), március 12.,
nov. 29.

Szentelek (Vasm.), jan. 22., május 16.,
. szept. 8., nov. 15. utáni kedden.
Szentendre, máj. 5., aug. 1., okt. 20.,
. héttőn marhavásárral.
Szentgál (Veszprérnm.), júl. 16-ika heté-

hen és szept. első hétfőjén álJatv.
Szentgo thárd, márc., jún., szept. és dec.

Kántor szerda utáni hétfőn, Nagycsüt.,
máj. 1., júl. 22., okt. 18.

S.enlgróth (Zalam.) , febr. 3., márc. 12..
Husvét előtti szerda, jún. 24., júl. 13.,
szept. 1., nov. 13.) Karácsony elöttí
szerda.

Szentgyörgy (Barsm.), ápr, 25. és okt. 9.
utání hétfőn os kedden.

Szentgyörgy (Esztergornm.) április 24.,
nov. 30. ..

Szentgyörgy (Oláh-, Beszterczenasz6dm.),
febr. 1., máj. 8., aug. 1., nov. 1.

Szentgyörgy (Pozsonym.), iebr, 27., ápr.
24., jún. 26., szept. a., nov. 5. és dec.
21. hetében csütörtökön.

Szelltgyörgy (Torontálrn.), ápr. 15., szept.
15.

SzentDy.irgyvölgy (Zalam.), febr. 19., ápr.
12., jún. 1)" aug. 10.

Szr\ltilona (zalam.j, máj. 22., szept. 22.
bzcntímra (J.-Nugykunszolnokm.), július

2-~. és nov. lti-W: napj. kizárólagos
, marhav.
Szentivan (Baranyam.), febr. 20., máj. 12.

ne.eb. hétron júl. 4., szept. 14.
Szentjános (Mosonm.), márc. Hl., jún.

4., aug. 2 ., nov. 11. hete hétfőjén.
Szt.-Já;,os (Morva-, Pozsonym.), Eábíán

és sebestven Judica vasárnap utáni
hétfon, jún., Ker. Szt.xláncs, aug.
János fej vétele, okt. Simon-Juda.

Szentkereszt (Barsrn.), febr. 2., ápr. 25.,
jún. 24 .. aug. lG., szept. 2!J. és nov.
~I·ét követő héttöri és kedden.

Szent,kereszt (Zalam.v, máj. 3., szept, 14.
Szenlkiraly (Baranyam.), máj. Áldozócs.

el. nD.p~nJ jún. '2.7., szept. 21., nov. 2.
Szent!ás.!o (Zalarn.), ápr, 2~., máj. 29.,

jún. ~·i.
Szent:aszló (Tordaaranyosrn.), ápr. 17.,

okt. 28. E napokat megel. 3 napon át
marhav.

SZ1~tiőrillCz (Baranyarn.), feb. 14., szept.

Sze"tmargit (Sopronm.) , jún. 24:
Szentmárton (Soronm.), rebr. 24., aug.

24. és okt. 15-ét megel. kedden.
Szentmárton (Turóczm.), febr. 24. után

és Pünkösd elötti hétfőn, aug. 10.,
szept. 21. és nov. ll. utáni hétfő na-
pokon kirakóv., marhavásárok e napo-
kat megel. péntek. Ezenkivül május'
~5-26. és szept. 25-26. gyapjuvásárok.

Szentmarton (Györm.), a Husvét ünnep
után követö csütörtökön, aug. 21.,
nov. ll. Ha e napok egy ünnepre v.
vasárnapra esnek a rá következő napon.

Szentmárton (Alsósrtázsa, Vasm.), Hus-
'vét utáni 2-od hétfőn, aug. lU. és
nov. ll.

Szentmártcnkáta, szept. t-ét megel. vasár-
nap és hétfőn.

Szent mihály, lásd Nérnet-.
Szentmiklós, .lásd Lajta-, Fertö-, Liptó- .

és Gyergyonevek alatt.
Szentmiklós (Kükiillőm.), ápr. 25., szept.

21., dec. 13.
Szentmiklós (Nagy-), április 5-6., július

5-6., okt. 25-26.

Szentpéter (Öri-, Vasm.), febr. 28., marc,
21., maj. 18., jún. 20.) aug. 1., nov. 4.

Szentpéter (Komáromm.), febr. harmadik,
ápr. első, jún. második, szept, harma-
dik csütörtök napján. .

Szentpéter(Német-, Temesm.), augv í G-án.
Ha a határnap vasárnapra esik, ugy
az azt követő hétfőn.

Sze"tpéter (Uzdi-, Kolozsm.), júl. 12-15.
Szentpál (Magy-, Kolozsm.), júl. 28.
Szenttamás, márc. 12., júl. 26., szept. 29.
Szentes, febr. 2., ápr. 24., júl. ~2., szept.

21-ét mege!. szomb., vasarn. és hétfon.
Szepesbéla, lásd BMa.
Szepesolaszi, ;;eptuag·. vasárnap hetében

bétfön marhav., szerdán kirak6vásár,
Husvét utáni kedden kirakó és mar-
hav. együtt, János fejvétele napján
kírakö-, két nappal előbb rnarhavúsár,
nov. 6. hetéb. hétfőn marha-, szerdán
kirak6vásár.

Szeoesremete, febr. 2. utáni. ápr. 14.
utáni, júl. 2. utáni és dec. s. utáni
hétfőn.

Szepesszombat (Georgenberg), Vízkereszt,
Szt.vGyurgy, aug. 24., nov. Mindszent
utáni hetekben csütörtökön.

Szepesváralja, Bójtköz, máj. Áld. csüt.
. hetében, júl. Margit-nap hetén, szept.

es dec. első hetében, hétfőn marhav.
és csüt. kirakóv., kivéve Áld.-csüt.
hetét, ekkor a kirakóv. szerdán van.

Szep tk, marc, első hétfőjén, dec. hó
Lucza napja előtti hétfőn.

Szepsl (Abaujrn.), a febr. 26., júl. 15.,
okt. 31. hetében hétfői napokon és
Husvét, Pünkösd és Karácsony elötti
csütörtökön.

Széplak (Vasm.), jan. 22., márc. 22., aug.
22., okt. 22.

Széplak (Biharrn.), a bőjtmásodhetében,
Szt.-György elötti héten, Lőrinc hete,
okt. elso hetében mindennap keddi
napokon.

Szerdahely, lásd Muraszerdahely.
:;zerdahely (Szebenrn.), febr. 24., júl. 27.,

nov. ll.
Szerda hely (Duna-, Pozsonym.), jan. 18.,

Husvét előtt 2 héttel, Keresztj. héten,
jún .. 27., júl. '2., nov. 11. és dec. lf.-iki
hetében, keddi napon.

Szeredujvároska, Gy.-Szt. febr. 2., jún.
Szt.-Iván, aug. N.-Bold.-Assz. és okt.
Terézia napok hetében, csütörtökön
marhav. utáni hétfőn kírak óv.

~zar eda, lásd Csíkszereda.
Szereda (Maros-), febr. 21-24., július

28-;10., dec. 7-10.
Szered nye, máj. 2., jún. 13.,júl. 12., aug.

28., szept. 8. és nov. 5. után követ-
kezö hétfőn. Továbbá Áldoz6csütört.,
Urnap és Jakabnap utáni hétfón juhv.

Szerencs, jan. 7., apr. 27., aug. 16.)
nov. 2.

Szi!áijycseh, jan. 4., febr. 15., márc, 15.,
. jún., 7., szept. 13:, okt. 25., dec. 13.

Szilagysomlyó, márc. 20., jún. 2r,., szept.
25. és dec. 18. hetekben, csütörtök
és pénteken.

'Szigetvár, jan. 25., ápr. 24., jún. 13.,
aug. 2., szept. 2~. és nov. 1~. hete
hétfő és kedden.

SZiks,ó, febr. 6., máj. 1., júl. 22., szept.
8., nov. 1~. hete vasárn. és hétfőn,

Szi! (Somogym.), marc, 1., máj. 10, aug.
6., nov. 19.

Szlll (Sopronrn.). ápr. 24., Bertalan nap-
ján, ünnep esetén az utánok követ-
kezö hétfőn, lIfindszent . és Karácsony
utáni héttön.

Szina (Abaujm.), márc., máj, szept., nov.
hónapok második péntekjén; Ha ez
ünnep, il következő pénteken.

Szlnna (Zemplénm.), jan. 30., márc. 22.,
jún. 23., szept. 4.

Szlnye, jan. 15, márc. 26" jún. 27.,
. ok. 15.

Szlnnérváralja, FeJixnap, Gyulanap, Incze-
és Teréznap hetéb. hétfőn és kedden.

Szirák (Nögrádm.}, márc, 5-6., május
15-16., szept. 8-9., nov. 26-27.
napokat megel. hétfőn és kedden,

Szivagy, lásd r'elsösztvágy,
Szjelniez (Líptöm.), febr. s., Oculi vasár-

nap, maj. 1., júl. 25 , nov. 2.
szkacsanyí (Nyitram ), Fábián é. Sebes-

tyén, Szt.-Márk ev., Szt.-Prokop, Mária
szül., Mindszent nap után követk. kedd
napokon. Fábián és sebestyén nap.
elott marhav.

Szklenó, febr. 14-15., Virágvasárnap,'
Szent-Háromság és István király utáni.
hétfőn és kedden.

Szobb, jan. Remete Pál, ápr. Dezső nap,
jún. Szt.vl.ászlö és okt. Szt-Vendel
előtti hétfő és kedd napokon.

Szobos~ló (Hajdu-), Virágvasam. követö
és Aldoz6csüt. hete hétfön, júl. első
hétfőjén, Demeternap hete ben hétfő.

S,obotiszt, Mátyás napján, Husvét utáni
hétfőn Mária mennynernenetele, Máté
nap, Lukács nap, Mária íogantatása,
utam nap.

Szobránez, Hamv. szerdan., marc. 25.
(Gyümölcsoltó-Boldog assz.), Pünkösd,
júl. 2. (Sarlős-Boldogassz.), aug. 20.,
szept. 8., nov. 11. és Karácsony utáni
szerda napokon .

Szolnok, febr. ~4., máj. 18., szept. 8.,
nov. 5., ha szept, 8. vasárnapra esik,
vagy az ünnepen és után következő
napon, különben a hét előző vasarn.
és hétfőjén.

Szolyva (Beregrn.), marc. 19., ápr. 24.,
júl, 2U., szept. 29-ik hetében csütör-
tökön.

Szomolány, Fereke vasárnap utáni csü-
törtökön, Aldozócsütört előtt szerdán,
szept. 7., nOV. 25.

Szombathely, Hushagy6kedd elött kedd.
és sz erda, Szt -llyörgy, elötti kedd
és szerda, Kísasszony elötti kedd es
szerda és András nap elötti kedd és
szerda.. .

Szombat, 1. Szepesszombat,
Szomolnok, Nagycsütörtök; Úrnap utáni.

szornb., júl. z., nov. 24., dec. at.
SzÖigyl<1 (Esztergornm.), József, Úrnap,

Kisasszony és Advent hetében hétro
marha- és kedden kirakóv.; szept. 29.

Szollos, 1. Garam-, Herceg- és Nagy-
nevek alatt.

Szöllosgyörök (Sornogym.), marc, :U.,
máj. 1.6., szept. "., okt. 18

Szőny (0-), marc. 4., máj. 16., júl. 17.
szept. lS·át követő hétfő napokon.

Szoregh (Torontá1m.), febr. 24., ápr. 20.,
júl. 15., szept. 14.

Stanisits (Bácsm.), ápr. 12. és okt. 4-ét
megel. hétföi napokon.

Sztára (Zemplénm.), jan. 22., jún. 24.,
júl. 26., dec. 30.

satrazsa (Szepesm ), márc. Reminiscere,
jún. 15., szept Egyed, nov. Szt.-Már-
ton után mindig azérdan.

Sztropko (Zemplénm.), Gyertyaszentelő,
Husvét, Keresztjáró napok, Úrnap,
Péter-Pál, Bertalan, Szt.-~iihály, Simon-
Juda és Lucza nap hetében kedd,en
ha e nap ünnepre esik, úgy a megél.
kedden.

Szuesány ('furóczm.), jan. 17., ápr. 25.•
máj. 16., júl. 25., szept. 12., okt. 17.

Szuha (Pozsonym.), marc. 24., júl. 27.,
aug. 29., nov. 9.

Szulak (Somogym.), Husvét, Pünkösd és
Lukács nap előtt héttőn.

Szvidnik (Felsö-), jan. 19., ö-napt. szerint.
.Fekete vasárnap után, máj. 6., jún.
7,., aug. 2., szept. 21., okt. 27.

Szvedlér(Szepesm.), Vizkercsztés György
nap után héttön, Urnap után pénteken,
Mihály után hétfőn baromvásárral
összekötve.

Tan, ápr. 11., jún. 2., aug. 1., szept. 21.
Tabajd, febr. 3-4., máj, 24-25., aug .

30-31., nov. 8·9.
Tállya (Zemplénm ), jan. 22., ápr, 4.,



jun. 27., okt. 19.
Tamási (Tolf,am')L febr. és máj. Kántor

nap elötti júl. Magdolna előtt. szept.
Kán\qr. előtt, dec. Kántor előtt hétfőn
és kedden.

Tapolosány INagy-, Nyítram.), jan. Do-
rottya, febr. Antal, marc. Geraely,
marc. Ivó. jún. Iván, júl. Mária-Mag-
dolna. aug. Bertalan, szept, Máté és

, .nov. Lipót nap. hetének csütörtökén
marhav., .utáni 'lj:edden kirakóv. .

Tat%sány (Kis-, Barsm.), jan. 6., febr.
24., júl. 16., nov. 25. csak kíraköv.

Tapoloza (Zalam. ), aug. 16., dec. 6.
Tápióbioske, febr. r, máj. 7. és szept. 8.

hetében vasárnap és hétfőjén ..
'Táplógyörgye, rnárc. \t., máj. 5., aug. 31.
Tápiószele, jan. 1., ápr. 1., júl. 2. és okt.

tö-íke heteiben hétfői napokon.
TarOSB (Mosonm.), m.írc. 16, máj 3.,

nov. H.
Tarozal, febr. 3., marc. 10 , máj. 5., aug. ,

4., szept. 29., nov. 10 utáni hétfón,
ünnep esetén amegel. hétfőn

Tarjin (Komaromm.), marc. 31., máj 18,
. aug. 4 , okt. 6

Tarnóoz (Liptóm.), febr. 24., Pünkösd
utáni kedden, aug. 10 , okt. 16., dec.
3

Tarpa (Mező-), marc- 19., jún. ll., okt. 8.
Tasnád, Bálint hetében pénteken ; Hus-

vét elötti csütörtök; máj. Szaniszló ;
júl. "Sar!. B -Assz.v ; szept, Kisassz. ;
okt. Gál és nov. Márton nap heteiben
pénteken.

Tata, Husvét utáni héten kedd és szerda
Pünkösd utáni héten kedd és szerda,

· aug 27-28, nov. -f)-6.
Tauoz, apr, első és aug. utolsó' vasarn.

előtti szombat.
Teke, febr. 1., máj. 1., jún. 27., nov. 5.
Telegd (Biharrn.), ápr. 3-ik és dec. első

'hetén szerda napon.
Telegdl-Baoofi, jan. 21., ápr. 13., júl. 31"

okt. 7.
Te'merln (Bácsm.), febr. 25., máj. 5.,

szept. 4. és nov. 22. hetében vasár·
nap' és hétfőn.

Temesvár, marc. 111., jún. 1., aug. 15.,
szept. 29., dec.' 18. csütörtöktöl : 5

· napig. . .
Tenke (Biharm.), márc., jún, szept. és

dec. 4-ik heteiben hétfőn.
Tepla (Lípötm.), jan. 16., márc. 12, jún.

I . 10., aug. 16., nov. 15., Miklós napon.
Teplitz (Tsencsénm.), marc. 1., jún. 29.,

szept. 1., dec.~. .
Terebes (Tőke-), jan. 10., máj. 5 , aug.

1., okt. 15.
Terebes (Tur-),' ápr. 6. és okt .. 13. heté-:

nek ·hétfő és kedd.
Taregova rSzörényrn.), jan. 19., Husvét

után pénteken, júl. 6. és Szt.-Deme-
· tert megél. pénieken. .

Tevel (Tolnam.)i Veronika, Szt.-Háromság
Tekla után hétfőn.

Téoső, ó-naptár ' szerint Virágvasárnap;
Péter és Pál; Urszin változás; Bold-
Assz. és Ujév / napja hetében.héttön
és kedden, ünnep esetén a következő
héten hétfőn és kedden, esetleg kedd
és ezerdan. . .

Teglás (Hajdum.), jan. 28 , máj 10, aug.
18., 'okt. 29. hete csütört.

Téthueatkut, máj. 16., után következö
és nov 1. után következő csüt.

Tihany (Zalam.), apr. 24. és jú!. 24-ét
követő kedden. ,

Tr~ye, jan. 5.. márc. 5., jún 15. és okt:
2. hetén hétfőn. •

Tlszóloz ('I'heíssholz}, jan. 17., máj. 19.,
aug. 10., nov. 5.

T1stlna (Vasm.), febr 25, jún. !Y.,szept.
9.

T1azaföldvár (Jásznagykunszolnokm.),
márc, 24., jún. 8., aug. 29., okt. ll.
mindig vasárnap és hétfőn.

TI•• aföldvár (Bacsbodrogm.), marc. 24.,
máj. 20., aug; 22.

TI8zatüre~, jan. 4., ápr. 15., aug: '4.,
okt. 3. hete csütörtők és péntek.

Tlszakürth, máj. 20., szept. 30. hetének
vasárnap és hétfőn. "

TIszalök, máj. '15., júl. 10, aug. 21.,
szept. 25., nov. 27. hetében csütör-
tökön.

Tlszalucz,·jan.5., ápr. 15.. júl. 19., nov. i\.
Tlszanána, febr. 24 , máj. 1., aug 4. és

okt," 15. vasárnap, esetleg, a 'megél.
vasárnapoken. I

Tlslaörs, máj. és dec, hó első hétfőjén,
Tlszaszalók, febr. 16., máj. 18., aug. 20.

-és nov. 11. hetének vasárn.cés hétfön.
Tlsza-Szt.-Imre, jan. 2-3., nov. 18-19.,

csak marhav. . .
"'fiszátárjlln "(Borsodm,),' ápr. 5 ,'júl. 30.,

szept. 10., nov. 30. E napokat mege!.
, héttőn állatv.
Tlslaujlak, Vizkereszt, márc. Gergely.
- ápr. Szt.-György, jún. Alajos, aug.

Bolg.-Assz. és nov. Erzsébet nap után
követö szerda éz csütörték.

TItal, ápr. 6., aug. 22. 'és okt. 20. heté-
ben hétfő és kedden, ha e napok
egyike ünnepre 'esik, a következő

Tok~f.°:;;árc. 24.,·jún. 23'., júl. 22., szept.
.22., okt. 27., dec. 22. hetében hétfon;
ünnep esetén a következö hétfőn. _

Tolosv"" ápr. s., Jún: 22.~, szept. 9., nov.
'10.; ünnep ~setén amege!. hétfőn.

Tolna, máj. első hétrőn, jún .. 13., aug.
ffi,oo~~ ... •

TopánfalÍla; é-naptár szerint· Vírágvasár-
nap előtti péntek; é-naptár szerínt
Pünkösd elötti pénteken ; júl. 9., aug.
28., nov. 5. E napokat megél. 3 napon
át marhav. .

Topolya, ápr. 18., júl. 13. és okt. 4. nap-
ját mege!. vasárnap és hét!őn.

Toponár, ápr. 25., Szt.vll áromság vasár-
nap utáni napon; aug. 25., nov. 11.

Tepllela. 1. Oláhtoplicza.
Torda (Tordaaranyosm.), Hamvazószerda,

utáni szombat; ápr. 24., [ún. 24., szept.
ll., dec.' 6. E nap meg el. 3 napon át
marhav.

Torna, febr. 2., márc. 19., máj. 1., szept.
1., okt, 26., nov. 25. Ha ,e napok nem
csütőrtökre esnek, megél. csütörtökön.

Tornalja, marc. 14-15. máj 21-22.,
okt 14-15., dec. 2- 3. .

Torz!a (Bácsm.), jún. i i., okt. 2.
Tornya, ápr. Vícenap előtti vasárnnp ;

Péter-Pál' és nov. 17-ikét (Gergely)
követő vasárnap.

Toroczkó, máj. 16., okt. 10. E napokat
mege!. 3 napon át marhav. .

Torontál-Vásárhely(Torontálm. , jún. 20-át
mege!. pénteken és szombaton orszá-
gos kirakóv. és állatv. .

Tovarlsova, febr. 2., nov. 16.
Törosvár, aug. 8., okt. 6.
Török-Becse, marc, '25., aug. 17., okt. 3.

vasárnapon, esetleg a megel. vasár-
napon. . ,

Török-Kanlna, máj. 1., aug. 1., nov. 1.
Törökkoppány, ápr. és okt. első hétfőjén.
Török-Szt.-Mlklós, jan. '10., ápr, 17., jún.

26 , okt. 4.
Tövis (Alsó-Fehérm.), febr. 20., aug.

2+-27., nov. 4--7. Kirakóvásárok elött
1-1 nap állatv, '

Tótkeszl ,(Taln am l, Szt,-György elötti
Nagyboldogassz. és. Márton napokat
magában fogl. hét hétfő és kedden,

TÓl-Pelsőoz, márc. 11. és 12. júl. 14-15.,
szept. 6-7., nov. 13-14.

Sót-Szentmárton (ZaIam.), jún. 13., nov.
11. \ . I

Tótvárad, jau. 19., o-naptár szerint Hus-
vét utáni csütörtök, é-naptár szerint
Urnap szept. 26.

Tót-!?róna (Turöczrn.). Gergely nap.
Rogate "'litáni'. hétfő, Jakab nap, Pál
nap.

Trenosén, febr. Gyümölcsoltó.Boldogasz-
szony ; Husvét után Oktavián; Pün-

kősd ; júl. Sarló-Boldogasszony; aug.
Péter; szept, Kereszt felmagasztalás;
okt .. Lukács; nov. András napján.

Trsztena·(Arvamo), Dorottya' napja utáni
hétfön, apr. 24., Pünkösd utáni ked-
den, júl. 16. Nagyboldogasszony és
Márton napja után hétfön.

Turkeve, ápr 1., jún. 20" dec. 6. hetéb.
vasárnap és hétfőn. Ha e napok hét-
köznapra esnek, elötti vasárnap és
hétfön.. .' . ,. .

Tura (Ú-Nyitram.), Vizkereszt, Judica,
Exaudi, -Szt.vlván, N agyboldogasszony,

, Szt -Mihály, Szt.-Katalin útáni kedden.
A kíraköv. előtt mindíg marhav.

Tura (Pestm.), ápr. 18., okt. lQ-ét kö-
vető vasárnap és hétfőn. .

Turán (Turóczm.), jan. 5., Pünkösd hét-
fön, nov. 5. , ~

Turoz, jún. 24., szept. 2. hetében hétfőn
és kedden.

Turdossin (Arvam.), jan. 26., máj. 1.,
szept. 14.. nov. 6.

Turnlsoha (ZaIam.), Husvét után 2-ik
héffő; Pünkösd elötti csütört. ; Antal;
Nagyboldogassgony elött csütörtök;
Kisasszony. utáni nap és Fekete hét
csütörtökjén és okt. 4-én.

Turóoz-Szt.-Márton, lásd Szt.vMárton,
TOrja, Belső-, (Zalam.), febr. 24., ápr,

24., júl. 24.; szept. 29.
Tüskevár, febr. 24., jún. 14., júl. 22.,

szept, 8 mindig hétfőn.
Ubres (Ungrn.), marc, 19' előtt, ápr. 24.

előtt jún. János nap elött és nov 1,
elötti seerdán.

U~vard (Komáromm.), jún. első hetében,
Őrangyal hetében hétfőn és kedden.

Udvarhely, Székely. (Udvarhelyrn.), bőjt
közepe után' való legközelebbi szer-
dán és csütörtökön. Urnap utáni hét-
főn és kedden okt. 4-5. és végre dec.
21-22. napján Illindenikét megel ..3-3
napi marhavasárral. Ha akár a s irakö-,
akár a marhavásárok első napja ün-
nepre esik, a következő napo kezdő-

:"dik a vásáro
Ugra (Kisküküllőm.), Quasimodo utáni.

csütörtökön, szept. 16.
Uj-Arad (Teme .•m.), marc, 1., jún. 16.,

okt'. '18.\
Ujbánya (Barsm.), jan. Vizkereszt utáni.

hétfőn, márc. 12., Aldozócsütört. előtt
szerdán, jún. 24, szept. 7., nov. 19.
A megel. napokon marhav. " 1

Ujagyház febr. a., Krisztus menybemene-
tele utáni napon és okt. 16. utáni
hé.tfőn. .

Ujfalu, máj. 1:1., aug. 29., okt. 15., dec 6.'
Ujfalu (Torontalm ), jún, 22., aug. 15.
Uj-.llalgócz (Borsodm ), Husvét hétfőn.
Ujkéos e (Pestm j, febr. 20., máj, 15.,

júl. 31., nov, 3.
Ujlak (Nyítram.), jan. 1-3., márc. 19-21.,

máj. 21-23., júl. SO., aug. IL, nov,
19· 21., dec. 17-19. • \

Ujlak (Bodzás-, Zemplénm,), jan. 18.,
márc. 24., júl. 14., okt. 17.

Ujpest, febr, máj., júl. és okt. 15-ét kö-
vetö vasárnap. .

Ujpéos, ábr. 4.; aug. 10., okt. 28. vasár-
napon. ..

Uj-Szlváoz (Bácsm.), ápr. 3., jún. 10.,
szept, 23. vasárnap vagy I!étfön, eset-
leg a megel. vasárnap és hétfön.

UJ-Szöny, jan. 6. és szept. 1. hetében
hétfőn.

IIjváros (Balmaz-), febr. 2., máj. 25.,
aug. 14., nov. 19. hetében szerdán.

~ Ujvároska (Nyítram.), márc. Oculi, aug.
Szt. -István, nov . .Szt-Ltpöt, napot' kö-
v.ető keddi napokon.

Uj-Vervász, marc 28., jún. 2.. és szept,
12-ét megel. vasarn. és hétfön,

Ujvld6k, IMre. 20., máj. 19., aug. lO.•
okt. 29.

Ulma (Ternesm.), máj. 26., aug. 18.
Und (Sopronm.), marc, 20., máj, 11,. jún.

30., szept. ~9. . .

!



Ungvár, jan. 25., márc, 12-ét Áldozócs.
Urnap, júl. 25., szept. 8. és 29., ugy
nov. 29. megel. hétfön és kedden or-
szágos kíraköv., továbbá Áldozócsüt.,
Urnap, júl. 25. után következő hétfőn,
kedden és szerdán juh- és gyapjuv.

Uszod (Pestm.), szept. l-ét megel. hét-
főn marhav.

Uzdln (Ozora), máj. 10.,' szept. 12.
Uzdl,Szt.~Péter, júl. 15., megel. 4 nap

marhav.
Uz!!n, marc. 18-19., máj. 24-25 •• dec.

5-6.
Üllő, marc, 4. és aug. 10-ét megelőző.

hétlőn.
Ürmány (Nyitram.), jan. 3-4., márc

15-19., máj. 27-30., júl. 26-27.,
szept. 6-8., nov. 28-30.

Vaál (Fehérrn.j, febr. ~O., máj. 16., aug.
16., ok t, 20.

Vácz, Husvét elöttí, Sarlós-Boldogassz.,
Gál és Tamás nap előtti vasárnap és
hétfön.

Vadász (Aradm.), ápr. 7., Jún. 24. 6s okt
2-ik vasárnapján.

Vad.kert (Nögrádm.), jan. 2., ápr. 21-22.,
júl. 21-22., szept, 22-23,

Vadkert (Pestm.), ápr. Szt.-György heté-
ben vasárnap és hétfön, nov. 1. meg-
el. vasárnap.

Vág-UJhely, Septauges, Reminisc., Quasi-
modo, Szt.-Háromság, Prokop, Mária
születése, Urszine valtozása Mindszt.
és Tamás napok utáni hétfőn. A kira-
kóv. elötti csütörtökön marhav.

Vliiszló (Barany am.), marc. Gergely, júl.
Sarlós-Boldogasszony, okt. Ferenc és
dec. Luca nap hetében hétfön.

Vaja (Szabolcsm.), aug. 1. hétfőjén.
Vajdaháza, márc 19., aug. 20.
Vajd'aréhe, jan. 18-19., aug. 1-2.
Vajda-Hunyad, o-naptár szerint Laetare

elötti szombaton és Áldozócsütörtök,
júl. IL, nov. 13.

Vajda-Kamarás, marc. 19., júl. 24.
Val pó-Szentiván, dec. 6.
Vályemáre (Krassom,), é-naptár szerint

Husvét előtti csütörtökön és okt. 26.
Vámol-Mlkola (Hontm.), jún: 22-ike és

szept. 2~-ike előtti hétfőn állat-, ked-
den kirakóv.

Vámos-Pár cs, jan. Károly, máj. Zsigmond,
aug. Lajos nov. Katalin nap hetében
hettőn.

Varannó, febr 15-16., apr, 26- 26., júl.
2-3., aug. 21-22., dec. 5-6., ünnep
esetén a kővető napon.

Varaid (Tolnam.), Apr. 24., jún. 25., júl.
25., nov. 5.

Varadla (Ternesm.), Apr. 22., szept. 2.
Varna (Trencsénm.), jan. Jézus neve-

napja, Laetare vasárnap, Szt.-Három-
ság vasárnap, júl. Margit, szept, Mária
neven, első Advent vasárnap.

Varsány (Aradm.), okt. 2.
Váralja (Krasznaborka), marc. 19., -jún.

~6 , szept. 26., dec. 6. .
Varias, ápr. r., szept. 1., dec.'!.
Várai, a, lásd Bodókő, Szepes, Szinyér,

Znió nevé alatt.
Várhely (Hunyadrn.), 6-naptár szerint

Husvét után követő 2 szombaton,
okt. 2 r ,

VArl (Beregm.), jan. 28., ápr. 5-6., máj.
24.-26., jún. 21-22., aug. 30-31., okt.
18-19., dec. 20-21.

V'rkony (Borsodm.), ápr. első és okt.
első hétíön.

Virmellák (Vasm.), Rogate hétfőn, Adv.
első hétfőjén. •

Városi od, febr. 13., szept. 17.
Vásárhely (Veszprém.), marc. 20-21.,

júl. 17. .
Vásárhely (Somlyó-, Veszprémm.), marc.

Benedek, júl. Margit 8zept., Lambert,
d'l.c. karácsony hetében hétfőn.

Vasloh, febr., ápr., jún., aug., okt. és
dec. hó első péntekjén.

Vasvár, jan 27., marc, 15., máj. 3 , jún.

13., aug. 10., szept. 29., nov; 10.
Vásároanamény. Hushagyókedd utáni hét-

főn, jún. Medárd nap hét hétfőn,
szept. 8. Kísasszonyj utáni hétfőn,
dec. Lucs nap hetén hétfőn.

Válárut (Pozsonym. J, febr. 24., jún. 13 ,
aug. 20. és okt. If>. héten kedden.

v~zsecz, jan. 4., Apr. 5., jún. 28., szept.
_4.

Váes (Máros-), júl. 2.
Védeny (Mosonm ), máj. 1., nov. 2.
Vámand (Baranyam.). márc. 28., júl. 17.

és szept 30-án kizárólagos állatv.
Valencze (Fehérm.), 27 , aug. 7., nov. a.
Velkápola (Barsrn.), febr. 3-4., márc,

27-28., máj. 30-31.,jún. 12-13., aug.
29-30., dec. 11-12. .

Verhó (Nyítram.), Ujév, Sexages, Virág.
vasárnap, Cantate, Szt.- Vitusz, marc,
Magdolna, Kereszt felmagasztalás és
Márton nap hete kedd napjain A ki-
rakóv. előtti hetében pénteken marha-
vásáro

Verbóoz (Nyitram.), 'jan. 21., ápr. 7.,
máj. 13., jún. 17., szept. 2., nov. 4.

Verabély, febr. 1., márc. 22., apr, 26.•
jún. 28., aug. 2., szept. 27.,1nov. 22.
és dec. 20.

Vereozke (Alsö-), jan. Vízkereszt. marc.
Elek, apr. Szt.-György, jún. Péter éli
Pál, aug. Mária és okt. Paraszkeva
nap hetében szerda és csütörtökön.

Varespatak, marc. után'i és okt. 2-ik he-
tében péntek és szombaton.

Vermes, máj. 8., okt, 11.
Verőoz', jan. 6., máj. 1.
Verpelét (Hevesm.), jan. 18., ápr. 24.,

júl. 27. és okt. 31. Ha hétfőre esnek,
előtte való hétfőn. .'

Vernez (Temesm.), Gyertyaszentelő előtt,
Virágv. előtt, aug. 1. vasárnap, okt.
utolsó vasárnap, mindig péntektől hét-
fóig.

Veszprém, jan- 6., febr. 14., marc. 12.,
Gergely máj. 4., aug. 10., szept. 21.
és dec. 6. hetében hétfön és kedden.

Vép (Vasrn.), jan. 25., Fehér vasárnap
után hétfőn, Áldozócs. elötti szerdán,
Péter és Pál és István király elötti
napon és nov. 5.

Vldovecz (Zaiam.), ápr 25., okt. 18.
Világos (Aradm.), bőjt kőzepe, jún. t-ét

követő vasárnap, aug. 2-ik hete és
Szt.-András nap hetében vasárnap, a
júníusí vásárt kivéve az é-naptár
szerint.

Vlllány (Baranyam.), ápr. ~., okt. 31.
Vlnga (Temesm.), Áldozócs. előtt, Szt-

István és Szt.-lIiihály napja után pén-
tek, szombat és vasárnap.

Vllk, az é-naptár szerint: ,lizt.-Pál, Szt.-
György, Szt.-János és 'Demeter nap
hetében, hétfön és kedden, ünnep
esetén kővetkező hétfön és kedden.

Vlazló, ápr. 1., júl. 13., okt. 26.
Vlssó (Felső-, Márniarosm.), máj. 11-12.,'

aug. 10-11., nov, 9-10.
Vlttenoz, jan. 20., márc. 19., máj. 6.,

jún. 24., aug. 24., okt. 16.
VIzakna, ápr 1., aug. 6., dec. 20.
Volla, máj. 5., aug '. 18.
Vojték, máj. 7., szept, 1.
VOlóoz, (Beregrn. ), ápr., jun., aug. ée

okt. hó első szerda és csütörtök.
Vörösmart, febr. 14, ápr. 4., júl. 6.,

okt 26.
Vörösvár (Vasm.), Vizkereszt utáni hét-

főn, Keresztjáró hét, péter és Pál,
Anna nap, Mindszent nap utáni hétfön.

Vörs (Somogym.), ápr, 3. és júl. 5. után
követő héttőn.

Vrány, ápr. 13., júl.' 11., nov. 7
Zábols, Hamvazószerda előtt, Szt.-János,

Ferenc és Katalin ut. mindig pénteken.
Zagyva-Rón, minden hó ö-ét követő ked-

den.
Zakaméne-Klln (Árvam), máj. 25. és

szept. 29. utáni második hétfőn.
Zákány, jún. 24.

. I
Zala (Somogym.), ápr. 9., máj. 15., aug.

19., okt. 4.
Zala-ApAthi, lásd Apáti.
Zalabár, Szt.-Gergely elötti, Nagyboldog-

asszony utáni, Advent második vasár-
nap utáni kedden.

Zala-Egerszeg, febr. ús., Virágvasárnap,
Szent-György utáni hétfön, Pünkösd
utáni kedden, júl. 22., szept. 9., okt.
28., nov. 30., dec. 28.

Z,IIla-LÖllö, ápr. 1., máj. 13., aug. 29.,
nov. 5. .

Zalavár, febr. 24., júl. 26.
Zalatna, marc. 1-3., júl. 16-18., aug.

30-111. és szept. 1. .
ZarAnd (Aradm.), o-naptár szerint Ham-

vazószerda utáni vasárnap; é-naptár
szerint Boldogasszony napja és dec.
17. elötti vasárnapoken. ,

Zay-Ugrócz, bőjt B-ik vasárnap, Anna nap
es ~zt.-Márton. után hétfőn.

Zám (Hunyadm.), jan. 28., nagyböjt 4.
hetében szerdán, jún. 2., júl. 20., szept.
10. és 26., dec. 12-6n.

Zboró, tebr, 25., jún. 25., okt. 28.,. dec. 28.
Zellz (Barsm.), febr. 2. hetéb., ápr. t5-ét

megel. héten. Urnap hetében, júl. 31.,
aug. 31-én, szept, 8. és nov. 19. hetek-
ben, hétfőn és kedden. . . .,

Zemplén, febr.'. 24., jún. 2., nov. 30.,
dec. 21.

Zenta (Bácsm.), márc, 2p., jún. 22., aug.
17. és nov. ra-et megel. vasárnap és
hétfön.

Zentelke, márc, 30.,. szept, 14.
Z"nest, máj. 31., nov. 2U.
Zentealka, máj. 30., sz ept. 3-5.
Zichyfal va (Torontátm.}, ápr. 4., okt. 1f"

,ZI"er (Pozsouym.), jún. ~.,.nov. ·20.
Zllah, marc., jún., szept. és dec. hó-

napok első szerda és csütörtökön.
Zircz, márc. 19., máj. 1., júl. 26., szept.

2;'., szept. 4.
Znló-VáralJa, jan. 7., Husvét elöttí-szer-

dán, Pünkösd utáni kedden, Szent-
Mihály és Miklós nap. .

Zólyom-L1pose, jan. 6., SeptuagesinIa,
Pünkösd utáni nap, júl. 25., okt. 4.

ZÓlyom,január 12. marhavásár- az utáni
következö napon kírakövásár, február
23-24. kirakóvásár, Nagycsütörtök
marhavásár, április 20-án marhavásár,
Urnap után következő két nap kirakó-,
július 26. marhavásár, szeptember 4.,
uovember 19. és cecember.zt. napján
kirakóvásárok,

Zcmba, ápr. 18., júl. 26., hete szerda,
nov. 7.

Zombor (Kis-T'orontálm.), április 15.,
augusztus 10., október 18. Ha nem
vasamapra esik, a vásár a megelőző
vasárnap tartatik.

Zombor (Bácsm.), Gyüm-Oltó-Bold-Assz.
napja, é-naptár szerint Ni-Bold.vá ssz,
nov. 25.

Zurány (Mosonm.), ápr. 20., jún. 2~.,
okt .. 9.,. dec. 4. " .

.Zsámbék, febr. 4" jún. 24. és okt. 2E-át
követö csütörtökön és pénteken es
ápr. 24-ét magába foglaló hét csürör-
tök és péntek en •.

Zsarnóoza (Barsm.), jan. 20., Gyümölcs-
oltó-Boldogasszony, márc. 25., máj.
1., Szt.-Hiiromság vasárnap, jún. 20 ,
okt. 31. és dec. 13-ika utáni hétfön
és kedden. .

ZslbÓ, február 13-14., május 4-5., júl.
10-11, október 10·-11., december

, 17-18.
Zlomolya, március 19., június 20., szcp-

tember B., november 11. mindig va-
sárnap.

Zsol"a, február Dorottya, Husvét, Ur-
nap, Szt.-István, október Gál apát es
december Luca utáni követő hétfön.

Zsombor (M.-N. Kolozsm.), nov. 22.



Egyed.üli beszerzési forrás:
Thierr~ A. "Őr angyal" gyógyszertára Pregrada, RO,hitsch melleH. (Ausztria)

-THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA I
Csakis a zöld apáca véd;eggyel ellátoH a valódi. Törvényesen védve. gl

, Ezen balzsam ugy külsőleg, mint belsőleg haszná'!. 1. Utólérhetetlen hatásu'~
. ~~'( S84f. Igyógysze.r a .t~dő, v~.la~~n~ a mell mind~nne~ü Il,l~gbeteged~s~né!, e,nyhi~i 3; h~- SI
~ ~ Irutot. csillapitja a köpésí mgert, megszüntetí a fájdalmas köhögést es klgyOgylt.=

. ~ 3:', a legrégibb hasonló bajokból is. 2. Kitünő hatásu torokgyulladás, rekedség, ne- ~
héz légzés és minden torokbajnál. 3. Véglegesen megszüntet minden lázat. 4. Győ- §
gyítja a máj, gyomor és bélbajokat, különösen gyomorgörcsöt, kólikát és hascsi-.:::
karást. 5. Kigyóg-yit aranyér és hamorrhoidákból. 6. Enyhe hashajtó és vértisz-,:g
titő hatásu, megtisztitja a veséket, megszünteti a betegség képzelődést és busko- ~
morságot, erősiti az étvágyat és elősegiti az emésztést. 7. Kitünő szolgálatot tesz 61
fogfájásnál, üreges fogaknál, szájrothadásnál és minden fog- és száj-betegségnél..E
megszünteti a felböfögést. valamint a gyomor és száj bűzét. 8. Nagyon jó szer.~
giliszta, galandféreg ellen. 9. Kitünő gyógyhatása van külsőlegsebeknél, uj és;::
behegedt forradásoknál, orbáncnál, vörheny, fisztula és szemölcsökuél, égési sebek.~

. és megtagyott tagoknál, rüh, kosz és kiütéseknél, bőrrepedéseknélr megszünteti ~
Allem echter Balsam a fejfájást zUl?;ást szaggatást köszvényt fülfájdalmakat stb. 10. Altalában oly ~
aus der Schuhengel·Apolhekeo", '1 kl' l' db' b d hiá '.. .... . -=
ATh' .' P r da gyogyszer, me yne . egyet en csa a an sem..sza a na 1 nyozm, kulonosen influ- =
- lerryJn reg aki ' "á á k lk l á 1 U 1'" kb' dí "ld r ~hei R.hitsc~-S.ue.rbrunn, enza, o era es mas j rv nyo a a m va. gye Jun azon an mm 19 a zo apaca jg

védj egyre. 12 kis, vagy 5 kettős, vagy egy nagy speciális családi üveg K 6'- g
Kevesebbet nem küldhetek. Szállitás csak a pénz előzetes beküldése mellett. ~

ft valódi CBntifolium kBnÖCS (aZElőtt csodakERőCS) BrBjB BS hatása.'j
Ezen kenöcscsel egy 14 éves gyógyithatatlannak tartott csont.zu_~
telje.en begyógyittatott. Söt ujabban egy 22 éves nehéz rák- *

szerü betegség is. ' -:
Meggátolja és megszünteti a vérmérgezést ha idejekorán alkalmazzák. Majdnem minden fáj- ~
dalmás mütétet, amputálást feleslegessé tesz. A valódi Centifolium-kenőcs alkalmazható §
g-yermekágyasok melldaganatai esetében, a scoptatók mellkeményedésénél, a tej elapadásá- ~
nál, orbáncnál, mindenféle régi keletü sérvnél, láb- és csontnyilalásnál, sebeknél és folyások- ~
nál, dagadt lábaknál, sőt még csontszunál ís ; ütés, szurás, lövés és zuzódás által okozott 1>-

sebeknél ; idegen testek, mint üveg- és faszálka, homok, serét, tövis stb.-nek eltávolitásánál;-~
mindennemü daganat, kinövés kelevény és képződménynél, sőt ráknál ; körömféreg, körömgyülés,.o;:::
hólyagbajok, kisebesedet lábak, mindennemü égési sebek, lefagyott testrészek, betegek fekvése áltaL~
okozott kisebesülés, torokdaganat, meggy ült yér és gyermekek kisebesedésénél stb. stb. Két doboz- -::
nál kevesebbet nem küldhetek. Szállítás csak az összeg előzetes beküldése mellett történik. Két ~

tégely ára 4 korona. .,g

Thierry A. gyógyszerész köszvénY-fluidja csak
külsőleg használandó.

Biztos hatásu bedörzsölő szer köszvény, szaggatás, idült esuz, hát- és derékfájás, inzsába
bénulás, külső hülések, ficamok izületi daganatok sth-nél, ugyszintén erősitő szer min-
dennemü megerőltetés után. 2. üvegnél kevesebb nem szállitható. Ezen két üveg ára

utánvéttel, vagy a pénz előzetes.beküldese ellenében K 3'80

X.A.l?:E:.A. TÓX:: :
Budapesten : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, VI.. Király-utca 12. és THALL-

~

MAYER ÉS SEITZ, valamint KOCHMEISTER FRIGYES utóda
. . droguista cégeknél. ·y;t:llZJ:n;llll;;ll;~~-Zll,

Wi e:,:. en: CARL BRADY gyógyszertárában, II/3. Untere Donaustrasse 9.



Ji1:'•••• Valódi angol !(,tI ,~- . börvédö ken öcs, •••• Jdcl'l I
~I~·~ .

~!!- ~'

nem tartalmaz semminemű ártalmas, vagy tiltott anyagot;
,. I gyorsan és biztosan ható szer az összes bőrbetegségeknél,

/ ,,'
\b'~ csodásan megszünteti az arc- és testbőr tisztátalanságait, Nach dem6l!brauch

mint szeplőt, máj/oltot, bőratkát stb. redőket, valamint a bőr
durvaságát, a durva és vörös kezeket finommá és simára teszi folytatólagos használat mel-
lett pedig a arcnak fiatalos üdeséget és finomságot kölesönöz. Az arc és azon testrész me-
lyet fiatalitani és finommá tenní óhajtunk, minden este lefekvés előtt gyengén hedörzsö-
lendő. Reggel azután mosakodásnál friss hideg viz és bóraxszappan használandó.

Egy tégely valódi angol bőrkenőcs és egy bóraxszappan ára K 4.

Thierry-féle Hamatin Pastillák
megbizható szer a sápkór és vérszegénység, valamint azokból keletkező bajok leküzdésére.
Hatása vérképző és erősitő. A betegség kezdetével mutatkozó bágyadtság, ízomgyengeség,
szívdobogás, belégzési nehézségek, emésztési zavarok, gyomorgörcs,. szédülés, makacs fejfá-
jás eseteiben ne mulassza el elejét venni a bajnak és rendelje meg bizalommal a Hama-
tin Pasti11ákat, mely az egyedüli biztos és hatásos szer a sápadtság és vérszegénység ellen.

Egy doboz ára 4 korona.
Minden darabon a készitő sajátkezü aláirásának kell lenni.

Zagorián me'lszÖrp
egy rendkivül kellemes és könnyen bevehető szer ugy felnőttek, mint minden korban levő

. gyermekek részére, görcsös-, fojtó, valamint szamárköhögés, mell- és tüdőhurut, nyálkáso-
dás, beteges kiköpés és mellfájdalmaknál; csillapitólag hat idült mell- és tüdőbajoknál is.

Egy teljes üveg ára K 3'30.

VALÓDI ANGOL CASCARA-SAGRADA vértisztito labdacsok 1 tekercs, hat do-
bozzal ára bérmentve 4 korona. 1- tekercsnél kevesebb nem küldhető. Különösen ajánl-

ható a rendes székelés előmozditása -céljából, káros utóhatás nélkül.

Peru-Tanno-China ke~öcsoEzen teljesen ártalmatlan haj - és szakállkenőcs meggátolja a hajhullás erősiti
a fejbőrt, megszünteti a korpásodást és bőrbetegségeket, elejét veszi a hajmerevség ósőszülésnekés m~gtartja
annak fényét és simulékonyságát. Hosszabb használatnál a hajat megbarnitja. Kopasz fejen azonban, mint más

csaló híresztelések igérik hajat nem növeszt. Egy adag K ""- Eredeti chinai vény ezerint készitve.

DIGESTIV valódi dietikus egyetemes étvágy és emésztö por.
, Az emésztést elősegiti, minden emésztési nehézséget könnyen elháritó háziszer. Különösen ajánlható sok

zsiros, nehéz és puffasztó étel, és sok .ital élvezése után. Felbötögés, gyomorégés, puffadás s gyomor-
. sav esetén biztosan ható szer .. Ezen porból egy pohár vizben vagy jó asztali borban feloldva egy kávés-

kanálnyi veendő be, mínden étkezés után egy negyed órával. Egy doboz ára K 30-
,

ARANYÉRPOR biztos hatásu, gyógyit és eltávolítja az aranyeret, végbélvérbőséget, csomókat. Csak
külsőleg alkalmazható anélkül, hogy foglalkozásában gátolva lenne. Bővebbet a használati utasitásban.

Egy doboz ára. 8 korona..
Egyedüli beszerzési forrás:

Thierry A. "ÓrangyalU gyógyszerlára Pregrada, Rohitsch melleH. (Ausztria o)

! X.A.P:S:::.A. TÓX: :
Budapesten : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, VI., KirálY:·utca 12. és THALL-

MAYER és SEITZ, valamint KOCHMEISTER FRIGYES utóda
droguista cégeknél. M\<~M\<~M\<M\<~M\<~~M\<M\<M\<M\<~~Mf.~M~~t±J

Wienben: CARL BRADY gyógyszertárában II/3. Untere Dona ustrasss 9.
\( • ,
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-I Pártoljllk egyházi intézményeivket! 1'-
Az összes elemí-, polgári- és kö-

zéplskolákban használatos ev.
vallástani tankönyvek, egyéb is ...
kolakönyvek, bíblíák, uj-testa-
mentumok, vallásos iratok, ima---
könyvek, theológiai szakmüvek,

. magyar és nérnet nyelven az.
irodalom eqvébb termékei, az
1907. évi XXVII. t-c, utasitá-
sának megfelelő tariszerek. ifjú-
sáqí és tanítóí könvvtári művek

i '

A LUTHER TÁRSASÁG
könwkereskedéséből Budapest, VIlI.,.Szentkírálví- I

:-: 'utca 5I/a. szám alatt szerezhetök be. :-:

IIPártoljukegyházi intézményetn~et! lr



,

Kedves doktor -úr kérem, mondja el a gyomor és a tagok történetét!- -
Tehát figyelem:
Egyszer a szív, a fej és a testnek többi tagjai összebeszéltek: lVUnek kínlódjunk 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
ök lettek bágyadtak és gyengék, dacára annak, hogy mit sem dolgoztak. - A gyomor
mely az ő tétlenségük folytán semmiféle táplálékhoz nem jutott, a semmiböl 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 2'yomrodra jól ü2'ye]sz. szárnos bajnak elejét veh~ted.

MaRa-féle BALZSAM
gyomorerőslt'ő .

előbb KRIG LER-BALZSAM aZvé~~~~!.L"
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Az egész világon házi és segítőszer, különösen Szent István király országainak derék,
lovagias lakói előtt igen kedvelt. Több mint száz éve használják rosszullét 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, vér-
szegénység, máj- és női bajok ellen stb.

o Külsőlt>g: Vágott, ütött, zúzott sebek.. kificamodások, kiütések, orbán c és fagyás stb. ellen .

. Hogyan, Ön még nem ismeri ezt a balzsamot!
Irjon Ön: Moró Ferenc, városi gyógyszerész Rotteiimann, Stajerország egy próbaüvegért lnayen. - Egy üveg,

ára 36 fillér, 1 tucat 3 korona 92 fillér, 5 tucat 14 korona 12 fillér, félliter 4 korona 26 fillér, egy liter 7 korona
12 fillér, három liter két specialis üvegben 18 korona, portómentesen, utánvéttel. - Tájékoztató minden nyelven.

MORÓ FERENC, yárosigyó~yszertár, első hatóságilag engedélyezett balzsamkészítő, Rottenmann, Stajerország.



~i < h á~!·tt
IKin~k k~ll ha~ználni

%~ #' ember ERE'nVI;/'.7 Y"~ ~]egtöbbször be~E- '
~ //,' ~ eSIKaz oJyan faJ-

7~~~/'~;\é~~~i;~~f~~IrHTIOL-
./~'Y.' . /' _~ zaslO] szarmaz- UV""" nat Ilyen eset- c! LlrlLT.,~....i~~~~~:1. A, ki, a ~!t:rm~Z

~/,/hll," '/,'sósbor- reszen víszketegség .•r~,~/./ -P'h ben szenved.
,~~- .7 SZESZ 2. A ki a test bármely ré.•

11!lziszerhez.kellfordulni. mely a legmakacsabb f<lj- sze'n bo"rbántalornbandalmakat 18 megszUnteti a fáj6. (estreszekben. Ul Ul Ul-- r r 60 flIJérért mindenütt kapható t t --
Csak ~kkDíRHjf' kBr~skBdBlmiKris~~6nyt4reS~Saglátható. SZenved.

Budapest, V., Nádor-utca 6 szám. a.A ki a test bármely ré-

I szén kipallasban szen-n gye n 4.~e~ia.test bármely re-
szen Izzad.

VARA·zs- 5. A ki arcán, kezén, lá-
bán, fején, börbanta-FUVOLA . lomból kifolyólag visz .•

és más különféle ketésben szenved.
hangszerekr~l. nagy 6. A kinek izzad a hónalj a.
fényképes árjegysé- ., •. ,
ket küld , 7. A kínek Izzad a Jaba.

WD'6nEH HDn65ZEH-HIHD' LY A végbélfájdalmak, végbélviszketeg és hiimorrhoidásfájdalmak csillapítására használható. - Tüzességet
hüsíti, összehuzó és szárító hatásu. - Az eredeti

országszerte elismert elsőrendű magyar hangszer "ERÉNYI ICHTI~~-~ALlCIL".3 . ~o~onás do~ozokban
és beszélőgépek áruháza csak a klzaroJagos keszltonel kaphato :

var!!~!::~:!:n!~~Sé~f;~~:!~ 15. ErBnyi BBla Diana gyógyszErtára
Cs0t!a réztro-!,bita e;ős, 6 és, 8 korona. BUDAPESTKároly-körut 5.
Huzo·harmonlka 3 valtos, acellO és 12 korona. . .', . ,

Megrendelésker okvetlen előle küldendő! (Postai megrend~le~~k uta~vet mellett. ~~nap.. s~.al~
g httatnak) - Tiihh, mlnt egy mllllé koszonö

Saját müterem ! . Cimre ügyelni! levél érkezett be a világ minden részéből. -



I közÉpfokú iskolák új
Bvang. vallástanítási tBr-
VÉhBZkÉszült könyvBk.

1. Ágost: hitv. evang. keresztyén vallások-
tatás a kdzepfukú iskolákban. 1. A magyar-
országi ágo hitv. ev. keresztyén egyház
vallástanításí terve a középfokú iskolák
számára. IT. Útmutatás a középfokú isko-
lák ágo hitv. ev. ~a!lástanÍtási tervéhez.
Irta: Hetvényi Lajos. Kiadta a magyar-
honi ágo hitv. ev. egyetemes egyház

Ára 2 .korona,
Megrendelhető: A Luther Társaság

könyvkereskedésében Budapest, VIIL,
SzentAirályi-utca 51/a.

2. Keresztyén vallástan. Középiskolák-, pol-
gári fiú- és leányiskolák, katonai alreál-

iskolák IV. oszt. számára. A budapesti
ágo h. ev. magyaregyház által jutalmazott
pályamunka. Irta: Hetvényi Lajos. Az
egyetemes egyház által engedélyezett tan-
könyv. Ára 1 korona.

3. A keresztyén egyház rövid története kor
és életrajzokban. Képekkel. Középiskolák,

polgári fiú- és leányiskolák, katonai al.
reáliskolák és felsőbb leányiskolák Ill.
osztálya számára. A budapesti ágo h. ev.
magyar egyház által jutalmazott pálya-
munka. Irta: Hetvényi Lajos. Az -egye-
temes egyház által engedélyezett tan-
könyv. Ára 1 korona,

Ez utóbbi két könyv a hivek szá-
mára tanulságos, ismeretter;esztö
- ,olvasmánynak is alkalmas.
Mégrendelhetők : Máhr Árpád könyvke-
reskedeseben Sopronban, a Luther. Tár-
saság könyvkereskedésében Budapesten.
VIIl, Szentkirályi-utca 51 f a. és Kókai
Lajos könyvkereskedésében Budapest, IV.

Károly-utca 1.

Ugyan ezen könyvkereskedésekben kapható
a következő értekezésis : "A modern haladás
és az evangéliomi keresztyén világnézet
viszonya különös tekintettel az iskolai neve-
lésre", Irta: Hetvényi Lajos. Ara 50 fill.

Aiándékok, melyek tartós
örömöt sze.rezftek

tosmelyek becsületére valhatnak az aiá.ndékoz6nak, legjobban v4sárol-
hatöle a Suuner világház.bau. melynek szolid szép árui világhirnévnek

örvendenek.

1316. "Z. Szép Inga-óra -- -- -- -- -- -- -- -- - K 10.50
1525. « Inga-óra, 14 napos járású -- -- -. -- - «20.-
136u. « Szép fali óra -- -- -. -- -- -- -- -- - « 4.80
1376. « Finom .kakukóra - -- -- -- -- -- -- - «17.-
1203. « Jó ébresztő óra -- -- -- -- -« 3.50
1204. « Ébresztő óra keletmutatóval -- -- -- - « 5.-
1216. « Finom ébresztő órák -- -- -- -- -- -- - «. 7.80
410. « Roskopf zsebóra. nlkkelből -- -- -- - « 4.10
513. « Tula-nlkkelóea, duplafedelű -- -- -- -- - 980

1512. « Zeoilh-nikkelóra, 15 ru bis .-- -- -- -- - 26.25
781. « Ezüst tulaóra. duplafedelű -- -- -- -- - « 21.

1546. Bőr-karkötó ezüstórával -- -- -- -- - «17.-
916. Ezüstiáno. tömör -- -- -- -- -- -- -- - « 3.20
989. « Ezüstosüngő, tön.ör -- -- -- -- -- -- - « 1.50

lU~2. «Ezüst-rózsaFűzér -- -- -- -- -- -- -- -« 5.70
114. «Dublé-aranynyakiáno -- -- -- -- -- - 5 80
463. « Dublé- aranykereszt -- -- -- -- -- -- - 1.50
212. • Ezüst-gyürű, szép kövekkel -- -- -- -- - • 1.20
115. « Dublé·aranynyakláno -- -- -- .-- -- -- - « 2.35
845. « 14 karát. aranyláno, igen finom « 32.-

96. « Dublé-arany óraláno -- -- -- -- -- -- -« 7.-
2318. Ezüstláno, tömör -- -- -- -- -- -- - « 5.50
2706. Ezüstosüngő (szentkép) -- -- -- -- -- -« 2.30

25. « Kereszt, arany ezüstön -- -- -- -- -- «2.70
328. « Arany· dublé karperec -- -- -- -- -- -- -« 2.70

1142. « Ezüst-bros -- -- -- -- -- -- -- -- - « 2.50
283. « EzüstcsUngő -- -- -- -- -- -- -- -- -« 1.-
282. « Eiüstcsüngő, zománc -- -- -- - « 1.10
470. «Dublé-aranycsüngő -- -- -- -- -- -- -« 1.20

1;'65. « 14 kar. arany-fülbevaló -- -- -- -- - «12.-
1677. « Ezüst-f'úlbevalók -- -- -- -- -- -- -- __o « 1.-
1241. « Tábori tavoső, szinházi látcső -- « 13.-
2509. 12 részű ezüst evőeszköz-Itészlet -- -- --- « 19.-
211. Ezüst-gyürű, kövekkel -- -- -- -- --, --- « 0.901-- ÁrjegYZÉk ingyen ~S bBl'mentve. ....1
Szé.tküldés Arany 6rát Nem tetszés

utánvéttel vagy ingyen
esetében

elő refizetés kaphat minden
kicserélés.mellett.

vevő. Bővebbet
, főárjegyzékben.

"Mínden óra pontosan van szabályozva aaakaaerüeu olajoava és
pormentesen 7.Ílr6dik. A.Z összes arany .•é8 ezüstáruk hivatalosan

fé mjelez ve.
t)Hjl\t óragyár evajcban

S UT T NER H. keresztény világháza,
Nem fiók. LA IB A CH 614. sz. Nem fiók.



petrae camphoratus)
használatával képzelhető, mert ez a • •
kitünő szer kizárólag csak csúz Sok ezer I
és kÖszvény,rheuma, a meg- köszönő levél is bizonyítja,
hülésből eredö betegségek hogy mig sósborszesszel
gyógyitására van hivatva. Ne csak csillapítani lehet, ad-
probálgassanak tehátu betegek egyé bb dig a Kriegner.léle

REPARATOR dolgokkal, hanenr basználják a csuzos REPARATOR
ajánlható a 'legmelegeb- és köszyényes bántalmák igazi biztos gyors és biztos gyógyulást
ben, mert nincs az a sós- , " hoz A beterr tehát e kigyógyító szerét: a . '" n!-
borsaesz. mely Oly ,gyor- K • f .• sérletezzen, hanem hasz-
san, biztosan és alaposan r leg ne r- e e

, • r • Ináljon rö!!.tön Reparatort,segítene, mint ez a reg! ~
kipróbált megbizható Reparatorl. Már néhányszori be- hogya kinzó íájdalmaktől

gyógyszer. dörzsölés után fényes sikerrel gyógyít, megszabaduljon.
. • • a mit a köszönő levelek tömege igazol. • II

Megfagyott láb, ujj, 'ül, orr, stb. eseteinél is kitünő hatásu.
Kis üveg ára 1 K 10 fillér, nagy üveg 2 K 30 fillér_ Postán 5 kis
üveg bérmentve 5 K 50 fillér, vagy ~ nagy, üveg G K 90 fillér.

(Spiritus. ,.
lMinden esetben,I
mikor fájdalomcsillapitó,
gyógyitó bedörzsölésre
van szükség, a Krieg-

ner-léle

•........................................... --~
BIZTOS' SIKER
• •IR~;;eRn;~~R I

a budapesti Szent-Rókus
kórházban 136 eset közül
129-hen tel jes ered-
ményt eredményezett,
Csuz és köszvény ellen,
valamint rheumás lej-
szaggatásnál ilyen
eredményt eddig egy szer

sem tud felmutatni.

•• •
és gyógyulás, biztos szabadulás aiR 'e~Kpriaeg,n,ear-tfO'éle,t I
csúz, köszvény, szúrás, szag-
gatás, hasogatás, nyilalás a évtizedek óta páratlan

tűrhetetlen derék- és hálfájás, eredménnyel használják
külsőleg bedörzsölésre és

csonUájdalom kinjaitól csak a fagyott testrészeknél. Ha-
világszerte ismert és sokszorosan ki- tásában igazán felülmul-

hatatlan. Ha szenvedünk,
vágy szenvedőt látunk ne

KRIEGN ER·féle Rep:u!a~s;::/;~~ánlani.

• •

tüntetett

•....--------.....----.

Minthogy számos csekélyebb értékü utánzat létezik, melyekben a t. olvasó csak csalódik,
határozottan ajánlatos közvetlenül a készítőnél rendelni és levelet vagy utalványt igy cimezni:

Kriegner-G,óg,szertár
I Budapest, Calvin-tér. I

Postai szétküldés naponta utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése után..•... .-,



-

ElsörBndű har'anggyár, sZBrBI a kitünö PDZDECH-FÉLE rBndszEr sZErint, MELY RnnRH IDEJÉn

Ö fslsÉgs a király által Z aranyksrsszttsl Istt kitüntstvs.
Mesekönnyű indítás, nem rezegteti az állványt, még ke- ,\
vésbé a tornyot. Csupán előnye van, hátránya nincsen.
l\lérsékeIt arak, szolid és szép kiállítás. Kedvező fizetési feltételek. . -

Felülmul minden eddigi szerelést.
J URIS les MAR TON ~~~~~~;~~!~:;á~:~anb

Budapest, Rózsa·utca 51-53. :szám alatt.
Alapítva 186!5-ban. Telefon 77-51. szá:m.

Elvállal minden e szakmába vágó munkát, úgymint elsőrendü harangok
szállítását, régi harangok átöntését, régi harangok átszerelését poz-
DECH-féle forgatható öntöttvas koronára, esetleg forgatható knvácsult->
vas-koronára, kikopott csapok kicserélését, stb. Készít fekvll és álló
harangvas-állványnkat jutányos áron. Költségvetéssei szivesen szolgál!
O Jutányos árak, pontos és tisztességes kiszolgálás! O

~~vánatra saját költségemen utazom a helyszinre.

Kifoszthatlan alamizsna-persely.
sem feltőrni, sem bármi módon az ezüst-, vagy papírpénzt beiIlle kiszední nem lehet.
.(Szabadalmazva.) Falra vagy asztalra erősíthető, vaslemezből, nagyon erős kívítelben, Wertheim zárral,
két kulccsal, tölgyfa színre festve és fényezve 25 cm. magas, 20cm. széles, 14cm.mély, sulya4·40kg.

__ Ára csomagolással 32 korona. .••

(1 IIII II IIIII 111 IIII XXI J IllIU IIII XIII J I (]aI[]:+IJaIDa:IJ[lId~

13zereznünk és ez az eset áll fenn a
ler-féle Rebarbara- .

ELSA PILULÁK"
" vételénél. Kivánatos segitségül szolgálnak:

fia nlnos étvágyunk, I ha emésztési. zavarok folytán félelml ér- ha emésztésl zavarok barátságtalanná és
fia undorérzet és hányinger fog el bennünket, zetek gyötörnek, , rosszkedvüvé tesznek, -
,ha gyomrunkat nyomja az étel, . ha pUfflisztó ételek hasfájdalmakat okoznak, ha rosszul főtt ételt élveztünk,
ha .\Ieseégés kinoz, ha székelésünk nem szabályos, ha megrághatatlan volt a hus,
ha gyomorfájdalmaink vannak, I ha székelési ne~ézségek miatt kimerültek ha rosszul rágott ételt nyeltünk, '
ha gyomorbántalmak következtében fej- és renyhék leszünk, ha tulsokat, tulgyorsan ettünk

fájásunk van, ha gyomorgörcsünk van,
szöval ha valamely oknál fogva az étvágygyal, emeaztéssel és anyagcserével meg-tégedve nem vagyunk. Az anya goaere szabályozása
által vérttsztttölag hatnak és eltávolítják a kellemetlen zsirlerakodást. Teliesen nrtahnarlnnuk, biztos hauteuak , nem járnak megszokás-
sal és erőstu s ft gyomrot, Ennélfogva előnyben részesnendök mipdazokkal ft haahajtók kal szemben, melyek gyellgHö!eg, Izgatölaa ~S
valamikép artalmasan hatnak. A valódi Elsaptlulék 6 doboz bérmentve 4 Korona 4.) fJllér. 12 doboz ellenoen csak 8 korona 4.0 fillér.

Aki ezeket a régi bevált, pótolhatatlan ezereket valódi mínöségben akarja megszerezni, círnezze rendelését pontosan

Feller V. Jenö gyógYSZErÉSZ Stubica, Vásár·tér 441. szám. (ZágrábmEgYE.)
Szérk üldés előrefizetés vagy utánvét melleit, Tanácsos a pénzt utal vanyon előre beküldeni, mert külömben ft posta J2 fil lér u táu-

vétilletéket sz áurit,

Szükséges és "becses dolognál tulajdonkép nem is jöhet
tekintetbe az áro Kétszeres öröm azonban, ha valamely
szükséges és értékes dolgot egyuttaJ olcsón is lehet meg-

gyomorerősítő, enyhe hashajtó hatásu, emésztést szabályozó Fel-



a Növénylabdacsok,
melyek a lugosi "Sz. Mária ~ gyózyssertárból
valók, hatnak kítüuően kemény vagy rendetlen
szék letétnél és ezékszorulásnál. Elősegítik a
s~ék letek et, meggyorsitják az emésztést, vértisz-
titólag hatnak, a "Mária·Sósborszesz"-szel együtt
használva, tehát a Iegettertedtebb bajokat elhárító
szervnek van elisnÍerve, vértisztito kurá.kr-a ki-
válóari alkalmasak és ezért asszonyok sztvesen
veszik rendszeresen. ~gy skatulya "Növénylab-
dacs'' mint mellékcsomagolás 50 fillér, külön
küldve 12 skatulya 5 korona bérmentve. Egy
óriásdoboz 2 korona 50 fillér. 11egküldi a "Sz.
Márla" gyógvslertár, Lugos, Templom-tér 136 szám

S · . · kré Al\1ARANT névenzazszorszep- rem is ismert (törvényesen
- védve) az egyedüli tel- C k

valamint szappan és puder jesen ártalmatlan sze-· sa
rek szeplők, májfoltok, redők, bbrkíütések , bőratkák (mitesser) és I
a bőrnek egyéb tisztátalanságai ellen. A ,,"':záz-
szorszép+-kr ém , szappan és puder használata meg-
puh itja és megfinomitja a bőrt. simává, vakitó
fehérre, bársonypuhává, rugg anyossá. frissé es
egészségessé. teszi. A fejbőr tísatításánűt a Száz-
szorszép szappan felülmulhata.tlan, simulékonnyá
és finommá teszi a hajat. - Százszorszép-krém,
szappan és puder kiegészítik egymást hatásukban ,
mely már rövid idő mú lva feltüne. A Százszor ••
szép-puder fehér, krém és rózsaszinben kapható.
1 tégely Sz:ízszorszép-krrm 1 koroua 20 fi IIf'f , 1
doboz Százszorszép puder 1 korona 20 fillér, 1
darab S'l.ázszorszéll-szappan 1 korona 20 fillér.
6 koronától kezdve bérmentve küld a "Sz. Má-
ria" gyógyszertár, Lugos, Templom-tér 136. szám.

Csak a Mária-Sósborszes~IMellbeteg~k
vérköpők, sápkóresok, vérszegények, tüdőbajosok, heptik ások ,
asztmatfkusok , gyengék el ne mu lassxák a "Szent Mária" gyógy-
szertár ából a hires Vasmézszörpöt hozatni. Ezen kitünő, kipróbált
házi szer hatása nyálkaoldó, izzadságotcsökkentő, köhögéscsillapító,
a légzőszervekre jótékony hatásü, emésztéstelősegitő, e rősüő, ver-
és csontképző és ezért nemcsak felnőttek nél, hanem gyermekeknél
is a legjobb hatása van. Alkalmazzák még: szamárköhögés, rha-
chitis (angolkór), soványság, női bajok, valamint minennemü gyen-
geség és kimerültség tellépteker. 1 üveg 3'50 K f:anko. 4 üveg,
egy kurára rendesen szükséges, 10 K franko. Egyedül valódi a
,Sz. Márla" gyógyszertárból, Lugos, Templom-tér 136. szám.

(azelőtt Mária-Elixlr)
amely a lugosi "Sz. 'l\'Iária" gyógyszertárból való,

van elismerve a legjobb háziszer étvágygerjesztésre, emésztést za-
varok elhárítására és ae egész szervezet erdaitéeére . Ha tebát
étvágytalanságban szenved, felböfögés, íetfuvődás, hányinger, gyo-
mornyomás, gyomorgörcsök, szédülés, gyomorégés, rosszullét, rossz
szájszag, altesti bántalmak , emészté si zavarok, vagy más gyomor-
bántalmak, továbbá köhögés, rekedtség, nyalkáeodáe, kimerültség,
fej, láb, kéz és nyak fájás bántják, akkor vegye a lugosi "Sz.
Mária:l gyógyszertár hires erősltö és fájdalomcstltapitő Mária-Sós-
borszeszét, amely rövid idő alatt a legkülönbözőbb bajoktól meg-
szabadítja. 12 kís , 6 középnagy , vagy 3 nagy üveg lj korona bér-
ment.ve - 24 kia, 12 középuagy vagy 6 nagy üveg 10 korona
50 flttér bérmentve. - Megküldi a "Sz. Márla" gyógyszertár,
L~gos. Templom-tér 136 sz.

Valódi csa~ ezen védjegygyel.

Megküldi a "Sz. MáriaU-gyogyszertár, Lugos, Templom-tér 136. sz.

1ID~~!iiiill!ffi!~!iiiill!ffi!!iiiill!ffi!~@)~!iiiill!ffi!!iiiill!ffi!!iiiill!ffi!!iiiill!ffi!!iiiill!ffi!!iiiill!ffi!~!iiiill!ffi!'!ffi!§ij!!iiiill!ffi!@J

~ Tiz ÉvijótiÍllás. Hazánk legrégibb harangöntödéje! Alapitva 1816. ~

ISBltBnhofBr FrigYBsFiai, Sopronban i
; Tiizi-fecskendők és hydro- cs. ÉS m. kir. udvilri sZiÍllítók. Szivattyúk minden célra, gaz- I
ml forok, mindennemű tűzoltó. daságí-, hází-, gyári-, építk e- ~
~ zési- é" horszivattyú k, bor- I§j
ml szerek és szerelvények köasé- sajtók. Pöcegödörtisztítógé- ml
~ gek és tűzoltóságok részére. pek, vízhordó s locsoló kocsik. ~

~ Ajánlják legjobban berendezett Különösen figyelmeztetjük sza- ~
ml harangöntödéjüket a t, köz- badalmazott kovácsolt vas- ~

ségeknek és egybázakn,k.· ból készült szerkezetünkre
~ Harengok bármely nagyság- nagy harangok részére, mely ~
ml ban és zengzetben, csak a leg- által ezek könnyen húzhatok s a IID
ffil finomabb . harangércből, tiszta, falakat nem rázzák. Fakoronák- ~
ml esengő hang-gal öntetnek. kal biró harangok ezen szer- ~
rnl Repedt harengok újraöntet- kezeke olcsó árért átalakittat- ~
rnl nek; ezek, valamint az új ha- nak. /(ovácsolt vasból ké- ~
~ rangok is a már meglévőkhöz szült tűzmentes harengétl- ~
mr teljes ösezbangzarhan öntetnek. vényokat célszertí szerkezet- ~
~ Minden harang hangja előre ben és olcsó árak mellett leg- ~
rnl. határoztatik meg. jobban ajánlunk. ~

~ /( öJtségvetésekkel s képes árjegyzékkel postafordultával készséggel szolgálunk. ~
~~i!!!ffi!!§~~i!!!ffi!!§i!!!ffi!!§~@J



I I

ajánlja dús 'raktárát borot-
vékbun, oJJókban, zsebkések-
éskonyhakésekben ésminden
ebbe a szakmába vágó szer-
számokat készít és javit. Fö-
üzlet: BUDAPES1, V/JI., ker.,

Baross-utca 1.

~ 50Ti~!~~t~~~~::~nlnt!~
50 évi tapasztalataimra és páratlan ~yógyító-

sikereimre hivatkozva, ajánlom mindazoknak, kik
bármily s még oly makacs betegségekben szen-
vednek, többek között: minden hólyagbaj, vér-
és bőr bajok, ideg- és hátgerincz bajok, GYEN-
GESÉGI állapotok szív- és légzési-zavarok, vízkór,
sárgaság, gyomor-, bél- és aranyeres-bántalmak
kiujulő, régi fekélyek és az dsszes női ba-

, jok, forduljanak bizalommal hozzám, írjanak ne-
kem, mert az orvosi tudomány legujabb talál-
mányainak felhasználásával gyorsan,gyökeresen,
tartósan gyógyítok.

Aki tehát fenti bajátél rövid idő alatt szaba-
dulni akar, annak nem kell személyesen jelent-
kezni, hanem írja le mínden bajait, melyeknek
lelkiismeretes átvizsgálása után, csak azon bete-
geket 'fosradom kezelés alá, kiknek győcyítása
biztos, a~időn postafordultával megkapják a si-
keres hatású, hires gyógyszer-tárban készített
speciálls gyógyszereket pontos tudösítással, me-
lyekért kezességet vállalok,

Fővárosi speciálista :
Dr. ::S::alá.sz ..6.-.

egyet. orvostudor és emerlt-kórházl orvos ,
Budap"st. VI!. xeo-üte.t, Cseng~rl-utca 24/ll.

"iSÖk=iniíiIól~ I Étvagytalanság I
ember szenved tyukszem, sze-

, i/ mölcs, börkeményedésben, holott H ~-
~. H

I ' lazokat a:"Riabalzsam" 3 nap H ~
~~ alatt fájdalom nélkül, gyökeres- ~ ~ """.:.

,#' tül kiirtja, ellenesetben a pénzt H '~
----- visszafizetem. Ezrekre menő ~

~ hála és .köszönóiratok, Ára tégelY.enként. 1 K, 31
~ tégely 2 K50 f, 6 tégely 4 K50 f, 12 tégely 8 K50 f.

~ "HlilMŰVEH", HilSSiI, 1. Postafiók IZ/Z7 B.
&.::z:o:co::r:c=::r:':C':I:.:r:z::::::r::r. ~.!l':C'%':I:":I::r:a::z:::':C':I:.:c:r ~ :r:c~

fiOritnlaj UOnOSOK és Virá[kRuv8i!i
1 ..'\ EI ne mulassza elkér~i I '

. ~~~~~er~~!~~~S:Lk& ~~fU~Lr~!: I
szetének gazdagon illustrált és
érdekes árjegyzékét, maly a kerti II
magvaknak, növényeknek s
mindennemű kerti cikknek gazdag I
választékát foglalja magában.

~-------

I\_,

a legtöbb
ember életét
elkeseríti, a
ki a valódi

ErényiDiana-sósborszesz-
ből néhány cseppet cukorra csepegtet, az visszanyeri teljes ,~t-
vágyát. Legjobb fájdalomcsillapító háziszer. Gyermekek, nok,

férfiak egyaránt állandóan használják.

GOfillérért mindenütt ·kaphatÓ.
Csak akkor valódi, ha minden üvegen "Erényi-

gyógyszerész" készítő neve látható.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1-- Ön p(l~erozza' ma~át'? I
~, 1"el) 1 Ár:niót~ J\Z.[agyarországon ~B - ~ · is árusitják a hire,s amerikai -~
~ - . , ~

1; PORCELLAN· ~
8 • R~ \ Re PUDERT, ~e azóta mindennap szivesen használok pudert, mert a I~ YES porcellári-puder: a legkellemesebb u- ~
8 'y' ES latu plul,der. d I '1 ' 1 f" bb lij~ , , porce ,an~pu er: a VI ag eg mo ma ~

t~ YES pUder~., d leca t 1 ti bb ~~ '"' pordce an-pu er: a egar a ma ana ~
~ - pu er. - ~~ YES' porcellén-puder: az arc, kéz- és hón- ~
8 aljizzadást megszünteti. . ~.~ YES porcellan-pudertöl a szeplők és pat- ~ "B tanasok léthatatlenok. ~
B YES porcellén-púder az arcon gyönyörüen ~

'~ 'tapa~. . ~9 YES porcellan-puder: az egész arcot .elő~ ~
Bkelően mattá teszi.' ~~ .YES porcellan-pudert, mint finom hintöport ii-]
~ ,az egész világon használják.' , ~~ YES porcellan-púder kapható e~y-, há- ~
~.~ rom- és ötkorona« eredeti ame- ~
~ rikai dobozokban, hatféle szinben .: fehér, ~Bl rozsa, )lalványrózsa, krém, halvány~' [B
~' krém, természetes arcszín . .M.egrendelé.. ~
~ seknél 'pontosan, tessék megírni, hogy milyen ~
lBJ szinben és milyen árban kivanje a széllitast. e~
~ ',B:oZZáva:ló: l' sH Egy tégely YES porcellán-arckrém 3·-~korona. ~
Il'.a}' Egy darab YES porcellán-szappan ~·50korona~ rcl
~ :IA:agyarorszagifőraktáros: \ ~

~ ERÉNY. BÉLA gyógyszerész, BUDAPEST, Káro';:-körat!5~ ~,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



a nép legszegényebb rétegében már régota tudva van, hogy
a valódi

DIANA-SÓSBORSZESZ

Kunyhóban is IIVerseny- .
ébresztéS

tJIll11llJlIlIIlIIlIIllIIllIllIllllIlIIlIlIIlIJlIIlllTllllllllfIlIIlIIllIIllIlIllIIlIlIIlIllII

legelső segítség a házban. Masszíroz ás útján azonnal csilla- ~
pod nak a leghevesebb fájdalmak. Cukorra caeppentve belSÖ·1
leg elsörendii étvágygerjesztő. Ezenkivül mint háziszer min-

denfélére haeanálható.

.:1I~!I!.~I!I:I§,QI§I~QI!.§I~'~§~IIII:
GOfillérért mindenütt kapható. ~

Csak akkor valódi, ha mínden üvegen "Erényi gyógyszerésa'' m
neve látható. ~

. ~
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A tisztiszolga.
Egy tartalékos hadnagyot szállásoltak be egy ha-

társzéli község ügyvédjéhez. A kollegák nagyszerűen
összebarátkoztak pompás vacsora, kitünd bor mellett.
A vacsora végeztével a hásiasezony kimegy a kony-
hába, abol a hadnagy tisztiszolgája kitünően mulat
ugyancsak jó vacsora s bor mellett a jókedvű cse-
lédlányok társaságában.

- Hogy hívnak fiam? - kérdi az ügyvédné.
-- Józsefnek, szolgálatjára.
- Jóvolt a vacsora?
- Pompás volt, kezét csókolom.
- 1);smi vagy civilben?
- Ügyvéd vagyok, szolgálatjára.
- ? ? ?
- Igen egyszerű. Pottartalékos voltam s hogy ne

kelljen a frontba mennem, a kollegám magához vett
puecernek.

A gazdász.
Elesett a tábori konyha kuktája és e fontos méltő-

ságra alkalmas tehetséget kerestek. Sorba állítja
hát az őrmester ÍJ. bakákat.

- Mi vagy civilben?
- Napszámos.
- Nem kellesz. llát te?
- Borbély.
- Te sem kellesz. Hát te?
- Én nemzetgazdász vagyok.
- Nagyszerű.; Akkor te értesz a paszujhoz, meg

kolompérhoz, te leszel a kukta.

nikkelezve, 20 cm. magas .. . .• K 2·-
Junghans védj. " 3·-
Rádium világító

lappal.
Rádium kettős

csengővel .... 5·-
Rádium 4-es csen-

gővel .... r. 6·-
Rádium zenélő-

szerkezettel. ." S -
Roskopf-óra . . ,,3·-
Vasuti Rosk.-óra ,,4·-
Ezüst-óra " 6·-
Omega . ,,20·-
Ezüst lánc . II 2·-
Aranyóra "IS·-
Aranylánc . ,,20'-
Aranygyürü r. 1).-

3 évi Iársbelt jótállás. - SzétküIdés utánvéttel •

·1

Böhnel Miksa, Wien,
IV., Margaretenstrnsse 27/205. szám.
Eredeti gyári árjegyzék ingyen. 1~----------------~

Pipázó huszárok.
Az egyik nehéz lovassági attak után kiállott a

sorból egi)' jó magyar huszárgyerek. Feszesen tisz-
telgett a századparancsnok előtt. .

- Alássan jelentem százados úrnak, a legénysé~
nevében nagy kéréssel járulnánk százados úr elé.
Azt kérnénk, hogy szabad legyen ilyen nagy vere-
kedés, attak közben - pipázni. Tetszik tudni, mink
magyar emberek csak így tudunk jól - dolqozni;
de í~y szoktunk otthon - verekedni is. Jobban fog
így esni, meg menni is a verekedés. Igy szoktuk,
így tanultuk otthon.

Ezóta a legrettenetesebb attakoknál sem szakad ki
a magyar huszár szájából a makrapipa.

Ha az orosz éhes.
Katonákat faggatnak hír éhes civil ek. A katonák

beszélnek is sok érdekeset.
- Mondja vitéz úr, - kérdezi valaki mi a leg-

rosszabb. A roham?
Dehogy.
A lövészárok-harc?
Az sem.
A hideg.
Nem. Hanem az éhség. Megesik, hogy nem tud!

, a trén utánunk jönni, - óhatatlan az, hogy ilyen
elő ne forduljon, - bizony ilyenkor elővesz az éh-
kopp és ez a legrosszabb.

- No hát ez az oroszoknál is előfordul bizonyára?
- Nem, - felelt a katona, - soha. Az orosz7

ha éhes, egyszerűen - megadja magát.



'es3 nap alatt lesz
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D
Budapest.

Volt szeplőtn - már nincs. Volt Díana-krémem. az sincs. Hogy
azután szeplőtu ezután se legyen, még van szükségem krémre,
Kérnem, lenne eztves nekem az egyldeJüle~ utalvanyori beküldött
pénz ellenében 1 tégely nappali, 1 tégely éjjelt krémet ~8 1 szap-
pant mínál előbb me~kUld~ni, mert addig nyugtom sincsen.

U.l-Galambos. 1915. máJus 9_ 6zv. Radó Imréné.

Diana-gyógytár, Nagyságos. Erényi Béla urnak
~! :~ ~Budapest.

'Hogv 'b'ál~~rúja~ a;e-rt·J:t végtelen örömért,
amit a Díana-puderral, krem- és szappannal nékem azerzett, meI-
lékellen küldöm rsmeröeeím névsorát. Sziveskedjék sürgősen in-
tézkedni. hogy míetöbb megkaphassa mindenik a maga csomagját.
(1 tégely Diaua-k.émet 1 szappant és 1 doboz pudert.)

Földvár 1915. juníus 15. Mély tisztelettel
, K.leny~vcly E;;;Ú;;J.

Ára, :6.11ér.· •• Minden ütt ka,pha.tó .60

KRÉ.rl
Nagyságos Erényi Béla urnak gyógyszer~sz

A kUldött Dlana-kéeaítmények minden VárakoZá~!u~a~afef;f:
multák. Kctdlg csak a nagy hirét Ismertem, de érthetetlen mödon
mégis ,mindig más ös més szépitöszerekkel pröbaíkoatam. E hiába-
való kíeérfetézéaek tanhottak rá, hogy az ön gyürtmüuya az egyet-
len, atrrit hasznalnom ~ell,. mtért is 8ü.rgősen kerek egy pöstacsőma-
got errnemre utnak índítant, De semmi se maradjon ki belőle.

Szent-Márton, 1915.V/16. 'I'iaztelettel
Telegdi Mihál}né.

Diana-patikának Budapest.
Nagyságos Erényi ur!

Kifult kezemet és szeplds arcomat a kUldött krém és szappan
egy-kettőre ~~gváltozt~tta. Hát ezt sem reméjtem, hoqy megérem.
Csak ugy köez.önhetem, háLa,lhat,om meg, hOJ{Y mmdég ennél
marados. Küldjön minden hónap elején, szö nélkül, utánvéttel egy-
egy csomagban uríndenböt, hogy soha ki ne fogyjon.

Eszék, 1915.május 29. Tisztelettel
Vukovics Mllánné.

DI
SZAPPAN

Nagyságos Erényi Béla urnak

n



,Levél ..MOSZk~á~a. .. I 8 napi próbára
Egym~s mellett fek.~dtek a korh?zban egy sebesu,lt küldök mindenkinek es 8 napig klcserelem, vagy a

buszár es egy sebesult orosz haditogoly. A buszár pénzt vissza küldöm, utánvéttel:
mindig jókedvű volt, a muszka folyton jajveszékelt. Amerikai nikkelőra h: 2'SO

- Jaj mi lesz a család~mmal? Mit gondolnak Rosk. szab. óra .. " a·-
.szegények? Megeszi az izgalom szegény feleségemet, Amerikai aranyóra . " 3'50
hogy nem tudja mi van velem? Legalább értesíthet- V~suti ,R?skopf . ." 4'-
ném. Legalább csak egy levelet írhatnék hozzá. Haboru ora.' . . ." 5'-

A huszár sokáig gondolkodott, végre is elkezdett Karkötő óra .. ,,6'-
suttogni valamit az orosszal, ami .annyira meg- Ezüst imit. kettős
viga-ztalta, hogy ezután madarat lehetett volna fogatni fedéllel.. .. " 6'-
a [ókedvú muszkával. 14 kar. aranyóra ." lS'-

Egy szép napon felgyógyult teljesen a huszár és Eredeti Omega-óra ,,20'-
jelentkezett a kúrházparancsnoknál , hogy vezényeljék Verseny ébr. nikke-
vissza ezredéhez. lezve, 20cm. mag. " 2'-

, Junghaus védjegy. ,,3'~
- Jól van fiam. Aldjon meg az isten, gyere haza Rádium, világító-

épen, egészségben! ' I Iappa ....
- Megköszönöm alázattal, de egy kérésem volna. Rádium 2 cseng.
- Mi az fiam? Rádium 4 cseng.
A huszár cirill betűs levelet húzott 'elő bekecséből. Rádium zene ..

Kerekóra ébr.-vel
Mit akarsz ezzel a cifra levéllel fiam? Függőóra, 75 cm.

- Alázattal jelentem, az a nyavalyás muszka bizta magas ..... " 8'-
rám, akit ápoitunk. Megkért, hogyha visszamegyek Függőóra harangütéssel : ........" 10'-
a háborúba, juttassam a feleségéhez. Függőóra zene- és ütőszerkezettel . " 14'-

- N" és hol lakik a felesége? 3éviirásbelijótállás Szétküldésulánvéttel.
- Moszkvában, instállom. lVIinthogyarra megyünk, BO" HMEL MIHC illa"lsn IV. Margarethen-

elviszem én. Biztos, hog-y ott leszünk a tavaszra. II UH II ,strasse 27;205.
Eredeti gyári árjegyzék ingyen.

4'-
" 5'-'

6'-
8'-
6'-

Nagyothalló 11

Hincs többé süketség és fülzúgás, ha I
a legújabban szabadalmazott "Dob-
hártyaszerű hallókészüléket" hordja.
Súlya 1/4 gramm. Kivülről nem látható.

Prospektust ingyen küld:
FARAGÓ dEMÖ

BUDAPEST, Mester-utca 34. szám.

~~:l~á:~,~t:z:~1 é: ;M:r:::S::l{~~
~

valamint mindennemü kosáráru nagyon tartós és izléses ~
kivitelben megrendelhetök a

. vakok fog-Ialkoztató intézetében
BUDAPEST, VII., Hermlna-utoa 7. Telefon 55-17.

~

Állandóan nagy választék áll rendelkezésre. ~

. A vakok összes készitményei,
ugymint: kefék, kosarak, seprük, porolók, harlsnyák, hlm-

O z6sek, dlvánpárnák 6s retlkOlök a budapesti közönség ré- ~
szére l V. Kaplonl-utca 3. és Király-utca 83 alatti .

~

üzletekben adatnak el. - Az áruk önköltségi áron kinál-
tatnak, melynél többet az elárusitók nem kérnek, de ab-

ból nem is engedhetnek.

.~ Vidéki megrendelések gyorsan megküldetnek. C
O Részletes árjegyzék kivánatra Ingyen és bérmentve kaphatok. O
0cJ ••• JI •• I[JI .1:11 •• Jr-M k I~

,tr.

t

Házi áldá.s

családban a valódi

Diana-sósborszesz,
mert a legtöbb embert a sok. munka tesz tönkre.
Ezeknek a munkásoknak csak egy Diana-sösbor-
szesz massz irozásra van szükségük, hogy másnap
könnyüszerrel folytathassák idegölő és fárasztó
munkájukat. Irodai alkalmazottak és nehéz

munkások csak valódi

Diana-sósborszeszt
használj anak.

GOfillérért mindenütt kapható •
Csak akkor valódi, ha minden üvegen "Erényi

gyógyszerész" készítő neve látható.
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-Alpestartománwi drótipar

Jergilsch .Ferdinánd Fiai
. Wien IV/1, Pressgasse Nr. 2:', Te- ~~~~~~teltel

lefon 59418 és Graz, Göstinger
Maut és Klagenfurt. Postfach 428 ••••• -----

,

~ ~I'!:--- __~ .,rótkeritések kertek,· ba-
:2 ~,r,H: -q'j §~ romfiudvarok, rétek, ten-
z KR:>-~:'-~:;Q{-, iij:;;2 "ishelyek számára5 a ·drót-
UJ • ~ ~~ iparmegfelelökészitményei
(f) 21-·
~ .1~Képesárjegyzék Ng. 402, ingyen.

rv \f.""'" ,VI LD ~

i LENK LAJOS, SOPRON iZ

Gőzerővel működő hornyolt tetőcserép és téglagyá.r
Távbeszélö 47. szám. (Sehmiedheine-szabadalom) ~

.........•.................... ~

Ajánlja mindenütt elismert kitünő ~Z
minőségű hornyolt tetö-, gerinc- és
közönséges tetőcserepét, homoru- ~
tégla, kézzel vagy géppel gyártott fal-
tégláját, lyukasztott kéménytégláit stb.

TT9-TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.TTTT z
R.ákóczi Ferenc-utca /3. szám. ~

:.-_ ••••••1 Sürgönycim: Lenk Lajos Sopron.



VALLÁSTAN
ELEMI- ÉS ALSÓBB FOKÚ ISKO-
LÁK I-VI. OSZTÁLYÚ EV. TA-

NULÓI RÉSZÉJ~E. CJ

~ Ebirála!érlelmében kijavított ~
ru s engedélvezett tankönyv, ru

~

D melv a legujabb egyetemes ~D
. tanterv alapján az összes 6
elemi oszt. vallási tananya-
gát magában foglalja, meg-

D rendelhetö a szerzőnél D

~

Vértesi Zoltán ev. lelkész- ~
nél MagyarbólYi Baranya m.
Ára kötve 1:korona 20 fillér.

DIO-20 pld. egyszeri rendelésnéll00f0, D
ffi 20-SO-ig 15%, 50-lől 20% engedm. ffiru A német nvelvű kiad. jövőre jelenik meg. ru

• E'""*""'"3 II E'""*""'"3 II E'""*""'"3 H E'""*""'"3 U E'""*""'"3 Gil

~vt.
ÉVFOLYAM. VI. ÉVFOLYAM,

Melegen ajánljuk a .Luther-Haptar" nagy-
érdemü olvasó közönségének a KArI

~É.~~. ~.~.~:.~::~e~V·~:~~:~:ö~~~.~~.~.~~~~.~I
"M A RA N G SZÖ"

1
cimü vallásos néplapot előfizetésre. A 1
téli hónapokban hetenként, a nyári hÓH

I napokban kéthetenként jelenik meg, ere- I
fizetési ára egész évre közvetlen kül-
déssel 2 K €iQ fillér, csoportos küldés-
sei 2 K. Megrendelhető minden evan-

~ gélikus lelkészi és tanítói hivatalnál.)

~~------,---------------------------------~

120 év óta az egész világot uraló eredeti 1
~.~.~_~.~h_a_mpionkerékpárokat
3 évi .jótállással, mélyen'Taszállltva -165 koronáért. havi 10 és
12 koronás részletekre, Monopol kerékpárokat 90 koronáért és

kerékpáralkatrészeket
Magyarországon és Ausztriában
elért legnagyobb forgalmunk
:-: köve1keztében :-:~"

30% árleszállí- _'~~I

tással szállítunk /j II
vidékre is bárhová : -==-----==-

Acetylen kézi lámpákat 200 lépésre
világitókat 90 mm. reflektorral K 4'~0
100 mm. reflektorral ... K 6'DO
1 kgr. karbid 70 fillér, légmentes
dobozban 1 korona. - Csomagolás

díj mentes.
Meg nem felelöért a pénz vissza.

Elsörendű Singer-varrógépeket a világhirű The
Royal gramofonokat 8 es 10 K-ás havi részletre.

Láng Jakab és Fia
kerékpár-alkatrész- és kerékpár-nagykereskedők

Budapest, VII!., József-körút 41. szám.
F'lo' kllzletek : Baross-tér 3•.. s~ám és Budán Margit-

• korut 6. szám.
Árjegyzék Ingyen és bérmentve, azonban kiemelni kérjük miről

kivántatIk.
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G HÁBORÚ. Szimbolikus festmény SCHADE VILMOSTÓL.


