
Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és végén.
Előfizetési díj egy évre 1 forint.

K ia d ó h iv a ta l: Luther-társaság pénztára, 
Deák-tér 4. szám, hova az előfizetési és hir

detési díjak küldendők.

Szerkeszti:
P A U L I K  J Á N O S

ev. vallástanár.

VI. k ., Hunyady-tér U ., III. em 37.

L u t h e r - t i r s a s á g i  t a g o k  
e la p o t in gyen  kap ják.

Hirdetési díj ■ egy oldal 12 frt>fél oldal 6 frt>                                                 ■ negyed old. 3 frt és így tovább.

Negyedik évfolyam. Budapest, 1899. január 15. 9. szám.

Régi óhaj — az új évben.
Nem a szokásszerü új évi üdvözlettel akarok most 

t. olvasóink elé lépni, a midőn ez új esztendőben 
az első számot útra bocsátom, hanem inkább ev.« 
egyházunk vezetői előtt akarom az én szerény kíván
ságomat, sőt ha jól értettem az embereket, ezrek 
kívánságát kifejezni, egy fontos s az egyházi életbe 
mélyen bele nyúló dologra óhajtva b. figyelmüket 
fordítani.

É dolog: a magyar ev. énekes könyv.
Nemcsak én mondom, százan és százan mon

dották már előttem, hogy egyházi tekintetben semmi 
sem fontosabb, mintha a hívek kezeiben jó énekes 
könyv van. A mi evangélikus egyházunk — hála 
Istennek! — e tekintetben egy oly kincsnek van 
birtokában, melyet irigyel s méltán irigyelhet tőle 
minden más felekezet. Az Isten leikétől ihletett ev. 
férfiak hosszú sora századokon át oly becses gyöngy
füzért hozott össze számunkra, hogy mi egyházi 
énekköltészet tekintetében igazán dúsgazdagoknak 
mondhatjuk magunkat. S gyönyörű, vallásos erőtől 
duzzadó énekeink a reformáczió óta napjainkig min
dig jó angyalai voltak az azokba elmerülni tudó 
ájtatos híveknek, mivel egyrészről lelkűket felemel
ték, nemesítették s szenvedéseikben őket vigasztalták, 
másrészről a nehéz megpróbáltatások között erős 
pajzsként védelmezték hitüket is, s azon kívül hajda
nában utat törtek szent vallásunknak a pápista egy
ház százados erdejébe is. Jól mondja ez utóbbira

czélozva az ellenség soraiból is egy Oonsenius jezsuita 
páter: «Luther énekei több hívünket hódították el, 
mint összes iratai s szónoklatai*. — S ez áll nem
csak Luther, de az utána következő evangéliumi 
énekköltők összes e nemű jeles termékeire is.

S ha ez így van, a mint hogy így is van, 
mi lehelne feljebb való érdekünk, minthogy ezek 
az énekek könnyű módon a nép kezébe juthassa
nak? «Hiszen van énekes könyvünk!* — mondaná 
talán valaki. Van, az igaz, de hozzá kell tennünk, 
hogy a közkézen forgó m a g y a r  ev. énekes könyvek 
csak gyenge utánzásai azoknak az énekes könyvek
nek, a melyek a német- vagy a tótajkú ev. hívek
nek birtokában vannak. Mennyi gyönyörű énekszö
veg, mennyi szép melódia van ott meg. a mi a 
magyar énekes könyvből hiányzik! Én, a ki három 
nyelvű egyházban szolgáltam s ilyenekben gyermek
korom óta többször megfordultam, bátran ki merem 
mondani, hogy a ki az evangélikus énekügyet csak 
a magyar énekes könyvekből, vagy a magyar nyelvű 
istentis ítéleti éneklésből ismeri, annak fogalma sincs 
ama gazdagságról, fenségről, szépségről, változatos
ságról, a mely e téren szövegben s dallamban egy
aránt a közelebbről szemlélőnek eléje tárul. — Mi 
volna tehát kívánatosabb, mint hogy a rendelkezé
sünkre álló eme kincshalmaz, a melyet a német- s 
tótajkú ev. hívek már hosszú idők óta élveznek, 
ne álljon elszigetelve, hanem átkölcsönzés, jó fordí
tás által a magyarajkú evangélikusok kincsévé is 
tétessék!

S indult is e tekintetben már mozgalom. Egyes
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lelkes férfiai az ev. egyháznak hol fordítás, hol a 
régi magyar, elavult nyelvezetű énekek átjavítása, 
hol eredetiek alakjában egy gazdag és igazán becses
nek mondható anyagot hoztak össze egy új magyar 
evangélikus énekes könyv megalkotásához, a mely a 
tervezet szerint a Bányakerületnek lenne énekes 
könyve. A bírálatra kiadott mintafüzetek részletes 
bírálatába bocsátkozni a tér nem engedi, annyit 
azonban mondhatok, hogy jólehet a dologra itt-ott a 
birálat ráfér ugyan, de egy kis utánnézéssel, pótlással, 
javítással stb. e füzetek alapján már is egy olyan ma
gyar énekes könyvet lehetne szerkeszteni, a mely a 
jelenleg használtaknál százszorta jobb, simább, vál
tozatosabb, gazdagabb, úgy szöveg, mint dallam tekin
tetében. — S ez egész ügy már évek óta csak úgy 
hever; jó végét nem bírjuk bevárni! Miért épen ez 
az ügy? Nem kutatom, hogy a dolog min múlik, 
min nem ; de azt hiszem, annyit megjegyezhetek, 
hogy semmi olyanon sem szabad múlnia, a mi az 
emberi hatalom körén belül esik. Miután jó akarat
tal minden lehetséges, távolíttassanak el tehát e 
szép s nemes terv megvalósulásának útjában álló 
minden akadályok — s munkára fel 1 Az ügy fon
tos és sürgős. Nem halljátok-e a Sionunk körül a 
mérges hullámokat zúgni, csapkodni ? Jó lesz a már 
kibérelt csónakot leoldani, hogy ott legyen népünk 
kezében s a hajótöréssel fenyegető vihar elől tudjon 
min, tudjon hová menekülni. Erősen bízom, hogy 
egy külsőleg és belsőleg jó énekes könyv okos s 
tapintatos vezetés mellett nem marad a hívekre 
nézve sem hatás nélkül s a parlagon heverő házi 
ájtatosságon is fog lendíteni.

E században ez az év az utolsó. Legyen utolsó 
e szent ügy halogatásában i s ! Az új századba egy 
híveink részére való ajándékkal lépjünk á t : dicső 
egyházunkhoz méltó, épülésre alkalmas, tartalmilag 
változatos, szép, s gazdag új evangélikus magyar 
énekes könyvet adjunk kezükbe! Az anyag félig- 
meddig készen áll, egy kevés munkával csakhamar 
teljesen készen lehet; s itt van hivatott kiadója a 
vallásos iratoknak: a Luthertársaság, mely eddigelé 
sohasem riadt vissza az áldozatoktól, ha nemes 
ügyet kellett előbbre vinnie. Jöjjön létre tehát ez 
énekes könyv mielébb! S ne legyen az csak egy 
kerületnek, de az összeseknek tulajdona! Egy kis jó 
akarattal ezt is ki lehet vinni. S ki is kell vinni! 
Egyrészt az egység kedvéért, hogy végre-valahára 
egyformán énekeljünk s egy országon, egy egyházon 
belül ne legyünk olyanok, mint a szétvert juhnyáj, 
a hol mindenik máskép béget; de meg azért is, 
hogy a csekély értékű eddigi magyar énekes könyv 
helyett a jobb jöjjön forgalomba, mi tekintetben 
azt hiszem, egy kis felvilágosítás után a nép is rá
áll a jobb cserére, pláne, ha még talán anyagilag 
kártalanítják is.

Szerény, kis lapunknak ez az első s forró kíván
sága ez új esztendőben. Ezt kérjük s ajánljuk az 
illetőknek figyelmébe híveink, egyházunk érdekében. 
— Vajha szavam ne hangzanék el a pusztában 1

A szerkesztő.

Új év i fo h á sz .
Öröklétnek nagy Istene 
Mindenható Atyánk !
Kegyelmedből új év napja 
Virradt ismét reánk,
Imádunk és áldunk érte 
Hogy megadtad érnünk, —
S  megtartód bú és öröm közt 
A múlt évben éltünk.

Oly jó  nekünk szemeinkkel 
Az ég napját nézni!
Életadó sugarait 
Testünk, lelkünk érzi, —
Láttára az élet vágya 
Mindnyájunkat eltel 
S  édes reményt olt szivünkbe 
Valahányszor felkel.

Óh, add, Atyánk, hogy reményink,
A melyek ez ünnep 
Felvirradtán sziveinkben 
Sorba fe l- f eltűnnek:
Ne legyenek puszta köd- és 
Múló ábrándképek, —
Valósulva boldogítsák 
Ezt az egész évet!

Add, Atyánk, hogy a szeretet 
Legyen szivünk éke —
Es lebegjen körülöttünk 
Mindig égi béke;
S  hu a földi bajok terhe 
Nyomja gyenge vállunk:
Támogass, hogy ez évben is 
Erős hittel álljunk!

D r . T ö rö k  I s tv á n .

Gusztáv Adolf.
(F o ly ta tás .)

XII. Küzdelem az éhség ellen.
Voltak a 30 éves háborúban még gonoszabb 

ellenségek is, mint Tilly és Pappenheim, Wallenstein 
és bajor Miksa; oly ellenségek, a melyekkel szem
ben kard, bátorság és erő hasznavehetetlen fegyve
rek. Ilyen két ellenség állott most Gusztáv Adolf 
elébe is ; az é h s é g  t. i. és a p e s t i s .  Tizenegy 
hétig küzdött ellenök; hej, sok jó vitéze hullott a 
két láthatatlan rémnek áldozatul!

Gusztáv Adolf Nürnbergbe jött, a mely város 
nem sokkal előbb őt, mint szabadító szövetségesét, 
ujjongó örömmel fogadta. Örömük azonban csak
hamar szomorúsággá változott át, mert mint a 
mikor két folyó hatalmas folyammá egyesül, úgy 
egyesültek falaik alatt Wallenstein és bajor Miksa 
seregei is 60,000 emberből álló hatalmas táborrá, 
a nélkül, hogy ezt Gusztáv Adolf megakadályozhatta 
volna. A két egyesült hadvezér ugyan nem igen 
szívlelhette, sőt inkább gyűlölte egymást: de közös 
ellenségük, Jézus ellenében vájjon nem egyesültek-e 
már egymással Heródes és Pilátus is?
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A hatalmas hadseregnek első czélja volt Nürn- 
berget, az erős és gazdag várost, Gusztáv Adolf hű 
szövetségesét hatalmába keríteni. Wallenstein meg 
is fészkelte magát a Fürth melletti magaslaton, mint 
a zsákmányára leső tigris, míg Gusztáv Adolf a 
város alatt ütötte fel megerősített táborát. így a 
várost is védhette, meg svéd segédcsapatait is nyu- 
godtabban bevárhatta.

Hiszen, ha csak Wallenstein reá támadt volna! 
Ez azonban ezúttal egészen más hadakozási módot 
választott. Csatából kijutott már untig elég — néz
zünk most egy kis farkasszemet. Szövetséget kötött 
az — éhséggel s nyugodtan várta az időt, a midőn 
ez őrlő fogaival a svédekre ront. Ez ugyan nem 
ment oly könnyen, a mint azt Wallenstein elgon
dolta, mert a nürnbergiek idején jól ellátták magu
kat élelmiszerekkel, meg a svédek is gondoskodtak 
róla, a mikor csak lehetett, hogy egy-egy ügyes ki
rohanással a császári szállítmányokat elfogják. A mint 
viszont olykor a császáriaknak is sikerült vesztesé
geiket hasonló portyázó kirohanások útján a svédeké
ből pótolni. . . így aztán gyakran megtörtént, hogy 
a mit az egyik szerzett, a másik ette meg. Annyi 
tömérdek embernek és lónak egy helyen való össze
torlódása azonban hosszabb időre lehetetlen s már is 
mind elviselhetetlenebb volt. Hozzá még a környék 
népe is seregestül Nürnbergbe menekült, úgy hogy 
a városban csak úgy nyüzsgött a nép. mintha állandó 
vásárt tartanának. Csakhamar nem volt elég mal
muk a gabona megőrlésére, sem kemenczéjük a 
kenyér megsütésére. Az éhes emberek ott tolakod
tak a pékboltok körül s összeverekedtek minden kis 
darab kenyéren, mint az utczai gyerekek. Legelőbb 
a lovak takarmánya fogyott el, úgy hogy azok úton- 
útfélen egymásután hulltak el az éhségtől. Az esett 
állat aztán csakhamar annyira elszaporodott, hogy 
eltakarítani sem bírták s a szerte heverő hullák 
megfertőztették a levegőt. így volt ez épen a csá
szári táborban is. Éhségnek, pestisnek bő aratása 
volt itt is. Wallensteint azonban ez nem zavarta; 
azt gondolta, hogy ezzel az ellenséggel szemben is 
ő az, a ki a legtovább kitartani képes.

«Isten oltalmazzon minket — írja egy akkori 
nürnbergi férfiú — s kegyelmével forduljon ismét 
mihozzánk és hozza vissza a régi, a boldog békét». 
Oka volt így felsóhajtani! A kórházak a városban 
tömve, olykor volt bennük egyszerre 1000 beteg is. 
A gabonakészlet fogyóban, mint tavaszszal a hó . . . 
Az éhség megzavarja a sereg vasfegyelmét is; úgy 
hogy Gusztáv Adolf, hogy azt minden áron fen- 
tartsa, egy alkalommal sajátkezűleg adott egy kato
nát a hóhér kezébe, mert tehenet lopott. A császá
riak ugyan jól lakmároztak volna rajta; Gusztáv 
Adolf azonban elborzadva mondá német tisztjeinek: 
«Inkább disznót őrzök otthon, semhogy ily népet 
megtűrjek !» Augusztus elsejére megérkeztek a várva- 
várt svéd segédcsapatok is, de haj mit értek ezek 
most ebben az éhség ellen való háborúban, a mi
kor minél kevesebb a katona, annál jobb! Gondolta 
mégis Gusztáv Adolf, hogy most már véget vet a 
tarthatatlan helyzetnek s elhatározta, hogy támadást 
intéz az ellenséges táborra. Sok vér elfolyt a táma
dásban. Sok jó vitéz maradt a harczmezőn . .  . s

mint egy nagy német költő mondja «mert győzni 
nem tudott, legyőzöttnek tekintették ellenei». Ki
fáradva, kimerülve érkeztek vissza az éhség által 
már is eléggé meggyötrött katonák — 2000-rel keve
sebben, mint a hányán támadóra mentek. Ezután 
ismét csak a régi két ellenség, az éhség és a ragály 
ellen kellett védekezniük. A nyomor mind maga
sabbra hágott. A király szive vérzett — s ki nyílt 
csatában százszor szemébe nézett a halálnak, most 
irtózott katonái táborától, mely éhezőkkel s bete
gekkel volt tele. Végre is, látva, hogy Wallensteint 
nyílt mezőre, bátor küzdelemre, az elfoglalt magas
latokról le nem csalhatja, nem maradt egyéb hátra, 
mint elvonulni. így tán az ellenség csak előbúj odú
jából s akkor aztán — kard ki kard! Ha meg nem 
jön elő, hát ők mentve vannak! Felszedelőzködött 
azért — s a szorongatott város védelmére Oxenstiernát 
hagyván ott egy kis sereggel, útnak indult szept. 
8-án, közvetlen az ellenséges tábor előtt, nagy han
gos trombitaszóval, de az ágyúkon s muskétákon 
égő kanóczokkal. •. És Wallenstein még erre sem 
mozdult meg. Csak nézte, nézte, míg a legutolsó 
svéd is letűnt a látóhatárról s, aztán ő is szedelőz- 
ködni kezdett. Négy nap múlva tovább is állott. 
Az «éhségháború» be volt végezve, most már ki a 
karddal!

XIII. A ki meghal, hogy — éljen.

1632 október 24-én történt, hogy a két jó barát 
Arnstadtban egymástól érzékeny búcsút vett. Nehe
zükre esett nagyon az elválás, hiszen nagy tettek 
emléke forrasztotta össze sziveiket. Az egyik jó 
barát Gusztáv Adolf volt, a másik meg hü kanczel- 
lárja, Oxenstierna Axel. A királyt sajátságos halál
sejtelem szállotta meg, mely azonban csak mele
gebbé, mélyebbé tette kedélyét. Végrendeletét közölte 
kanczellárjával. Mert hát ő halandó; de az ügy, a 
melyért mindeddig küzdött s mindhalálig küzdeni 
fog, az halhatatlan ügy. Gondoskodott hát, mitévők 
legyenek majd, ha ő elhal. Egy forró kézszorítás 
még, azután elváltak. Oxenstierna indult vissza a 
Majna és Rajna vidékének megoltalmazására, Gusz
táv Adolf pedig a maga útján, tovább, előre . .  . 
Nem is látták többé egymást — ez életben .. .

Gusztáv Adolf ekkor Dél-Németországból jött 
nem egy buzgó éneket énekelvén katonáival együtt 
a 15 napi út alatt. A nürnbergi éhségháború Után, 
a mely néki annyi jó harczosába került, Bécs felé 
készült most, a hol, mint tudjuk, látogatását már 
régen rettegve várták. Azonban a dolognak máskép 
kellett megtörténie. Hírnökök jöttek a Jób-hírrel, hogy 
Wallenstein Szászországba tört. E hírre a nagy 
király szive elszorult. «Inkább az életemet odaadom, 
de Szászországnak baja ne essék!» — s nyomban 
éjszaknak fordult szorongatott hitfelei oltalmára. 
Képzelhetni a nagy örömet, midőn Erfurt alá ért. 
Neje, Mária Eleonóra is itt várt reá aggódó szere
lemmel — s bizony nem győzte bevárni, míg majd 
királyi férje szállására érkezik, de maga sietett eléje 
s a nyílt főtéren omlott karjai közé. Azonban minden- 
előtt fődolog a kötelesség . . . Csak néhány perczet 
áldozott Gusztáv Adolf nejének s aztán gyöngéden
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visszaküldte őt, maga pedig a beérkezett leveleket 
intézte el, futárokat fogadott és küldött jobbra-balra 
s csak a midőn mindennel elkészült, vonult vissza 
a király és hadvezér — a férj előtt. Másnap reggel 
pedig már korán ismét indulóra fuvatott. Neje kérte, 
tartotta, nem maradhatott. Az ő útiránya ki volt 
jelölve, neki azon törhetlen erélylyel kellett mind
végig haladnia. Búcsút vett keservesen zokogó fele
ségétől, maga is mélyen elérzékenyülve. Összehívatta 
a város tanácsosait s polgárait s gondjukra bízta a 
gyenge nőt, kivel együtt azonban erős őrséget is 
hagyott vissza védelmül. Észrevehetőleg szokatlanul 
lehangolt volt, a mit nyilván még neje miatti gondja 
is fokozott; még egyszer keblére szorította őt s 
gyöngéden, hosszan megcsókolva, Istennek aján
lotta . . . Aztán lovára vetette magát s a megindult 
sereg után vágtatott, hogy nemes alakját csakhamar 
elnyelje ö r ö k r e  hű neje síró tekintete elől az 
őszi köd . . .

Borongó, ködös őszi napok voltak azok; ködös, 
borongó az evangélikusok kedélye is, különösen Szász
országban, a hol Wallenstein rettegett zászlai robog
tak. Október végén Naumburgba jött Gusztáv Adolf 
— s a Wallenstein és Pappenheim seregeitől rettegő 
város mint égből jött angyalt fogadta őt. Hosszú 
sorokban térdreborultak előtte s kezeiket imára kul
csolva, úgy könyörögtek hozzá, mint valami Isten
hez . . .  «Üdvözlégy Gédeon!» — mondák — «ki minket 
megszabadítottál a nyomorúságból!» Boldog volt, a 
ki közelébe férkőzhetett s legalább a ruhája szélét 
megcsókolhatta vagy megérinthette. 0  pedig így szólt: 
«A nép öröme sokszor szerzett nekem örömet, 
csak az a baj, hogy reménységüket törékeny emberbe 
s nem Istenbe helyezik. Még majd Isten engem 
büntet meg bálványozó együgyűségükért, megmutat
ván nekik, hogy én csak gyenge és halandó ember 
vagyok!»

Egy ember volt most is, a kit Gusztáv Adolf, 
seregeinek megerősítésére, minduntalan várt, a ki 
azonban csak nem jött, holott pedig első sorban 
néki kellett volna harczélbe állani, mert a saját 
országának, hazájának megoltalmazásáról volt szó: s 
ez az egyetlen ember János György, szász választó- 
fejedelem volt. E helyett azonban, két nappal a 
lützeni csata előtt, jött egy más, váratlan segítség, 
a melyet a hős király olybá vett, mintha Isten maga 
jött volna, hogy a szász csapatok elmaradásáért őt 
kárpótolja. Híre érkezett ugyanis, hogy Pappenheim 
12,000 főnyi seregével Halle felé vonult. Hiszen ez 
már maga félgyőzelem, gondolá Gusztáv Adolf s 
nyomban elhatározá, hogy 20,0C0 emberével, ha 
kell, akár 30,000 ellen is kiáll. Örömtől sugárzó 
arczczal kiáltott fel: «Most már törhetlenül hiszem, 
hogy Isten kezeimbe adta az ellenséget!* — s bol
dog reménységgel vonult a Szálé völgyén keresztül, 
mind közelebb s közelebb azon vidék felé, a hol 
egy évvel ez előtt azt a fényes győzelmet vítta ki 
a túlnyomó ellenség felett.

Kaiser u tán : Stromp László.
(Vége következik.)

V í z k e r e s z t .
— Mai képünkhöz. —

Már a szent hajdanban megjövendölték az Ornak 
szolgái, ,hogy a zsidó népnek megígért Messiás a 
pogányoknak is üdvözítőjük lészen. így a 117-ik 
zsoltárban azt olvassuk : Dicsérjétek az Urat minden 
pogány népek; dicsérjétek őtet minden népek!* 
Ezsaiás próféta pedig így jósol: «És lészen az idő
ben, hogy ahoz, a ki az Izsai gyökeréből sok népnek 
zászlójok lészen, pogányok is gyülljenek és az ő 
nyugalma dicsőséges legyen.* (Ézs. XI. 10.) Ezek 
és az ezekhez hasonló jóslatok teljesedésbe mentek 
csakhamar azután, a hogy Jézus megszületett. Mert 
— a mint az evangélium beszéli — «mikor pedig 
született volna Jézus Bethlehemben, ime napkelet 
felől bölcsek jövének Jeruzsálembe; és mondának: 
Hol vagyon a zsidóknak királya, a ki született? 
Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és jöttünk, 
hogy neki tisztességet tegyünk*. Világi bölcseségük és 
gazdagságuk által ki nem elégítve, égi tudomány és 
égi kincsek után vágyakoztak eme férfiak. És íme 
az Isten megengedé nekik, hogy a gyermek Jézust 
feltalálják és hogy Néki tisztességet tegyenek, hódo
latuk s szeretetük jeleiként aranyat, tömjént és mirhát 
hozván számára ajándékúl. — Pedig, látod kedves 
olvasó, ezek a bölcsek pogányok voltak. Tehát a 
pogányoknak is megjelentetett az Üdvözítő.

Eme nevezetes események emlékére szenteljük 
mi a vizkereszt-ünnepet. Már neve által azt hirdeti 
nekünk ez az ünnep, hogy vízzel megkeresztelkedje- 
nek, azaz a Krisztus egyházának tagjai közé fel
vétessenek a pogányok is. Bár első sorban Izráel 
fiaihoz jött el a Megváltó, mert ott, hol az egy Isten 
imádása már sok száz éven át gyakorlatban volt, 
alkalmasabbak voltak a szivek Krisztusnak az egy 
igaz Istenről szóló szent tudományát megérteni és 
befogadni; de azért jött ám az Úr a pogány népek
hez is. Ö maga megmondá : «Más juhaim is vágynak 
nékem, melyek nem ez akolból valók; azokat is 
elő kell hoznom, és az én szómat hallgatják. És 
lészen egy akol és egy pásztor*. (János ev. X. 16.) 
És tanítványainak megparancsolá : «Elmenvén, tanít
satok minden népeket, megkeresztelvén őket Atyának, 
Fiúnak és Szentléleknek nevében*. (Máté 28, 19.). 
Az Isten az egész emberiséget szereti s az egész 
emberiséget akarja üdvözíteni az Ö egyszülött fia, 
Jézus által. — Mert a mint az evangélium mondja — 
úgy szerette Isten a világot, hogy az Ö egyetlenegy 
szülött Fiát adná, hogy minden, valaki hiszen Ó 
benne, eüne veszszen, hanem örök életet vegyen*. 
(Ján. III,' 16.)

Ennek a végtelen s minden emberekre kiterjedő 
isteni szeretetnek köszönjük mi is, hogy a keresztyén 
egyházban élünk s annak áldásaiban részesülünk. 
Vajha a vízkereszt ünneplése új erőt adna nekünk: 
ragaszkodni a mi egyházunkhoz, nevezetesen a mi 
ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházunk
h o z ,^  melyről hiszszük és valljuk, hogy mivel hit- 
czikkeivel, szertartásaival, erkölcseivel, általában 
minden intézményével az evangélium alapján áll, 
leginkább alkalmas arra, hogy híveit Isten orszá
gába elvezérelje.
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De vízkeresztkor a pogányokra is kell gondol
nunk. Sok millió embertársunk van még ugyanis, 
kik bálványok előtt hajtanak térdet, kik sötét tudat
lanságban élnek és kik a Krisztus megváltói műve, 
áldásai nélkül halnak meg.

S nézhetjük- e, szabad- e nekünk közönbösen 
néznünk sötétben való botorkálását ezeknek ? Nem 
jó keresztyén az, a ki azt közömbösen nézi, nincs 
meg abban a Krisztus híveinek ismertető jele: a 
szeretet, mely felebarátjának a javát akarja. A pro-

mint a r. katholikus. A míg ugyanis a 210 milliót 
számláló pápista egyház alig 13— 14 milliót áldoz 
e czélra évenként, addig a 150 milliónyi protes
tánsok 50—55 milliót tesznek le évenként a kül- 
misszió oltárára. Pedig amazoknak ugyancsak volna 
miből áldozni! S a mi az eredményt illeti, az is a 
prot. egyház javára dől el. A pápisták egy hivatalos 
külmissziói közlönye (a «Missiones Catholicae)» az 
általuk megtérített pogányok számát 3.609,323-ra 
teszi; míg ellenben ez a szám protestáns részről

testáns egyház a külföldön különösen, felismerve ez 
ügy szentséges s fontos voltát, mindég nagy buzgal
mat fejtett ki a körül, hogy az evangéliumot a po
gány népeknek is megvigye; sokat áldoz e nemes 
czélra, sokat fáradott e téren; sok dicséretre méltót 
alkotott; sokkal többet mint bárki más, mint a nálá
nál gazdagabb s népesebb róm.- katholikus egyház 
is. A következő néhány adat szolgáljon ennek bizony
ságául. Dr. Warneck Gusztáv, a térítés ügyének, az 
úgynevezett külmissziónak egyik legjobb ismerője s 
a hallei egyetemen tanára, újabban összehasonlítást 
evén a protestáns és a pápista egyház külmissziói 
tevékenysége között, azt mutatja ki, hogy e téren 
a prot. egyház jár legelői, sokkal nagyobb anyagi 
áldozatokat hoz s nagyobb eredményeket is ér el,

sokkal nagyobb, a mennyiben a prot. misszió által 
megtérítettek száma eddigelé a 4 milliót is meg
haladja. S ma 6000 protestáns misszionárius fárad 
a pogányok megtérítése körül.

Szép munka ez, s Istennek tetsző! S kérdem, 
szabad- e az ebben való közreműködésből, vagy leg
alább annak támogatásából a magyar ev. egyháznak, 
a magyar ev. embernek hiányoznia ? Óh, ne legyen 
úgy ! Most hogy a vizkereszt ünnepe eszünkbe juttatja 
azt az igazságot, hogy a pogányok is megkeresztel- 
kedjenek s a megszületett, sőt immár megdicsőült 
Jézusnak tisztességet tegyenek, jussanak eszünkbe ezek 
a szegény szerencsétlenek, a kik, nem saját hibájuk 
folytán, Őt még nem ismerik, szent tanácsait nélkülözni 
kénytelenek. S e megemlékezés indítson arra, hogy
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tehetségünk szerint támogassuk azokat, a kik a pogá- 
nyoknak megtérítése s kér. hitben való oktatása körül 
fáradoznak. Lelkeknek megmentéséről van szó, kedves 
olvasó. Ne késsél hát te se felkarolni a pogányok 
közötti hittérítés ügyét! A kinek van világi gazdag
sága, ne zárja el szivét, áldozzon időnként abból 
valamicskét e szent czélra!

Nekünk ág. h. ev. keresztyéneknek természete
sen az ág. h. ev. hittérítés ügyét kell mindenek előtt 
segítenünk, mert hiszen nekünk az szolgál igazi 
örömünkre, ha azt látjuk, hogy a megtérő pogányok 
ennek az egyháznak dajkálása mellett képesíttetnek 
az Isten országának öröklésére. — Van már több 
gyülekezetünk, melyekben éppen vízkeresztkor az 
istenitisztelet alkalmával bővebb emlékezés történik 
a pogányoknak megtérítéséről, az úgynevezett kül- 
misszióról, és adományok is gyűjtetnek e szent czélra. 
Saját lelkészénél kiki megtudhatja, hogy az e czélra 
szánt adományai hová küldendők.

E kis lap hasábjain többször volt ismertetve a 
német császárnak, e buzgó evangélikus fejedelemnek 
szenttöldi utazása. Talán nem tévedünk, ha azt 
állítjuk, hogy ez a zarándoklás is ujjmutatás volt 
nekünk, hogy az ág. hitv. evang. egyház hittérítői 
munkája arra kelet felé terjedjen különösen. A messze 
nyugatról, a reformáczió bölcsőjétől sugározzák a 
Krisztus evangéliumának világossága a messze keletre, 
hol még sokan vannak a pogányok, kikre nagy áldás 
lesz, ha eljönnek és a Megváltónak tisztességet 
tesznek.

Örüljünk szent vallásunknak é s ' kérjünk a mi 
mennyei Atyánktól: ‘Jöjjön el a te országod*! — 
jöjjön el hozzánk, a kik fenségének tudatával bírunk 
s megvalósításán fáradozunk s jöjjön el azokhoz is, 
a kiknek arról még fogalmuk sincs s a pogány tévhit 
és babona sötét útján tévelyegnek!

Mesterházi/ Sándor.

Apró történetek.
«Amott fekszik még egy* . . . Dr. Z. katona

orvos beszéli a következő esetet. Egy heves csata 
után néhány segédével a csatatéren járt-kelt, hogy 
az elesettek közt esetleg találkozó s még élő sebe
sülteket felkeresse s ápolásukról idejekorán gondos
kodjék. Egy helyen egy sebesültre akadt, a ki már 
utolsó perczeit élte. A doktor a nála lévő üvegből 
néhány csepp erősítő italt öntött szájába, hogy meg
erősítse s a haldokló fájdalmait enyhítse s miután 
az szemeit felnyitotta, barátságosan azt kérdezi tőle : 
«Bajtárs, lehetnék-e valamiben szolgálatodra, van-e 
valami kívánságod?*

Erre, összes erejét összeszedve, a haldokló kissé 
felemelkedett s ujjával egy bizonyos irányba mutatva 
tördelve még ennyit nyögött r «Dok . . .  tor . . .  úr, . . 
amott fék . . . szik . . . még . . . egy*. S ezzel leros
kadt s az orvos karjai közt kilehelte lelkét.

Az orvos emberei a megjelölt irányban kutattak 
s csakugyan egy bokor alatt egy sebesült katonát 
találtak eszméletlen állapotban. Az orvos úgy találta, 
hogy még meg lehet menteni. A kórházba szállítot

ták s csakugyan fel is épült lassanként, Istenen s 
orvosán kívül, egy általa nem is ismert felebarátja 
kegyének köszönhetvén .azt, a ki még haldoklása 
közben is, ha mást nem tehetett, legalább arra 
gondolt, hogy reá az emberek figyelmét felhívja.

Szép dolog ez úgy-e bár, kedves olvasó?! — 
És te szoktál-e törődni felebarátod bajával?

Keleti legenda. Egy rabbinusnak két gyermeke 
volt, a kiket feleségével együtt végtelenül szeretett. 
Egyszer hosszabb útra kellett mennie s pár nappal 
előbb, a hogy feleségének tudtára adta, hogy haza 
jön, két szép fiacskája a ragály áldozata lett. Az 
anya a kis halottakat gyöngéden ágyra fekteté s 
aggodalmak közt várta az urát. Mit mondjon neki, 
ha fiai után kérdezősködik; hogy adja tudtára a 
csapást, hogy annak súlya alatt össze ne roskad- 
jon ?!

A gyermekek elhalálozása napján az apa meg
érkezett. «Hol vannak drága fiacskáim? — ez volt 
az első kérdése, — hadd lássam s öleljem őket 
szivemre!»

«Várj, kérlek, egy pillanatig — mondá az asz- 
szony, — nagy zavarban vagyok egy dolgot illető
leg; adj tanácsot nekem . . . Néhány évvel ezelőtt 
ugyanis egy barátom két értékes kincset bízott rám ; 
én gondosan őriztem őket s idővel saját birtokom
nak szoktam meg őket tekinteni. Távolléted alatt 
azonban eljött az illető úr és visszakövetelte tőlem 
a kincseket. Fáj tőlük megválnom; vissza kell-e 
adnom azokat?*

♦ Érdekes kérdés; talán csak nem vonakodnál 
visszaadni azt, a mi a másé s csak rád lett bízva 
egy időre?!* — mondá a férj, úszóivá nejét, hogy 
mutassa meg néki a szóban forgó kincseket.

Az asszony férjét erre az ágyhoz vezette, a hol 
a holt gyermekek feküdtek s széjjelvonva a függönyt 
mondá:

«lmé, itt vannak ők!»
A rabbinus megértette a dolgot, lehorgasztotta 

fejét és zokogott.
A testvérség. Érdekes esetet beszélt el egy 

keleti utazó arra nézve, hogy milyen szép fogalma 
van a keleti, jműveltségre velünk nem vetélkedhető 
népnek a testvéri összetartozásról. Az elbeszélés a 
következő. Fiatal beduin vezetőimnek egyike egyszer 
azt mondta nekem, hogy az araboknál az apai 
örökség csupán a fiakat illeti. Atyjuk halála után 
együtt maradnak a fi- és nőtestvérek mindaddig, míg 
a fiúk meg nem házasodnak. Ilyenkor azután meg
osztoznak az örökségen a fiúk, de lány-testvéreik 
náluk maradnak, míg csak férjhez nem mennek. 
Erre önkéntelen azt kérdeztem, hogy mi lesz a leány
nyal az esetre, ha a bátyja nem akarja magánál 
tartani ? A beduin nem értett meg, tehát ismételtem 
kérdésemet; ő pedig szörnyű tudatlan arczczal nézett 
végig társain, mintegy várva, hogy segítsék meg 
a nehéz kérdés megoldásában. Végre jobban körül
írtam nekik, hogy mit kívánok tudni, mire nagy 
álmélkodással feleié a kérdezett: «De hisz az kép
telenség, hiszen t u l a j d o n  v é r e  ne k i ! *

Czivakodó testvérek, halljátok ezt?
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Felhívás
bőid. Breznyik János egykori tanítványaihoz.

Annak idején már megírtuk, hogy a múlt év 
szept. 7-én Pozsonyban tartott kerületi gyűlés alkal
mával a nemes lelkű s dicső emlékű Breznyik János 
volt selmeczi gymn. igazgatónak e gyűlésen jelen 
volt egyes lelkes tanítványai elhatározták, hogy egy
házunk e nagy taníérfiának emlékére a selmeczi 
sírkertben közadakozásból egy hozzá méltó sírem
léket állítanak s erre nézve Breznyik összes volt 
tanítványaihoz felhívást intéztek. Miután eddigelé e 
nagyon is megszívlelendő felhívásnak kevesen tettek 
eleget, illetve e czélra még kevesen küldték be 
szíves adományaikat, Okolicsányi Gyula, a pesti 
magyar jelzálog-hitelbank ügyésze, a gyűjtés eszköz
lője, a következő kérelemmel fordul a t. közönséghez.

«Kérelem! Miután a néhai Breznyik János volt 
selmeczi igazgató-tanár űr síremlékére kibocsájtott 
fölhívást s az azon netán gyűjtött összeget mai napig 
sem vettem át; tekintettel egyrészről arra, hogy a 
tervbe vett minimális 1000 forintnyi összegnek egybe
gyűjtésétől, az eddig tényleg befolyt 200 frtnyi összeg
gel szemben még igen távol állunk, — mit a még 
mindig forgalomban künn lévő fölhívásoknak nagy 
száma s így az adományoknak késedelmes bekül
dése okoznak; de másrészről a befolyandó össze
gekről e hó végéig a selmeczi Lyceum felügyelő 
hatóságával el kellend számolnom; — az élénkbe 
tűzött nemes czél érdekében esedezem, hogy attól 
szíves támogatását megtagadni ne méltóztassék!

Kegyes küldeményét szabad legyen még e hóban 
okvetlenül elvárnom.»

Részünkről is melegen ajánljuk ez ügyet t. olva
sóink pártfogásába. Ezer és ezer tanítványa van 
Breznyiknek szerte e hazában s nem volna- e szégye
nünkre mindnyájunknak, ha a nemes terv pártfogás 
hiányában meg nem valósúlna ? Sapienti pauca!

Az adományok Nagys. Okolicsányi Gyula ügyész 
úrhoz küldendők (Budapest, Tisztviselőtelep Delej- 
utcza 10. sz.) A lapokban a szíves adományokat majd 
nyugtázni fogják. S zert

Hazai és külföldi hírek.
Egyetemes felügyelőnk a szegényeknek.

Prónay Dezső báró, honi egyházunknak tiszteletre
méltó egyet, felügyelője, karácsony előtt — a mint 
halljuk — betegeskedett, de mihelyt veszélyes beteg
ségéből jobban lett, első gondja volt szegényei; az 
acsai szegényeknek azért 100 frtot, a csőváriaknak 
50 frtot küldött szétosztás végett, hogy jobb kará
csonyuk legyen A jótékony kezet áldja meg az 
Isten!

Iskolás gyermekek karácsonyfája Aszódon.
Nagy örömük volt az aszódi ev. elemi iskola növen
dékeinek decz. 21-én, a mikor Aszódnak régi nemes
lelkű jóltevője : Podmaniczky Ilona bárónő karácsony
fát állított számukra. 150 gyermek állta körül a 
ragyogó, szép karácsonyfát, melyen apró nyalánk
ságok, csecsebecsék függtek részükre; e mellett csi

nos kiállítású játéktárgyak is várták őket a szom
széd teremben, melyeket maga a ritka nemes párt
fogó osztott szét. Isten áldása legyen az áldozatkész 
gyermekbarátnőn, a ki ez alkalommal az ottani 
nőegyleti óvoda apró növendékeinek is hasonló örö
möt készített!

Jótékonyság. A szeretet szent ünnepe ez idén 
is éreztette melegét s áldozatkész szeretetet ébresz
tett az emberek szivében. A budai várbeli ev. isko
lában 52 gyermek kapott meleg téli ruhát karácsony 
estéjén. — A rákos-keresztúri ev. iskola növendékei
nek karácsonyfára az egyház régi jótevője: Özv. 
Bulyovszky Gyuláné ez idén is 20 frtot volt szives 
küldeni. — Advent utolsó vasárnapján a selmecz- 
bányai ev. nőegylet a papiakon lévő leányiskola 
termében szintén díszes karácsonyfát állított a sze
gény gyermekek részére, 16 árva fiút s 18 árva 
leányt teljes öltözékkel látva el ez alkalommal. — 
Isten áldása nyugodjék e nemes lelkű gyermek- 
barátokon !

Alelnökünk ünnepeltetése. Abból az alkalom
ból, hogy Dachát Dániel főesperest s társaságunk 
alelnökét a király a Ferencz József-lovagrenddel tün
tette ki, a helybeli Józsefvárosi kör nagy óvácziók- 
ban részesítette. Társas vacsorát rendeztek tisztele
tére, melyen résztvett a kerület szine-java. Ott vol
tak többek között Berzeviczy A. val. belső titkos 
tanácsos, Márkus J. és Halmos J. polgármesterek, 
Heltai F. orsz. képviselő, Kullmann L. tanácsnok, 
Kanovics B. apát-főesperes, Verédy K. kir. tanfel
ügyelő stb. Berzeviczy Albert szép beszédben fejte
gette a főesperes érdemeit, annak egészségére emel
vén poharát. Márkus József főpolgármester Bachát- 
nak a fővárosban töltött 25 éves áldásos működését 
méltatta. Az ünnepelt hosszú beszédben mondott 
köszönetét a kerület szívélyes megemlékezéséért, a 
polgárokra ürítvén ki poharát. Karácsony első nap
ján azután a főesperes gyülekezete is tisztelgett ő 
nála. Dr. Matuska Péter egyházfelügyelő s dr. Matuska 
István vezetése alatt, mely alkalommal ismét meleg 
óvácziókban részesítették. — Jól esik látnunk, hogy 
a fővárosban egyházunk egyik lelkésze ily szép 
rokonszenvnek s méltánylásnak örvend, a min külön
ben nem csodálkozunk, ismerve Bachátnak kiváló 
papi s társadalmi munkálkodását s jeles tulajdonait.

A fő- és székvárosi tanács újabban a pesti 
magyar és német ev. közös egyháznak ez év else
jétől iskolai és hitoktatói czélokra újabb 5000 frtnyi 
évi segélyt szavazott meg s ezzel az ezen egyház 
részére adott városi segély 14,000 frtot tesz ki.

Új egyházmegyei felügyelő. A bányakerületi 
felügyelővé választott dr. Zsilinszky Mihály állam
titkár s társaságunk elnöke helyére az arad-békési 
ev. egyházmegye dr. Zsilinszky Endre ügyvédet s 
nagybirtokost. Mihálynak az öcscsét választotta espe- 
rességi felügyelőnek. A név előnyösen ismert név 
egyházunkban; áldás kisérje működését!

A népoktatás haladása Magyarországon. 
Most volt 30 éves évfordulója annak, hogy a magyar 
népoktatási törvényt ő Felsége szentesítette. Ekkor 
alig volt 10 ezer népiskola, ma már több mint 
17 ezer van. Tanító akkor 17 ezer volt, most pedig 
számuk 27 ezer körül van.
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Országgyűlés. Megvalljuk, nem is szeretünk a 
mostani magyar országgyűlésről írni, mert annak 
zaja zavarólag hangzik be a mi békés, építő hang
menetünkbe. Szokatlan dologra virradt fel ez év első 
napján magyar hazánk; az ellenzékről jövő hosszas 
agyonbeszélés megakadályozta azt, hogy alkotmány- 
szerű háztartás a kormány részére megszavaztassák 
s így egyelőre az úgynevezett törvényen kívüli álla
potba jutottunk. A kormány azonban megtette a 
szükséges intézkedéseket arra nézve, hogy a rend 
egészen fel ne forduljon ; nevezetesen elrendelte, hogy 
az összes állami kiadások, további intézkedésig, az 
1898. évi államköltségvetésről szóló törvények értel
mében teljesíttessenek. Ennek a törvényen kívülinek 
nevezett állapotnak az is a következménye, hogy 
az adó- s ujoncz-szedés végrehajtói módon nem 
foganatosítható; de azt hiszszük, hogy ez senkit 
sem fog e tekintetben való kötelessége megtagadá
sára ösztönözni, annyival is inkább nem, mert ezt 
az ország érdeke kívánja s a törvényes állapot be
álltával könnyen meg találná bánni. Jóllehet e tekin
tetben itt-ott izgatás történik, a hazafias magyar nép 
kettőzött buzgalommal tesz adófizetési kötelezettsé
gének eleget, a mit mi — minden politikai állás
foglalás nélkül — t. olvasóinknak ajánlunk is. — 
Egyelőre nincs kilátás arra, hogy a pártok között 
élére állított dolgok békés megoldást nyerjenek; de 
majd csak az Isten gondoskodik arról, hogy a párt
viszály e szép országot újból tönkre ne tegye. S a 
mi szintén szomorú a mai viszonyok közt, hogy a 
gyilkoló fegyverek: a kard és pisztoly is belevegyül
nek az országgyűlés vitáiba s újabban sok párbaj 
volt az országházban történt összeszólalkozások 
miatt. így van ez — fájdalom — a hol a gyűlöl
ködés szenvedélye üt tanyát! Az utolsó időben már 
három miniszternek s több képviselőnek volt pár
baja s legutóbb, január 3-án, Bánffy miniszterelnök 
vívott a nemzeti párt elnökével, Horánszkyval, pisz
toly-párbajt. Szerencse, hogy sehol valami nagyobb 
baj nem történt. Bizony, kívánatos lenne, hogy a 
neki vadult szenvedélyek mihamar elüljenek s a 
parlamentben a politikát tisztességes vitatkozással 
lehessen elintézni!

Ausztriában újabban erős mozgalom indult 
meg a prot. egyházba való áttérés iránt — s a 
mint olvastuk — Bécsien advent első vasárnapján 
16 pápista tért át az ev. vallásra, az ottani ev. 
templomban. Az év folyamán pedig 207 egyén lépett 
az ev. egyházba s az ottan fennálló ev. katechi- 
záczóira ismét többen jelentkeztek még áttérni 
akarók.

A protestántizmus terjedése. Minden tagadás 
és minden erőszakoskodás daczára erőteljes lépések
kel halad előre a protestántizmus a pápás orszá
gokban. A franczia római katholikus papok áttéré
séről már több ízben adtunk hírt s mint újabban 
olvassuk, a mozgalom mind erőteljesebbé válik. 
Corneolup, a ki az átlérő franczia pápista papok 
részére egy menedékházat nyitott Párisban, azt írja, 
hogy két hét lefolyása alatt 81 áttért róm. katho
likus pap jelentkezett nála s azt mondja, hogy nem 
nagyít, ha azt állítja, hogy Francziaország 70 ezer 
római kath. papja közül 20 ezer már régen szakí

tott lelkében a pápasággal. — Hasonló mozgalom 
tapasztalható, a mint az «E1 Christiano» czímű evan
gélikus lap írja, Spanyolországban is, a hol az át
téréseket csak az akadályozza, hogy a spanyol prot. 
egyház nincs abban a helyzetben, hogy az áttérte- 
ket anyagilag támogassa s megvédje a pápista egy
ház zaklatásai ellen. Ha az áttért papoknak meg
élhetést tudnának biztosítani, a spanyol klérus tekin
télyes része azonnal szakítana Rómával.

Az iszákosság ellen. Belgium volt eddigelé az 
az ország, a hol aránylag legtöbbet ittak az embe
rek s bizonyára a pálinka pusztítása volt az, a mely 
újabban a belga belügyminisztert arra indította, hogy 
az alkoholizmus ellen hadjáratot indítson, szövetsé
gül híva a képzőművészetet is. A belga miniszter 
ugyanis pályadíjat tűzött ki oly képre, mely alkal
mas legyen arra, hogy az embereket a szeszes italok 
túlságos élvezésétől elrettentse. A pályázat követel
ményei szerint a kép egyrészt mutassa be a részeg
ség szomorú következményeit s ezzel szemben a 
szolid családi élet boldogságát; másrészt pedig mu
tassa be a részeges ember belső részeit, a mint 
azokat a szesz kimarta, beteggé tette. A pályadijat 
1000 frankban állapította meg. A nyertes mű alap
ján azután színes olajnyomatokat készíttet az állam, 
a melyeket nyilvános helyen kifüggesztenek s isko
lákban annak nyomán az alkoholizmus ellen elő
adásokat is fognak tartani. — Dicséretre méltó az 
javaslat is, a melyet ugyancsak Belgiumban az igaz
ságügyminiszter terjesztett a kamara elé, a mely 
szerint tudniillik erkölcstelen dalok éneklése 16 éven 
aluli gyermekek jelenlétében 1—3 havi fogsággal s 
100 franktól 1000 frankig terjedő birsággal lenne 
büntetendő. — Nem ártana az ilyen nálunk sem.

Japánból. Japánban az evangélium ügye szépen 
halad előre. 652 misszionárius szenteli munkásságát a 
keresztyén hit terjesztésének. Az evangélikus keresz
tyének száma 40,578. A múlt évben evangélikussá 
lett 3062 japán. A gör. keleti egyház híveinek száma 
23,856, a római katholikus egyház 52,796 egyház
tagot számlál. Az utóbbi tagjainak száma azért oly 
nagy, mert az áttérés és befogadás menete sokkal 
egyszerűbb. — Utóbbi időben Japánban a kér. ifjú
sági egyletek is szép lendületet vettek ; eddigelé ottan 
30 ilyen ifjúsági egylet alakult.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
január 13-án.

~  „ . E gy h ek to lite r
G a b o n a f a j  8Ú1” B kilókban

Á ra lOu k g rn ak

legkis. á r legn. á r

B ánság i b úza  . . . .  74—81 9.65 10.40
T íszav id ék i búza  . . 74—81 9.85 10.60
P estv idék i „ . . 74—81 9.80 10.55
F ehérm egye i „ . . 74—81 9.85 10.60
B ácskai „ . . 74—81 1 0 .1 0 10.40
R ozs, I. ren d ű  . . . 70—72 8.15 8 .2 0

„ I I . „ . . .  — 8.05 8.15
Á rpa , ta k a rm á n y  . . 60—62 6 .1 0 6.40

» ég e tn i való . . 62—64 6.70 7.50
„ serfözésre  . . 64—1>6 7.70 8.50

Zab, ó ...........................  39—41 5 70 6.05
„ Ú j ...........................  39—41 —.— —.—

Tengeri, b ánság i, ó . — 5.55 5.60
„ m ásnem ű, új . — 5.50 5.55

Repcze, k áp o sz ta  . . — —.— —•—

K öles, ó ........................... — 4^25 4.50

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


