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Poat•• tal.úyok, B.lf61du, 20 P-ig 15 f, 100 P-ig I földi értékben töltendő ki, a befizetés azonban pengő-
50 1,500 P-ig 1 P, 1000P-ig I P 80 f, 1200 P-ig 2 p_ - értékben történik.
K.'f6'du, 40 P-ig 50 r, 100 P-ig 80 f, minden további T4.lr.t, B.1I61dN szavankint 7 f, helyi távirat 4 1,
100 P-ig 50 f. Belföldre rózsaszínű, külföldre sárgaszinú hirlaptávirat 2 f, dljminimum 70 f. - K.lf61d. Szódlj:
ürlap használandó. Belföldrefeladható legm~Sabb összeg Ausztriába 12 f (hirlap 6 1),Csehszlovákiába, R.omániába
1200P. Külföldre külön engedély nélkül 1 P értékben, és Szerb-Horvát Királyságba 18 f (hirlap 9 f), Lengyel-
ezen felül külön engedéllyel. Külföldre az utalvány kül- országba 20 f (hírlap 101),Németországba 28 f (hírlap 14fl.

Értéknyilvánitás nélkül feladott 1 Értéknyilvánitás nélkül feladott
BeHóldl n•••• t.,-jedelm•• csomagok súlydlja t.rjedelm •• csomagok súlydíja

putaao ••••
50 km 150-100 1100-150 1150-200 1200 km 50 k \50-100 1100-150 1150-200 1200 km

'bármily tarta- km km km túl m km km km fúl
talommal 1-11. I Ill. I rv, I V. lVI-VII. 1-11, I Ill. I IV. I V. lVI-VII.
súlyig kg

dljövben pengő értékben

1 -'30 -'SO -'SO -'SO -'SO -'45 -'75 -'75 -'75 -'75
1- 5 -'44) -'70 -'70 -'70 -'70 -'60 1'05 1'05 1'05 1'05
5-10 -'SO 1'- 1'20 1'44) 2'- -'75 l'SO 1'80 2'10 3'-

10-15 -'60 1'20 1'60 2'- 3'- -'90 1'80 2'44) 3'- 4'50
15-20 -'70 1'50 2'- 2'80 4'- 1'05 2'25 3'- 4'20 6'-

1. Bérmentetlenül feladott csomag után beszedendő Pót-I értékig 40 1,ezen felül mmden megkezdett 100P után 40 f.
díj csomagonkint 12 f. 3. Egy szállltólevéllel 3 csomag is feladható.

2. Ertéknyllvánltással ellátott csomagok után a belföldi 4. Súlyhatár 20 kg. Kiállításra szánt csomagok súly
forgalomban a biztosítási dlj: 100 P értékig 20 f, 400 P határa kivételes engedéllyel 50 kg is lehet.

C.akkeateU illetékek. (Érvényes 1927. május 16.-ától.)
SúIIIlallt.ta., 200P-jg 2 fillér, 200-500 P-ig 5 fillér, Tllrlhi ••••• dll"." illetéke az illetékdljjeg:yzék 92. téte-

500-től 1000P-ig 10f, 1000-2000 P-ig 20 f, 2000-5000 P-ig lében megszabott II. fok. helyett 0'5°/0
50 f, 5000-től 7500P-ig 75 f, 7500-10.000 P-ig 1 P, 10.000 Utalllányo" után az illetékdljjegyzék 93. tételében meg-
P-nél több 2 P és pedig ivenként. határozott II. fok. helyett 0-5°/0 illeték rovandó le.

Nya~ h rftHt." .liamnrHrryM után a II. lok. helyett FOrlalmiad6"6t.l •• /o, • ."t.t.1t6IJl eredő okiratoknál
0-5elo illeték jár. A 2 pengőt meg nem haladó összegről a százalékos okirati illeték kulcsának az ált, forgalmiadó
kiálfltott nyugták és átvétel elismervények illetékmentesek. kulcsával meg kell egyezni.

Bh,." h 1uw:onbhlett aun6tlhe" után az illeték- Inll6 adrf.wt.li •• rfrrf.zrfllltrf.i az.rádl •• '" ideértve
dijjegyzék 20. tételében megszabott II. fokozat helyett az épftkezési szerrződéseket is, a korábbi 1II. fok. helyett
0-50/0iJIeték jár. 30/0 illetékkei kell leróni.

~" után az iJIetékdljjegyzékek 27 tételében Ált.lú •• t••• l.al6k, Minden olyan külön fel nem
meghatározo IlL fok.. illetve II. fok. Uleték helyett 2°/0, emlitett okirat (szerzódés), amely a korábbi szabályok
Illetve 1'1_ illeték fizetend6. szerint fokozatos illeték alá esett, az eddigi 1.fok. helyett

Bt.r.n •.,~ •••• az lIletékdljjegyzék 29.tételében &30/0,a II. fok. helyett 1°10,a Ill. fok. helyett 20/0 ill. alá esik.
megszabot II. fok helyett 10f0iJIeték alá esnek. Ha olyan A rendelet értelmében fizetendő százalékos illeték alapját
élelmezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás husszal maradvány nélkül osztható összegre kell kikerekf-
fejében, akit a törvény szerint eltartani nem köteles, 20/0 teni, oly módon, hogy 10 pengőnél kisebb maradvány-
Illetéket kell leróni. összeg figyelmen kivül marad, a 10 pengő vagy ennél

1lútuJHii nnz6tUH" az iIletékdijjegyzék 43. tételében nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengőnek vé-
meghatározott II. fok. helyett 1'50/0 illeték alá esnek. tetlk. A 20 pengőt meg nem haladó értékalapot kettövel

K6ka6naurz6d ••• ", kötvények és adóslevelek az Illeték- maradvány nélkül osztható számra kell klkereklteni, oly-
díjjegyzék 64. tételében meghatározott II. vagy III. fok. képpen, hogy 1 pengőnél kisebb összeg nem számIt,
helyett 0-5% lIeték alá esnek. Ugyan csak 0'511/0illetéket 1 pengönél nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengőnek
kell lerónI az eddigi II. fok. helyett a tartoá. rftpál""ó- számit. Ha az értékalap 2 pengőnél nem nagyobb, akkor
r61 kiáll!tott okiratok után ls. az illetéköszszeget kell kettövel maradék nélknJ oszthatóS-,..,." (manloallállolbt) .urz64he" után az iIleték- számra klkerekftení, úgy, hogy I fillérnél kisebb összeg
dljjegyzék trl. tételében meghatározott II. vagy Ill. fok. nem szárnl!, 1 fillér vagy ennél nagyobb maradvány
helyett 3°10 az Iilleték. 2 fillérre egészltendő ki.

Ausztriába
Németországba 32

azon fellil
20 gr.-kint

16 f.
Sulyhatár 2000gr

Csehszlovákiába
Lengyelországba
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és gyarmataiba
~omániába

32
azon felül
20 gr.-kint

20 f.

Egyéb külföldre

azon f. 20gr.-kint
20 r,

Súlyhatár 2000gr
Oroszországba
csak nyitva.

50 gr.-ig 6 f 20
250 • 16. 11----11
350 • 24.
500 • 30. 60

100 grAg
8 f
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4: f.

Ausztriába és Német-
országba 50 gr.-kint

4:f.

20

Egyéb külföldre
50 gr_-kint

6r.
Súlyhatár 2000 gr.
E~ darab könyv

3000 gr.
Terjedelme 45X45,
tekercs 75XlO cm.

60100 gr.-ig
12 f.
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KEPES

LUTHER-NAPT ÁR
•••• I I

AZ 1933. KOZONSEGES EVRE.

AZ EVANGÉLIOM HÍVEINEK ÉVKÖNYVE.

XXI. ÉVFOLYAM. ...------_..
ALAPÍTOTTA: HETVÉNYI LAJOS.

SZERKESZTETTE:

NÉMETH SÁMUEL
SOPRONI ÁG. HlTV. EV. LÍCEUMI IGAZGATÓ.

A TISZTA JÖVEDELEM ELSÖ SORBAN A "LUTHER-NAPTÁR"
MEGERÖSÍTÉSÉNEK ÉS KÖZHASZNÚ TÖREKVÉSEI MEGVALÓSÍ-

TÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBAN ÁLL.

A "LUTHER-NAPTÁR" SZERKESZTŐSÉGE SOPRON, HUNYADI JÁNOS-UTCA 9.
KIADÓHIVATAL SOPRON, GENSEL ÁDÁM-UTCA (TÁRSASHÁZ).

NYOMTATOTT SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBÁN, SOPRONBAN.



Naptári és egyéb tudnivalék
az 1933."közönséges évre.

Kortani ismertető jellegek.
15 (új modorú) 15 (ó modorú)
3 15

10 10
1

A
Változó ünnepek.

Hetvened vasárnap - - - - - - - - február 12
Nagypéntek - - _ - - - - - - - április 14
Husvét vasárnap - - - - - - - - - április 16
Aldozócsütörtök - - - - ~ - - - - május 25
Pünkösdvasárnap - - - - - - - - junius 4
Szentháromság-vasárnap - - - - - - juoius 11
Advent első vasárnapja- - - - - - - december 3

A négy kántorszerda,
Március 8, Junius 7, Szeptember 20, December 20,

Farsang tartama.
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagy6keddig

(vagyis január hó 7-tóI február h6 28-ig bezárólag), tehát
53 napig,

~ Nepiun, 621 millió mérföldnyire a Naptól,
164 év és 216 nap alatt teszi meg körútját.
Pluto, 797 millió mérföldnyire a Naptól, kör-
utját 249 év alatt teszi meg,

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

A hold fényváltozásának jegyei.
e Ujhold I ('ji) Holdtölte
) Első negyed [ Utolsó negyed

Az állatkör (zodiakus) jegyei.
w'l' kos ~ rák tA mérleg 0" bak
~ bika ~ oroszlán qe skorpió ~ vízöntő

~ ikrek • szűz ~ nyilas '* halak
Az úgynevezett uralkodó bolygó ez

évben: Nap 0
Csillagászati évszakok. Fogyatkozások 1933-ban.

Tavasz kezdete: Március 21-én 2 óra 43 pert, tavaszi E é b két f k á H ld
napéjegyenlöség. - Nyár kezdete: Június 21-én 22 óra zen v en nap agyat oz s van, o -
12 p, Leghosszabb ez időtájt a nappal: nyári napfordulás. fogyatkozás egy sem lesz,
- Ősz kezdete: Szeptember.23-án 13 óra 1 perc, őszi I. Gyűrűs napfogyatkozás február hó 24-én,
napéjegyenlőség. - Tél kezdete: December 22-én 7 óra Nálunk nem látható, Kezdődik febr. 24-én 10 Ó,58 perc, leghosszabb az éj; téli napfordulás.

56 p. vége 16 Ó, .'37 p, E fogyatkozás látható
A nap és rendszerének csoportja, Dél-Arnerika déli felében, az Atlanti Óceán

Központi test: a 0 Nap, déli részén, Afrikában az északkeleti rész kivé-
Főbolygók: !;l Merkur, 8 millió rnérföld- teiévei, Görögországban, Kis-Ázsiában, a Kau-

nyire a Naptól, 88 napból áll az éve, d' Vénusz, kázusban, Arábiában, Perzsiában és az Indiai
15 millió mérföldnyíre a Naptól, 225 napból Oceán nyugati részein,
áll az éve, O Föld, 20 millió mérföldnyire a II, Gyűrűs napfogyatkozás aug, 21. Nálunk
Naptól. Gi Marsz, 32 millió mérföldnyire a mint részleges látható, Kezdete aug, 21-én 3 Ó,
Naptól, 687 napból áll az éve, 1152 kis bolygó, 52 p. vége 9 Ó, 45'3 p. Budapesten a Nap már
de mindig újakat fedeznek fel. 2+ Jupiter, fogyatkozással kel, legnagyobb fázisa 5 Ó, 7 p.
107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem I vége 6 Ó, Nagysága a napátmérőnek 0'46 része,
12 évalat! teszi meg útját a Nap körül. E fogyatkozás látható Közép- és Kelet-Európa-
1) Szaturnusz,' 194 millió mérföldnyir.e a ban, Afrika északkeleti részén, Ázsiában, kivéve
Naptól, 29 év és 116 nap alat! teszi meg kör-, északkeleti részét, az Indiai Oceán északi részén,
útját. Gi Uranusz, 3961/2 millió mérföldnyire a Szunda-szigeteken, Ausztráliában és a Csendes
a Naptól, 84 évalat! teszi meg körútját, Óceán délnyugati részén,

B

Aranyszám
Epakta, vagy hold kulcsa
Napkör
Római adószám
Vasárnapi belü

Vénusz Marsz Jupiter Szaturnusz
H ó nap

1 nyugszik I nyugszik I nyugszikkél kél kél nyugszik kél

Január 5'- 14'30 22'- 11'- 22'30 11'- 9'30 18'-
Február 6'30 15'- 20'- 9'- 20'3U 9'- 7'30 16'30
Március 6'30 16'30 17'30 7'- 18'30 7'- 6'- 15'-
Április 5'30 18'- 14'30 430 16'- 5- 4'- 13'-
Május 5'- 19'- 13'- 3'- 14'- 3'- 2'- 1l'30

•Június 5'- 20'30 12'- 1'- ,12'- 1'- -- 9'30
Július 1)'30 21'- 11'- 23'- 10'- 23'- 22'- 7'30
Augusztus 7'- 20'30 10'30 22'- 8'30 21'- 20'- 5'-
Szeptember 8'30 20'- 10'30 20'30 7'- 19'30 17'30 3'-
Október 10'30 19'- 10'- 19'- 5'30 17'30 15'30 12'30

I
Novernber 11'- 19'- 10'- 18'30 4'30 W'- 13'30 23'-

IDecember 11'- 19'- 10'- 18'- 3'- 14'- 11'30 21'-

Boi y g ó k iárá s a.



2. hét. L vas. vízkereszt után. Luk. 2, 42-52; Róm. 12, 1-5. ..

Január
(31 nap)

Régente: Vízöntö hava.

Télhó.

1([ 1~e1t~i!rugta 1~el~I~~ugta
o. p. o. p. o. p. o. p.

Nap Protestáns

1. hét.

11Vas. I~. Újév
2 Hétfő Abel Jézus sz. nev. Szilveszter '# 748 1620 1100 233
3 Kedd Benjamin ([ Genovéva sz. Malakiás fR' 748 1621 1115 -

4 Szer. Leona Titusz pk. 70 apostol fR' 748 1622 1129 04
5 Csüt. Simon Teleszf. p. vt, Teona . r;N' 747 1623 1146 15
6 Pént. Vízkereszt Vizkereszt Epifánia ~ 747 1624 1207 30
7 Szo. Attila Lucián vt. Iván ~ 747 1625 1233 40

8 Vas. A. 1. Szőrény A. 1. Sz. Cs. ű. A. Domníka ~ 1
747 162611306 515

9 Hétfő Marcell Julián vt. Polyeukt vt. ~ 747 16271349 617
10 Kedd Melánia Vilmos pk. Nissz. Gerg. ~ 746 16281445 711
11 Szer Ágota @ Higin p. vt. Teodóz ap. -ee 746 1629 1549 755
12 Csüt. Ernő Árkád vt. Taciána ~ 745

1

1630 1700 829
13 Pént. Vid or 1B. Veronika t Sztratonik ea 7451632 1814 855
14 Szo. Bódog Hilár pk. ea. Sinai vtk: ~ 7441633 1929 914

3. hét. 2. vas. vízkereszt után. Ján, 2, 1-11; Róm. 12, 6-16.

15 Vas. A 2, Lóránt A2. R. sz. Pál A30. Pál r. Mi 1743 163512045 935
16 Hétfő Gusztáv Marcell p. vt. Sz. Péter 1. . mt 743 16362159 952
17 Kedd Antal Antal ap. N. Antal ap. i! 742 16382315 1007
18 Szer. Piroska Piroska sz. vt. Cirill rI1. 7411639 -- 1024
19 Csüt. Sára • B. Margit Arzén fl 7411641 032 1043
20 Pént. ~áb., Seb Fáb. és Seb. Eutim ap. ~ 74011642 156 11 08
21 Szo. Agnes Ágnes sz. vt. Maxim hv. ~ 7391644 320 1139

4. hét. 3. vas. vízkereszt után. Máté 8, 1-14; Róm. 12, 17'-21.

22 Vas. A. 3. Artur A. 3. Vínce vt. A. 31. Anaszt.1 ~ 1738 1645 443 1225
23 Hétfő Zelma P. Raimund Kelemen vt. ~ 7 37 1647 556 1324
24 Kedd Tádé Timót pk Habilasz ~ 7 36 1648 654 1440
25 Szer. Pál fordul. Pál fordulása Naz. Gerg. ~ 735 1650 737 1603
26 Csüt. Vanda ) Polik. pk. vt. Simon fA 7341652 807 1728
27 Pént. Lothár Aranysz. J. t Krizoszt. er. til '13311653 830 1848
28 Szo. Károly Nagy Károly Efrém ~ 7321655 849 2004

5. hét 4. vas. vízkereszt után. Máté 8, 23-27; Róm. 13, 8-10.

291Vas. A. 4. Adél AA.Sz.sz.F er. A. 32. Ign. er. ~ 731 1656 904 2116
30 I Hétfő Mártonka Martina sz. vt. Nagy Vazul '# 730 1658 918 2227
31 Kedd Virgilia . Nol. sz. Péter Cirus és Ján. ~ 729 1700 934 2336

Izraelita naptár. . A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint.
Jan. 1 = Tebeth 3 5693 ) Első negyed 3-án 17 ó, 24 p. A hó elején enyhe, 11-18-a

7= 9 S. Vajgas @ Holdtölte ll-én 21 Ó. 36 p. 'között változó, 19-26-ig vi-
14= 16 S. Vajekhi. ([ l}tolsó negyed 19-én 7 ó. 15 p. haros, azután kemény fagy.
21= 23 S. Semoth ([ földtávolban 7-én 3 ó.28 = Sebat 1 S. Vaera O Ujhold 26-án O ó. 20 p. .

R. Kb. t-én' a nap hossza 8 ö, 32p., a hó végéi 1órával nő. földközelben 23-án 4 ó.g ([



Ha szeretet DiDcseD éDbeDDem, semmi vagyok. (1.Kor. 13, 2.)
Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi Já-
nos * 1"780. - 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. -
4. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1597. Kolbenheyer Mór t 1884. 6. Belgioioso
II kassai evangélikusoktói elvette a főtemplomot 1604; Zvonarich Imre s a csep-
regi vértanuk t 1621. - 7. A nikolsburgi béke ratifikálás a 1622; Győry Vilmos
* 1838. - 10. A görögnyelvű Újtestamentum első kiadása nyomatásának befejezése
151·1. - 13. Spener Fülöp, Jakab * 1635.- 14.. Átoklevél Luther ellen 1521; Gerok
Károly t 1890. - 19. A münsteri anabaptistálc leveretése 1536; Sárkány Sámuel
* 1823. - 20. Hans Sachs t 1576. - 21. Fliedner Tivadar * 1800. - 23. Honter
János + 1549. ~ 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly
császár t 814; Magyarországon a XII. Gergely állal javított naptár törvényesen
életbe lépett 1588. - 29. Luther Martonné sz. Bora Katalin" 1499; Zwingli Ulrik

hitvitája Zürichben 1523; Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok Károly • 1815.

Gazdasági tudnivalók
január hóra.

Otthon: A gabonát szorgalmasan
kell forgatni, a vetőmagvakat gondo-
san tisztogatni és előkészíteni a ve-
tésre.

A múlt évi számadásokat zárjuk le.
A gazdasági mérleget készítsük el a
folyó évre.

A tűz és betörés elleni, valamint
életbiztosítások megújftandók.
. A me.zőn: Megkezdjük a trágyaki-
hordást és terégetést. A mcsgye ár-
kokat javítsuk ki. A hiányos határ-
jeleket pótolj uk, Enyhébb idő esetén
a szántókról levezetjük a hólevet. A
vízlevezető barázdákat kíigazítjuk.

Az istállóban: Ügyelünk az állat-
állomány gondos takarmányozására
és mérsékelt jártatására. A pihenő
állomány takarmányozása kíssé csök-
kenthető. A csíkóknak, borjuknak,
malacoknak bővebben almozunk.

A gyümö!csösben: Hernyóztatunk,
trágyázunk és gondoskodunk oltó-
gallyakról, amelyeket tavaszig a pín-

. cében száraz homok közt tartunk.
A bafomfi udvarban: Az ólakat

fokozott mértékben kell tisztogatni,
mivel a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbal etetjük a
tyúkokat, hamarabb tojnak.

,1.



Nap Protestáns Róm. k_ath. I ÚJ' rlörörl I f\ j Nap j Hold
•••• Ii. ~elte I·nyugta ~elte I n.rugta

o. p ó. p. o. p, o. p.

Február
(28 nap)

Régente: Halak hava.

Télutó.

721 17 07 1142 406
719 1709 1232 503

,..717 1710 1333 551
716 1712 1444 629
715 1713 1557 . 658
713 1714 1714 721
712 1716 1830 741

11Szer'j Ignác I Ignác pk. vt.1 Trifón len 172711701 9511--
2 Csüt. Karolin ) ·Gy.-sz. B.-A. Jézus tal. S. I~726\17031009 045
31 Pént.1 Balázs I Balázs pk.vt. ti Simeon, A. ~ 1724170410321154
4 Szo. Ráhel K. András pk. Izidor írn 7 22 17 06 1002 3 02

6. bét. 5. vas. Vízkereszt után. Máté 13, 24-30; Kol. 3, 12-17.

5 Vas. A. 5. Ágota Ágota sz. vt, t A.. Triodium
6 Hétfő Dorottya Dorottya vt. Julian orv.
7 Kedd Tódor Romuald ap. ifj. Lukács
8 Szer. Aranka M. sz. János Zakariás
9 Csüt. Abigall Alex. Cir. Nicefor vt.

10 Pént. Elvira ('il! Skolaszt. sz. t Pál vt.·
11 Szo. B~rtold Mária 1. m. Teodóra

7. bét.

. I

Septuagesirna. Máté 20, 1'-16; Kor. 1. 9, 24-10, 5.

12 Vas. A. Lidia A.Hetvenedv. A. Hetv. v. ' ~ 1711 1718 1947 758
13 Hétfő Ella Ricci sz. K. Zoe ti 709 1719 2104 814
14 Kedd Bálint Bálint vt. Máro n 708 1721 2223 830
15 Szer. Fausztin Fausztin vt. Onezim . n. 706 1722 2344 849
16 Csüt. Juliánna Juliánna vt. Pamfil vt. ~ 705 1724 -- 913
17 Pént. Donát cr Don. pk. vt. t Marianna ~ 703 1726 108 941
18 Szo. Konrád Simon pk. vt. Leó pápa !31' 702 1727 230 1020

-
8. bét. Sexagesima. Luk. 8, 4-15; Kor. II. 11, 19-12, 9.

19 Vas. I}t.. Zsuzsánna A.Hatvanadv A. Húsh. v.
20 Hétfő Almos Aladár pk. Leó pk.
21 Kedd Eleonóra Eleonóra Eusztát
22 Szer. Gerzson Péter székf. . Eug, sz. vk,
23 Csüt. AIfréd Dam. sz. P. et. Polikárp
24 Pént. Mátyás ~ Mátyás ap. t János f. m,
25 Szo. Géza Géza vt. Taráz

700 1729 345 1113
659 1730 447 1222
657 1732 534 13 40
655 1733 608 1502
653 1735 632 1623
651 1736 652 1741
649 1738 709 1855

9. bét. Quinquagesima, Luk. 18, 31-43: Kor. r, 13, 1-13.

A hold fényváltozásai.

) Első negyed 2-án 14 ó. 16 p.
('il! Holdtölte 10-én 14 ó. 1 p.cr Utolsó negyed 17-én 15 ó. 8 p.
@ Ujhotd 24-én 13 ó. 44 p.
A hó elej én a nap hossza 9 ó. 34 p; a hó végéig

1 óra 25 perccel nó.

Izraelita naptár.

Febr. 4 = Seb. 8. S. Bo.
II = 15.S. Bes. {Iák.ű.]
18 = 22. S. Jithro
25 = 29. S. Mispatím
27 = Adar 1. Ros Khodes

Időjárás Herschel szerint:
Az egész hónapban enyhe
az idő, a derüs napokat
bak 24-e után váltja fel

esős hó.
cr földtávolban 3-án 22 ó.cr földközelben 18-án 12 ó.
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Valamit ember vet, azt aratja. (Gal. 6. 7.)

Egyháztörténeti emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor * 1580; Caraffa vér-
törvényszéke műkődésének megkezdése 1687.-- 2. I. Rákóczi György hadba-
indulása 1644 - Székács József * 1802; Löhe Vilmos t 1872. - 5. Spener Fülöp
Jakab t 1705 - 6. Kárnory Sámuel * 1830; Czékus István t 1890. - S. Az
1790-91-ik 26. t.-c. megállapítása a pozsonyi országgyűlésen. - 9. Kis János t 18,(6.
- 10. Szeberényi Ján. t 1856. - 11: A magyar gályarabokat Ruyter Mihály ki-
szabadította rabságukból 1676; Sárkány Sámuel t 1911. - 12. Schleiermacher
Frigyes i' !1834. - 13. Schwartz Keresztély t 1798' Huszár Dávid Pápán bevégzi
a heidelbergi káté első magyar kiadásának nyomatását 1558; Vitnyédi István
t 1670. -. ll, Gamauf Teofil t 1841. - 16. Melanchton Fülöp * 1497. - 18. Luther
Márton t 1546. - 21. Bocskay István erdélyi fejedelemmé választása 1605; Löhe
Vilmos * 1808 - 22. Bod Péter * 1712; Bornemissza Péter * 1535 Ct 1586); -
Reuchlin János" 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. - 24. A debreceni zsinat
Melius Juhász Péter elnöklete alatt 1579; Bahil Mátyás • 1706. - 27. A schmal-

kadeni szövetség megkötése 1531.

Otthon: A velőmagvak előkészítése. . --_..-- .

A magnak való tengeri válogatása,
morzsolása. A vetőmagvak csirázta-
tása. - Leltári tárgyak jókárba ho- .
zatala.

A mezőn: A trágyát kihordjuk és .
elteregetjük. Az olvadás okozta víz
levezetése. Ha az idő kedvez, a zab-
vetésnek előkészítjük .a földet. A .
vakondturásokat elegyengetjük.

.4.z istállóban: A vemhes állomány
gondozására különös gondot fordí-
tunk. Az igás állatokat jobban takar- .
mányozzuk.

A O!lümölcsösben: A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi, ki kell
üllelni. Némely gyümölcsmagvat
(diót, mandulát) igen jó ebben a hó- . .
napban elvetni. A metszést ideje-
korán el kell kezdeni, mielőtt a fában .
beáJlana a nedvkeringés. A dugvá-
nyok szedése, oltás, hetnyózás e hó-
napra vár. A fák környékét trágyázni .
kell.

Gazdasági tudnivalók
február hóra

l, szö/főben: A trágyát széftereget-
jűk, Ha ősszel nem végeztük el, a
metszést enyhe időben eszközöljük.

A kertben: Melegebb vidéken a
petrezselyem, zeller,. sárgarépa, spe-
nót, korai borsó már elvethető.

A méhesben: A, kasokat melegen
kell tartani. Az egerek irtandók.

•·••••·····•·•··••••••·•••••••••••••• •• 4· •• ·•

....... ·1.



Március
(31 nap)

Régente: Kos hava.

Tavaszelő.

Róm. k~th. 1· Új görög 1[ I ~elt~I~;ugta 1~elt~I~~ugta
o. p. o. p o. p. o. p

Nap Protestáns

1
Hamv. sz. tt 1Eudocia I~164211744\
Simplic p. tt 1Teodót ~ 640 1746

1
Kunigunda tt Kleón \~ \638117471

) Kázmér tt Gerazim ~ 6 36 1749

11Szer.
2 Csüt.3lPént.
4 Szo.

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér

8122338
834--
902 047
936 153

10. hét. Bőjt 1. vas. Máté 4,1-11; Kor. 2. 6, 1-10.

5 Vas. A 1. Adorján A. 1. Invocab. A. N.-b. 1. v. ~ 634 1750 1022 253
6 Hétfő Gottlieb Perp. F. vt. tt Amori 42 vt. ~ 632 1751 1118 343
7 Kedd Tamás Aqu.sz, T. tt Vazul és ts. ~ 631 1753 1224 426
8 Szer. Zoltán IsL J. Kán, tt Teofilakt ~ 629 175413 36 458
9 Csüt. Franciska Franciska tt Szeb. 40 vt. ~ 627 1756

1

1452 524
10 PénL Olimpia Ildikó 40 vértanú tt Kodrát ~ 625 17571608 545
11 Szo. Aladár Szilárd tt Szófron pk, ~ 623 17591726 603

Bőjt 2. vas. Máté 15., 21-28; Tessz. 1. 4, 1-7.11. hét.

12 Vas. A. 2. Gerg. @ A. 2. Remin. A. N.-b. 2. v. ~ 6211180011844 620
13 Hétfő Krisztián Szabin vt. tt Nicefor pk, tI. 6 19 1802 20 05 636
14 Kedd Matild Mathild tt Sándor tI. 61718032127 654
15 Szer. Nemz. ünn. Nemz. ünn.tt Nemz. ÜDn. 41IE 615 1805 2253 716
16 Csüt. Henriette Geréb pk, tt Szabinusz 41IE 613 1806 -- 743
17 Pént. Gertrud Patrik pk. tt Elek !ir 611 1808 0181819
18 Szo. Sánd., Ede [ Sándor pk. tt Cirill pk. !ir 609 1809 137 908

Bőjt 3. vas. Luk. ll, 14-·28; Efez. 5, 1-9.12. hét.

19 Vas. A. 3. József A. 3. Oculi J. A. N.-b. 3. v. ~ 607 181
20 Hétfő Hubert J., B. Cs. M. tt Szabb, vtk. ~ 604 181
21 Kedd Benedek Bened. ap. tt Jakab, az ifj. ~ 602 181
22 Szer. Oktávián Gen. Kat. tt Vazul vt. l;l 600 181
23 Csüt. Frumenc Viktorián tt Nikon tA 558

1
181

24 Pént. Gábor Gábor Iőa. tt Zakariás ~ 556181
25 Szo. Gy.-o. B.-A. ·Gy.-o. B.-A. Gy.-o. B.-A. ~ 554181

1 24311012
2 3331127
4 4101248
5 4371407
7\ 4581524
8 5151638
9 5301750

13. béL Bőjt 4. vas. .lán. 6. 1-15; Gal. 4, 21-31.

261 Vas. 1A. 4. Manó _1 A. 4. Laetáre A. N.-b. 4. v. ~ 552 1821 54511900
27 Hétfő Hajnalka . Dam. .Ián. tt Matrona vt. ~ 550 1822 6002010
28 Kedd Gedeon Kap. Ján. tt Hilarion ~ 548 1824 6172121
29 Szer. Cyrill Auguszta Cirill vt. ~ 546 1825 637 2230
30 Csüt. Izidor Kerény 1Klim. János ~ 544 1826 703 2338
31 Pént. Árpád Guidó apát Hipác ~ 542 1828 734 ---

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. Id6járás Herschel szerini :
12-ig hideg, szeles, 12-17-ig

Márc. 4 = Adar 6 S. Theruma ) Első negyed 4-én 11 ó. 23 p. hó és viharok, 18-25-ig
11= 13 S. Thezave @ Holdtölte 12-én 3 ó. 46 p. derült' hideg, 26-ika után
12= 14 Purim [ lJ~olsó negyed l~-án 22 ó. 5 p. viharok.13= 15 Susan Purim -18 = 20 S. K.Th.sza e UJ hold 26 an 4 o. 20 p. I [földtávolban 3-án 19 ó.
~~.~ Nizan2~ SR~s~jt::· P. Tavas% kezdete 21-én 2 Ó. ~3 p'.A hó. elsején a nap [földközelben 15-én 19 ó.

hossza II ó. 2 p.; a ho vége.s 1 0.44 p.-cel no. [földtávolban 31-én 14 Ó.
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Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent. (1. .Ián. 4. 7.)

Egyháztörténeti emlékeztető március hóra: 3. Bod Péter t 1769. - 5. A magyar
evang. lelkészek megidéztelése a pozsonyi rendkivüli törvényszék elé 1674. - 6.
Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522: Bodelschwingh Frigyes * 1831.
- 7. Abritt es külföldi bibliaterjesztő társulat megalapítása 1804. - 8. Hrabovszky
György"' 1762; A spanyol inkvizíció eltörlése 1820. - 9. Perlaky Dávid t 1802. -
10. Batizi András beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1542; Fabó András * 1810.
- 12. Gerhardt Pál * 1607. - 15. Karsay Sándor * 1814. - 17. Sibolti Demeter
t 1589; Geduly Lajos * 1815. - 18. Fabó András t 1874. - 19. Livingstone Dávid
* 1813. - 21. Bach Sebestyén * 1685. - 22. Abádi Benedek beiratkozott a witten-
bergi egyetemre 1543; Franeke Ágost Hermann * 1663; Pius pápa Bécsbe érkezett,
hogy Il. Józsefet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású rendeleteinek
visszavonására bírja 178~. - 24. Ruyter Mihály Adorján * 1607; Bél Mátyás
* 168,1 -- 28. Comenius Amos János"' 1592; A zsolnai zsinat megnyítása 1610. -
29. A schmalkaldeni szövetség megalakítása 1531. - 30. Mária Dorottya nádor-

asszony t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.

Gazdasági tudnivalók
március hóra.

Otthon: Az adóknak és a befejezett
vetés után a jégkár elleni biztosítás-
nak a befizetése.

A mezőn: A vetés folytatása. A fel-
fagyott őszlék száraz időben lehenge-
relendők.

A réten: A herések, lucernások, le-
gelők éles fogassal megboronálandók.

Az istállóban: Ha a csikók 10-14
naposak, már zaboltatjuk őket. A
kancát 3 héttel ellés után már mér-
sékelt igába foghatjuk. A borjuk tisz-
logatását és nyírását nem kell elha-
nyagolni, Az igás állományt a foko-
zott munka alatt jobban kell abra-
kolní.

A gyümölcsösben: A gyümölcsmag-
vakat el kell vetni. A biijtásokat, dug-
ványozásokat most foganatosítsuk. A
fák elültetése most biztosabb, mivel
a jalaj már átmelegedett. A bogyós
gyümölcsöket szaporítani kell.

A kertben: A spenót, kel, sárga-
meg vörösrépa, késői borsó, kalarábé,
fejessaláta, végül a koraí bab elve-
tendő. Amelegágyak szellőztetésétöl,
beárnyékolásától, perrnetezésétől meg
öntőzésétől függ a palánták fejlődése.
A spárgaágy gondosan porhanyí-
tandó, gondozandó. A szamócaágya-
kat megkapáljuk.

A szöllőben: A magas fekvésű
szöllőkben, ha az időjárás megengedi,
s a metszés az előbbi hónapban már
megtörtént, nyitni lehet.

A méliesben: A méhek szép időben
már megkezdik a kijárást. ügyeljünk,
hogyaméheknek mindig elegendő
táplálékuk legyen.



15. bét. Bőjt 6. v. Virágv. Máté 21. 1-9; Filipp, 2, 5-11; Nagypént.: .Ián.19, 16-30.Es. 53, 5-10

,

Aprilis
(30 nap)

Régente: Bika hava,
Tavaszhó.

Nap Protestáns 1 Róm. kath··1 Új görög 1([ 1~elt~I:~ugta1~el~Olln~ugta
o. p. o. p. o. p. o. p.

IH k--t-t+-IE-M----+-t -im-+-15";';"4':;';"0:---;'118--2:;';"9:---;'18-1:;';"5':-'-10";';"4"'-1
zo. uoó ugó p . .., ana

14. bét. Bőjjl5. vas. Feketevas. Ján. 8, 46-59; Zsid. 9, 11-15.

2 Vas. A. 'gAron A. 5. Judica A. N.-b. 5. V'I írn 538 1830 906 135
3 Hétfő Keresztély :) Rikárd pk. tt Nikéta ~ 536 1832 1007 221
4 Kedd Izidor Izidor pk. tt György SUIE 534 1833 1115 256
5 Szer. Vince F. sz.Vince tt I Diodor ~ 532 1834 1228 325
6 Csüt. Coeles~tin Coeleszt. p. tt IEutik ~ 530

1

1836

1

13 43

1

3 41
7 Pént. Hermann Fáid, Szűz tt Kallióp vt. il 52818371459 405
8 Szo. Lidia Dénes pk. tt Herodion il 52618381617 423

9 Vas. A. 6. Erhardt A. 6. Palm ar. A. N.-b. 6. v. ti 5241184°117381440
10 Hétfő Zsolt ~ Ezekiel tt Terenc ~ 5 23 18 41 19 01 4 58
11 Kedd Leó L Leó p. tt Antipa ~ 5 21 18 42 20 28 5 18
12 Szer, Gyula Gyula p. tt Vazul pk. qfiE 519 1844 2156 543
13 Csüt. Ida Nagyosüt. tt Márton p. qfiE 517 1845 2321 617
14 Pént. Naglpéntek Nagypént. tt Nagypéntek Mr 515 1847 -- 703
15 Szo. Ata a . Nagysz, tt Kreszcenc Mr 513 1848 034 803

o16. bet. Húsvétvas. Márk 16, 1-7; Kor. I.5,6-8.2. nap: Luk. 24,13-'-36; Ap. csel. 10,34-41.

16 Vas. A. Húsvétv. A. Húsv. v. A. Húsvétv. ~ 511 185011301916
17 Hétfő Húsv. hétfő{[ *Húsvéthétfö Húsvéthétfő ~ 509 1851 2 12 1036
18 Kedd lIma Apollonius vt, Húsvétkedd lG 507 1852 2411156
19 Szer, Kocsárd Emma Pal. János lG 505 1854 303 1313
20 Csűt. Tivadar Tivadar hv. Teodór hv.

1:
503

1
1855 322 1427

21 Pént. Anzelm Anzelm pk. t Január 5011857 337 1?38
22 Szo. Szetér Szótér, Kaj. Syc. Teodór 5001958 352 1648.17. bét. 1. vas. húsvét u, Fehérvas. Ján. 20, 19-31; .Ián. I. 5, 4-10.

23 Vas. A. 1. Béla A. 1. Quasim. A. 1. György rg 458119 001 407 1757
24 Hétfő György • György vt. Szaba vt, m' 4561901 '423 1907
25. Kedd Márk Márk ev. Márk ev. ~ 4551903 442 2017
26 Szer. Ervin Kilit, Marcell. Vazul pk. ~ 453 1904 506 2125
27 Csüt. Arisztid Kan. Péter et. Simeon J. r. im 451 1905 534

1

2230
28 Pént. Valéria Ker. Pál hv. t 9 vértanú im 450 1907 6122327
29 Szo. Albertina Péter vértanu Szezipater im 448 1908 659--

o -r. 18. bet. 2. vas. husvet u. Jan. X, 11-16; Pet. I. 2, 21-25.~--~--~--~---
30 1Vas. 1A. 2. Kat~lil!., 1A. 2. Miseric. 1A. 2. Jakab a.1~ 1446119101 7571 016

Izraelita naptár.
Ápr, 1 =Níz. 5 S. Vajikra

8= 12 S. Zav
II = 15 Passzah 1. n.
12 = 16 Passzah 2. n.
15 = 19 Sabb.
17 = 21 Passz ah 7. n.
18 = 22 Passz ah 8. n,
22 = 26 S. Semini I.P.
27 = Ijar 1 Ros Khodea
29 ,.; 3 S. Thasz. M. 2. P

A hold fényváltozásai.
]) Első negyed 3·án 6 Ó. 56 p.
~ Holdtölte 10-én 14 ó. 38 p.
{[ lJtolsó negyed 17-én 5 ó. 17 p.e Ujhold 24-én 19 ó, 38 p.
Elsején a nap hossza !2 Ó. 49 p.j a hö végéig

1 Ó. 35 perccel nö.

Idöjárás Herschel szerini :
A hó elején tovább tarta-
nak a viharok, 10-én jobbra
fordul. 16-ig enyhe, kelle-
mes napok, 17- 24~ig sok

l
eső, a hó vége szeles, esős.
{[ földközelben 12-én 12 ó.
{[ földtávolban 28-án 5 Ó.



II
Egy értelemmel és egyakarattal legyetek.' (Filip 2. 2.)

Egyháztörténeti emlékeztető április hóra: 2. Nagy Károly császár * 742; - Bodel-
schwingh t 1910. - 3. A rózsahegyi ev. zsinat megnyílása 1707 (ápr. 10-ig 'tartott).
- 6. Dürer Alberl t 1528. - 7. Wich ern János Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. IV. Henrik francia király nantesi ediktumával a hugenották
(francia protestánsok) vallásszabadságál biztosította 1598; Ráth Mátyás * 1479. -
14. Győry Vilmos t 1885; Gusíav Adolf bevonul Augsburgba 1632. - 16. Apaffy
Mihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott a második protestáns nyomdát alapítja, az
elsőre 1672-ben adott engedélyt. - 17. Luther megjelenése a wormsi birodalmi
gyűlés előtt 521. - 18. Luther világtörténeti jelentőségű felelete a wormsi biro-
dalmi gyűlésen 1521; 1. Rákóczi Györgyné Lorántffy Zsuzsanna t 1660. - 19. Az
evang. rendek protestálnak a speyeri birodalmi gyűlés határozata ellen 1529;
Melanchíon Fülöp t 1560; Bugenhagen János t 1558; Nagy István ev. super-
intendens t 1812. - 20. Bocskay Istvánt Magyarország fejedelmévé választják a
szerenesi országgyűlésen 1605. - 21. Butten Ulrik * 1488; Wichern János Henrik
* 1808. - 22. A konslanzi zsinat befejezése 1418. - 27. Gyurátz Ferenc * 1841.

28. Az első magyarországi diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895. ,

Gazdasági tudnivalók
április hóra.

Otthon: A burgonyát vetésre előkészit- .
jük. A lucemát. vörösherét és kendermagot
vetésre készlelben tartjuk. A magtári····················· .
készleteket forgattatjuk.

,A mezőn: Bevégezzük a vetést, El- __ .
rakjuk a burgonyát s a répát, kellő
időben pedig a tengerit, babot és
csalamádét.

Az istállóban: A növendék marhák
fejlődésére különös gondot Jordít-L, ·.··..·.· .
sunk. Az igás állatokat jól takanná-
nyozzuk. A növendékállatok. ha
elég erősek, legelőre bocsáthatók. A
zöld takarmányra fokozatosan kell .
átmenni. Legelőrehajtás előtt száraz

....................... _.~ .
takarmányt kell adagolni. A februári
malacoknak eI.választására gondot .
fordítsunk.

A g!Jümö[csösben: Az oltás és ne-
mesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket elpusztítjuk. Virág-
zás előtt permetezés.

A zöldséges kertben: A termelésre ·
kiteleIt zöldségeket gondos válogatás
után kiül tetjük. A nyári zöldséget rit- .
kítsuk. Elvetjük a babot és a máso-
dik borsót. Hagyma-, spenót-, retek-, .. .
répaíélék elültelése, illetve vetése be-
íejezendö. A hiányos kornló- és
spárga-táblákat most pótoljuk ki.
Meleg időben amelegágyak ablakait ·_ · .
kinyitjuk. Az uborkát, dinnyét, s a
melegágyakat éjjelenként befedjük. ...
A salátát, káposztát, paradicsomot
kiűl tetjűk.

A szölll5ben: Karózás, kötözés. A
szölIővesszőt még most is ki lehet
ültetni.



'Május
(31 nap)

Rége':lte: Ikrek hava.

Tav~szutÓ.

Nap Protestáns Róm. kath.

ap.1Jeremiás ~ 445 1911 901 055
pk. N. Atanáz ~ 443 1913 1011 1'25
f o. Teodoz ~ 442 1914 1124 148
vL Pelágia sz. ~ 440 1915 1237 208. 5 2

1 Hétfői Fülöp 1Fülöp, Jak
2 Kedd Zsigmond ) Athanáz
3 Szer. Irma Szt, Józse
4 Csüt. Flórián Mo., Flór.
51 Pént. Gotthard V. Pius p. t Iréne vt. ~ 4391917 13 2 2 6
6 Szo. Frida János ap. ev. Jób 1 ~ 143711918115091 243
19. hét. 3. vas. husvét után. Ján. 16, 16-22; Pét. 1. 2, ll-20.

7 Vas. A. 3. Napo!. A. 3. ,;Jubilate A. 3. Sz. k. m. n 436 191911629 259
8 Hétfő Gizella Mih. főa. megj. N. Arzén ti 434 19211754 318
9 Kedd Gergely ® Naz. sz. Gerg. lzaiás pr. ~ 432 19221923 341

10 Szer. Armin Antonin pk. Zelot, Sim. ~ 431 1923 2053 410
11 Csüt. Mamertus Mamert pk. Móc vt. ~ 429

1

1925 2214 452
12 Pént. Pongrác Pongrác vt. Germán ~ 4281926 2320 548
13 Szo. Szervác Bell. Robert Glicéria vt. ~ 4271927 659

20. hét. 4. vas. husvét után. .Ián. 16, 5-14; 'Jak. 1, 16-21.

14 Vas. A. 4. Bonifác A. 4. Cantate A. 4.lzidor vt. ea 425 1928[ 009 820
15 Hétfő Zsófia De la Salle J. Akill ~ 424 1929 043 943
16 Kedd Mózes cr Nep. sz. János Teodór ~ 423 1931 108 1103
17 Szer. Paskál Paskál hv. Andronik ~ 422 1932 128 1219
18 Csüt. Erik. Venanc vt. Péter, Dén. 1;420 1933 144

1

13 30
19 Pént. Ivó Coelesztín p. t Patrik és t. 419 1934 1591440
20 Szo. Bernát Bernardin Talalé 418 1935 2141548

21. hét.· 5. vas. husvét után. Ján. 16, 23-30; Jak. 1. 22-27.

21 Vas. A. 5, Konst. A. 5. Rogate 1A. 5. Konst. G'F 41711936 23011658
22 Hétfő Julia .1uli. ~Z. v.}:> t B~ziliszk ~ 4161937 2481807
23 Kedd Dezső Dezso pk, ':;:;-Mthaly pk. ~ 4151939 3101915
24 Szer. Eszter • Ker. segít. ~" Sim. styl, ~ 414 1940 337 2021
25 Csüt. Áldozócsüt. Áldozócsüt. Jéz. menny. ~ 413 1941

1

412 2121
26 Pént. Fülöp Nérei Fülöp t Kárpusz ~ 412 1942 456 2212
27 Szo. Béda Beda et. Hellád ~ 411 1943 550 2254

22. hét. 6. vas. husvét után. Ján. 15, 26-16. 4; Pét, 1. 4. 7-11.

28Ivas'IA. 6. Emil 1A. 6. Exaudi 1A. 6. Nícét ~ 410 1944 65312326
29 Hétfő Maxim Pazzi Magd. Teodózia -ss 410 1945 800

1

2350
301 Keddi Nándor 1A.Jank.,sz. J'I Izác ap. ~ 409 1946 911--
31 Szer. Petronella Angela sz. Herma vt. ~ 408 1947 1023 012

Izraelita naptár. A hold fényváltoúsai. Időjárás Herschel szerint:
Máj. 6 = Ijar 10 S.AkhariM,3.P. ) Első negyed 2'-án 23 ó. 39 p. Első fele nagyon szép, 16-a

13 = 17 S. Emor 4.. P. ® Holdtölte 9-én 23 ó. 4 p. után esős. hirtelen záp0-20= 24 S. Behar B. 5.P.
26 = Sziv. 1 Ros Kb. cr Utolsó negyed 16-án 13 ó. 50 p. rokkal.
27 = 2 S.Bamidbar6.P. • Ujhold 24-én 11 ó. 7 p. cr földközelben 10-én 19 ó.31 = 6 Sabuotb 1. n, I-én a nap bossza 14 Ó. 26 p.; a h6 végéig 1 6.

13 perccel nö, cr földtávolban 25-én 12 ó.
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Áldjad éa lelkem az Urat, és el ~e feledkezzél semmi jótéteméayéröl. (Zsolt. 103,2.)
Egyháztörténeti emlékeztető május hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505);
Nagy István ev. superintendens * 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaházi János
t 1686; Gyurátz Ferenc t 1925. -4. Luther Wartburgba vitele 1521; Livingstone
Dávid t 1873. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; IHésházy István t 1609. - 7. Sickingen
Ferenc t 1523. Budai Ezsaiás * 1766; A Prot. Orsz. Arvaház alapítása 1859. .:
9. Zinzendorf Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv * 1496. - A herrnhuti
testvérfelekezet mint független önálló keresztyén közösség megalapítása 1727; Wim-
mer Gottlieb Agost t 1863. - 15. Münzer Tamás lázadó parasztjainak leveretése
1525. Nagygeresdi egyezség 1833. A prot. egyházak szervezése ügyében kiadott
császári pátens visszavonása 1860. - 19. Alkuin t 804. - Az első német isten-
tisztelet Wittenbergben 1525. - 20. Tilly feldúlta Magdeburgot ·1631. - 21. Fry .
Erzsébet * 1780. - 23. Savonarola elégettetése 1498. A harmincéves háború kez-
dete. Martinitz és Slavata helytartókat és Fabricius titkárt il vár ablakából ki-
dobták 1618. - 24. Dürer Albert * 1471. - 25. A birodalmi átok kímondása Luther
ellen Wormsban 1521; Baltik Frigyes t 1919. - 26. Zinzendorf Lajos gróf * 1700.

- 27. Dante * 1265. Kálvin János t 1564. - 30. Prágai Jeromos t 1416.

Gazdasági tudnivalók
. május hóra.

Otthon: A magtárakat, hombárokat
szellőztetjük. A csűr és szérüskert a
behordásra előkészítendő, mivel ké-
sőbb erre idő nem marad.

A mezőn: Vetések gyomirtását foly-
tatjuk, a répaíélék, len, kender, cirok
vetését és utánvetését befejezzük.
Elökészítjük a köles- és muhar-táblá-
kat. A takarmány és rozs etetését
megkezdjük. Vörös here, baltacin, lu-
cerna, zöld takarmány, esetleg a széna
kasza alá kerül.

Istállóban: A zöld takarmány ada-
golására való fokozatos átmenetet
befejezzük. A korai csikókat elvá-
lasztjuk és igen jól zaboljuk. A be-
.fogásra érett csikókat éstinókat jár-
tatjuk, fokozatosan befogjuk, hogy
hordás kor használhassuk. A birkákat
fürösztjük, nyfrjuk, a gyapjukat gon-
dosan osztályozzuk. .

A gyümölcsösben: A fákról a vad-
sarjakat el kell távolítani. A hó má-
sodik felében kezdjük a szemzést. A
hernyózás, pajzs- és levéltetű irtásra
gondot fordítunk. Virágzás előtt per-
metezés.

A zöldséges kertben: A vetőmag-
termelésre szánt uborka, dinnye, sa-
láta, retek elvetését befejezzük. Az
uborka, dinnye,' tök szabad földbe
kerül. A mele~ágyba vetett dinnye,
uborka indáí ~-3 levéllel a termés
felé kiirtandó (herélés). Nagyobb
dinnye, uborka alá üveget vagy cse-
repet teszünk.

A szöllőben: Az első virágzás előtt
meg kell történni az első kapálásnak.
Kapáláskor a földet jól felforgat juk.
A dudvákaí ki kell gyomlálni. Per-
metezés.

A tnéhesbeti: A méhek ebben a hó-
napban rajzani kezdenek. A raj okra
vigyázni kell és befogni. A kasokat a
pókhálóktói tisztogatni kell.

I

. .-----------------------------------------------------------------------------



B

Június
(30 nap)

Régente: Rák hava.

Nyárelő.

Nap 1. Protestáns Róm. kath. Új görög I ct I kelt~la!UgtaI kelt~f~~ugt;
o. p. o. p Ó. p. Ó. p.

11Csüt. Pamfilius ) Pamfil vt. 1Jusztin ~ 4071948\11 341 030
2\ Pént. Anna. Eraz.ésBl.vt.tl Nicefor ili 407 1949 13 47 047
3 Szo. Klotild Klotild tt Paula sz. n. 406 1950114041 1 02
23. hét. Pűnk. vas. .Ián. 14,23-31. Ap. csel, 2, 1-13. 2. nap: .Ián. 3, 16-21; Ap. cs. 10,42-48.

4 Vas. A. Pűnk.>v. A. Pünk.
5 Hétfő Pünkösdh. *Pünkös
6 Kedd Norbert Norbert
7 Szer. Róbert Rób. hv.
8 Csüt. Medárd ® Medárd
9 Pént. Félix Prim.Fe

10 Szo, Margit Marg.ki

A. Pünk-.v. n. 406 1950 1524 120
Pünkösdh. n. 405 1951 1649 140

k. Thekla ~ 405 1952 1818 206
. tt Teodót pk. ~ 404 1953 1952 . 240
k. Teodor er .. y,. 404 1954 2100 328
Ltt Cirill, Atan. Ml' 403 1955 2158 434
n tt Antonina ea 403 1955 2239 554

-v
dh
p
K
p

l.v
r.-

Szentháromság vasáruapja. Ján. 3, 1-15; Róm. 11, 33 -36."

M
fr

24. hét.

11 Vas. A. Szenthár. A1.Szenth. AL
12 Hétfő Klaudius Fak. sz. J. hv. Onu
13 Kedd Tóbiás Pád. sz. Antal Aqu
14 Szer. Vazul N. sz. Vazul Met
15 Csüt. Vid ct Urnapja Ám
16 Pént. Jusztin Reg. sz. Fer. t Tiko
17 Szo. Laura Rainer hv. Sza

il
ód
os
n

be
25. hét. Szentháromság u. 1. vas. Lak. 16,19-31 ; Jan.: 1. 4, 16-21.

18 Vas. A. L Arnold A 2. Efrém
19 Hétfő Gyárfás Gyár. és P
20 Kedd Ráfael Szilvér p.
21 Szer, Alajos Gonz. Ala
22 Csűt. Paulina Paulin pk.
23 Pént. Zoltán • Jézus sz. S
24 Szo. Iván Ker.sz.Jén

26. hét. Szentháromság u. 2. vas. Luk, 16, 16-24: Ján. 1. 3, 13-18.

25IVas·IA2.Vilmos A3.Vilinoshv. A3.Febr6n. ~ 404200115522156
26 Hétfő János és Pál . .Ián. és Pál vt. Dávid. rem. ~ 4042001 7022218
27 Kedd László László kir. Sámson ~ 4052001 8132236
28 Szer, Arszlán Ireneus Cir., Ján. er. fi 4052001 9242252
'29 Csüt. Péter és Pál ISz. Pét. és Pál Péter és Pál M! 4052001 10352307
30 Pént. Pál Pál emlék. t 12 apostol ~ 40612001 114812324

indsz. ~ 403 1956 2309 720
ius tA 403 1956 2331 844
ma ~ 402 1957 2350 1003

~ 402 1957 -- 1119
z pr. ~ 402 1958 006 1231
pk. fR' 402 1958 020 1340

1 fR' 402 1959 037 1449

e a. A 2. Leone ~ 402 1959 054 1558
r.vt. Judás ap. ~ 402 2000 1.14 1707
vt. Metód ~ 402 2000 140 1813
[os Julián vt. tft 402 2000 211 1914
Ak. Özséb pk. t1t 403 2001 253 2009
z·t Agrippina -ss 423 2001 345 2054
.sz. Ivan szül. ~ 404 2001 445 2129

A hold fényváltozásai.
]J Első negyed 1-én 12 ó. 53 p.

Jún. 1 = Szivan 7 Sab 2. n. ® Holdtölte 8-án 6 Ó. 5. p.
3 = 9 S. Nasa. 1 cr. Utolsó negyed 15-én ° Ó. 26 p.

10 = 16 S. Beh.2.P. ft U"h ld 23' 2' 22
17.= 23S.Sel.3.P. W. J o -an· o. p.
24 = 30 S.Kor.4 P. Nyarkezdet 21-én 22 Ó. 12 p.
25 = Thamusz 1 Ros. Kh , Elsején" nap hossza 15 6 41 p.; 21-ig 17 p. nö ;

a hó végéig 3 perccel fogy.

Idójárás Herschel szerint:
A hó elején az esőzések
tovább tartanak, 8-IS-ig
esö és szél, 15-én kelle-
mesre változik, 23-a után

megint esős és hűvös.
ct földközelben 8-án 4. ó
ct földtávolban 21-én 15 Ó,

Izraelita naptár.
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EgyMzlörténeli emlékeztető június hóra: 1. A vallásszabadság kihirdetése a tordai
országgyűlésen 1557; Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562.
Csepregi kollo kv ium - 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 2. Bonifacius t 755.
- 6. Horváth Mihály kultuszminiszter 1849-ben a haza veszélyes állapotára való
tekintettel erre a napra (szerda) minden vallásfelekezettől megtartandó országos
bőjtöt rendelt. - 7. Wasa Gusztáv királlyá választatása 1523; Gerhardt Pál t 1676.
- 8. I. Rákóczi György * 1593, Franeke Agost Herman t 1727. - 10. Apáczai
Cseri János * 1625. - 12. Szemerei Matkovich Pál * 1743. - 13. Luther Márton
és Bora Katalin házassága 1525. - 14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte Erdősi
János nyelvtanának nyomtatását 1539. - 15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok
alá veti 1520; Szász Károly * 1829. - 17. A cseh morva testvérek letelepítése Zin-
zendorf Lajos berthelsdorfi birtokán (Herrnhut) 1722. - 18. Münzer Tamás ki-
végeztetése 1525. - 19. A niceai zsinat megnyitása 325. - 23. A bécsi béke meg-
kötése 1606. - 24. Bugenhagen János * 1485. Gusztáv Adolf seregével megjelent
Pomerániában 1630. - 25. Az ágostai hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi
gyűlésen 1530. A Concordia-könyv kiadása 1580. -- ~;7.A lipcsei vita kezdete 1519.
29. Pál apostol lefejeztetése Rómában Nero alatt 64. A hagyomány szerint ugyan e

napon feszítették meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 30. Reuchlin János t 1522.

15
Boldog, aki megtartja a törvényt és igazán cselekszik minden időben. (Zsolt.106,3.)

[)

)

1
~
)

l
1.
I

Gazdasági tudnivalók
június hóra.

A mezőn: Répa, tengeri és burgo-
nyák második kapálását szorgalmaz-
zuk. A burgonyabokrokat, mihelyt
annyira növekedtek, feltöltjük. A vi~
rágzó lucernát, vörösherét kaszálj uk.
A betakarított zabos bükkönynek
tarlójáha kölest vetünk. A repce és
gabonafélék aratása a hó vége felé
megkezdődik. A buza aratását ide-

• jébe kell megkezdeni, nehogy a szem
kiperegjen. A rétekről betakarít juk
a széná t. Az ugart felszántj uk, miután
megtrágyáztuk.

A baromfi udvarban: Most történik
a növendékbaromfi első osztályozása.
A tenyészbaromfinak osztályozotta-
kat gyürüvel látjuk el. Második osz-
tályozás októberben, végleges osztá-
lyozás decemberben.

ri gyiimölcsösben: A cseresznyétől
és meggytől a madarakat távoltart-
juk. A férges, lehullott almát, körtél
és szilvál a fák alól sertések számára
fölszedjük. Allandó szárazság idején
a fáknak tövét jól megöntözzük, por-
hanyón tartjuk, a gaztól állandóan
tisztogat juk. Virágzás után perme-
tezés.

A kertben: Kíúltetjük a téli fejes-
káposztapalántákat. A. gyógy- és
fűszernövényeket érés idejében szed-
jük, és árnyékban szárítva, gondosan
osztályozzuk.

A szöllőben: E hónapban legelső
teendő az .úgynevezett törés, kacso-
zás, yagyis letördelese a fölösleg~,s
vesszőknek, ami a legnagyobb elo-
vigyázattai történjék. Azután jön a
szöllövesszöknek akarókhoz kötö-
zése. Második permetezés.

A méhesben: A méhes tisztántartá-
sára nagy gondunk legyen. Tartsuk
szem előtt az előbbi utasításokat.



11 JúliusI! (31 nap) .

J '

1 Régente: Oroszlán hava.

Nyárhó.

Nap Protestáns Róm. k~th. 1 Új görög 1 [ 1 ke1t~la!Ugtal kelt~I~~ugta
ó. p. ó. p. ó. p, ö, p.

11Szo. ITibold 1.Iéz.Iegsz. V. ti Kozma és D. 1n 1406120011130412343
27. hét. Szenth. U. 3. vas Luk. 15. 1-10; olv. Pél. 1. 5. 6-11.

2 Vas. A. 3. Ottokár A4.Sarl.B. A. A. 4. R-A. m'l n14 7 2000 1424 --
3 Hétfő Kornél M. sz. pápa e. Anatól 'í1iE4 8 2000 1549 004
4 Kedd Ulrik Ulrik pk. Kr. András 'í1iE4 8 1959 1715 034
5 Szer. Enese Zak. sz. Antal Anatáz ~ 4 9 1959 1835 114
6 Csüt. Esaiás @ lzaiás próf. Lucia ~ 4101959 1942 209
7 Pént. Cirill, Met. Cirill, Met. Ciriaca ~ 41011958 2031 324
8 Szo. Teréz Erzsébet k.-né N. Prok. vt. ~ 4111958 2106 447.28. het . Szenth, U. 4. vas. Luk. 6. 36-42; Rom. 8. 18-23.

9 Vas. A. 4. Lukréc. A.5.Veron.sz. A. 5. Pankrác ~ 412 195712133 614
10 Hétfő Amália Amália Leonc és t. tA 412 19572153 739
11 Kedd Lili L Pius p. vt. Eufémia ~ 413 19562210 900
12 Szer. Izabella Gualb. .Ián. Proklusz ~ 414 1955 2226 1014
13 Csüt. Jenő Anaklét p. vt. Gábor Ma. 'il' 1415 1955 2242( 27
14 Pént. Eörs [ 1Bonavent. pk. József pk. cjif 416 1954 22581237
15 Szo, Henrik Henrik cs. t Quirik és J. CRI' 417 1953 23181347

29. hét. Szenth u 5. vas Luk 5 1-11; Pét 1 3 8-15. . ,
16 Vas. A. 5. Valter A.6.Kar.B.-A. A. 6. Atenog. 1P1t14181952 234211457
17 Hétfő Elek Elek hv. Margarita ~ 419 1951 --1604
18 Kedd Frigyes Kamill hv. Emilián vt. írn 420 1950 0121709
19 Szer. Emilia P. sz. Vince Makrina írn 421 1949 050 1805
20 Csüt. Illés Jeromos hv. Illés

1: 422 1949

1
138 1852

21 Pént. Dániel Q Praxedes sz,'] ·Sim., J. rem. 423 1948 236 1929
22 Szo. Mária Magd. Mária Magd. Már. Magd. 424 1947 342 2001

30. hét. Szenth. u. 6. vas. Máté 5. 20-26; Róm. 6. 3-11.

23 Vas. A.6. Lenke A.7.Apoll.pk. A. 7. Ezekiel ~ 42611945 45212024
24 Hétfő Krisztina B.King,Krisz. Rom. ésDáv. ~ 4271944 6032042
25 Kedd Jakab .Iakab aps. Eufrazia ~ 4281943 7152059
26 Szer. Anna Anna assz. Herrnolaus ~ 429 1942 827 2116
27 Csüt. Olga Pantaleon vt. Pantelemon ~ 430 19'41 938 2131
28 Pént. Ince Ince p. t Nikánor n 431 1940 1052 2148
29 Szo. Márta Márta sz. Teodota n 433 1938 1209 2007

31. hét. Szenth. u. 7. vas. Márk. 8. 1-9; Róm. 6. 19-23.

301 Vas. 1A. 7. Judit lA. 8. Judit vt.1 A. 8. .Ián. kat.I 'í1iE14.34119371133112233
31 Hétfő Oszkár ) 1Loy. sz. Ig. hv. Eudocim ~ 435193614542306

. A hold fényváltozásai. IdőjárásHerschelszerini:
@ Holdtölte 7-én 12 ó. 51 p. Eleje kellemes, meleg. 7-töl
[ Utolsó negyed 14-én 13 Ó. 24 p. 13-ignagyon esős, 14-22-ig
O Újhold 22-~n 17 ó. 3 p. változó. 23-29-ig derült
) Első negyed 30-án 5 ó. 44 p. meleg, 30-31. eső.
l-én a nap hossza 15 ó. 55 p.; a hó végéig 54 [földközelben. 6-án 13 ó.

perccel fogy. • (f. földtávolban 19-én 1. ó

Izraelita naptár.
Júl. 1 = Tham, 7 S. Khuk. 5. P.

8 = 14 S. Balak 6. P.
15 = 21 S. Pínkh. 1. P
22 = 28 S. Matoth2.P.
24 = Ab. 1 Ros Khodes
29 =' 6 S. Debarim 2. P,
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Mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek. [Kol. 3, 17.)

Egyháztörténet! emlékeztető július hóra: 1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben
tűzhalált szenvedtek 1523, amit Luther elégiában énekelt meg; Bárány György
i' 1757 (* 1681). - 4. Gellert Keresztély" 1715; Vallásvita Lipcsében Luther és Eck
között 1519. - 6. 1. Leo római püspök Attila előtt 452; Husz János * 1369 és
t 1415. - 9. Id. ÁCs Mihály * 1631. - 10. Kalvin János •. 1509; anémet
kath. Liga megalakulása 1609. - 11. Móric szász választófejedelem t 1553;
II. Rudolf kiadja a cseh protestánsok részére a felséglevelet 1609. - 12. Rotterdami
Erasmus i' 1536; a hallei egyetem megnyílása 1694. - 14. Budai Ezsaiás t 1841;
Bauhefer János t 1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099.
16. A páp a követei leteszik a kiátkozási bullát a konstantinápolyi Sophia templom
oltárára 1054. (Keleti egyh. szakadás.) - 17. Kolbenheyer Mór * 1810; Luther
kolostorba lép 1505. - 18. Bouillon Gottfried t 1100; a pozsonyi ev. templomok
és iskolák elvétele Kolonics által 1672; Perlaky Dávid " 1754; a vatikáni zsinaton
a pápa csalatkozhatatlanságáról megállapított dogma kihird. 1870. - 20. A Károli
Gáspár által lefordított Biblia kinyornatásának befejezése Vizsolyban 1590.
21. XIV. Kelemen pápa megszünteti a jezsuita rendet 1773; a Teleki Józsefné Róth
Johanna-féle ősztöndíj-alapítvány létesítése 1812. - 23. Bouillon Gottfriednek
királlyá választása 1099; a baseli zsinat kezdete 1431; a nürnbergi vallásbéke 1532.
- 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Frigyes " 1834. - 26. A, porosz egyházi únió
megkötése 1817. - 28.· Bach János Sebestyén t 1750; Baksay Sándor * 1832. -
29. Kálvin tanainak elfogadása Genfben 1537; Székács József t 1876. - 30. A'
husziták Ziska vezérlete alatt a prágai városháza ablakából a polgármestert és a

tanácsosokat kidobják 1419. - 31. A passaui vallásbéke 1552,

Otthon: A magtárak, hombárok ké-
szen állanak a termés befogadására. . .
A széríí.skertben az asztagok helvét
előkészítjük. •

A mezőn: Kezdetét veszi az aratás.
A behordás után azonnal forgatunk. ----------------.--.--------------------..---- .
A repce föld tökéletesen előkészítendő.
Ha szükséges,· a tarlószántásba még
póttakarmányt vetünk. A káposztát
és dohányt kapálni kell.

A gyümölr;:sösben: A fák tövét tisz-
tán és porhanyósan tartjuk. Azalma-
aszalást megkezdjük. Az oltványole
hajlószeméből nőtt hajtásokat kötöz-
zük. E hóban eszközöljük a ribizke
és pöszméte (egres) buj tását. A ma-
gastörzsüek idomítására gondot kell -- .
fordítani. A vadhajtásokat el kell tá-
volítani.

A kertben: Kiszedjük a hagymát.
Helyébe téli retket vagy téli salátát
lehet vetni. A káposztát hernyózni
kell. A zöldséget kapálni, gyomlálni,
s ahol szükséges, ritkítani kell. Az
érett virág és zöldség magját gyűjt-
jük. A kitakarított salátaágyakba té-
lire való ugorka stb. ültethető.

A szöllőben: E hónapban történik
a második kapálás, amit a második
kötözés követ. A megtágult karokat
újra le kell verni.

Gazdasági tudnivalók
július hóra.

•



Augusztus
(31 nap)

Régente: Szűz hava.

Nyáruló.

Nap Protestáns 1 Róm. kath. 1 Új görög
1([ 1k.lt~ ~~ugta 1~elt~I~~ugta

opópopop

1 Kedd Vas. Péter Vasas sz. Pét.1 Makkab. Air 436 193411615 2354
2 Szer. Lehel, G. Lig. sz. Alfonz István vt. er. Air 438 19321726
3 Csüt. Hermina -István 1. vt. Izác, Fauszt ~ 439 1931 1823 058
4 Pént., Domonkos Domonkos h. t Ef. 7 gyer. I~ 441 1929 1903 217
5 Szo. Oszvald @ Hav. B.-A. Fáblusz vt. 442 1928 1932 343
32. hét. Szenthár. u 8. vas Máté VII 15-23' Róm 8 12--17, ,
6 Vas. A. 8. Berta A. 9. Úr szinv. A. 9. Úr színv. til 443 1927 1955 510
7 Hétfő Ipolya Kajetán hv. Pulkeria ~ 445 1925 2013 632
8 Kedd László Cirjék vt. Emilián ~ 446 1924 2050 751
9 Szer. Emöd Vianney Ján. Konstantin ~ 447 1922 2046 907

10 Csüt. Lőrinc Lőrinc vt. Lőrinc vt. (ji/' 449 1921 2103 1019
11 Pént. Tibor Zsuzsanna v.t Euplusz d. (ji/' 450 1919 2121 11 31
12 Szo. Klára Kíara sz. Anicét és F. (ji/' 451 1917 2144 1243

33 hét. Szenthár u 9 vas Luk XVI 1-9' Kor 1 10 6-13, , ,
13 Vas. A. 9. Ipoly, ([ A. 10.lpoly, K. A. 10. Maxim eg 452 1916 2211 1352
14 Hétfő Özséb Özséb vt. Marcell írn 454 1914 2246 1458
15 Kedd Mária Nagyboldog a. Nagybold.-A. t1 455 1912 2331 1558
16 Szer. Ábrahám Joakim, Rök. Dioméd t1 456 1911 --- 1649
17 Csüt. Anasztáz Jácint hv. Miron . qtjE 457 1909

1

026 1730
18 Pént. Ilona Ilona t Florusz qtjE 459 1907 129 1803
19 Szo. Huba Lajos pk. András ~ 500 1906 238 1827

34. héL Szenthár. u. 10. vas Luk XIX., 41-48; Kor. I. 12 1-11,
20 Vas. A.I0. Istv, kir. A.l1.*Sz. Istv. A.l1.Sz.lst.k. ~ 501 1904 3501184
21 Hétfő Sámuel fl Chant. sz. Fr. Tádé ~ 502 1902 50219 O
22 Kedd Menyhért Timót hv. Zotik ~ 504 1900 615192
23 Szer. Farkas. Ben. Fül. hv. Kallinik ~ 505 1858 728 193
24 Csüt. Bertalan Bertal. aps. Titusz ~ 506 1856 842 195
25 Pént., Lajos Lajos király t Bertal. aps. ~ 508 1855 959 201
26 Szo. Izsó Zefirin p. vt. Natalia ~ 509 1853 1119 203

9
6
3
8
7
4
7

3S.hét~. ~S~z~e~nt=h=ár~u~11~v~a~s.~L=u=k~X~V~II~I.~,~9-~14~;~K=0~r~I.~1~5~,~1-~10~_~__ ~ _
27 Vas. 1~. 11. Gebh. A. 12.Kal.sz.J. A. 12. Libér 1~ 511 185111241 21 08
28 Hétfő Agoston lJ Ágost. pk. ea. Mózes rem. ~ 512184914012149
29 Kedd Ernesztin Ker. sz. .Ián. f. Sz. Iv.lefej. ~. 513184715142245
30 Szer. Róza Li~ai sz.Rózal Sándo~ pk. YJ' 515184516142357
31 Csüt. Erika RaJmund hv. B.-A. ove t. ~ 516 1843 1659 - -

Izraelita naptár.

Aug. 5 = Ab. 13. Voéthk, 4. P.
12 = 20. S. Ekev. 5 P.
19 = 27. S. Reeh. 6. P.
23 = Elul. 1 Ros Khodes
26 == 4. S. Softim.

Idiljárás Herschel szerint:
A hó eleje esős, változé-
kony, második felében to-
vább gyakori esők, de erős

szelekkel.
([ földkőzelben 3-án 18 Ó ..
([ föld távolban 15-én 16 Ó.
([ földközelben 31-én 7 ó.

A hold fényváltozásai.

@ Holdtölte 5-én 20 Ó. 32 p.
\r. Utolsó negyed 13-án 4 ó. 49 p.
O Ujhold 21-én 6 Ó. 48 p.
II Első negyed 28-án 11 ó. 13 p.

A hó elején a nap hossza 14 Ó. 58 p; a hó végéig
1 óra 31 perccel fogy.
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A paraDcsolatDakvége pedig':'atiszta szívből jó lelkiismeretből és igaz
hitből való szeretet. (1. Tim. 1. 5.)

Egyháztörténetz emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493).
Gradeczi Stansith Horváth Gergely * 1558. A brítt uralom alatt levő országokban
az összes rabszolgák felszabadítása 1833. - 2. A pozsonyi diakonissza anyaház
megnyitása 1891. - 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállítja 1814. -
8. Békekötés a hugenottákkal St. Germainban 1570; Ribini János t 1788 (* 1722);
Csengey Gusztáv * 1842. - 15. 1. Szent István magyar király megkoronáztatása
1001 (újabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evang. míssziótársulat meg-
alapítása 1836. A csehek II. Ferdinánd ellenében Frigyes pfalzi választ6t kiáltják
ki királyulmak 1619. - 19_ Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál * 1839. -
20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimmer Gottlieb Ágost * 1793; Pálfy József * 1812.-
24_ A párizsi vérmenuyegző 1572 - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai ország-
gyűlésen Magyarország királyává választják 1620; Haase Károly * 1800. -
28. Augusztinus t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749: -
30. Szenci Molnár Albert * 1574. - 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János

Frigyes * 1740.

.-------------_._-------.--.'.--------------------------------------------._---
Otthon: A cséplés után azonnal kez-

deLét veszi a rostálás és a vetőmag __.__.. . . .. . _
osztályozása. Az új gabonát sűrűn
kell forgatni.

A mezőn: Foly tat juk a forgatást, ---------------------------------------------.--------------,----------------
szántást és boronálást, vagyis előké-
szítjük a földet az őszi vetésre. Foly- ---------------------------------------------------------------------------
tat juk a tengeri ritkítását. A tarló- I
répát kapáljuk. gyomláljuk. A lent, . . ... .. . .
kendert, nyüjjük és áztatj nk. A réte-
ket kaszáljuk. A repcét és a zöld-takarmánynak való rO;lsot elvetjük. ".------------------.-------------------------.---------------..-.--------.----
Betakarít juk a borsót, babot, lencsét,
lóbabot. Cséplés. A hó végén az őszi --------------------------------------------------------.-----.--------------.
vetés megkezdődik.

A gyümölcsösben: Ha a fák gyü- .---------------------------------------.------------------------------------.
mölccsel rakottak. ágaikat alá kell
támasztani. A gyümölcsöt kézzel szed- .. . _
jük és sohasem rázzuk. A gyümölcs-
magvak gyűjtését foly tatjuk, de csakjóf'ajta és teljesen érett gyümölcsök -_._ _ _.. _.. --.-_.-.--_.-------------------_._.. - - -----.. _--
magvait tegyük eL A jövő évben űl-
tetendő fák számára már most lehet .---------.----..--------------.--------------.------------------------o_o

gödröket ásni. A málna felnőtt ágait
visszavágjuk és az elgyümölcsözött ----.----.-------------------.--------------------.--------------------------
haj tásokat tövüknél levágjuk. Az érett
gyümölcsöket most kell befőzni és
aszalni.

A kertben: Bőven kell öntözni. Be-takarítjuk a korai burgonyát és a .--._-_.._..--.-._------------.-_._---_.----.--------------_.-.--------.... --
mákot. Elvetjük a téli salátát. Az új
szam6ca ágyásokba .elültetjük a kel- ----.----------.-------------------------------------------------------------
lően megerősödött palántákat és tar-
talékban iskoláztat juk az ujabb inda-
haj tásokat.

Az istállóban: Az állománynak
csupa zöld takarmányt ne adagol-
junk és a szemes abrakolast scm
szabad elmulasztani.

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.

--- ..- .------------------------------------------------------_·_--------------·1



Szeptember
(30 nap)

Régente: Mérleg hava.
Öszelőhó.

Nap Protestáns Róm..kath. IÚj görög I ([ \.~elt~I~~ugta I ~elt~I:~ugta
o. pJ o. p, o. p. o. p.

1 I Pént, jEgyed I Egyed t\Évkezdet j~1517\1841117321118
2 Szo. Rebeka István kir. Mamánt ~ 51 9 1839 1757 243
36. hét. Szenthár. u. 12. vas. Márk. VII., 31-37; Apost. csel. 10, 24-33.

718171 406
51834 526
31850 643
11907 757
91942 911
719461024
520 12 11 35

3 Vas. A. 12.'Hílda A.13.Manszv. A. 13. Teok. ~ 520 183
4 Hétfő Rozália ® Vit. sz. Róza Babilasz ~ 521 183
5 Kedd Viktor Juszt. sz. Lőr. Zakariás pr. ~ 523 183
6 Szer. Zakariás Ida Mih. csod. ~ 524 183
7 Csüt. Regina Kassai vért. Szocont. cff 525 182
8 Pént. Mária "Kisbold. A. Kisbold.-A. ~ 527 182
9 Szo. Ádám Klá v. sz. Pét. Szeverián ~ 528 182
37. hét.' Szenthár, u. 13. vas. Luk. X., 23-37; Gal. 3, 15-22.

10 Vas. A. 13. Erik A.14. Tol.Mik. A.14. Meno. ~ 529 1823 2043 1243
11 Hétfő Teodóra . ([ Prot. és Jác. v. Teodóra r.t 531 1821 2124 1:346
12 Kedd Guidó Mária neve Antonóm r.t 532 1819 2215 1441
13 Szer, Ludovika Notburga sz. Kornél -ss 533 1818 2315 1525
14 Csüt. Szerénke Sz. ker. felm. Ker. felm. ~ 535 1815 -- 1602
15 Pént. Nikodém Hétfaid. :Sz. t Filoteusz ~ 536 1813 021 1631
16 Szo. Edit Kornél p. Ludmilla ~ 537 1811 132.1652

38. hét. Szenthár. u. 14. vas. Luk. XVII, 11-19; Gal. 5, 16-24.

17 Vas. A.14. Ludrn. A.15. Sz. F. s. A. 15. Zsófia ~ 539 1809 245 17 11
18 Hétfő Titusz Kup. sz. Józs. Ariadne vt. ~ 540 1807 358 1728
19 Kedd Vilhelmina ~ Január pk. vt. Troíim vt. ~ 541 1805 511 1744
20 Szer, Friderika Euszták Kán, Euszták ~ 543 1803 626 1801
21 Csüt. Máté Máté ap. Jónás pr. Ih 544 1801 744 1820
22 Pént. Móric Móric vf, tt Fóka pk. vt, Ih 545 1759 904 1841
23 Szo, Tekla Tekla vt. tt Sz. Iván fog. qe 547 1757 1028 1909

39. hét. Szenthár. u. 15. vas. Máté VI, 24-34; Gal. 5, 25-6, 10.

24 Vas. A. 15. Gellért A.16. F. k. M. A.16. Tekla qe 548 17 55 1150 1948
25 Hétfő Kleoíás Gellért pk. vt. Eufrozina kr 549 1753 13 06 2041
26 Kedd Jusztina ) Ciprián és J. Nilus. kr 551 1750 1409 2146
2T Szer. Adalbert Kozma és D. Kallísztrat. ~ 552 1748 1458 2304
28 Csüt. Vencel Vencel k. vt. Baruch pr. ~ 553 1746 1533 --
29 Pént. Mihály Míhály íöa. t Kiriak rem. th. 555 17 44 1601 026
30 Szo. Jeromos Jeromos ea. Gergely pk. th. 556 17 42 -1622 1.48

A hold fényváltozásai. IdfijárásHerschelszerint:
I:r:raelitanaptár. ® Holdtölte 4-én 6 ó. 4 p. Eleje nedves, l1-én kide-

Szept. 2·= Elul. 1LS. Ki Th. 2 P. rül, Iq-ig szép napok, 19-
9 = 18.S.KiTho.3.4.P ([ Utolsó negyed ll-én 22 ó, 30 p. töl a hó végéig változó,·16= 25.S.Nezav.5.6.P @ Ujhold 19·án 19 ó. 21 p.

21 = Thisri 1. 5694. • ) Elsö negyed 26-án 16 ó. 36 p. barátságtalan[ idő.
22= 2. Ujév 2. n, ([ földtávolban 12-én 10ó.
23 == 3. S. Haaszinu] 6szkezdef 23-án ,3 ó. 1 p. A hó elsején a nap
30= to'lS. J. Kippur hossza 13 ö, 24.p.; a h6 végéig 1 6.38 pe-cel fogy. ([ földközelbe'n 25-én 12ó.
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Ne engedd szívemet rosszra hajlani I (Zsolt. 141, 4.)
Egyháztörténeti emlékeztető szeptember hóra: 1. A császári pátens kiadása a
magyar prot. egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György t 1567. -
3. Bethlen Gábor seregével elindul II. Ferdinánd ellen 1619. - 5. Thököly Imre
" 1657. - 7. Gusztáv Adolf győzelme Breitenfeldnél 1631, a Zsedényi-f'éle alapítvány
lélesítése 1878. - 8. Jeruzsálem elfoglalása 70. - 12. Pesti ev zsinat megnyitása
1791 (okt. 14-ig tartott); Haubner Máté t 1880. - 13. Thököly Imre t 1705. -
14. Chrysostomus (Aranyszájú János) t 407; Dante t 1321. - 16. Ráth Mátyás
t 1810; Linzi békekötés 1645; a Gusztáv Adolf-egyesület megalapítása 1842. -
17. Kermann Dániel t 1740. - 18. Viktor Emánuel csapatai megszállják az egyházi
államokat 1866. - 19. Haubner Máté * 17U4; Erdődi zsinat 1545. ~ 21. Savonarola
Jeromos * 1542; Luther Uj testamentum fordításának megjelenése 1522. - 22. Thö-
köly Imre erdélyi fejedelemmé választása 1690: Lincoln a rabszolgaságot az Egye-
sült Államokban megszünteti 1862; Kis János * 1770. - 23. Wormsi concordatum
1122. - 24·.Gellért püspök megköveztetése 1046 (1047-re is teszik). - 25. Augsburgi
vallásbéke 1555. - 27. A porosz vallási unió létrehozatala 1817. - 29. Vasa

Gusztáv t 1560.

Gazdasági tudni valók
szeptember hóra.

Otthon: Foly tat juk a gabonakész-
letek forgatását, rostálását. A vető-
magról idejében kell gondoskodni.
A babot száraz helyen tartjuk. A
buzavetőmagol vetés előtt gondosan
csáváztatni kell.

Az istállóban: Az állatokat takar-
mányozzuk, mielőtt a már kevés
fűvíí legelőre kiengedjük.

A mezőn: A rozs és buza vetését
megkezdjük A zab, bükköny, borsó,
lencse és köles aratása tart. .A bur-
gonyát felszedjük. A tengerit letör-
.iük de ne hagyjuk a héjában. El-
készítjük a pincében vagy veremben
a répa és burgonya helyét. Különös
gondot .fordítsunk arra, hogy a répa
és burgonya a földben meg ne fagy-
jon. Az ősziek elvetése után foly tat-
juk a tavasziak részére a szántást.

A gyilmölcsösóen: A gyümölcs sze-
dése s osztályozása. A kertben szed-
jük a magnak valókat. Alma- és
körternagok vetése megkezdődik.

A. szöllőben: E hónapban van a
harmadik érés alá kapálás. A fölös-
leges leveleket a tőkéről le kell szag-
galni, külőnősen azokat, amelyek a
fürtöktől elvonják a napot. Ilyenkor
kell megjelölni a terméketlen tőkét,
hogy helyére szüret után mást űl-
tessünk.

A méhesben: A méhek sejtjeit e
hó vége felé már föl' lehet rnetszení.

······1
____ o



Október
(31 nap)

Régente: Bököly hava.

Őszhó.

Nap Protestáns . ~ 91~" '.. .. .. 1 1 Nap I '~Hold
Rom. kath. ..JJJ!~g~~og , ([~elte I.nyugta ~elte I nyugta

l'Ilf.i I"-I<'~' Q. p. O. p. O. p. O. p.

40. hét. . Szenth. u. 16. vas. Luk 7. 11-17; Efez 3._1,3_--_2,1._----;,----_.--_

'# 5 58 17 41'16 40 3 07
~ 55917391655 423
(jil1 600 17 37 17 12 542
fR' 6 02 17 35 17 29 6 51
wil' 6 04 17 33 17 49 8 03
~ 6 05 17 31 18 12 9 16
~ 6 07 17 29 18 42 10 27

Szenth. u. 17. vas. Luk. 14 1-11; Efez 4. 1-6 .

1 Vas. A 16. Malvin A.17.Rem.p. A 17. B.-A. v
12 Hétfő Petra Őrzőangyal. Jusztina

3 Kedd Helga ® Lis. sz/Teréz Ar. Dénes
4 Szer. Ferenc Assisi'sz, Fer. Hierót
5 Csüt. Aurél Piaeid vt. Karitina
6 Pént. Brunó Brunó ihv. Tamás aps.
7 Szo. Amália Olv. R-A. t Szergius, B..41. het. .
8 Vas. A 17. Etelka A 18. M. N.a. A 18. Pelág. ~ 6108 172711919 1133
9 Hétfő Dénes Dénes AH. Jak. ap. írn 609 17252006 1231

10 Kedd Gedeon Borg. Fer. hv. Eulamp írn 611 17232103 1320
11 Szer, Brigitta ([ Placidia sz. Teofanesz ~ 612 1721 2206 1359
12 Csüt. Miksa Miksa pk, vt. Tarák ~ 614

1

1719 2315 1430
13 Pént. Kálmán Ede kir. hv. Papil ~ 6151717 1454
14 Szo. Helén Kalliszt p. vt. t Naz. és gy. t. ~ 6171715 025 1515. .4Z. hét. Szenth. u. 18. vas. Mate 22 34-46' Kor 1 1 4-9, , ,

15 Vas. A 18. Teréz A 19. Ter. sz. A 19. Lucián
1:

618 17 1311 37 1532
16 Hétfő Gál Gál apát Lengin vt. 620 1711 249 1548
17 Kedd Hedvig Hedvig assz. Ozeás . it 621 1710 403 1605
18 Szer. Lukács Lukács ev. Lukács ev. n 622 1708 521 1623
19 Csüt. Lucius e AIk. sz. Péter Joel pr. n 624(06 6411654
20 Pént. Iréne Vendel, K. J.I Artemiusz CifiE 6251704 80511711
21 Szo. Orsolya Orsolya sz. t Hilárion ~ 6271702 9311746. .43. hét. Szenth. u, 19. vas. Mate 9, 1-8; Efez. 4, 22-28 .

221 Vas. A 19. Előd A 20. Kor. sZ'IA 20. Aberc Mr 62811700 105211834
23 Hétfő Győngyike Ignác pátr. Jak. az U. r. Mr 6301659 12011938
24 Kedd Salamon Ráfael Iőa. Proklusz ~ 6311657 12552053
25 Szer. Blanka ([ B. Mórp. pk. Marcián ~ 632 1655 1335 2212
26 Csüt. Dömötör Dömötör vt. Demeter vt. I'A 634 1654 14 4 2336
27 Pént. Szabina Szabina vt. Nesztor vt. I'A 635 1652 1427 --
28 Szo. Simon és J. Simon és J. t Neonilla vt. ~ 637 1650 1446 055

44. hét. Szenth, u, 20.;vas. Máté 22. 1-14; Efez 5, 15-21.

29 Vas. A 20. Zenő A 21. Kr. kir. lA 21. Ábrah. 1= 638164915 21 2 10
30 Hétfő Kolos 1Rord. sz. AH.I Zenób
31 Kedd Reform. em. 1Farkas pk. Epimak 1

~ 164011647115181324
fR' 16411166611534 436

A hold fényváltozásai.

® Holdtölte '3-án 18 ó. 8 p.
\[ Utolsó "negyed ll-én 17 ó. 46 p.
O Ujhold 19-én 6 ó, 45 p.
') Első negyed 25-én 23 ó. 21 p.

Elsején a nap hossza II ó. 43 p.; a bó végéig
1 Ó. 38 perccel nó.

Időjárás Herschel szeríat :

Eleje kevés kivétellel esős
és szeles, 11-18-ig vál-
tozó. 19- 24-ig szél és eső,
a hó vége szép, derűs. hideg.
\[ földtávolban lO-én 6 Ó
([ földközelben 22-én 1 Ó.

Izraelita naptár.

Okt. 5 =Thisri 15 Szukk. 1. n.
6 = Iti Szukk. 2. n.
7 = 17 Sabb.

12 = 22 Semini azer.
13 = 23 Szimk. tho.
14 = 24 S. Beresitb
21 =Mark. 1 R:K.5.Noak
28 = 8 S. Lekh-L.
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Kegyelemböl tartattatok IDeg hit által; (Efez. 2, 8.)

Egyháztörténeti emlékeztető október. hói'a: 1. A heidelbergi egyetem alapítása 1386.
':1.A marburgi vita Luther és Zwingli között 1529; Torkos László * 1839.
1. Cranach Lukács * 1472; Fliedner Tivadar t 1864. - 5. Ezen a napon 1582-ben
XIII. Gergely új naptára értelmében okt. 4-ike után mindjárt 15-iket irtak. -

. 6. Komáromi Csipkés György t 1678. - 8. A Luther Társaság megalapítása 1884.
9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. - 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik
'f 1531; 1. Rákóczy György t 1648. - 13. Petrovics Péter t 1557; Fry Erzsébet
t 1845. - 14-.Pozsony a szent leoronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szebe-
rényi Gusztáv Adolf" 1816. --.15. Bocskay győzelme Almosdnál 1604. A magyar-
honi evang. egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása 1860. -- 16. Cranach
Lukács t 1553. - 18. A wittenbergi egyetem megalapítása 1502. -- Pákh Mihály
22. Sántha Károly * 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. ---,24. A westfáliai béke meg-
kötése 1648. - 25. II. József türelmi rendeletének kiadása Magyarország részére
1781. - 28. Nagy Konstantin győzelme Maxentius fölött 312; Rotterdami Erasmus
• 1466. - 31. Luther 95 tételének kiszögezése 1517; a salzburgi prot elüzetése 1631.
* 1795. - 19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-féle alapítvány létesítése 1876. -

Gazdasági tudnivalók
október hóra.

Otthon: A szemesgabonák készleíét
forgatni kell. Takarékoskodni kell a
szálastakarmány készlettel, amíg lehet,
zöldet is kell adagolni. Gondosan kell
a töreket és polyvát raktározni. A
tengeri, a rép'a s a burgonya bela ka-
rítását sürgősen be kell fejezni. A
sárgarépát és petrezselymet a pincé-
ben homokba rakjuk

A szántóföldön az őszi vetést foly-
tatjuk. A tavaszi vetés alá szánt föl-
det megforgat juk. Trágyát hordunk a
f'öldekre.

A P'!liimölcsösb.en: Porhanyítani és
trágyázni kell a gyümölcsfák tövét.
A fiatal fák törzsét tövises ágak fel-
kötésével biztosítani kell a nyúlrágás
ellen. A diót gondosan kíhéjazva zöld
burkából, erős sósvizben kefé~el le-
mossuk és szellős helyen kiterítjűk,
többször megforgat juk, hogy meg ne
avasodjék,

A kertben: Termény takarítás, ásás,
trágyázás.

A szöllőben: A szüretet a legjobb
száraz időben tartani.

A méhesben: A méhek most már
téli pihenőre készülnek.' Ezt elŐ kell
segíleni; a kasokat kivülről sárral
kell betapasztani, hogy azokhoz sem-
miféle méhellenség ne juthasson.



November
(30 nap)

Régente: Nyilas hava.

Öszul6.

Nap 1 'Protestáns

1 Szer. M
2 Csüt. Ac
3 Pént. Gy
41 Szo, Ka
45. hét.

Róm, kath. 1
..

arianna 1Mindenszen t. Kozmasz fH 1643 16441553 547
hill @ Halottak n. Acindin If:@644 16421615 659
őző Hubert pk. t Acepszim If:@1646 1641 1643 811

ároly Bor, Károly 1Hermasz 1~648 1639117 17 918
Szenthár. u. 21. vas. .lán. IV, 17-54; Efez. 6. 10 . 17.

5lvas.
A. 21. Imre 1Imre herceg A. 22, Episzt. ~ 649 16

6 Hétfő Lénárd Lénárd hv, Pál pk. ~ 651 163
7 Kedd Rezső Engelb. pk.vt. Lázár ~ 652 16
8 Szer. Gottfried Gottfried pk. Sz. Mih. íöa. ~ 654 16
9 Csüt. Tivadar Tivadar vt. Porfir vt. ~ 655

1

163
10 Pént.1 Luther M. ([ AveII, Andr, t Olimpa ~ 65716
11 Szo. Márton Márton pk, Géza ~ 75916

38180011021
618531113

3519541156
3321001229
222091255

3123181317
29-- 1335

46, hét. Szenthár. u. 22. vas. Máté XVIII, 23-35; Fil. 1, 3-11.

121 Vas. A. 22. Jónás 1A. 23. Márt. p A. 23. Al. Ján. W 700 1628 028 1352
13 Hétfő Szaniszló K, sz. Szan, Ar. sz. Jan. ~ 702 1627 141 1408
14 Kedd Klementina Jozafát vt. Fülöp ap. n 704 1625 254 1425
15 Szer. Lipót Gertrud sz, Szamónasz n 705 1624 411 1445
16 Csüt. Otmár Ödön pk. Máté ev. qe 707 1623

1

534 1508
17 Pént./ Hortense e Csod. Gerg. t Csod. Gerg. ea;e 709 1621 700 1540
18 Szo, Odön Péter P. b. f. Plátó vt. ~ 710 1620 827 1624

47. hét. Szenthár. u. 23. vas. Máté XXII, 15 -22; Fil. 3, 17-21.

191 Vas. /Erzsébet 1A. 24. Erzs. a. A. 24. BarI. ~ 711 1620 944 1723
20 Hétfő Jolán . Vale. sz. Félix D, Gergely yr 712 1619 1046 1837
21 Kedd Olivér B.-A. bern. B.-A. felaj. ~ 713 1618 1133 1959
22 Szer. Cecilia Cecilia vt. Apfiasz ~ 715 1617 1207 2123
23 Csüt. Kelemen Kel em. p. vt. Amfilok pk.

~ 1
716 1617

1

1231 2244
24 Pént. Emma ]> Ker.sz.János] Kelemen p. ~ 717 16161251
25 Szo. Katalin Katalin vt. Katalin vt. ~ 718 16151309 001

48. hét. Szenthár. u. 24. vas. Máté IX, 18-26; Kol. 1,9-14.

261 Vas. 1Milos
27 Hétfő Virgil
28 Kedd Stefánia
29 Szer. Noé
30 Csüt. András

I~ 719161411324 115
<tW7 21 16 13 13 41 2 27
(ji/' 72216131359 337
~ 17231613 14201 448
~ 7 24 16 12 14 45 5 59

1~.25. Bersz.J. A. 25. Nikon
Ermes sz. M P. Jakab
István ap. vt. lrenark.
Szaturnin vt. Paramon
András aps. András ap.

Idöjárás Herschel szerinI.
1-9-ig változó, 10- 16-ig
nagyon esős, havas, 17-
23-ig jobbra változik. kel-
lemes, a hó vége változó.
([ földtávolban 7-én 1 Ó.
([ [öldközelben 19-én 2 Ó.

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai.
Nov. 4 = Machhes IS. S. Vajere @ Holdtölte 2-án 8 Ó. 59 p.

II = 22. S. Kh. Sz. fr Ut lsé g d 10' 13' 1818 = 29. S. Toldot. Ii. • o so ne ye -en o. p.
19 = Kiszlev' 1. S. Khod .• Ujhold 17-én 17 Ó. 24 p.
25= 7. S. Vajeze ]) Első negyed 24-én 8 Ó. 48 p.

t-én a nap hossza 10 ó. 1 p.; a hó végéig 1. ó.

13 perccel fogy.
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A testnek gondolata halál; a lélek gondolata pec!ig élet és békesség. (Róm. 8, 6.)

Erwháztörféneli emlékeztető november hóra: 1. Húszár Gál bevégezte Bornemissza
Péter «Az evángélíornokból és az epistolákból való tanulságok» c. mnnkája 1. részé-
nek nyomását 1573. - 5. A koristanzi zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs * 1494;
lIenckel János t 1539 (* 1481); Lányi Illés t 1618 (* 1570). - 8. A fehérhegyi
csata 1620. - .9. Chemnitz Márton 1522; az artikuláris helyekről szóló törvény
meghozatala 1681. - 10. Luther Márton * 1483; az ész ünnepe Párisban a Notre-
Dame templomban 1793. - 13. Augustinus" 354. - 15. Bethlen Gábor t 1629;
Comeníus János t 1670. - 16. Gusztáv Adolf t 1632 (az új naptár szerint). -
17. Illésházy István nádorrá választása 1608. - 21. Schleierrnacher Frigyes t 1768.
22. Lethenyei István a wittcnbergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Péter
t 1634. - 24. Knox János t 1572 (* 1505). - 26. A clermonti zsinaton II. Orbán
pápa a keresztes háború megindítására lelkesít 1095; I. Rákóczi György erdélyi

fejedelemmé választása 1630. - 28. Lang Mátyás t 1682 (* 1643).

Gazdasági tudnivalók
november hóra.

Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy a
hizók szükségleteit lernorzsoljuk, de ..
mindig csak annyit, amennyi az
azonnali fogyasztásra szükséges.Meg-
kezdjük ti. takarrnányrepcével az ete-
Lést. Bevégezzük a kendertörést és
tilolásí. Megkezdjük a fonást.

Az istállóban: Az őszi munkák be-
fejezése után az igás állatok takar- .
mánya szükebbre szabható. A vemhes
állatokat gondosan jártat juk és takar-
mányozzuk. A Iejőstehenekkel meg-
kezdjük a répaetetést, Minél nedve-
sebb a takarmány, annál több a tej,
ha kellő erő takarmányt . adagolunk, -- -..----.
úgy annál több a vaj. Nagyon fontos
az állatok vakarás a és kefélése .

.4. mezőn: Mig az idő engedi, szán-
tunk, Ha a szántás kifogyott, trá-
gyázunk.

.4. gyümölcsösben: Trágyazunk s a
száraz ágakat levagdossuk. Lombhul-
Jatás után permetezés .

.4. kertben: Tísztogatunk, trágyá-
zunk és ásunk.

A szőllt5ben: Hidegebb I éghajlat - .
alatt idejekorán be kell födni a szöl-
löket, még mielőtt beállnának a fa-
gyok. Trágyázás. Akarók felszedése.

A méhesben: A kasokat be kell
födni, hogy a méhek a hideg ellen
védve legyenek.

"



December
(31 nap)

Régente: Bak hava.

Télelőhó.

Nap Protestáns

I
Elegy pk. ti Ananiasz I~ 172611612115 nl 707

ew Bibiana vt. 1Habakuk pr. 1 ~ 17271111115571 811
1 1Pént.1 Elza
2 Szo. 1Aurélia

Új görög 1 ([ 1~elt~I:~ugta1 kel~r~Ugtao. p. o. p. o. p. o. p.
Róm. kath.

49. hét. Urjövet 1. vas. Máté 21, 1-9; Róm 13, 11-14.

3 Vas. A. 1. Olivia A.1. Xav.sz.F.1 A. 26. Szefon ~ 728 161
4 Hétfő Borbála Borbála vt. Dam. János ~ 730 161
5 Kedd Vilma Szabbasz ap. Szabbasz SaI€ 731 161
6 Szer, .Miklós Miklós pk. Miklós ~ 732 161
71 Csűt, Ambrus Ambrus pk. Ambrus ea. ~ 733 16
8 Pént. Mária Szeplőt. fog. Patáp ~ 734 16
9 Szo. Natália Four. sz. Pét.t B.-Assz. fog. ~ 735 16
50. hét. Urjövet 2. vas. Luk. 21, 25-36; Róm. 15, 4-13.

11646 907
11746 953
018491035
019531102

0921051120
0922131140
0923 231156

10 Vas, \~. 2. Judit ([ A. 2. Melkiad. A. 27. Eugr. ~ 736 16
11 Hétfő Arpád Darnáz p. Dániel stil. fil 737 16
12 Kedd Gabriella Otilia sz. Szpiridion n 738 16
13 Szer, Luca Luca sz. Eusztrát n 739 16
14 Csüt. Szilárdka Nikáz pk. vt, Tirzus 'iílE 739 16
15 Pént. Johanna Valerián t Eleutér 'iílE 740 16
16 Szo. Albina, E tel Etelka cs.-nő Teofania ~ 741 16

, ...51. het.

091- - 1213
09 0331227
09 1461246
09 3041306
09 4261333
09 55211409
09.7 151501

Urjövet 3. vas. Maté 11. 2-10; Kor. 1. 4. 1-5.

17 Vas. A. 3. Lázár~ A. 3. Lázár A. Dániel ~ 742 1609 827 1609
18 Hétfő Auguszta Grácián pk. Sebestyén &t 743 1610 923 1731
19 Kedd Viola Pelágía Bonifác ~"743 1610 1003 1859
20 Szer. Teofil Tim.,M.Kán·t Ignác vt. &1 744 1611 1032 2025
21 Csüt. Tamás Tamás ap. Julianna sz. ft1 744

1

1612

1

1055

1

2147
22 Pént. Zenó Zenó vt. tt Anasztázia ~ 7 45 16 12 11 14 23 03
23 Szo. Viktória ) Viktória tt Krétai 10 vt. ~ 7 46 16 13 11 30 - -

52. hét. Urjöv4 v .Ián 1 19-28'Fil 4 4-7 Kar 1 nap' Luk2 33-40'Gal4 1-7 2 nap' Luk.2,15-20;Tit 3 4-7.. , .. . , . . . . ..
24 Vas. A. 4. Ád., Éva A. 4. Ád. és É.I A. Eugenia '~ 746 1613 1147 015
25 Hétfő Karácsony Nagykarács. Nagykarács. @' 747 1614 1205 129
26 Kedd István 1. vt. "Sz. Istv.T. vt. Istensz. M.- @' 747 1614 1225 239
27 Szer. János János aps. István íöd. ~ 747 1614 1248 350
28 Csüt. Kamilla Aprószentek T. ezer vt. ~ 74716151317 459
29 Pént. Dávid Tamás p. vt. t Aprószent. írn 74711616113 551. 605
30 Szo, Zoárd Dávid Anizia írn 7 47 16 16 14 42 7 01

53. hét. Luk. II., 33-40; Gal. 4. 1-7.

31 1Vas. IA.Szilveszt.ewl A. Szilv. p. 1 A. Melánia 1 írn 174711617115381751

A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint:
ew Holdtölte 2-án 2 ó. 31 p. Elején viharos havazások,

Dec.2= Ki szl. 14S. Vajislakh([ Utolsó negyed 10-én 7 ó. 24 p. 10-23-ig viharok. 23-31-ig
9= 21S. Valk!esev Ujhold t7-én 3 Ó. 53 p. hideg, derült napok. .

16= 28S. M ez 111I EI' •• d 23' 21 . 919= Theb. 1RosKhodes :p so ne"ye -an o. p. ([ földtá Ib 4-' 1 Ó
23= 5S. Vajigas \ ('ji] Holdtölte 31-én 21 ó. 54 p. I f\ tldk~:V° Iban 17e~ 13"30= 12S. Vujekhi Télkezdet 22-én7 Ó. 58p. l-én a naphossza8 Ó. ~? ,oze en -~n ?

46p.: 22--g19perccel fogy. utána3perccelnö. ([ foldtavolban 31-en 16 o.

Izraelíta naptár.
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Közülünk senki sem él önmagának. (Róm. 14. 7-9.)

Egyháztörténeti emlékeztef.ő december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott ti

wittenbergi egyetemre 1529. - 4·. A lipcsei egyetem alapítása 1409. A tridenti
zsinat berekesztése 1563. - 5. Evang. egyházunk zsinatának megnyitása 1891.
8. A vatikáni zsinat megnyitása 1869. - 10. Luther elégette az átokbullát 1520.
18. A tridenti zsinat megnyitása 1545. Gellért Keresztély t 1769. - 16. A jezsuiták
kitiltása Erdélyból a meggyesi országgyűlésen 1588. Linzi békekötés 1645. - 19. Kál-
máncsehi Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint). _.
~o. Luther Mártonnészül. Bóra Katalin t 1552; Vitnyédi István * 1612; Szemerei
Matkovich Pál t 1823. - 21. Limberger István * 1825. - 22. Czékus István * 1.818
23. Id. ÁCs Mihály t 1708. - 24·. Thurzó György t 1616; Bahil Mátyás t 1761
27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay István t 1606. - 31. Wiclif János t 1384'

Nikolsburgi békekötés 1621;. Apáczai Cseri János t 1659.

Gazdasági tudnivalók
december hóra.

Otthon: Foly tat juk a gabonaforga-
tásl, rostálást, triörözést. A tengerit
szükséglet szerint morzsoljuk. A kerti
magvakat és gyógynövényeket osztá-
lyozzuk, a fölösleget értékesítjük. A
gyümölcs kiválogatását gonddal vé-
gezzük, mert a romlott gyümölcs el-
rontja a többit is. A fonást foly tat-
juk, a gazdasági szövést megkezdjük
Fokozatosan valamennyi gazd. nap-
lónkat lezárjuk. hogy január havá-
ban a vagyonmérleget előkészíthes-
silk. Pontos szám adás nélkül csak
saját zsebünket csapjuk be. Az évi
adókat és számlákat ki kell egyenlí-
teni. A követeléseket az új nyilván-
tartásba át kell vezetni. Kosárfonás,
ketekötés, fafaragás a téli hónapok-
ban gyakorlandó.

Az istállóban: A szálas takarmányt
adagolva etessük, hogy elejét ve-
gyük a céltalan takarmánypusztítás-
nak. A hízók istállóját melegen tart-
suk. Csak állott vizet itassunk. Ugy
szellőztessúk az istállót, hogy ki ne
hűljön Gondoskodjunk, hogy ellés-
kor az állatoknak kellő helye legyen.
Jártassuk az állatokat. Nagy hideg-
ben az egész állományt az istállóban
itass uk. A hízóba fogott sertések
mosléká t sózzuk, mert így étkesebbe
válnak Ha a szemes tengerit nem
szívesen eszik, darálva adagoljuk.

fl. baromiiólakbcui: Gondoskodjunk
érdes, iszapmeates homokfürdőről ,
állott vízről. Nagy hidegekben a ta-
réjukal vazelinnal vagy sótalan zsír-
ral kenjük be.



Névnapok.
Ábel januir 2 Eduárd márt. 18, máj. Ibolya aug. 7 Ludovlka szept. 3 Rezs~ (Rudol!) április 1;
Ábrahám aug. 16 26, okt. 13 Ida ápr. 13 Lukács okt. 18 nov. 7
Achil nov. 2 Edith szept. 16 Ignác febr. 1, jul 31, Lukrécía julius 9 Rikárd április 3
Adalbert szept 27 Egyed szept. 1 okt. 2,3 Makár január 2 Robert junius 7
Adám stept. 9 Elek julius 17 Illés julius 20 Magda május 'J:l Rókus aug. 16
Adám, Eva dec. 24 Elemér febr. 28 Urna ápr. 18 Magdolna jul, 22, aug. 3 Röland május 29
Adél jan. 29 Eleonóra febr. 21 Ilona aug. JS Malvina okt. 1 Roman febr. 29, aug. 9
Adolár ápr. 21 Elia febr. 10, márc. 24 Imre ,no.v. o Manó márc. 26 Róza aug. 30
Adolf febr. 12 Előd okt. 22 Ince julius 28 Marcell január 9 Rozália szept. 4
Adorján márc. 5 Elvira febr. 10 Ipoly aug. 13 Marcion ápr. 26 Rutína julius 10
Agota Január ll, febr. 5 Elza dec. 1 Irén okt. 20 M rgit . 10' jul 20 Salamon okt. 24
Agnes január 21 Emánuel.(Manó) márc. 26 Irm~ május 3 M~ria i.~:'15 ' szept. 8 Samu aug. 21
Agoston aug. 28 Emil máJUS 28 Istvanaug. 3 és2O, dec. 26 december 8' , Sándor febr. 26, márc. IS
Akos febr. 27 Ernilia l.ullus 19 Iván Jun: 2~ Mária névnapja szep- Sára január 19
Aladár március II Em~a apr. 19, nov. 24 Izabella julius 12. temberben, kisasszony Sarolta május 19
Alajos jun. 21 Emod aug. 9 Izídor márc. 30, apr. 4 utáni első vasárnap Sebestyén január 20
AAllbbel·nrtmáPárr·cl·2u3s1 E?gei!>ert nov. 7 Izsó aug. 26 Mária.Magdolna jul. 22 Simeon február 18

Eörs julius 14 Já 1 t . l' 3 M . 1 S·· 5 kt 28Alfonz okt. 30 Ernesztina aug. 29 cn JU IUS ananna nov. imon Jan. ,o .
Alfred febr. 23 Erhardt április 9' Jakab máj. 1, juI. 25 Márk ápr. 25, jun. 18, Stetania nov. 28
Alice jun. 23 Erich mái, 18 sze t 10 Janka május 24 októ~er 17 Szab ma okt. 27
Almos február 20 Erika au J. 31' P . János nov. 24, dec. 27 M~rta [ulius 29 Szamszló nov. 13
Am,lIia jul. 10, okt 7 Ervin áp~iliS 26 Jenő julius 13 Marton no.v. 10 és 1\ Szerena Jan. 28
Ambrus ápr. 4, dec 7 Ernő január 12 Jeromos szept. 30 Mártonka január 30 Szerénke szept. 14
Amos március 31 Erzsébet 19 Joachim márc. 20 Máté szept. 21 Szervác máJUS 13
Anasztaz aug. 17 E te ~O~. 24 Jób szept. 27 Matild márc. 14 Szeverin január 8 •
András (Bandi) febr. 4, E~~lk~ 6kf.u8, dec. 16 Johanna dec. 15 Mát~ás február 24 Szeverian re~ruár 21

nov. 30 Eva dec. 24 Jolán nov. 20 MaXimus máJUS 29 Sz~d.onIa J':~!US 1
Angelika (Angyal ka) Ézsaiás julius 6 Jónás nov. 12 Medard jumus 8 Sz~lard ~pnhs 22

május 31 Ezechiel á rilis 10 Jonathán május II Meláma Január 10 Sz~lvér junius 20
p József febr 4 márc Menyhért aug. 22 Szilveszter dec. 31

Aj~11u~e~~. 19, jun 2, Fábián január 20 aug. 27, ~z~pt. 18' M~tód julius 17 Szinér dec. 12
Antal jan. 17, jun 13, Farkas szept. 1, aug 23 Judit jul. 30, dec. 10 M~hály szept. 29 Szosztén '!~v. 28

julius 5 Faustinus febr. 15 Julia Juliána febr 16 Miklós dec. 6 Szötér április 22
Antonia jun. 13 Felix junius 9 május 22 ., Miksa okt. 12 Ször~ny január 8
Antontus május 10 Ferdinánd május 26 Julian január 9 Mllos nov. 26 Sylvia nov. 26
Apollinus julius 23 Ferenc jan. 29, jun. 16, Jusztin junius 16 Móric sze>!t. 2f6 Tamás márc. 7. dec.
Apollonia január 28 . 9kt..4 és 10, dec. 3 Jusztina szept. 16 Mózes máJUS 21 és 29
Aranka február 8, dec. 2 Flor~ jun, 19.• nov. 23 Kajetán ápr. 22 Nándor május 30 Tacián január 12
Arisztid ápr. 27 FIóná,n (Flóns) máj. 4 Kalliszt okt. 14 Napoleon május 7 Tádé január 24
Armin ápr. 1, május 10 Fr~nClSka. (Fání) márc.9 Kálmán okt. 13 Narcisz okt. 29 Terézia jul, 8. okt. 15
Arnold junius 18 ~n~a .'káJUS 6t 20 Kamil, Kamilla dec. 28 Natália dec. 9 Tekla szept. 23
Aron ápr. 2 n en ~ szep. Kanut jan. 19 Nikáz dec. 14 Teobald julius 1
Arpád. már~. 31, dec 11 ~~.lll;YesJ~.h~S1826 Károly jan. 28, nov. 4 Nikefor márc. 13 Teodora szept. 11
Artur január 22 u op ~J. s, Karohn febr. 2 . Nikodém szept, 15 Teof!1 dec. 20
Atala ápr. )5 ~U2'. Katalin febr. 13, ápr, 30 Noé nov. 29 Tibold julius 1
Atanáz. máJUS 2 Gabor márc. 24 nov. 25 Norbert junius 6 Tibor ápr. 14, aug. 11
Atanázia aug. 14 Gabriella dec. 12 Kázmér márc. 4 Qdó 18 Timon április 19
Attila január 7 (Gál) Gallus okt. 16 Kelemen nov. 23 ~ov. Timotheus aug. 22
Auguszta dec. 18 Gaspar január 6 Keresztély ápr. 3 Oktáv.lán márc. 22 Titusz jan. 4, szept. 18
Aurél okt. 5 Gebhárd aug. 27 Klára aug. 12 Ol/(a JUUUS 'J:l Tivadar ápr. 20, nov. 9
Aurélia dec. 2 Gedeon márc. 28, okt. 10 Klernentína nov. 14 Oi~v~r nov. 21 Tóbiás junius 13
Avell, András nov. 10 Gellért szept 24 Kleofás szept. 25 Ol~vla febr. 20, dec. Tódor február 7
Balázs február 3 Genoveva január 3 Klotild junius 3 °OhmáPla máárc.~O Ub I .. s 17
Bálint február 14 Gergely rnárc. 12, nov Kocsárd ápr. 19 rb n m JUs ~ ?,aJu
Barnabás máj 18 jun 11 17 (Csod.), máj. 9 Kolozs okt. 30 Orsolya .okt. 21 Ulnk julius 4
Beatrix julius 29 . Gertrud márc. 17 Konrád febr. 18 Oszkár julius 31 Valér dec. 15
Beata január 1 Gerzson február 22 Kons!an.ti,; febr. i, máj. 21 g~:óv~~r~rJ~ ~ Valéria ápr. 28
Béla április 23 Géza febr~~r 25 Kornél,luhus 3 Ottmár nov 16 Valter julius 16
Bella junius 2 Glzell~ maJu~ 8 Ko!nélla márc. 3 Ottokár 'ul . 2 nov 4 Vanda január 26
Benedek március 21 Gott~ard máJUS 5 Kr~stóf rnárc. 15 O ti!' i .13 . Vazul junius 14
Benjaminjan. 3, márc. 31 GottIl~b márc. 6 Kr~szlIán !1'~rc. 13 o~ö~a noe:' 16 Vendel okt. 20
Bernát május 20 Go!tfned nov. 8 Krisztína julius 24 Ozséb au . 14 Vencel szept. 28
Berta aug. 6 Gr~cl~n dec. 18 Kunígunda márc. 3 . g. Veronika julius 9
Bertalan aug. 24 GUldo. szept. 12 Ku~ó dec. 10 P~I Január 25, márc. 7, Vid junius 15
Bertold jul. 27, nov. 17 Gusztáv Jan. 16, márc. 29, Kv!nn márc. 30 jun 26, 29 és 30 Vidor január 13
Blanka okt. 25 aug. 2 . LaJOS aug. 19 és 25 Paskál máj. 17 Viktor szept. 5
Bódog jan. 14, nov. 20 Gy~rfás,lun. 19 Lampert szept. 17 Pátnk márc. 17 . Viktória dec. 23
Boldizsár jan. 6 GY9ngylke okt. 23 László jun. 27, aug. 8 Paula márc. 22, jun. 3 Vilhelmina szept. 19
Bonifác máj. 14, jun. 5 Gyorgy ápr. 24 Lázár dec. 7 Paulma Ju~, 2,2 Vilibald julius 7
Borbála dec. 4 Gy~la ápr. 12 Laura junius 17 Péter, .Pál JUnlUS 29 Vilmos jan. 10, jun 2'>
Brigita febr. 1, .okt, 11 Gyozö nov. 3 Leander febr. 28 Péter Jan. 31, febr. 22, Vilma dec. 5
Brúno okt. 6 Háromkirály, (Gáspár, Lehel aug. 2 ápr, 29, máj. 19, aug. Vince ápr, 5, julius 19
Cecilia nov. 22 Menyhért, Boldizsár) Leó ápr. 11 pl, okL I~ dec. 5 Vioia dec. 19
Ciril- lullus 7 január 6 Leokádia dec. 9 etra o . Virgil nov. 27
Coele~tin á r 6 Hajnalka márc. 27 Leona, Leontine jan. 4 Petronell.a május 31 Virgilia január 31

.. Pt' 26 d 9 Hedvig okt 17 Lénárd nov 6 Piroska Jan. 18
C~p.nán szeP

8· ,ec. Helga okt. '3 Lenke ápr. '29, jul. 23 Pius. ~ájus 5, julius 11 Xavér (Ferenc) oec. 3
~lrJ~~ f~~f ~ márc. 29 Helén okt. 14 Lidia április 8 Plac~dla okt. 11 Zakariás szept. 6

yn ., Henrielte márc. 16 Lll! julius II Placídus okt, 5 Ze1ma január 23
Damaskus dec. II Henrik julius 15 Lipót nov. 15 Polykarp Január 26 Zenó dec. 22
Dániel julius 21 Heribert máre, 16 Llvla április 6 Políxena SZt;pt. 24 Zenő okt. 29
Dávid dec. 29 Hermin ápr. 13, aug. 3 Longinus márc. 15 Pongrác. máJUS 12 Zita április 27
Dezső máj. 23, dec. 15 Higin január II Lóránt január 15 Rafael jun, 20, okt. 24 Zoárd dec 30
Dénes okt. 9 Hilárion okt. 21 Lothar január 'J:l Ráhel február 4 Zoltán rnárc. 8. [un, 23
Domonkos aug. 4 Hilda szept. 3, jun. 17 Lőrinc aug. 10 Rainer junius 17 Zsigmond május 2
Donát febr. 17, aug. 7 Huba aug. 19 Luca dec. 13 Rajrnund január 7 Zsófia május 15
Dorottya febr. 6 Hubert marc. 20 Lujza márc. 2 Rebeka szept, 2 Zsolt április 10
Dömötör okt. 26 Hugó ápr. 1 Ludmilla szept. 17 Ree-ina szept. 7 Zsuzsinn. február 19
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Hasznos tudnivalók a gazdálkodók
, ,szamara,

1. Gazdasági növényeink termesztési viszonyai.

Vetömag kat. holdanként A vetés I Az alá- ~T.,"'" Amag
Vetés I I fészkes

~,~ sortá- takarás kat. holdanként hektol.
Növény neve szórt soros ~~ volséga mé lys. mag I szalma súlya

ideje .., .,
vetésnél ::;: centiméter métermázsa kg

Ószi buza szept.-okt 110-170 90-120 kgr 11-15 4-5 8-15 15-30 72-84
Tavaszi buza márc.-ápr: 120-170 110-150 " 11-15 4-5 7-10 8-18 72-78
őszi rozs. szept. 100-150 80-125 " 11-15 2'5-5 6-12 15-30 68-75
őszi árpa aug.-szept. 100-180 70-120 " rI-15 4-5 9-10 12-20 56-66
Tavaszi kétsor árpa márc.-ápr. 120-200 80-125 " 11-15 4-5 7-14 10-15 58-74
Tavaszi négysoros "

170-220 130-160 " 11-13 4-5 6-10 7-14 56-70
Zab. " 150-300 120-180 " 11-15 4-8 6-12 12-25 36-52
Köles máj.-jún. 20-30

1
12-18

1
" 12-201 1-2 6-121 10 -20 62-75

Tengeri ápr.-máj. 25-50 12-25 "
-i5-80 5-10 10-20 15-25 72-B4

2. A. takarmánynövények és azok termesztési viszonyai.

I -Vetömagszükséglet A vetés 1Az alá- Termése kat. holdanként Amag I
Vetés '" sortá- takarás hektol.

takar- I k
' ..,

zölden I INövény neve ""~ volaága mé lvs. széna súlyamánynak magna ~:: mag
ideje ---

kat. holdanként ::;: centiméter métermázsa kg

Takarmányrozs szept. 80-125 kg 11-121 4-5 140-2001 1 ,iO-76
Mohar. május 16-IB 16-18 " 10-12 1-1'5 17-28 5-7 6B-72
Csalajnádé ápr.-jún. 50-110 " 11-15 4-6 200-300 40-70 72-85
Lucerna márc.-ápr. 10-14 10-14 " 11-15 1'5-2'5 120-150 25-45 2-5 76-80
Vöröslóhere. " B-12 8-12 " ll-IS 1-2 100-120 25-40 0'8-2'5 70-80
Baltacim.

már~ius
so-uoo 80-100 " ll-IS 1'5-3 60-90 15-25 2-5 27-33

Tavaszi bükköny. 90-110 50-80 " 12-30 2'5-4 15-30 0-10 76-B4
Tavaszi borsó. márc.c=ápr. 100-1151 60-70 " 12-30 3-5 120-180 6-12 76-82
őszi borsó aug.- szept. BO-ilO 50-60

" 12-30 3-5 11>0-200 6-10 76-84
Keszthelyi keverék auguszt. {50 rozs rozs sz. 0'5-1 6510repce " repce 10

3. Különféle takarmánynemüek és alomanyagok súlya és térfogata.
-I 1köbm. 100kgr. I 1köbm. 100kgr. I

Takarmány- súlya térfogata Takarmány- súlya térfogata
'és alomléle kilogr. köbméte- és alomféle kilogr. köbméte-

rekben rekben

Zöld' fü .. ' . , . ' .
II

320-360 0'27-0'30 Hüvelyes szalma. · .
II

45-60 1'65--:-2'20
Zöld takarmány · . 310-400 0'25-0'35 Törek. · . · . · . ·. 30-45 0'50-0'55
Vermeit, zsombolyá- Polyva. , . , , · '

, , 22-30 0'43-0'50
zott takarmány . · . 550-580 0'17-0'19 Répa .. ' . ·. · . · . 580-630 0'15-0'17

Répalevél . · . · . · . 360-400 0'25-0'30 Burgonya. · . · . ·. 600-700 0'14-0'16
Réti széna · . ·. · . 100-110 0'85-0'90 Tarlórépa . ·. · . · . 480-530 0'18-0'20
Sásos széna .. · . · . 60-70 1'40-1'65 Olajpogácsa · . · . · . 320-350 0'28-0'31
Sarju .. .. · . · . · . 90-100 0'90-1'00 Korpa. t .. · . · . · . 270-320 0'31-0'37
Here, lucerna, balta- Buza · . · . · . · . · . 625-730 0'13-0'16
cim, széna .. · . · . 80-95 1'10-1'25 Rozs · . · . · . · . · . 625-720 0'13-0'16

Zabos bükköny, széna 90-100 1'00-1'10 Árpa · . ·. · . · , · . 580-620 0'16-0'17
Oszi gabona szalma . 60-75 1'20-1'40 Zab · , · , , . · . · . 400-450 0'22-0'25
Tav, gabona- szalma. 45-60 1'40-1'80 Repce. , , · . ·. · . 625-730 0'13-0'16

4. Súlyvesztesége a terményeknek az elraktározás ideje alatt.
Súlyából veszít a be száradás következtében 9-12 hónap alatt a buza és a rozs 1-2 %-ot

az árpa és zab 2-3 %-ot, a hüvelyesek 2-4 %-ot, a burgonya 8-10 %-ot, a répa prizmában
6-10 %-ot, a széna 8-10 %-ot, a repce 6-8 %-ot, a lófogu csöves tengeri 8-15 %-ot, a
kőzőnségesmagyar tengeri 7-11 %-ot, az apró keményszemü tengeri 5-7 %oot; 100 kgr.
csöves tengeriröl, a fajta szerint változó an körülbelül 75-90 kgr. szemet lehet morzsoltan kapni.
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5. Vemhességi naptár.
Ha a vemhesség

II
akkor annak vége:

kezdete lovaknál I teheneknél I juhoknál és kecskéknél I disznóknál

január 1 december 6 október 12 I június 3 április 30
" 16 " 21 " 27 " 18 május 15

február 2 január 7 november 13 július 5 június 1
" 15 " 20

dece~ber
26 " 18 " 14

március 1 február 3 10 augusztus 1 " 28
" 15

" 19 " 26 " 17 július 14
április 1 március 6 január 10 szeptember 1 " 29

" 16
" 21 " 25 .. 16 augusztus 13

május 1 április 5 február 9 október 1 " 28
" 16 " 20 " 24 " 16 szeptemb. 12

június 1 május 6 március 12 november 1
" 28

" 15
"

20 " 26 " 45 október 12
július 1 június 5 április 11 december 1 " 28

" 15 " 19 " 25 " 15 november 11
augusztus 1 július 6 május 12 január 1 " 28

" 17 " 22 " 28 " 17 december 14
szeptember 1 augusztus 6 június 12 február 1 , 29

"
"

16 21 " 27 " 16 január 13
október 1 szept~mber 5 július 12 március 3

"
28.. 10

"
14 " 21 " 12 február 6

no~~mber
21 " 25 augusztus 1

"
24 " 18

1 október 6 " 12 április 3 " 28
" 15 " 20 " 26 " 17 március 14

december 3 november 7
I

szeptember 3 május 5
I

április • 1
" 15

dece~ber
19

"
25 " 17 " 13

"
30 4 október 10 június 1 " 28

A vemhesség tartama a szélsőségek szerint lónál 330-430 nap {II hól, szamárnál 335-3~5 nap (12 hól, tehénnél
240-330 nap (9 hól, juhnál 145-160 nap (5 hól, kecskénél 147-154 nap (5 hól, disznónál 110-136 nap (4 hól, házi
nyulnál 28-32 nap (1 hól, ku/yánál 58-65 nap (2 hój, macskánál 44-54 nap (P/2 hól. - A kotlás tart a /yukoknál
19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykáknál: 26-29 napig; a ludaknál: 28-33 napig; a récéknél (kacsáknál)

28-32 napig és a galamboknál 17-19 napig.

6. Növendékállatok szoptatási
időtartama.

Ló és szamárcsikók
Bárányok
Malacok
Borjuk .
Kecskegidák

1

7. Az állatok betegségére való szav.atosság,
Az eladó jótállani köteles:

Lovaknál: Taknyosságért 15, kehességért 15, csökö-
nyösségért 30, buta-csiráért 30, bőrféregért 30, havi vak-
ságért 30, fekete hályogért 30, rozsféregért 30 napig.

Teheneknél : Francia körságért 30 napig.
Juhoknál: Himlőért 8, rűhért 8, férges tüdönyavatyá-

ért 60, rnétely és májrothadásért 60 napig.
Sertéseknél: Borsóka-kórért 8 napig.

3-6 hónap
3-4
2-21/2

21/2-31/2
2-21/2

A keresztyén időszámítás legnevezetesebb korszakai.
A f. év Jézus Krisztus születése óta Dionysius

szerint az. . . . .. . . . . , . . . .
Jézus Krisztus halála óta az . . . . . . . •
Az első keresztyén római császárnak, Nagy Kon-

stantinusnak megtérése óta az. , . . ."
A keresztyének üldözésének első betiltása óta az
A pápaság megalapitása óta az . . , . . . .
A honfoglalás. óta az . . , . , . , . . . •
Géza fejedelem megkereszteltetése óta az. . .
1. István megkoronáztatása óta a, . . . . .
Magyarországnak az európai független államok

. közé való besoroztatása óta a. . , . .
A római és a görög egyház különválása óta a
A delejtű megismerése óta Európában a .
A tatárok győzelme óta a magyarok fölőtt
A puska por felfedezése óta az . .
A könyvnyomtatás feltalálása óta a
Mátyás király trónra jutása óta a
Luther Márton születése óta a
Zwingli Ulrik születése óta a .
Amerika felfedezése óta a .
Kálvin János születése óta. .
A reformáció kezdete óta a .
A mohácsi vész óta a. . . ,
Luther Márton halála óta a. . . .
Gergely-féle naptár behozatala óta.

lll. burgonya behozatala óta Európába a. .
1933-ik Káreli biblia-fordításának megjelenése óta.
1900-ik A bécsi békekötés óta a. . . • , . . ,

A nikolsburgi békekötés óta . .' ..
A linci békekötés óta a . . . . • . . . . .
A westfáliai béke (a,30 éves háboru befejez.) óta a
A nápolyi gályákra hurcolt protestáns lelkészek

és tanitók kiszabadulása óta a. . . .
A gőzgép feltalálása óta a ". . .... .
1. Rákóczi Ferenc szabadságharca óta a. . .
Az amerikai köztársaság megalapitás óta a .
II. József türelmi rendelete óta a . .. .
Az 1791-ik 26-ik törvénycikk megalkotása óta a
A pesti evang. zsinat óta a .
A védhimlő felfedezése óta a
Kossuth Lajos születése óta a. .
A távíró feltalálása óta a .. •...
Az 1848-ik törvénycikk megalkotása óta a. . .
Az 1859 szeptember l-i pátens visszavonása óta a
Az 1891-ik magyarországi evang. zsinat össze-

hivása óta .. . . . . . . . . . . .
A világháború kitörése óta a . ", . . . . . .
A proletárdiktatura esztendeje óta a . . . . .
Horthy Miklósnak Magyarország kormányzójává

választása óta a .
A trianoni iga óta a .

348-ik
343-ik
327-ik
311-ik
288-ik
285-ik

257-ik
234-ik
230-ik
157-ik
152-ik
142-ik
142-ik
143-ik
131-ik
85-ik
85-ik
73-ik

42-ik
19-ik
14-ik

13-ik
13-ik

1621-ik
1622-ik
1331-ik
1037-ik
939-ik
932-ik

933-ik
879-ik
752-ik
692-ik
591-ik
493·ik
475-ik
450-ik
449-ik
440-ik
424-ik
416-ik
407-ik
387-ik
351-ik



31

Budapesti tájékoztató.

Kórházak, klinikák.
Fehérkereszt gyermekkórház

utca 7-9.
Belgyógyászati klinika VIlI.

utca 46.
Egyet. sebészéti klinika VIlI. Baross-u. 23.
Fogászati kliníka VIlI. Mária-utca 52.
Pasteur (ebdüh) kórház IX. Rákos-u. 7.
Rókus kórház VIlI. Rákóczi-ut 31.
Stefania gyermekkórház VIlI. üllői-ut 72.
Uj Szent János kórház Hieronymi-ut 1.
Bábaképző VIlI. Rökk Szilárd-u. 33.
Szemkórház VIlI. Mária-utca 39.

Miniszteriumok. ,Néprajzi Muzeum X. Tisztviselő telep.
Mi\:liszterelnökség 1. Vár Szentgyörgy-Lér 1. Nem~eti Szinhá~ VIlI. Rák?czi-ut 37.
Belügyminiszterium 1. Vár Országház-ú. 30. M: k~r. 9peraha.z ,VI. .Andrassy-ut 22.
Földmivelésügyi min. V. Országház-tér 11. Vl&SZI~~~Zy. LIp~t-.Iwrut 14.
Honvédelmi min. 1. Szentgyörgy-tér 3. Csaszarfur~o II.~. ~,sIgmond-u. 3,1.
Igazságügyi min. V. Markó-u. 16. Szen,t Ge~.ler~.furdo ~. Géllért-tér 1.
Kereskedelmi min. Buda Lánchid-u. 1-3. Lukacs furdo Ill. Zsigmond-ú. 25.
Külügyi min. 1. K.ir. palota. Széchenyi fürdő Városliget.
Pénzügymin. I. Vár Szentháromság-tér 5. Nemzeti és jóléti társadalmi egyesületek.
Vallás- és közokt-ügyi min. V. Hold-ú. 16.

Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége
Irodalmi intézmények, kiadóvállalatok. VIlI. Mária-utca 7.
Magyar Tud. Akadémia V. Akadémia-u. 4.\ Move VII. Podmaniczky-utca 45.
Kisfaludy Társaság V. Akadémia-u. 2. Országos Állatvédő Egyes. IX. Ernő-u. 11.
Petőfi Társaság V. Szemere-u. 10. Gyermekvédő Liga VII. Wesselényi-ú. 6..
Luther Társaság VIlI. Szentkirályi-u. 51. Országos anya- es csecsemővédő-egyesülel
Luther Muzeum VIlI. Szentkirályi-u. 51. 1. Villányi-ut 25.
Szent István Akad. VIlI. Szentkirályí-u. 28. Állami Gyermekmenhely X. Üllői-ut 86.
Szent István Akadémia könyvkiadó tár-, , . .. ,

sulat VIlI. Szentkirályi-u. 30. Gyogypaedagoglal intézetek.
Kir. m. egyetemi nyomda VIlI. Muzeum- Siketnémák m. kir, int. VIlI. Festetich-u, 3.

kőrut 6. Beszédhibák javítására szolgáló állami
Franklin Társulat kiadó intézet (Lampel) tanfolyam VIlI. Festetich-u. 3.

IV. Egyetem-u. 4. Vakok intézete VII. István-ut 95.
Athenaeum kiadó intézet VII. Erzsébet- Állami gyógypaedagógiai nevelő intézet

kör ut 7. 1. Alkotmány-u. 53.
Kókai Lajos IV. Kamermaver Károly-ú. 3. 1 k l'k . t 'tu k
Scholtz Testvérek IX. Ferenc-körut 19/21. s o a , m erna so.
Hornyánszky Viktor VI. Aradi-u. 14. Ág. hitv. ev. leánykollégium és internátus
Bethánia könyvker. VIlI. Gyulai Pál-uo 9. IV. Vörös Pálné-utca 36.

Ág. hitv. ev. középisk. fiuinternátus VII.
Damjanich-utca 28fb.

IX. Tűzoltó- Felsőbb ipariskola VIlI. Népszinház-u. 8.
Tudomány Egyetem Muzeum-körut,

Szentkirályi- Műegyetem 1. Budafoki-ut,
Ev. főgimnázium VII. Városligeti fasor.
Eötvös-kellegium 1. Ménesí-ut,
Tanítók Háza VIlI. Szentkirályi-u. 47.
Luther Otthon VIlI. Ünői-ut 24.
Állami tanitónőképzőintézet (Erzsébet nö-

iskola) István-ut 93.
Borászati tanfolyam II. Debröi-ut 15. .
Vegyes.
Orsz. méhészeti felügyelőség V. Országház-

tér 11. .
Orsz. gazdasági munkáspénztár V. Falk

Miksa-utca 9.
Rendőrfőkapitányság V. Ferenc József-tér.
Ipari főfelügyelőség II. Szilágyi Dezső-

tér 1. .

Evangélikusok Lapját

Muzeumok, szinházak, fürdök.
Iparművészeti Muzeum IX. Üllői-ut 33.
Magy. Nemz. Muzeum VIlI. Muzeum-körut.,
Népegészségügyi Muzeum Eötvös-utca.
Széprnűvészeti Muzeum Városliget.
Mezögazdasági Muzeum Városliget.

Aki még híveink közül nem járatja a

Harangsz9t,
ne mulassza el azt, hogy arra előfizessen. Elő-
fizetési ára negyedévre : 1'28 P. Csoportos
kűldéssel 100/0 engedmény. Az előfizetési díjak
a "Harangszó" kiadóhivatalának Györ,

II., Petőfi-tér 2. küldendök.
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Németh Károly lébenyi [Mosonmegye]
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. Evangéliumi építő iratok
megrendelhetők a Bethel Ev. Diakonissza-
intézetben Klotildialván, u. p. Piliscsaba

(Pestmegye).

előfizetésre melegen ajánljuk a Luther-
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3

"Ti vagytok a földnek sava." Máté V. 13.

A föld sava,
lrta: Kemény Lajos.

Jézus mínden tanítása arról be-I tetének minden f. igyelő aggodalma
szél, hogy az ember drága érték. és reménysége együttesen nevelni,
Drága nemcsak önmagának, nem- vezetni, formálni akarja a gyer-
csak az állala alkotott emberi kö- meket, azonképen Isten is atyai
zösségnek, hanem Istennek is. úgy szívvel és szerétettel akar minket
tekinti az embert Isten, mint ter- meg tanítani 'nagy törvényekre,
mő búzát, rnint szölővesszöt, mint nagy parancsolatokra, helyes élet-
gyümölcsfát. Többnek. a mezei li- re, tiszta érzésekre, hogy 'a szí-
liomoknál és az égi madarakriál. vünk Isten gyermekeihez illő szív
Olyannak tekinti kűlőn-külőn, tegyen, hogy az életünk az Isten
mint egy pénzdarabot, melyet nem gyermekeihez mélíóan a helyes
engled elveszni, elgurulni. Olyan- úton maradjon, elkerülje a bűnö-
nak tekinti, mint tulajdon igéjét. ket, vagy pedig harcoljon vel ük
Azt akarta Jézus az emberekkel és győzze le azokat. S amint mi
megértetní, hogy a rnennyei Atya mindent odaáldoznánk gyerme-
gyermekeinek tekinti az embere- keink boldogságáért, úgy küldötte
ket, szerebett gyermekeinek, aki- Isten a földi életbe az Ő szent fiát,
ket a földön boldogítani és a földi hogy az ő áldozatáért 'egyek le-
élet után űdvözíbeni akar. De Isten hessünk ővele és vele együtt egyek
nem 'elégszik meg, azzal, hogy sze- lehessünk az Atyával ... A meg-
ret minket. Mint ahogy a földi vállott emberek Isten gyermekei.
szülő szeretebe sem abból áll, hogy A megválLott ernberek együtt a vi-
gyöngéd csókkal és féltő gondvise- lág világossága. A Krisztusban hi-
léssei veszi körül gyerrnekél, ha- vők, a Kriszlus által megváltottak-
nem szeretetének rninden meg- ról mondja a hegyi beszéd: Ti
mozdúlása és minden szava, tekin- vagytok a földnek sava ...
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Gyarló ez a földi éllel ... Akár-I édes. Minél hangosabbá lesz a zú-
melyik 'elmúlt század történetét, golódó, Istennel és emberrel hábo-
avagy a mai idők járását nézed, ruskodó elégedetlenség, annál alá-
akármilyen' szempontból forgatod zatosahb és kitartóbb példát kell
a magad életét - bizony gYlar.ló az mutatní a Krisztus szerint való ke-
,emberelie.l... Mennyi millió szív resztyéneknek a békességes tűrés-
vívta meg a maga harcát önmagá- re, a hitne és kereszthordozásra.
val, másokkal és a földi világ1g1a11,Es rninél szörnyübbnek; sötétebb-
- 'elmentek, eltüntek. És a harc nek és irgalmatlanabbnak mutat-
a jószándék ésa gonoszság, a sze- kozik napról-napra az embervilág-
rétet és a gyűlölködés, a tisz ba- nak a jövendője, annál bizonyo-
ság és a megromlás, a hit és hi- sabban kell reménykedni abban,
tetlenség, a könyörület és az írgal- ho,gy az Isten az erőseknek ellene
matlanság, mindig újból és újból áll és alázatosaknak adja az ő ke-
kezdődik, Illetve tovább folytato- gyelmét.
dik és csak a szeroplök mások A gyarló földi élet megnemesi-
míndíg. Örőktől fogva nagy erők lését kivánja tőlünk a mi üdvö-
vívják harcukat a természeti vi- zítőnk. A megromló földi életben
lágban és az emberi Jelkek világá- nekünk, a hívőknek kell a nemes,
ban egyaránt. Es hogy leföld Isten a tiszta, a boldogító élet ízét me;g-
országává lehessen, hogy a lelkek őrizni a világ számára. Nekünk
megváltott lelkek lehessenek, hogy kell hordoznunk magunkon egyéni
gyözedelrneskedjék benne a jó, az gyarlós~graink homályosságal elle-
igaz, a hűség, a szeretet, a Krisz- nére is az Isten képét, melyet meg-
tus Jézus követőinek ke.ll előlj ár- bánt éSl11legg1.Yalázmindenki, 'aki
ni, nekik kell a föld savaivár e a világ romlásahoz maga is hozzá-
földi gyarló élet igaz javaivá len- járúl. Méltán nevez minket az üd-
niök és nekik ken önmaguk lelké- vözítő a föld savának, ha' a sze-
ben, a rájuk bizott közösségekben retet, a jóság, a türelem, a :Il1'egj-
hivatásukat olyan hűséggel visel- ér tés , a békesség szent ~géit SZol ..
niök, hogy nemesedjék a gyarló gáljuk otthonunkballl és 'embertár-
élet, növekedjék az Isten gyerme- saink között. Jaj volna 'ennek az
keinek a száma, megtartassék az ernber világnak, ha az Isten gyer-
emberi méltóság mindenekben ... mekeinek a szálma belőle egészlen

A mai nehéz idők között épen elf'ogyatkoznék, a só megízetlenül-
ezekben a feladatokban nem sza- ne és ruem maradna semmi más,
bad a keresztyénség savának meg- csak gonosz önzés, szeretetlenség,
ízetlenülni ebben a világban. Minél erőszakoskodás. Jaj volna ennek
hangosabban kiállt laz égre az éhe- az embervilágnak túl a földi éle-
zők és nyomorgók keserű szava, ten' Js, ha . legészlen megtagadná
annál hangosabban kell a Krisztus Nagypéntek ésHusvétgyőzlede,l-
szerint való keresztyéneknek az mes Krisztusának az erejét... Nem-
önző világban az önzetlenség eré- csak magunkért kell tehát mínden
nyét ihirdetni, képviselni és köve- erővel küzdeni az evangélium igiéli-
telni. Minél jobban megfogyalko- nek diadaláért, hanern- Isten orszá-
zik az ~g.a~i emberszeretet, az gáért, e világ jobbulásáért ...
önfeláldozás, a segíteni mindig Soha sem volt olyan jelentősége
kész könyörületesség, annál hatá- az emberi közösség szempontjaból
rózottabban ken a Krisztus szerintlminden egyes . 'emberi szív, min-
való keresztyéneknek elítélni, meg- den egyes kis család hite, erkölcsi
vetni minden testvértelenséget, a tisztaságának, mint ma.' Iglazán el-
mely mindig csak szerencsétlen- mondhatjuk, hogy mindegyikűnk
ségeket és keserűségeket hozott a külön-külön is drága érték Isten
világra és amelyelonek a gyű- országa szempontjáhól, mint meg.
mölcse -sohasem lesz áldott és váltott lélek, die úgy is mint-a j-ob-
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bílásnak, az életnemesítésnek szol- nem javíLasz! Oh milyen nagy joe.-
gálalá:ba állított ember is. Megpró- Ientöséget bíz reánk és világít meg'
báltad-e, hogy ~ földnek sava előttünk az Üdvőzítő, 'amikor azt
hogyan lehetsz ? Csak egy-két na- mondja nekünk: Ti vagytok a fö[d;-
pon keresztűl is figyeld m~ ma- nek sava ... Nektek kell úgy élne-
gadat és csodálkozva fogod látni, trek, hogy szerebet, jóság, hűség
hogy rnennyivel melegebb, békés- tisztaság, hívő reménykedés, me;g-
ségesebb, boldogabb. lett mind- jobbulás el ne tűnjék .el ne vesz-
azoknak a szíve, akikkel 'együtt szen err ől a világról. Aranynál,
élsz, ha igyekezeted elég erős volt. ,ezüstnéJ,élbel'l1é1, it aln ál , ru IIánál ,
Gondolj arra, hogy az 'eg,ész földi dicsőségnél nagyobb értéket képvi-
életet így kellene eltöltened tieid sehnek a Krisztus szerint való ke-
között. Gondolj arra, hogyha 'a só reszlyének: képviselik a föld savát,
elveszti ízét; mire jó többé? Mít hogy az .embervilág rneg ne ro-
ér a te életed, ha rontasz vele és moljon ...
""."".'II.ell"e""."".IIII ••n'.II"e"".IIII."" •• lIlIe'I".'II'.IlIle"lIellll.'II.e'" ••• ""e"".IIII.IIII.''''.II''.'II.elllle

Luthet Márton asztali beszédei.
Irta: Dr. Wíczíán Dezső.

A nagy ernberekkel úgy v,argyun,k, fenn. Leveleit, rnelyeket otthoná-
hogy nehezen ludunk felemelked- tól való távollétekor feleségéhez,
ni arra a szel.eml magasságra, a vagy barátaihoz írt, most figyel-
melyen ők állottak. Megcsodáljuk. men- kivűl hagyjuk. Pedig a csa-
de nem értj ük meg, őket, merf ide- ládj át féltő s annak örömében osz-
grenek a mi lelkünktö l. Lutherral is tozó szeretöhitvesí léleknek meny-
így vagyunk. Reformáció űnnepén nyi szép megnyílatkozása van ezek-
magasztalva ,e.m:lE;getjük lel az ő ben! Vagy hadd em'lítsem csak-azt
hősi tetteit, melyekkel Krisztus a nevezetes levelét, amelyet Ko-
egyházát ,merg;tisztí.~olta, .me,~~e~'-I ~:)Urg vá:á?ó.l, ~ kis !,ancsi fiának
bette, ele ugy érezzűk, hogy nu ot Irt! A világhírű tudos professzor,

.mindebben nem utánozhatjuk.nem a mennydörgő szavú prédikátor,
követhetjűk, rnert ő magasan tie- akinek szavától a pápa s a legha-
lettünk áll. O az Oriás, mi pedig talmásabb uralkodók rettegtek,
csak kicsiny törpék. . mily csodálatosan rtud, a gyermek

Pedig Luther élete oly gazdag hangján írni s szívéhez közelf'ér-
megragadó, meleg emberi vonások- kőzni, akkor, amikor rnaga is szo-
ban, amelyek közelebb hozzák őt ron,gó szívvel várta az augsburgi
a mi lelkünkhöz, sőt életét az ígazi birodalmi gyűlésről jövő híreket.
keresztyén éil.e:tmintaképévé teszik. De ott vannak híres «asztaűi be-
Nősülése és családalapítása világ- szédei». Mik ezek? Luther sze-
raszóló jelentöségű lépés volt; ez- rette a társaságot, ahol ,a munká-
zel alapította meg az evangélikus ban elfáradt lelke kissé íelüdülhe-
lelkészi családi 't%ebe!t,mely az Is- tett. Megnösülése előtt is többször
tenben való életnek és igaz örö- össze] ö tt barátaival vidám, vagy
möknek oly gazdag forrása. Hogy komoly beszélgetésre, Később pe-
Luther igazi képét megismerj ük, dig sohasem volt üres Kata asz-
ismerni, kell az ő családi él,eltélt:is. szony vendégszerető háza és asz-
Ebbe pedig a Luther házába jára- tala. Luther jó szíve sok szegény
tos barátok elbeszélése mcttett lleg- diákori megkönyörült s vendégűl
jobb bepillantást nyerhetűrik azok- hívta őket asztalához, míg a g1az-
ból az emlékekböl, amelyek vagy dasági kérdésekben talpraesettebb
közveblenül Luther tollából, vagy Kata asszony rendszeresen tartott
szavainak, rnondásainak mások áJL-' kosztos diákokat is. Magyar diá-

. tal történt leírása által marad LakI kek is. megfordultak Luther házá-
3*





egyszerű embereknek, akik ke-
véssé ismerik Isten Igéjét. Az ~g!e-
hirdetőnek elsősorban alázatos és
imádságos Iélekre van szüksége.
Óva int a böbeszédüségtöl is. Az
ilyen prédikálorokat a cselédleá-.
nyokhoz hasonlítja, akik piacra
menet minduntalan megállnak te-
referélni, íeesegni s ezért 'nem tud-
ják elvégezni dolgukat.

Gyakran visszaemlékezett . Lu-
ther szerzetesí életére sakkor el-
mondta, hogy milyen sötétségben
volt akkor, triennyi baborrában
hitt, majd - arnennyire vissza tu-

Luther augsburgi képe a hattyuval.

dott ernlékezmi - elmondta azt is.
hogyan lett reforrnátorrá. A pápá-
ról s íöbbí ellenségéről bizony
nem valami hizelgő szavakkal nyi-
latkozott. Szeretik is ezért Luther
ellenfelei őt piszkos szájúnak bé-
lyegezní. Igaz, hogy Luther nyer-
sebb kifejezései a mai művelt ern-
ber fülét bántják, de abban az idő-
ben az Ilyesmi nem volt szokatlan,
sőt katolikus iróknál, valamint Lu-
ther ellenfeleinél sokszor még vas-
kosabb gorombaságokkal talalko-
zunk. Azonfelűl ezekben a vádak-
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bm sok olyasmit is adnak Luther
szájába, amit ő lény leg nem mon-
dott, Stem .Le nem írt. Ezeknél a
rágalmaknal 'eszünkbe júl, hogy
Kriszlus Urunkat is nagyétkűnek
és részegesnek mondták - a zsi-
dók (Máté 11, 19). Luther egyik
asztaltársa s asztali beszédeineik is
szorgalmas gyűj lő j'e:. \Malhesius,
azt mondja, hogy ő Luther ajká-
ról soha illellen beszédet nem hal-
lott.

De Luther 'nem volt őnhilt és
feltuvalkodott. Ha ellenfeleire, akik
tulajdonképen az levang eli urn el-
lenségei voltak, keményen lesúj-
to tt, önmagával szemben sem volt
kírnélebes. Nem tűrte, hogy az ő
szernélyét rnagasztalják, Ő magát
csak nyomorult «féregzsák--nak
tartotta. Még amikor a reformáció
kezdetén élete többször veszély-
ben Iorgott, barátainak a,gglodal-
maira azzal válaszolt, hogy ő nem
pótolhatatlan, Isten tárnaazthad he-
Iyetbe sok mást, aki az evangelium
ügyét felveszi: «Vesszen hát Már-
lon barát s éljen Krisztus l» Ba-

I

ráti körökben elmondja, hogy az
ördög mily gyakroo gyö törte vö t
kísértései vel: hát csak te volnál
okos s a többiek mínd tévedtek?
Bizony Luthernak magának is sok
lelki küzdelmet okozott az a kér-

.dés, vajjon igazés j ogos-e az la,
rnunka, amelyet ő elkezdett? De
csak. addig, amig. a. saját szemé-
lyér-e nézett, mert akkor érezte Is-
ten lelőtt a mag.a erötelenségét,
gyarlóságát, Mihelyt Isten Igéjére
hallgatott, rögtön legyőzteezeket a
kísértéseket. Akkor. nem érzett
mást s ném akart másról tudni,
rnint hogy Isten akaratának enge-
delmeskedjék, mint az O Igéjének
foglya. Innen nyerte azt az erőt,
amelynek birtokában az egész vi-
lágg:al szembe mert szállni. Es en-
nek az Istenben való feltétlen hité-
nek mily sok szép bizonyságát
őrizték meg éppen az asztali be-
szédek.

De az asztali. beszédekből még
az isJcitűnik, hogy Luthernak a
humor iránt is volt érzéke. Hi-
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szen . latin nyelvén tartott 'egye- akar adni és ájándékozni, hogy Ő
terni lelőadásait is szerette tősgyö- a mienk legyen, ha igaz hittel meg-
keres, sokszor tréfás némel köz- alázkodunk előtte. De mi ezt nem
mondásokkal Iűszerezni. Az asz- akarjuk, ezért Krisztus nélkül
tali beszédeknek is olyan kedves mindnyájan balgák vagyunk al mi
zamatot ad 8; Latin és német nyelvl.örökös «m iért.a-űnkkel : miért ibesz
keveréke, Tréfaként veendő pél- Isten így, miért engedi ezt igy tör-
dáúl az ilylen megjegyzése: «Ag'az ténni? Mertmi is benneszeretnénk
gyorsan nő; ezért a lányok is g!yor- lenni a j átékban.» '-,-- De máskor
sabban nőnek, mímt a fiúk.» Erde- komoly kérdésekre vagy kételyek-
kes anekdotát beszélt el egyszer 'egy re adott megnyugtató teleleteket a
állítólagos magyar püspökről, laki tanulni vágyó magyar diákoknak.
mint hadvezér így buzdította harc- Az asztali beszédekben feltárul
ra a katonákat: «Kedves bajtár- 'előttünk Luther lelkének sokol-
sak, harcoljatok vitézül ,a, keresz- dalú gazdagsága. Nemcsak a ko-
tyén hit ősellensége ellen, az egy- moly tudóst ismerjük meg belőlük,
ház dícsőségéért; biztosítlak tite- hánern la szerető, gyengéd szívű
ket, hogy akik elesnek, azok ma 'a férjet és családapát, ,abermésze;'t
mennyországban foginak vacsorál- szépségeínek, zenének, az élet apró,
rri.» Amint azonban támadásra ke- tiszta örömeinek Istein iránti há-
rült a sor, ő .maga elfutott S ami- lás lélekkel örütni tudóvmeleg ke-
kor maradásra késztették. hogy délyű embert, aki nemhogy elér-
szenvedje 'el ő is a halált s ve- hetetlen maglasságba emelkednék,
lűk egyűtt vacsorázzon, így felelt: hanern mindnyájunk lelkéhez kö-
«Nem, én ma bőjtölni akarok!» zel tud férkőzni. Tőle valóban meg-

Vajjon csak lennyit tudott Luther tanulhatja mindenki az igazi ke-
Magyarországr ól? ° nem l HIszlen resztyén lelkűlebet és éIetfeltogást,
a török veszély Luther fígyelmét is aki hozzá hasonlóan nem szégyenli
Magyarországra irányította! s a tö- a Kriszlus evangéliumát.
rökkel sokat foglalkozott, Az asz- -0---0---0---0--0.---0--0.---0---0---0--0.--0--0---0--
talánál megfordúlt magyar diákok-
tói is megtudott egye:ts mást. Igy
például egyik beszédében megem-
líti, hogy Magyarország milyen tm-
rnékeny és aranyban gazdag or-
szág, de a püspökök annyira ki-
szipolyozták, hogy, királya kol-
dussá lett. Azt m ondják, hogy
Ulászló és Lajos királyok olyan
szegények voltak, hogy a hort asz-
talukra kocsrnából s a fűszereket
patikaból kellett hozatniok. A ma-
gyar diákok is többször fordúltak
kérdéseikkel Lutherhoz. Egyik ma-
gyar ugyan na;glyon különös és ér-
telmetlen kérdéseket tett fel neki,
amire így válaszolt: «0, bárcsak
megmaradnánk Isten kínyilatkoz-
tatott Igéje és akarata melletr l
Mert Isten mindent kinyilatkozta-
tott és megmutatott nekünk a
Krisztusba:n, amit tudnunk kell. Ot
hallgassátok; ő minden ellenvetés-
teklet meg tudja oldani. Mert Is-
tien a Krísztusban mindent nekünk

,

Hegyi kápolna.
Odon Kápolna gránit szírtfokon
Kicsiny hajó, ahogy pihen magában
Kővé meredt szürkés hullámokon,

Nem dóm e kunyhó, mégis üdvhozó,
Van ott oltár, szép Krísztus-kép fölötte,'
S megfér egy-két buzgó imádkozó,

,
A kép ifjú, szelíd pásztort mutat,
Vállán fehér, félénk bárányka béget,
Mely nem talált vad szírtek kőzt utat.

Bolygó bárányok vagytok emberek,
De nem jeges, havas gránittetőkön:
A nyáj az é~etrónán tévelyeg.

Ti lent bolygók, ti lelki betegek,
Jertek, jelzeU az út a hegytetőre,'
Az Or, a jó pásztor, vár bennetek.

Megérzitek. üdítőbb fent a lég, .
És nem csupán a szomjazó tüdőnek,
A szívnek is közel van itt az ég.

, Szigethy Lajos.
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Jézus és a felebaráti szeretet.
lrta : Dr. Szlávik Mátyás.

«Szeresd Istenedet belj<esszíved- akik aly,afitaJ<:iránt engesztelhetet-
ből, leljes lelk:edből,bel}es elméd- lenek, és még nagy imádságába is
ből és minden erődből» - ez J é- bevette: «rniképen mi is megbocsá-
zusnak első nagy paramcsa, mely tunk az ellenünk vétkezőknek».
valóságos dicshimnusza az Aty.a- Elet- és világfelfogásában az Is-
isten hatalmának és jóságának, tien gyermekeinek alaprendje a
Ennek mása a felebaráti szeretet, végnélküli, azaz kímeríthetetlen
mely Jézus szájában így 'hangzik: testvéri szeretet, amelyről, mínten-
«Szeresd felebarátodat, rnínt On-lgesztelö és megbocsátó szeretetről
magadat» s hozzátette, hogy :<!alkisohasem szahad imádságunkban
azt betöltötte, be t ö It ö t te az semmegfelejtkeznünk.
e g ész tör v ény t». Mert háte E testvéri szercbet elsősorban a
két szeretetpartancs oaz legész ke- felebarátunk tes t i, an y agi j ó-

resztyénség összefoglalása s en- 1 é té r ő 1 való gondoskodásban
nek követéséhen Jézus a rni mes- nyilvánul és itt Jézus nagyra érté-
terünk és örök példány képünk. kelle azt, ha valaki az éhezőknek

E felebaráti szereletet már az ó- ,egy darab kenyeret vaglya\ szom-
szövetség is ismerte, de csak Jézus júhozóknak egy pohár vizet árl.
igéje és egész élete és műkőrlése Az a gazdag' ember, aki «a SZle1-
tárta föl, mint vallami új .kiriyi- gény Lázárt» .könyőrtelenűl, sőt
latkoztatás, annak kímeríthetetlen érzéketlenül szükőlködni hagyta,
gazdagságát. De Jézus, mint az Jézus szerint «a gyötrelem helyé-
emberi élet ritka éles és reális re» kerül. Es az utolsó ítéletkor
megf'igyelöje, jól ismerte közelebhi «az ördögnek és az ő angyalai-
ésfávolabbi vonatkozásaiban a nak készített örök tűzre» kerül-
testvéri szerétet akadályait is, ép nek azok, akik a foglyokat nem
azért követöitől türelmet, hosszú látogatták, a mezíűeleneket inemru-
tűrésl, kitartást és .«77-sz,er való házták és az éhezőket meg: nem
megbocsátást» kivánt, amint azt 'elégítették. Ezzel szemben a tisz-
neki is az Ő szűkebb környezeté- tátalan szamaritánus a maga kö-
hen is éppen a szer-etet állandó- riyörületességével az Isten és az
sága érdekében Iolylon kelhettgya- ernher barátjáva lesz .amidőn «a
korolnia. Látta az ernberek közötti rablók közé esett emberen», őt
külőnbségeket, jól ismerte a ro- gyűlölö zsidón segít s meggyógyí-
konszenv és ellenszenv szakadé- tásáról és lellátásáról gondoskodik,
kait, gyakran tapasztalta az érzé- míg «a papok és a leviták», bár
kenységet s a bosszúvágyat,ép «szent embereksjelriasztó példákúl
azért az ő atyaistenéhez hasonló szolgálnak érzéketlen viselkedé-
nagyszívű sz'er,etetgyakorlását ki- sukkel. .A szegények iránt pedig
vámja övéitől azok iránt is, akik hangsúlyozza Jézus: aki lőlled kér,
ellenségeink, nekünk nem rokon- adj neki, és aki tőled kölcsön akar
szenvesek, vagy éppen megvetettek kérni, el ne- fordúlj attól. Azokon
és hamis úton járnak. Szóval ki- a betegeken, akik Jézusnál gyógyu-
vánja a szerétet végnélküli gya- lást kerestek, rögtön segített, és kö-
korlását. Olyannyira döntő érvé- vetett szokásos eljárása ellten VIOIt
nyűnek mondotta a szeretetet, hogy az, amidőn a «guta-ütöttnek» 'elő-
hiábavalónak mondott minden ál- ször «bűneit bocsátotta meg».
dozatot és Istenhez intézett min- De a felebaráti szerétetnek az-
den imádságot, ahol az hiánYZrott'lutá.n az Isten szerétetének példá-
sőt az Isten részéről még' a bűn- járaa szenvedő testvér be l s ő 'b a-
bocsánatot is megtagadta azoknak,' j a ih o z é s sz ü k ség e ihle z is
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föl kell emelkednie és erre is .ré- szeme van minden baj, szükség,
zus a legszebb példa, Felkeresni az nyomorúság, gyötrelem és szenve-
elveszett lelket s az elhagyatoltan dés iránt, ki szinte természeti ado-
és meggyötörtet, a megfáradtat és mánykénl egyaránt megértette 'a
megterheltet újból mennyeí Atyjá- bélpoklosok bélpoklosságát, a V3-
hoz visszavezetni, az Jézus sze- kok éjszakáját s a gazdagok sze-
rint a testvéri szerebel legnagyobb génységét, azért adott minékünk
szolgálata s itt 'el kell tűnni ,al is példát a gyors segítségre. Az
tiszta ésa tisztátalan, kegyes vagy ,evangeliumok olyan beteget nem
bűnös ernber közötti, akkori köz- ismernek, akit Jézus - feltéve,
naplas zsidó megkülönhöztetésnek. hogy hitbel és bizalomrnal fordúlt

A legelveteműllebb lélekben is hozzá - elutasított volna magától.
ott szunnyad az isteni szikra, . a. Érző szíve más baját nem tűr-
magasabb isbeni méltóságban és hétte. Senkit sem hagyott hidegen,
rendeltetésében való hit, - csak aki vele valaha találkozott, Sok
fel kell azt ébr-eszteni és benne szegény, megtépett szív s magába
bizalmat felkőlteni, Az igazi isteni szállt bűnös megtalálta benne lel-
szer-etet csak a szolgáló szerebet ; kének békéjét. ,C s el ka ho Illi tie t-
Isten előtt való nagyságunk és ér- le n s é gge l t a l á l k o zo t t, o t t
Iékünk is a másokért valóönz.et: ne m állolt m ó dj á b an ne k í

len szelgála tunkban. ta vég;liellelnér- sle 111 sleg í l '01 ni é s gy ó g'y í Lan i.
tékű és becsű léleknek megmenté- Emberszeretete páratlan hatással
sében áll. Ezen a ponton Jézus - volt az ő környezetére, kűlönösen
Ni ,et z sch e szavával élve - 'átér- az utána kiáltozó szegényekre és
tékelle, azaz megváltoztatta az ak- nyomorullakra, bűnösökre.
kori zsi,dó és pogány ,~;k~lcs,i'é,rté- Mily hatással lehetett Jézus ba-
.keket, es na~yot" dICS(~tes erteil~e~rátságos látogatása és résztvlevő
set csak az ~nflelaldozoan szolgáló emberiessége annak a· Zakeusnak
~z:eneLe.thenla~ott. Ezt a g~ndol<ato.tbűnös lelkéne, aki az ő jelentélé-
igy" fejezte kl,. hogy «ha . váliaki ben személyes befolyása alatt 'arra
d.~o.. akar lle:r;rrll;le.g~ienmindenek határozta el magát, hogy 'azontúl
k?~olt r utols? es mindenek .SZ'?~-.«rnínden vagyonának felét aszegé-
g~Ja» es «aki nagy ak~r l,en~l kö-' nyeknek adja és ha Vialakilől va-
zot[,ebek~az legyen a tI szo~g'atol{».lamit patvarkodással elvett, négy
Mert hat «az embernek ha nem annyit ád helyébe». Es ugyanaz a
azért jött, hogy neki szolgáljanak, Jézus ki ezekkel a kíncsvágyó és
hanem, hogy ő szolgáljon». E szol- vagy~nhajhászó és harácslOlÓvám-
gálat Jézusnál valami természet- szedőkkel 'evett és ivott 'másrészt
~zle:r:ülen~:gys~,erű,..ma;gátó,~értetőrlő kűlönősen meleg barátja volt a
életigazság es követendő feladat. szegényeknek, akiknek elsősorban
~ J é z u sn á 1 a tie st v éri s ze r e- hozta me.g Is tenországa örömhírét
te t s z o l g ál a t a határoklat és minden vigaszt és jövendő bol-
v II g Y k o r 1áto z á s 10k at 'Illem dogságot. Milyen ellentét s mégis
ism ler. A későbbi egyházi keresz- mily magy erkölcsi szabadság I3lZ

tyénségnek felekezeti szükkeblűsé- .rézus vallásoserkölcsi személyisé-
ge nem jézusi gondolat és :gya- gében í De éppen abban mutatko-
kerlat. Avagy van-ie aszler,ebet pa:' zik Jézus f!ellebaráti szerétetének
r ancsának egyszerűbb és em- előkelő királyi fensége és szabad-
beribb szabálya, amit a későbbi sága, hogy áttörte az emberi kon-
jogbölcsdet is alapúl fogadott 'eil,ventió akkori zsidó korlátalt, a
ama jézusi igénél. «a mit a ka r- tilott szombati napon is gyógyí-
tok azért, hogy az e mbe- tott, minden emberben - még az
re k t ive l ete k c se le k e d je- ellenségben is - elsősorban az
nek, ill in d azt ti is úgy cs le- 'embert, mint Isten gyermekét néz-
le k 'ed j éte k a z o kk ka l?» Nyilt be, írástudókkal is barátságosan



érintkezett és magát velök meg-
érttette. ha belől ük még ;eg:ész'enki
ném halt jaz ember. Nem 'Volt be-
hát proletár agitátor, aminek őt
új abban min ösítették, hanem me-
lieg barátja és támogatója rnind-
azoknak, akik segítségéne szorul-
tak és-nála erkölcsimegtis,ztulásl,
szerétetet és isteni vigaszt ekeres-
bek.

es ak a j ó llak ol lifllkkalés önelé-
gűltekkel, csak a sai át f'eJfOgiás:uk
szerint «igazakkal» és a, hivatalos
zsidó vallásosság kérkedő kem'érry-
S,ZÍvű klikkjeivel állott szüntelen
hadilábon, mivel meg nemértették
emberszeretetének igazi szabad
emberies megnyilvánulását, sőt
itélkezésűkkel és szidalmazásukkal
akadályt gördH:etbek annak' útjába.
Azok elllen aztán lángoló szerit ha-
ragjában még; a gúnynalk a fegy-
verét is használta. Itt aző szere-
tele a harc és a küzdelem' jellegét
viselte rnagán.

Mint látjuk, Jézus a felebaráti
szerétet parancsában kimeníthetet-
llen,de azért erőnket meg nem ha-
ladó felszólítást intézett laz emberi-
séghez. Nem míndent, vagy sem-
mit, mint 1b sen acéljellemű
Brandja és a dán K ie r k leg a.a r d
is hangoztatja, hanern mindeneset-
re valós, céltudatosés szilárdíaka-
ratot és mellette sok türelmet, böl-
cseséget, galambszelídséget és ki-
gvóokosságiot feltételez és kíván
Jézus a maga követőitöl. Az evam-
gélium alapelvéből kifolyól:ag) az
a soha meg nem szünő felada-
tunk, hogy tiszta erkölcsi ér-zület-
lel és szilárd, nerries akarattal'ezt
a mai, vad és összekuszált pokoli
világot lassanként Istenországává
alakítsuk s enruek eszköze az Isten-
és.az emberszeretet végnélküli gy.ar-
korlása. Ez aztán a mai «fejedel-
mek és más nagyok hatalmasko-
dása» mellett is állami és társadal-
mi életünket átalakítana s 1,eigla~láibb
is enyhítené sok-sok bajunkat és
nyomorúságunkat, amelyet ne-
künk a borzalmas világháború s
az úgynevezett világbéke okozott.
De 0ml'e:k, feltétele részünkről is
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az a vezeklés és belső megtérés,
amire egykoron a napoleoni idők-
ben legy F i ch t <CI és Fis c her
hívta fel a németeket.

Mert hát az igaz béke nem erő-
szakos, sem mesterséges úton, sem
magától ránk nem virrad. A'l11ua'k
egyedüli szikl aszilárd fundamen-
toma a bűnbánó megtérés, az újjá-
születés és az Isten akaraaának, az
Isten- és etnberszeretebnek, mint
életünk igazságának és lleg,főbh
parancsának keresése és követése.
Ogy legyen]

Leszámolásra.
Lent a rónán ezer éve
Marmar nóta járja.
Maqllar lw;ól hord a hátán
Tisza, Maros. árja,

- Mamlaraknak szabadságát
Tárogató búqta,
JI trierre csak széledezik
Kárpál magas útja,

És mosi kérünk iqazsáqo!
Maitaseáqos Égtől,
Kérű nk minden emberséges,
Becsületes néntől.
Kériiik , hOIJ11ha arra kerűl,
Minderi mamtar kartól.
ilmelu itten hazát szerzett,
Hazát védett, altól.

Nem lehet, horm az igazság
Többé föl nem éled!
Nem kerülhet sirhant alá
Ezeréors élet!
Vére7ziik a Golootáiát,
Hord iuk a keresziiét,
D« a hitünk rendiiletlen:
Feltámadunk ismét!

Hamvas József.

1I"e"".""."".''''.'''''"II"."".n''e"".,,''.''''.''''.''''.
Voltaire. a nagy francia bölcslel ő.

azt jósoltá a bibliáról, hogy száz
év mulva már csak a muzeurnok-
ban mutogatják; rnint ritkaságot..
S milven csodálatosak az Isten út-
jai, ..::...most ugyanazon házban,
amelyben Voltairc lakott, egy bib-
liaterjesztő vállalat nyomdája, van,
ahol ezer és ezer r.számra nyom-
ják abibliát s viszik nem a mu-
zeumokba, - hanem az vélet vize
után epekedő emberiséghez.
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A városligeti rejtélyes sírkő Budapesten.
Horváth Jakab ügyvéd egyházunk szolgálatában.

- Irta : D. Payr Sándor. -

Az 1806. évi dec. 14-én nagy és tudott volna senki pozitiv valósá-
előkelő halottja volt a pestíevaog; got a titokzatos sírkőről. A «Ha-
'egyháznak: a szeposségi Horváth zai Tudósítások» már három nap-
Jakab, «a felséges Curiánál levő pal a temetés után, 1806. dec. 17.
pr ókátor», a Grassalkovich, Belez- szép szavakkal emlékezik meg
nay, Podrnamiczky és más tekin- Horváth Jakabról, közli végren-
télyes családok ügyvédje, kiváló deletét s a sírkör e vonatkozó kí-
jogtudós és erős protestáns érzel- vánságát is. 1821-beIl aHasZlnos
m Ű emberbarát. Molnár János ev. Mulalságok szól róla, 1841-ben
lelkész riémet, Báthory Gábor re- Kossuth hirlapja panaszolja fel,
Iorrnálus szuperintendens pedig hogya «Fuit» sírkő el van hanya-
magyar beszédet mondott a ko-jgolva. Karacs Teréz írónő 1874. 'a
porsója felett. Fővárosi Lapokban, id. Szinnyey

Altalánosan ismert és tisztelt J ózsef 1885. a Budapesti Hirlap-
poldára volt a fővárosnak s bár, ban, Tóth Béla 18'95. és 1911. a
,eddi'.g is sok külőncködését is- «Szájrul-szájra» kötetében ujítja
merték az agglle:gény öreg úrnak. fel Horváth és a «Fuit» emlékét.
ele az mégis megleípte a gyászoló De a sétáló közönség csak a rrua-
közönséget, hogy a halotti .menet gáncs sírkövet és a titokzatos fel-
a lelkészekkel együtt nem a te- íratol látva, szabad szárnyalást
mető felé indúlt, hanem messze adott a képzeletnek. Beszéltekegy
az akkor még' Ökördülönek, majd olt pihenő életűnt magyar költő-
Batthyánv-kertnek nevezett Város- ről , mások egy szerelrnében csa-
ligelbe, melyet abban az időben lódott öngyilkos főúrról. A magá-
mocsarak, nádasok, ingovánvok, a I nos sírkő a szekatlan helyen ,alköl-
vizi madarak kedvelt helyei vet- tők figyelmét is magára vonta.
Iek körül. Végrendeletében ugyanis Arany János az 1877. írt «Ének a
meuhagvta a jeles prókátor, hogy pesti Iigetben» c, szép költemé-
őt ide temessék és sírkövére csak nvét e szavakkal végzi:
ezt az legy latin szót véssék: Fui t. v

(Volt.) E célra 700 forintot ha- El is megyek,lEtán nem sokára,
gy. ott Pest városának. S különös Hírnév dicsőség nem maraszt,
. - Tudom, mit ér fagyos sugára,
kívánsága ill-eg is lett. 1809-ben Zit- Itt megtanultam azt:
terbarth. Mátvas kömíves a sír- Nyerd bár világi életedben
helvet 190 Iorlntért téglával fa- Ég s föld minden koszoruit:
1 O J Neved csak az, mit eligetbenazta ki, kenf'usz áuos köf'aragó Egy sirkő rád olvas: Fui t.
pedig 150 forintért készíbette .el
vörösmárványból- a sírkövet, az
eg'v szó {,elíralta!. Igy a vár-osnak
ebből a 700-ból is még 360 forint
jutott.

Horváth sírkövéről már többen
is megemlékeztek. 1909-ben a Va-
sárnapi Urságban Gerlai írt egy
érdekes szép cikket róla. ne több
tévedés van benne. Halála idejét
tévesen teszi 1809. angio havára s
téved abban is, hogy a rnúlt szá-
zad nyolcvanas éveinek a vég'éig ne

Jókai előtt is ez a sírkő' l,ebeg-
hetett.vmídön «Es mégis mozog a
föld» regényében Jenőy Kálmán
sírkövéről írja: «Egy rnégyszögü
márványkocka volt az, egyik .1:;tp-
ján ez volt bevésve: Volt, nmcs,
lesz . .. Tseresnyés mester uram
úgy állítá fel a márványkockát,
hogy a név aláfelé f.ordítva· le-
kerűlt a földbe .és felűlmaradte
három szó: Volt, nincs, lesz ... »
Még az uj-abb poéták közűl is Far-
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kas Imr-e 1929. «Egy villa előtt» tott snéha harminc patvaristával
c. rövíd versében mondja: is dolgozott. Beleznay Miklós tá-

hornek özvegye, b. Podmaniczky
Pazar csillárok. Üveges terrasz. Anna Mária és a gödöllői Gr assal-
Kert. Komornyik. Kapu elött: "Buick".
Pár lépésseI odább egy névtelen sír. kovich Antal herceg ől választotta
Rá van irva: Fuit. jogtanácsosának. Principálisának

, . példája szerint 'az levang. <egyház
Egyházi irodalmunkban is fel- ügyeiben is élénk résztvett. Jelen-

ern litik 'Horváth áldoz atkészségét, volt Horváth 1786. dec. 8-án Bu-
tudományát, nagy könyvtárát, egy- dán azon a fontos tanácskozáson,
házi I alapitványait. ne elhallgatják Imely akkor 'az egyebel11'es gyű1ésL
legfőbb érdernét. Most a jubileum- pótolta s melyen b. Podrrraniczky
kor sem széltak arról: micsoda József, Ócsai Balogh Péter, Tiha-
érdeme voll Horváth Jakabnak a nyi Tamás, Ambrózy György, Pon-

A városligett rejtélyes sírkő.
,~ ;)f .

József-féle Türelmi Rendelet ki- grácz, Lehoczky és Dolovicényi az
adásában? Ezl akarja pótolni ez egyetemes egyház és a pesti gyülle-
a kis emlékezés. .kezet ügyeit tárgyalták.

Horváth Jakab 1736. született Pesten a templomépítés 'előtt
Toporoon, Szepes megyében. Kés- 1787. Horváth évi 25 forintot aján-
rnárkon, Pozsonyban és Pesten ta- lott fel az istentisztelel helyéül'
null. Lelkésznek készűlt, de a jogi szolgáló hérházra. A pilisi gy üle-
pályára lépett áto Mint patvarista a kezethez is szorosabb kötelék fűz-
buzgó, vallásos lelkű Pongrácz Bol- te. Késmárken 1801. a theológiai és
dizsár gazdag ügyvéd és esperes- 1805. a jogi tanszékre 3250 for in-
ségi felügyelö házában volt jog- lot adott V égrendeletében 'a pesti
gyakorlaton Péteriben és Pesten. templomra és iskolára 3000 íorín-
Majd 'mra,g:a is ügyvédi irodát nyi- tot hagyott s 'a pesti iskolára tes-
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tálta gazdag és értékes könyvtárát véItárunkban (V. 109. sz.) és a sop-
is. A Pesten joggyakorlaton lévő ro ni konvenl levéltárrában is a Tö-
két ifjú prókátornak is oly Ielté- rök-féle iralok között. (p. eo.). Glo-
lellel hagyott 5000 forintot, hogy sius neje jó ismerelségben volt
ezek egyiloe míndig protestáns le- Horváth J <11<abba1.Kőzlése tehát
gyen. A késmárki evang. iskolá- megbízható. (Bauhofer 468. Dele-
nak 1000 forintot hagyott, a lőcsei, schall 44. 162. 165" Marczali ll.
loporci és pilisi templomokra 208. Warga L. II. 665.).
ugyanennyit. A pesti nagy ispotály- Horváthnak Sookelőkelő isme-
ra 1000 Iorinlot. Rokonainak, jóba- rőse, barátja és- tisztelője volt. A
rátainak s a nála, dolgozó patva- már említelt családoken kívűl Ka-
ristáknak is pénzt és könyveket ha- zinczy is szól róla. Allltólag a Mar-
gyott. Pest vár-os-ának 'a «Fuit» sír- Iinovics-Iéle perben mint védőügy-
kőre 700 forintot. véd szerepell s ő maga is' a zna-

Utolsónak hagytam legnagyobb gyal' ;iak.obinus?kkal. tarb?tt; A sza-
érdemet. Az 1781. év elején ugyanis badkor~:w,e~.ek IS, akik koze akko,r
ő fogalmazta ékes némel 'nyelven s<?k,elokel? .ma~y~r larto~ott, ~l-
és éles jogászelmével azt a szel- v?-lobb LagJ,~llkkoze ~orozLak., Mint
Iemes, al apos és részletes (45 nagy lattyk" a ..k~t p~'o~esLa:nsegyház ve-
negyedrélű lap) ernlékíratot, me- zetö f?rhaI koz?tt ,to.glaH helY,e:t:
lyel atyáink a két protestáns egy- A p~sl! ..'evang. gl:nnazmm 1853. ~VI
ház nevében ll. József elé terjesz- ·emlekfuz,~be: a cll1:lapon Horva~h
tettek s amelynek bizonyára nagy ~ak~ot IS, ~1.pestI 'eva01S, egyház
része volt abban, hogy már jún. egyik alapítójának mondja,
30-án rendelet jelent meg, hogya Kertársai bizonyos különcködé-
hivatalok betöltésénél katho.liku- seil is ismerték. Aggleigény ma-
sok és pr testansok között kűlönb- radt haláláig. Ruházatáballl Ieltű-
séget ne Legyenek, csakis 'a képes- nően egyszerű volt, a .divatot, hiú-
ség legyen a döntő; októberben pe- ságot megvetette. Karacs Teréz 'em-
dig a Türelmi Rendelet is megje- líti, hogy házában .tükröt nem tar-
lent. Horváth mint felvilágosult, tott. 'Igy történt, hogy .midönegy-
igazságszerető és minden alattvaló- szer r. kath. gazdaasszonyának
jál boldogítani akaró fejedelem- szenteltviztartójába a paqkos pat-
hez fordúl ll. .Józsefhez s a val- varisták tintát öntöbtek, a buzgó
Iástelekezetek egyenlöjogúságának asszony tintafoltos arccal járt-kelt
szükségét különösen állami rszern- és lépett a gazdaura elé. Dei' Hor-
pontból emeli ki. Feltárja '3 régi váth ezután sem engedett tükröt
nagy sérelmeket s kéri ezek orvos- házába. Állítólag a papokat nem
lásál. Horváth mint jogász nagyon szerette, nem volt jó templomjáró.
jól tudta, melyik érzékeny olda- Ha vallás.át kérdezték, kurtán csak
láról lehet az ember szerető ' nagy azt felelte: «A becsületes ernberek
uralkodóhoz hozzáférni. Lett is si- vallását követem.» Ezeknek ellene
kere a fellr abnak. Marczali csak a mond azonban, hogy két kiváló lel-
tiszántúli reformátusok folyamo- kész temette, fényes alapítványo-
clásáról szól, de Gamauf, Bauho- kat tett több templomra, az egy-
Ier és ezek nyomán Warga Lajos házi gyűlésekben résztvett és a
már Horváth Jakab emlékiratát is históriai becsű emlékiratot ő fo-
említi röviden. galmazta..

Gamauf Horváth szerzős.égét Különcködésre mutat a kivá-
1820. júl. 18-án Glosius Dánielné- lasztott sírhelye és sirkövének fel-
LóJ, a soproni születésü, nagy mű- írata. Ugylátszik, keseredett szívű
veltségű Artner Saroltátói hallotta ember volt, kereste a magános-
s a feliratot le is másolta Meanora- ságot. Talán. csalódott az -embe-
bilien cimű gyűjteményébe (1. k. rekben. Sajnáljuk, hogy evangéli-
102-146. 1.). Megvan egyetemes le- kus létére inem volt mélyeibb evan-



gelíomi hiLeés Krísztus feltárna-
c1ásába vetett nagyobb reménysé-
ge. De akkor, Goethe és a r acioná-
lizmus korában 'sok művelt ernber
hite csake három fogalomra zsu-
gorodott össze: Isten, erény, hal- ••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••
hatatlanság.

Halálesete az akkori pesti evang.
egyház anyakönyvébe van beje-
gyezve német nyelv-en. E szerint
70 éves volt és szélhűdésben
(Schleimschlag) halt meg. 1806.
dec. 14., vasárnapi napon remették
s így már 12-ik:e 'lehetett a halál
napja. Hogya «Fuit» felir-atú sírkő
Horváth nevével mily hamar is-
meretessé lett az országban, azt
Sárközy István nagybajomi birto-
kosnak Kazinczyhoz 1807. írt levele
is tanusítja. Az 1805-ben elhalt
Csokonai síremléke ügyében írja Egy utazó irja, hogy utaztában
ugyanis Sárközy a mcssze Somogy- sok mindenf'éle templomot látott,
országból: «Már most mit csinál- de legjobban .megragadla a Iigyel-
jak, kell-e még Colleetál csináí nom mét egy kinai templom. Ebben a
Csokonai' Fui t jár a ?» S csillag templomban nem volt semmi
alatt jegyzi levelére: «Pesti Pró- más, mint 'egy tükör. Az ernberek
kátor Horváth Jakabra czélozok.» áhitattal és félelemmel közeledtek
(Kaz. lev. IV. 485.). ·a tükörhöz, amely mint az istenség

Horváth sírja kőzelébe épüették képviselője, - visszatükrözte meg-
később a Hermina-kápolnát a ne- döbbent arculátjukat. Nem jut-é
formátus nádorné lányának emlé- eszünkbe Jakab apostol mondása:
kére. Azóta lett a Városliget népe- «aki csak hallgatója az igének és
sebb, zajosabb. Ekkor szólaltak fel, nem cselekedöje: az olyan hason-
hogy gondozzák a sírkövet. Költők latos az emberhez, aki megbekinti
énekelték meg a «Fuit» pihenő az ő természet szerínt való ábrá-
gazdáját A főváros tanácsa 192~. zatját la tükörben»
penovált~ ,ismét a sírkövet s eJg~"e- A mi ev. templomainkban is van
n~sl~n a Joemb;er akarata eUe;ne~eegy tükör: Isten ig.éje. Az evan-
raves,e.ltte H?ryath J !lk'ab nevét es gelíkus isteni tisztelet inem áll más-
a «Fu~b> ,~zo ..er,~elmet. , ., ból, mínt az Isten. ~é}étnJek, mint

A sírkő korul ma mar villák tükörnek elibénk tartásából. Ezzel
épűltek, nagy a Iárma.jnagy a fény- a tükörr-el szemben az apostol sze-
~zés .. ~zek Ioglalták el, 'a náda~ok rint kétféleképpen lehet viselkedni.
es Vl~1 madarak helyet." Szegény Vagy belepillantunk futólag, s az-
H.?rvath az ,emh~r,ek elol me~e~ után elfelej tj ük arcunk vonásait,
kult, de ezek ho~z~ ~ol~kod;~ak. Slr~ vagy mélyen fölébe hajlunk s ko-
cs'en~ helyett vas.ar.~ lar!lla. Senki moly igyekezettel igyekszünk meg-
sorsat el Inem kerülheti. ismer-ni önmagunklat - igyek-

j , 10

Nem a «Fuit» való a keresztyén szünk felelni azokra a kérdésekre,
sírkövekre, hanem a szép 'egyházi amelyeket emberi lelkünk elé vet
ének: «Jézus, én bizodalmam, Orök az ige! Melyik csoporthoz tarto-
életre vezérern.» . zol?

45
«Boldogok a halottak, kik az úr-

ban halnak meg. Mert megnyu-
gosznak az ő fáradságoktól és cse-
Iekedeteiknek jutalma köveíí őkel.»
J'el. 14, 13.

A biblia mindenkihez szól! Min-
denkihez szól azért,' mert az em-
beri lélek küzdelme a bűnnel, vá-
gyódása a bűntől való megszaba-
dulásra, mindig és mindenütt
ugyanaz. Egy maláji asszony, ami-
kor íelolvasták lelőtte a tékozló fiú
íörténetét, megrettenve sikolto Ll
fel: «Honnan. ismer engern 'ez a
könyv?» Téged is ismer, csak be-
szélgess viele s tapasztalni fogod.

*
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Tanácsok a gazdaság köréből.
1. A gyümölcsösük új veszedelme: a nak irtására szolgál. A nikotinos per ..

kalijorniai pajzstetű. Eddig is sok min- rnetet a következőképpen állít juk össze:
denféle ellenséggel kellett a gyürnörcsö- 2-3 liler vízben melegítéssel feloldunk
sókben küzkődní ; harcotunk a levéltet- 1 kgr. káliszappant C kenőszappant). Ezl
vele, lisztharmat, vértetű, almarnoly és az oldatot 100 liter vízben eíkeverjük s
még sok más ellenség ellen. Mindezek- hozzáadunk 250 gr. töménynikotínt. CA
nél veszedelmesebb ellenség fenyegeti or- töményniko tin az 'eddig használatos do-
szágunk gyümölcsterrnelését, amely ellen hánylúg (thanaton) helyett került forga ..
ha kornolyan nem védekezünk, eltüzelhet- lomba. A debreceni m. kir. dohánygyár
j űk gyümölcsfáinkat. Ez az új vesze- állítja elő. Mivel erős méreg, csak haló ..
delern a kaliforniai pajzstetű. Nevét on- ságí engedéllyel vásárolható gyógyszer-
nét kapta, hogy először az Egyesüll Al- tárakban, drogériákban.) Az első perme ..
lamok nyugati részében, főképpen a gyü- tezést végezzük június elején, június 15-én
mölcstermeiő Kaliforniában észlelték, - másodszor, július 1-én harmadszor. Ez..
1893-tól elterjedt a keleti részébe is, - után minden harmadik-negyedik héten a
s innét immár Európába is behurcol- tetvele szaporodásahoz képest. Az ulolsó
lék. Sajnos, hazánkban is észlellék már. nyári permelezést októberi eleje körül vé-
A pajzstetű veszedelmessége rendkivüli gezzúk. Ezután lombhúlláskor a gyu..
szaporaságában van. Május elején, a fák Imölcsfakarbolineum permetezés követke-
virágzásának idején ébrednek fel a pajzs- zik. - A kaliforniai pajzstetű veszedel ..
telűk léli álmukból. A .nöstény elevene- mes vollát növeli még az a körülmény is,
ket szűl, nem tojást tojik, mint a hazai hogy majdnem minden fás növényen
pajzsletvek. Egy nőstény átlag 200-250 megél. Különösen kedveli azonban a leg..
eleven pajzstettit hoz a világra. A kís nemesebb fákat, tehát a körtét, és al ..
pajzstettik telfelé másznak a fán s lete- mát. Kevésbbé szereti a kajszinbarackoL,
repednek a fa zsenge gallyaira, leveleire, s amerikai tapasztalatok szerint a cse..
sőt magára. a gyümölcsre is. Szivókájukat résznyén, szőlőn nem találták. Hogy
belefúrják a gazdanövénybe, lelelepülnek 'tuennyire komoly a veszedelem, nnitatja
s itt növedeknek tovább, helyüket nem az ausztriai növényvédelmi megbízottak
változtatják. Színük világos sárga, 30-40 intézkedései. 1932 tavaszán Bécs környé ..
napos korában a nőstény már elkezdi kén 3345 kerlet megvizsgáltak s ebből 216
szűlní az eleven pajzstetveket. Egy ame- kert volt fertőzött. Ezekben a kertekben
rikai gazdasági író kiszámította, hogy egy 952 fán találtak kaliforniai pajzstetűt, eze..
nős lénynek egy évi ivadéka legalább ket a fákat kivágták és elégették. A fer-
1,600.000. Gondoljuk ·t)l most, hogy egy tőzőtt és kivágott fák között volt 743 kör ..
fán nem egy pajzs tetű telel át, hanem' tefa, 146 almafa, 23 szilvafa, 4 kajszi, 1
számtalan, - az ivadékok számát színte cseresznyefa ~s 30 ribizlibokor.
elképzelni sem tudjuk. Az ágak hegyén, 2. A gyümolcsök oarasodása. Majdnem
a leveleken az év vége Jelé annyira el- minden gyümölcsön, de kűlönösen ra kör ..
szaporodik, ; hogy a kérget egészen el- tén és az almán sokszor észlelhetők a
borítja annyira, hogy a természetes szí- gyümölcsöt eléktelenítő foltok, amelyek'
nét az ágnak nem is látni. Az ilyen el- miatt a gyümölcs egészen hasznavehetet ..
lepett gally olyannak látszik, mintha ha- lenné lehet. Ez az úgynevezett varaso-
múval vagy kormos mésszel rnázolták dás gombabetegség, amely rendesen ak-
volna be. Ez a rettentő tömege a pajzs- kor kezdődik, amikor a gyümölcs még
telveknek már az első évben nagy kárt egészen fiatal, zöld, - rendes en június-

. okoz a gyümölcsfáknak, a második év- ban .. Az almánál, a cseresznyénél, a
ben pedig a fa rendes en elpusztul. Ered- meggynél a feketészöld foltok' kerek ala-
ményesen lehet ellene küzdeni nikotinos kuk és különállók, ellenben az ősziba-
permeLezéssel, amely első sorban a ta- racknál, különösen pedig a körténél e ke-
.vasztól őszig szaporodó tetvek fíataljai- rek folLok többnyire összefolynak és
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nagy terjedelemben borítják a gyümől-
CSOK renueiét. A gomba terjedéséhez meg-
felelő nedvesség szükséges, azért a fol-
tok terjedése míndíg a nedvesség Lől vagy
szárazságtól függ. - A foltok alatt a
gyümölcs megráncosodik, összezsugorodik,
megvarasedik. Az' ilyen foltos gyümöl-
csöt «ragyafoltos» vagy «hinuöfoltoss
gyümölcsnek is szekták nevezni. A gomba
éíőskődésétől elhalt bőrszövet elveszti nö-
vekvöképességét, - ezért torzult, satnya,
alaktalan gyümölcsök fognak kifejlődni.
Sokszor a gyümölcsön méíyen bénatoló
repedések támadnak. A foltok alatt a
gyümölcs húsa paraszerü és kesernyés
ÍZŰ. Az ilyen alaktalan, összerepedezett,
rossz ízű gyümölcsöL .természetesen eltar-
tani nem lehet. A varas, értéktelen gyü-
mölcsöt Legfeljebb csak pálinkának lehet
kiíőzni. - Ha tudjukazc, hogy mi moz-
dítja elő a varasodást, akkor már küz-
deni is tudunk ellene.

Előmozdítja a varasodást: 1. alapos,
rnély, nedves fekvés, 2. az egyes fák-
nak a hosszantartó kedvezőtlen (hűvös
és nedves) .Időjárás következtében be-
állott szervezetbeli gyengültsége, 3. egyes
faj ták hajlamossága (fehér Gravensteini,
az astracháni, a karmelita renét, Arran-
chesi jó Lujza, Diel vaj kőrte, Harden-
pont vajkörle). A varasedásnak jól ellen-
áll a Vilmoskörte, a Bosc kobakja .. Ha
tehát a varasódás ellen küzdeni akar
runk, akl~or ügyeljünk a következökre
1. mindenkor a helyi viszonyoknak meg-
felelő eUenáUó, fajtákat üítessünk, 2.
ügyeljünk a talajra; - az egyoldalú
nitrogén trágyázás (istállótrágya) egyén-
súlyba hozandó foszforsavtartalmú mű-
trágyával. . (Thomassalak.) Ha a talaj
mészben szegény, ezt pótoljuk. A fák
alatt gyepet, lucernát, évelő növényeket
ne termeljünk, mert ezek elzárjálc a ta-
lajt a levegözéstöl, a talaj tápanyag tar-
talmát fogyasztjak - s ezzel a fát gyen-
gítik, 3. a gombagyepes növényi részeket
a fákról vágjuk le, Ll. permetezzünk, A
permetezésr,ea rézvegyületek bizonyul-
tak hatásosaknak, teháta bordói lét
használjuk. Tél-en, lombtalan állapotban
2 százalékos bordói lét használunk, -
közvetlen virágzás után 1 százalékcsat. -
a harmadik permetezést pedig körülbelül
2-3 hét mulva ugyanezen gyengébb 01-
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dallal kell elvégezni. .Mivel a gyümölcsö-
sökön a ieketes-zoid gombagyepek jú-
nius közepén szoktak nagy mértékben Je-
lentkezni, azért az almánál és körténél
ez időben még vagy kétszer 2-3 heti
időközben a permetezest megismételjük.

3.: A ribiszke bor készítése. Híbiszkebort
Lehét készíteni fehér és vörös ribiszke-
ből is; a vörös ribiszkéből készült bar
jobb ízű. A felíér ribiszkéből készült bor-
nak szinét is, zamatát is é javítja, ha né-
hány százalék vörös ribiszkét keverünk
hozzá. Az érett, de nem túlérett ribiszke-
fürtöketösszezúiZuk úgy, hogy minden
bogyó zúzott állapotban kerüljön ki a
zúzás alól. A. gyümölcspépböl a levél.
sajtóban kisajtoljuk, (A sajtót pótolhatja
szűrőszerű szita). -:- A' törkölyt egy kád-
ban forró vízzel leöntjük; egy mázsa tör-
kölyre 20 liter vizet számíthatunk ; s egy
éjtszakán 12 órán át állni hagy juk. Ez-
után a megduzzadt törkölyt újra kisaj lol-
juk s ezt a második levet hozzáadjuk az
első ribiszkeléhez, A hazai' ribíszkében
átlagesán 4-6 százalék cukor és 2-'3i
százalék különbözö gyümölcssav van. A
jó minőségű ribiszkeborban legalább
12-14 százalék alkoholt kivánnak meg a
fogyasztók; a savtartalom viszont nem
lehet több 1 százaléknal. Ezért a má-,
sodik lé hozzáadásával felszaporított r~-.
biszkelevet vizzei felére higít juk s min-
den hektoliterhez 22 kgr. cukrot teszünk
Az édesítés után a cukor és a gyümölcslé
természetes cukor-tartalma együtt körül-
belül 24-35 cukorfokos levet ád, mely
ha kierjed, 14-15 Malligand szeszíokos
bort ad. A megcukrozott rihiszkelé hor-
dóba kerül s itt erjed. Az erjedés gyors
és tiszta lefolyásának biztosítására cél-
szerű a levet fajélesztővel beoltani. Igen
jól erjeszt a «Tokaj 22" jelzésű fejélesztő.
(Igén csekély leöltségért használati utasí-
tással együtt megrendelhető a m.> kin.
Ampelológiai Intézetben Budapest IL, Her-
man Ottó-út 15.) - A főerjedés 6-;-8hétig
tarL; az erjedés után a bor tisztáját le-
fejtjük, a zavaros seprörészlettől gondo-
san elkülönítjük. A lefejtést 3-4 hónap
mulva egyszer-kétszer megismételjük, míg
a bor teljesen megtisztúl. - Ha édesízű
bort akarunk készíteni, akkor a borban
hektóliterenként 7-8' kiló cukrot felol-
dunk.

"Légy hiv mindhalálig ... "
Irta : Keztyüsné Balogh Margit.

~ Ave Caezare '
A pretor'iánus csapat déleeg vi-

téze, abátor Antonius lépett ez üd-
vözlő szóval a büszke császár, Sep-
timius Severus rnárványmozaik-
kal kirakott, szobrokkal ékesített,

faragványokkal díszített hires trón-
termébe .A fiatal harcos arca su-
gárzott .a dicsőséges csatav.emlé-
kétől, karját magasra 'emelte a le-
vegőbe, mínt merev. obeliszk állott
pillanatokig.
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Severus kedvtelve nézett az ífjú- védekezve húzta magához Getát:

ra, szeme mosolygott, homlokára - Jaj, ez a folytonos veszekedés
derű költözött: köztetek, a szívem szakad meg lát-

- Halljam jó híreid Petronius tára.
derék fia. De félne vették a Iüggöny], aláza- .

A trón lépcsőjén a szelid lelkű, tosan állt a küszöbön Yivius Elec-
ábrándos tekintetű Geta és ta sötét tus:
indulatú, csúf külsejű, durva szívű - Septimius Severus, leányom
Caracalla állott. fogoly.

Gela pillantása felragyogott, Ca- . Intésére a rabszolgák megoldot-
racalla arca elborúlt, mikor csen- ták a bőrlömlők száját, az előre
dűlt a tiszta hang: lépő férfi a trón lelé borítá azok-

,- A karthagói lázadást elfojtot- nak tartalmát.
Luk, a testörség kardja hitványem- Cstllogó, karbunkulusok, fényes
berek vérében fürdött, foglyokat kardtartók, az őtvősremekek özöne
hoztunk, köztük az előkelő Vivia gurult lábaik elé.
Perpetua, aki csecsemőjét keblén Caracalla ajka a drágaságok lát-
tartva, egyre az ácsmester Fia után tára galvanikus mosolyrai torzult,
kiáltozott. Geta pedig az ember megtört vo-

Julia Domna, .a szép és hűséges násait vizsgálta.
császárné Severus mellett elöre A császár könnyedén vállal vont:
hajolt: ' , - Menj börtönébe, azonnal sza-

--o Sok a zsákmány, Antonius? bad, amint Messiását megtagadja.
- Két gálya van tehe Augusta, -' A láthatatlan Megváltot bizo-

arany és ezüst marha alatt pere- nyára nem teszi előbbre szülöjé-
méig süppedt a hajó, drágakőves nél.
hillikomoknak, kősöntyülonek sle - úgy legyen Electus.
szeri, sle száma. Boldog örömmel repeső szívében

A császár messze tekintett: sietett gyaloghintójához la kartha-
- Es Vivius Electus, a Perpetua ,goi, izmos karok ragadták fel a

tulajdon apja, a dúsgazdag kartha- tüggönyös palankinl s a vaspántos,
gói tőzsér ? erős tömlöcajtó megnyilt. Osz Iür-

- Terrned ajtaja előtt várakozik tös fejét gyermeke ölébe ejté a
nagyur, hogy <eJJJgJedelméd del leá- férfi:
nya börtönébe mehessen. Két rab- - Perpetua, szahad Via/gy.
szolga görnyed az ajándékok sú- Szép, nemes arcélét felé fordí-
lyától. totta a Krisztusért szenvedö, míg

- Bocsásd' őt elém An tonius , halvány képét fényesen pergő
fejedre cserf'akoszorút kapsz. könnyek barázdálták:

A pretörianus meglepetten, elpí- - Nem magamért, csupán ki-
rulva hátrált ki: csinyemért nagy a boldogságom.

- Ha érdemesítesz rá dicső csá- - Csak éppen a Galilcit kell
szár. Üdv neked ! megtagadnod.

Caracalla dühösen fordult atyjá- A felemelkedő alak hirtelen visz-
hoz: szatorpant:

- Minden közvitézt kitünbetsz. - Atyám, O kínhalált halt ér-
Severus komolyan megintette: bern.
- Tedd :gazda,ggá a katonákat és - ne talám. mégis én vagyok

Róma örökké áll! az első.
Geta helyeselt: - Nagyon szeretlek, tisztellek,
- Igaz. ele a korona Jézus királyi fején
A testvér ádáz gyűlölettel emel be van.

felé az öklét: - Perpetua, ez a feltétel.
---' Talpnyaló. - Akkor választom szabadság
Julia Domna, a szenvedő anya helyett ezt a börtönt.
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- És börtön után a cirkusz po- hoz szorítja valami mondhatatlan

rondján a vadállatok torka reád fájdalommal. És 'ez a kép üldözte
ásít. Oh, hallgass meg. napi jártában-keltében.

- Inkább a halál, rnint árulás a A virágzó tamarísk-ág rózsaszín
Mcster ellen, virágjában arcának lehulló .rózsá-

Electus zokogva borúlt le a ma- ját látta, a bibor gránát kelyhét
kacs lábához, két vergődő karjá- iszonyodva takarta, 'elbenyerév,el:
val átölelte a remegő térdet: ~ Olyan, mint a vér.

- Tekints ezüstös fejernre, néZ;.Z Aztán haraggal 'eszmélt önma-
a 'parányid aranyíürtjeire, itt va- gára:
gyunk előtted a tegnap és a hol- - De hát reszkető asszonnyá
nap, leányom, kit ringat tam ke- válok én, a római birodalom társ-
zemen, ne taszíts 181, jőjj velern az császárja? Hogy kinevetnének har-
életbe vissza. cosaim, milyen szégyen lenne, ha

Vivódó szívében véres sebet ütött valaki megsejtené. Geta, a Septi-
a könyöngés, homlokát verejték mius Severus fia egy életet sajnál.
lepte e.l, de győzött a Diadalmas: Keresztyén életet! Pedig a csaták

- Idvezítőm az élet, rnezején a magamét nem féltem.
- Elengeded ilylen kétségbeesett Sohsem féltettern.

lélekkel szerencsétlen, öreg atyá- Akármint próbálta megnyugtatní
dat? háborgó szívét, nem sikerűlt. Sze-

- A Golgotán több volt a szen- líd, nemes természletie úgy sajnálta
védés, mint a tied, mint az enyém, az ismeretlen asszonyt, a könnyező
mint keblemen fakadt magzatomé. édesanyát.
Menj békével Karthagóba, én itt ' Nem tudott szabadúlni a lidér-
maradok. ces borzongástól. Már alkonye-

Vivius Electus vad átkozódásra dott, mikor tógája szárnyát arca
nyitotta pogány száját, zengett a elé vonva, tovasietett az utcán.
börtön tája hatalmas szavától, Per- Elébb a tömlöchöz tartott. De 0'11-
petua imádkozott csendesen, hal- nan már elvitték a ma esti mulat-
kan, magában. sághoz az elítélteket.

Kérés, átok minden hiába volt. A cirkuszba bátran belépett. A
A karthagoi egyedül távozott a porondot már egyengették a via-

tömlöcaj tón. dalhoz. A vadállatok borzalmas,
Septimius Severus bosszúsan éhes üvóltése hallatszott. Szorul ó

kergette el maza elől a rimán-
kodót: ~ mellel' szaladt a hátsó aj tóhoz. A

_ Sírj, ordíts, ha tetszik, de ne tisztelgő. alabárdest elküldte a re-
kesz,ek elől és halkan szólítottaaz én palotámban. Leányod 'elve- Perpetuát:

szett.
Caracalla hangosan kacagott: Vivius Electus karthagói
- -Kínhalál mínden keresz- tőzsér leánya, jer elém.

tyénre. - Ki hív? - lépett ki a rács
Julia Domna megborzadt: mögűl gyermekéV'el a gyönge asz-
- Rettenetesek az ő szikl aszi- szony.

lárd hitükkel, dacoló fájdalmuk- Geta elámúlt: Ijedten szorította
kal, megtörhetetlen makacsságuk- vadúl földobogó szívére a kezét.
kal. j Szép volt Perpetua, szebb minden

A császár regykedvűen adott pa- eddig ismert nőnél. Akadozó nyelv-
ráncsot a megöletésére. vel válaszolt:

Geta hallgatott. Osszeszot-ítottaj- - Geta.
kán hang nem tudott kijönni, de - Üdvözőllek fiatal császár, mi
belől lelkét nagy szánalom öntötte a parancsod számomr-a?
el. Képzelete lelé került az ifjú ke-l - Atyád könyörgésére nem hall-
resztyén nö, aki gyermekét magá- gattál.

4
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Fájdalmas vonás merevűlt al
megfakult arcra:

- Keresztyén vagyok.
Elfordúlt meghatottan a férfi:
- Kár!
Némán várta Perpetua, hogy

újra szól hozzá Geta. Soká hall-
gattak. A csendet csak a ziháló
mell kapkodó lélekzete szakította

. meg. Nehezen engedett a különös
bűbáj. Rekedt hang suttogta:

_. Megmentelek.
Kerékre nyílt a bámuló szem.

Ott lebegett az édes szabadság
elötte. Már nyújtja is vágyón felé
karjait:

- Oh, Karthago, pálmás ligetek,
nyugalom, kényelem, atyai ház,
szeretet, békesség, apró gyermek
igéz~ mosolya: jövel ...

Tompán hangzik valahonnan, tá-
vol:

Elviszlek Pathos szigetére.
Es ?
És g~mdodat viselern.

Erre felriadt az álmodozó:
- Nem -Iehet.

. Büszkén , dobbantott Iábával
Geta:

- Császár vagyok, ki akadályoz-
hatna ? Es férfi!

- Az embernek Fia, akinek nem
volt fejét hova lehaj taní.

- Nem értelek .
- Krisztus az én Királyom, a

Názáreti.
Besurrant a rács mögé, maga

után húzta lebomlott fátyolát és
patyolat lepeljébe takargatta a
szendergő csecsemőt.

Geta odaborúlt a cirkusz palánk-
jához, sajgó homlokátbeny,erébe
hajtotta, sírni szerotott volna eny-
hítő gyermekkönnyeket, de szá-
raz maradta szeme.

Csak szíve hullatott vércseppe-
ket a most még tiszta porondra.
Gondolata küzkődött:

- Erősebb a császárnál a Ke-
resztreíeszített ?
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Az aszódi ágo bitv. ev. Petöfi reálgímnázium új otthona.
A· Galga völgyének 'e kulturális, ez-eket írta: «Áldás az aszódi al-

közlekedési és közgazdasági góc- gyimnázíumra, mely Petőfinek
pontjában az evang. gimnázium megadta az alapot.»
liegrégibb nyomát 1764-ben talál- Az emlékezésnek e káprázalos
juk. meg, .mikor is Kádassy J á- visszaverődése bizony ócska kis
nos volt a tanára. Az ő müködése házat sugárzott be 1872-ig. Ennek
idején történik, hogy Szontagh Sá- az évnek karácsonyáll azonban be-
muel - a Podmaniczky család ne- jelenti, rhint evangéliumol: örven-
velője s később nagynevű tiszai püs- detes hírt az iskolai bizottságnak,
pök - kegyes buzgalomból a régi az iskoláért élő-haló Moravcsik Mi-
iskola felett vásárol 130 forintérL hály lelkész, hogy a régi alapokon
egy rozoga házat, mit az egyház- elkészült az új emeletes épüLet
nak ajándékoz azon célra" hogya 4265 forintnyi költséggel, miből a
régi iskolából az elemi tanítást oda fenntartó egyházat egy fillér sem

.vigyék át, a régi épületben pedig terhelte.
csak a latin iskola maradjon. Az 1912-ben 8 osztályúvá kiíej-
Szalmaföd,e.lles f ö l d s z in te s lődni kész ülő iskolához csatolják
két sz o b á ból, ka mrá ból s még a mögötte levő Iöldszintes
k on y h á h ó l áll ó 1ak á s v o ~l alumneumi helyiséget s hadi épít-
ez. Ebb ie j á r t ill é g Pet ő f i kezéssel - kátránypapiros f,~déllel

, S án dor is, ki 1835 ősz é t ő l - még két osztályt építenek mellé.
itt tanult 1838 nyaráig. CS'Bll-A fejlődő iskola 100 főnyi Iétszá-
gey Gusztáv csengő párverse sze- ma egyre gyarapodva, négyszeres-
rint: «itt nyerte olympi tüzét a re szökken fel s a háborús, for-
legszeretőbb költö, a haza Tyrte- radalmi, újra éledő idők éveiben,
usa.» Gyulai Pál pedig egy helye ~., nyomorúságg'al tetézve zsúf'olt

o GOs. .
• !VANGeLtKus •
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és alacsony szobáiban itt küzd az
iskola kulturális feladatának tlelj,e-
sítéséért . a jobb jövőben bízó ta-
nári kar.

A szegény édesanya, az 1200 -
legnagyobb részt földmives - lel-
ket számláló aszódi evang. egyház
belátva, hogy a maga szegénysége-
v'el meg nem mentheti az intézetet
sannak megfelelő új otthont nem
bír létesíteni, 1926 őszéri fájó szív-
vel, de szép reményekkel felaján-
lotta ősi alma materét a bányai
egyházkerületünknek átvételére.

Miután az 1927. év őszéri tartott
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neves műépítészt pályázatra hivott
fel. ApályaművekJet 1929 május
havában bírálrák el s az építés
alapjáúl Schulek János terveit fo-
gadták 'el bizonyos redukcióval,
mire a mát akkor árnyat előre
vető gazdasági nehéz helyzet kény-
szeritette a bizottságot.

A munkálat építési részét s a
szakmunkák zömét is a gróf Szé-
chényi Gyula és Ruttkay Miklián
Ödön építési vállalata nyerte el.

Az alapkövet ünnepélyes kere-
tek között szakadó esőben D. Raf-
fay Sándor püspök 1929 október

Az aszódi ágo hitv. ev. Petöfi reálgimnázium új otthona.

kerületi közgyüléselíogadta Aszód
ajánlatát, a kerületi elnökség -
első sorban D. Raffay Sándor püs-
pök, kinek vigyázó főpásztori sze-
me már régebben ott őrködött a
vergődő iskola élete felett - min-
dent megtettek arra nézve, hogy a
régi iskola új otthonhoz jusson.

.Az iskola az Országos Földbir-
tokrendező Bizottság útján még
1926-ban vett 55. millió p. koro .•
náért egy 4 hold 679 négyszögöl
terjedelmű építési Lelkel. Az isko-
lát fenntartó kerületet képviselő
nagybizottság 1928. nov. 15-én öt

27-én tette Ie.
Az erősebb ütemben való dol-

gozás ujabb anyagi válság követ-
keztében csak 1931 júniusban in-
dult meg s augusztusra be is fe-
jeződött. Szeprember 14-én már az
új épületben kezdte meg az iskola
az 1931/32. tanévet

Az új épületet báró Radvánszky
Albert egyetemes egyházi és isko-
lai felügyelő jelenlétében a bánya-
kerület főpásztora 1931 október
11-én szeritelte fel. Ez ünnepélyell
a kormány, a várrnegyeva tanúgyi
és egyházi szervek, az irodalmi

4*
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társaságok és a rokon kulturinLéz-
mények méltó képviselete mellett
több ezerre menő és szívből ör-
vendő kózönség vett részt.

Az iskola multját értékelve, -
jövendö munkája lelé célt tűzve,
mondotta Raffay püspök avató be-
szédében a következőket: «Az
aszódi latin iskola is ,a,mai nappal
multat zár le és új jövendőt nyit.
Es multjából értékes tanulságok in-
tegetnek felénk. Az a mult most
az evangelíomí lélek diadalmas út-
járól, hősi küzdelmeiről, alkotá.
erejéről beszél mínekünk s 'ezt az
evangéliorni lelkel nekünk ma k'elt:
állítanunk, hogya jővendő számá-
ra is az iskola falai közölt éljen

és maradj on.»
Hallgassa meg .a, jóságos. Isten

szegény magyar hazánk Javára,
evangéliomi egy házunk üdvére az
avató főpap lélekben ésigazság-
ban zengő igéit.

A Budapestről északra robogó
vonaton kitekintö minden evange-
likus testvérünk pedig öntudatos
büszkeséggel tekintsen az aszódi
dombháton magasba szökkenö új
iskolára, mely az evangéliorni lé-
beknek alkotása és hirdetője lesz
annak mimden időkben. - A régi
iskolában 50 tanulóra szóló inter-
nátusl .nyitott a bányai egvházke-
rülel.

Ürauecz Ödön dr.

Az eklézsia humora.
1. Lipót k:i,rá.l)r ,é'lce.s mondása,
1. Lipót magyar királyhoz szo-

morú emlékek fűzőrlnek. ~ ádasdy
Ferencet vérpadra 'enged te hur-
coltatni Bécsben, de érdemül em-
legette, hogy" hány misét hallga-
tott már érte!

Állítólag egyszer valami szelle-
meset is mondolt. A máltai lova-
gok ugyanis egy alkalommal 1.
Lipót király jelenlétében arról vi-
Latkoztak, hogy nekik is hármas
fogadalmuk, van, akár a szerzele-
seknek. szegénység, szűzesség, 'en-
delmcsség.

Erre szólt közbe nyájasan 1.
Lipót:

- Tudtommal 'egy 'negyedik Io-
gadalmaLok is vian nekbek : hogy
a három közül egyiket sem tart-
játok meg.

II. József a mag'yar faluban.
II. J ózsef császár, a kalapos ki-

rály, midőn beuLazta Magyarcr-
szágot, megfonlulL Nyiracsádon is.
Jöttének hirére a községtanács et
rendelte, hogy miután a felséges
ur este jön a falun keresztül, ki
kell az utcákat világítani. De hol
vesznek annyi lámpást? Ez volt a
bökkenő.

Annyi isLállólámpás nincs nem-

•

csak Nyiracsádon, ele az egész kör- .
nyéken se, hogy az egész utca
minden kapufélfájára jusson ,ygy.
Biró uramnak belef'ájdulván a fe.ie,
a jegyző úrnak a tolla,' végre a
tanító 'úrhoz I'olyarnodt.ak jó ta-
nácsért, akir öl tudták, hogy nagy-
tudományú férfiú.

A tanító úr azt ajánlotta, hogy
mivel ugyis Iengéritörés ideje van,
jó Ienne tökökct kivájni és rátüzni
nagy karókra, a kivájt tökókbe
pedig' egy-egy gyertyát tenni.

Igy is történt.
Jött a felség, jól is mulatott az

illumináción, még el is moso-
lyogLa magát, ami Titka dolog volt
nála.

A Zsiros Palya Gergely esküdt
uram hajlékának garádjaelőtt a-
zonban II. J ózsef megáUíttatjaa
hintőt és megszólít ja a birót:

- Ugyan, mondja csak, ott egy
tök nincsen kivilágítva. Miért van
az? ... Talán bizony valami rebel-
lis 'ember lakik ott, vagy mi ?

Biró uram megijed erre a gya-
nura ; maga sem tudja, nem va-
lami néma tüntetés akar-e lenni
az a kivilágítatlan tök. Sarkon for-
elul tehát és szalad a mutatott
helyre.

Kis idő mulva lelkendező öröm-



53
mel tér vissza, kövér ábrázatján ] (monachus). Ez pedig 'DIem lehet
széles megelégülL mosoblyal jelenti gonosz. A predíkátor, az lehet.
a császárnak: Ime, a modern átértékelés «kez-

- Felséges uram, ottan Zsiros detei». Szegény jó cseh-pápista
Palya Gergely uram áll 'a háza- cenzor bizonyára nem tudta, hogy
népével és gyönyörködik ezen 'a a katholikus olaszok között szer-
parádén és a lök, ami nincslen ki- zetes barátokról «fra» (frate) né-
illuminálva, voltaképen Zsíros Pa- ven micsoda közrnondás van for-
lya Gergely uramnak az ő kopasz galomban és ebben mily össze-
f,e}e. (P. H. Vas. 1932.) köttetésbe hozzák a barátot az ör-
Akik nem üd'vözö:Uék Napofennt. döggel. Az olaszok nem korrigál-

ták predikátorr'a a barátot.
Az erfurti kongresszus után az

Aschaffenburgba érkező Napoleont A csurgöt leilkié:sz beszédei,
a hatóságok rendeletére a diákság Ecsy O. István csurgói tanár
is fogadta, amelynek meg' volt beszéli el Verbay István csurgói
mondva, hogy éljenzéssel köszönt- ref'orrnálus lelkészről a Csurgói
sék a császárt. Amikor Napoleon Diákalbumbari.
elhajtatott a diákság sorfala közt, Verbay István szikár alakja sok-
a legszélső jobboldalon hadálos szor úgy előttem van a fekete,
csend uralkodott, mig a többi diák hosszú kabátban, kis selyemsapka-
az lelőirásos éljenzésben tört ki. ban, amint álló iróaszbala előtt
Napoleon hadségéde a j-obbszárny magafaragta ludtollal íro Ez a
hallgatásában franciaellenes tün- rendkívül nagytudományú ember
tetést látott és kérdőre vontaezért arról volt híres, hogy tartalmas,
a polgárrnestert. gondolatokban gazdag beszédei,

- Ki parancsolta ezekre a diá- mível előre nem dolgozta ki őket,
kokra a hallgatást? - rivalt reá. rendesen hosszúra iJlyultak.

A polgármester nyugodtan vá- Egy alkalommal va szókimondó
laszolta: Bodols László gimnáziumi tanár-

- A jó Isten. Ezek a diákok ral együtt jöttek ki a temp'lomból
tudniillik a siketnéma-intézetek nö- s Bodola valami 'elismerő megjegy-
vendékei. zést tett a beszéd valamelyik ré-

Cenzur-a a Baeh-korszakban. sz ére. Erre Verbay nagytiszteletű
úr ezt telelte

A hivatalos könyvvizsgálók a _ Bizony, uramöcsé.m, az én be-
gyászos emlékű Bach-korszakban szédeírn köször ületlen gyémántok!
nem csak germaniz áltak, nem csak Erre mondá 'neki Bod:ola seb-
nagy németek, hanern nagy katlio- tében:
likusok is voltak. Széchenyi István _ Ugyan miért 'nem köszörüli
éles szavakkal ítéli -el, hogy 'az ki őket, urambátyám ?
ultramontánizmus .tniként támo-
gatta az osztrák rendszert il ma- Reményi Ede m'agy,ar hímnesza.
gyarság veszedelmére. Hernényíben igen nagy volt az

Jókai Mór beszéli el «Életem- önérzet, sőt a hiuság is. De értett
ből » című művének 1. kötetében atréfához és szerette az anekdo-
a 200. lapon a kóvetkező ket. A tákat.
«gonosz barát» adomája - mond- ,A múlt évben mondtuk el e he-
ja Jókai - historicum. A cenzor lyen, hogy Liszt Ferenc abbé .mi-
kiigazította azt «@OIIlJOSZprédiká- lyen köznapi magyar népdalból
torr a». A bekövetelt cikkben a csinálta az «Erzsébet-oratoriumát».
«barát» ugyan azt jelenté, hogy jó Tudta ezt Reményi is, Liszt jó
ismerős, kedves ember; (amicus). barátja. O meg mimdig azt hir-
De hiába! A oenzor azzal okol ta dette, hogy a legszebb magyar
meg: a közönség azt is érthetné hímnusz az «A kisasszony po-
alatta, hogy a «barát» szerzetes zsonyban» nótája,
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Képzeljék csak el - mondá ilyenkor szekta mondani az áldott

Reményl ~ andante maestoso tem- jó öreg úr: ,
poban orgonazúgással: «Recepioe - Ur amöcsém, tudja-c,
krinolinban!» Hát nem Iönséges lezek a nyulak «a kegyelem
'ez! Ha Liszt Ferenc szent éneket jér ő l» ker-űlnek ide? Hát
csinálhatott abból, hogy «Nem 'nem becsüli meg?
ettem még ma 'egyebet, - Fekete Vajjon mentségül vagy bizta-
retket, kenyeret» - kérdi Remé- tásúl mondta ezt? De azt jól tudta
nyi - miért ne lehebne ez a má- a káplán, hogy az evang. pűspök
sik, ez a gyönyörű nóta magyar urodalma és vadászterülete bizony
himnusz ? csak a «kegyelem mezeje».

Izlés dolga, amiről nem 'Lehet A kassa} püspök koesísa.
disputálni. Próbálta volna me'll He- A tudós és szabadelvű Bubics
ményi is úgy, rnint Liszt Ferenc. Z . d k .... ·'1,· k h '
Mert a krinolín-nótát mégis csak JS~g~lO~l eassai puspo~ne osz-
nehéz volna himnussza magaszto-] szu e,vLJzedek'Jn,~'er-esz~ul egy re:
sitani. Kölcsey és Erk'el szeren- fo~malus l~arcldes,k,ocslsa volt, aki
csére, őrókre feleslegessé 'L,ették,ezt n1l'1~t~~lZgOzsoll árénekes zavart~-
az új himnuszt. c lanul .l.arhaLott a maga ~~mp~on~,a-

T ' ," ••• " ba; ~lkor a,z~nban a .10 Pl:lspo!k
Yadpeesenye a püspökl ebéden. mar öregedni es betegeskedni kez-
Győrött a régi időben a r. kath. dell' semiatt a székhelyétől sok-

püspök és az 'evang. szuperinten- szor volt távol, az aula túlbuzgó
dens, Sztankovics és Haubner, papi személyzete erővel attérésre
Zalka és Karsay barátságos jó vi- akarta kényszerít'enia derék re-
szonyban éltek 'egymás mellett. formáLus kocsist.
Akkor még a páterok és a nun- A csáládosembcr állását féltve
eius nem ellenőr-lzték őket. nagy keservcsen végre is elszánta

Karsay Sándor Zalka János magát s két tanu val megjelent Ré-
győri püspöknek többször volt a vész Kálmán, a j-eles kassai lelkész
vendége. Egy ilyen alkalommal előtt. A jó kedélyérőt és er-edeti
többféle vadhus került az aszbalra mondásairól ismert Révész nyu-
és a püspöki házigazda vendéget godtan végighallgatta eddigi buzgó
kinálgatván. nem kérkedéshől; h?--. hívének szégyenkező, kínos mondó-
nem inkább rnint vadászati tudni- káját s röviden csak ennyit fc-
valót sorolta fel: ezt az őzet eb- lelt:
ben az urodalmunkban, ezt a f'á- - Jól van, tudomásul veszem.
cánt meg arnabban laz úrodal- Két hét mulva majd jöjjön ·elme-
munkban lötték. Egyszerre csak gint. Addig pedig gondolkodjék raj-
Karsayhoz fordul azután és meg- ta: 'eddig volt-e kend bolond, vagy
kérdi: most bolondult meg. Elmehetnek.

- Hát Fötíszteléndöséged hon- A nagy tudományú és nemes SZÍ-
nan szerzi be asztalára a vadats vű lelkészt a kassai hívei rajongva

- En hozzám a vad - mondja szerették. Ez a furcsa mondása a
Karsay ismeretes jó humorával- püspöki parádés kocsisra is any-
a k 'egyle 1e m 111 re z 'e ,i érő 1 loerűl. nyira hatolt, hogy két hét mulva
Akkor tudniillik, mikor a híveírn- nem jelentkezett. Inkább ott hagy-
nek jó vadászszerencséj ük volt s ta a parádés magas állását és lett
,egy-,egy á~a nyulat az éTI kony- belőle fiákeres. A templomot azon-
hámra is menesztenek. ban ezután sem mulasztotta el

Azért Karsay püspök asztalára soha a legsürgősebb fuvar ked-
is elég sokszor tálaltak nyulapró- véért sem, buzgóbban énekelte a
Iékot s mivel a rossz gyomrú, tiny, zsoltárokat, mint eddig. (Enyedy
nyás káplánja ezt nem szerette. lA.)

hogy
meze-
miért :
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az ő idejében szünik meg mint aka-
démia, s támad fel mint a pécsi egye-
tem theol. fakultása. Az átszervezés mun-
kálatai az ő kezében futnak össze, ő volt
a fakultás első dékánja. Tud o m á-

n y o s, i rod alm i m u n k áss á g it elis-
rneréséül a debreceni egyetem tiszteleti
doktorrá avatta. Éveken át szerkesztette
az Evangélikus Egyházi Elet című egyház-
tá rsadalrni folyóiratot, amelynek egyhá-
zias szelleme, elvi szempontokon nyugvó
állásfoglalása nagy befolyással volt egy-
házun k közszellemére. K ölt ő i s vol t;

Egyházunk halottai.
Egyházunk halottairól nem emlékezhe-

tünk meg olyan részletesen a Kis Nap-
Iárban, minl a múlt éviben. Azért csak
hálás kegyeleltel idézzük fel azoknak. az
egyházi munkáso knak emlékezetét, akik
a múlt év folyamán haltak el. Elköll.ö-
zött lőlünk Gecsáruji Guszt áo, a soproni
ev. líceum nyug. igazgatója, Németh Pál,
a somogyi egyházrnegye nyug. esperese,
Tör/eli Lajas ceglédi lelkész, Vie/arisz
Lászlo diósgyőri lelkész. Elköltözött tő-
lün], a Luther Naptár oly búzgó munka-
társa, lelkes támogatója, Dr. Szelényi
ödön is, akiről naptárunk 1928-ik évfo-

D. Sli áner Vilmos, egyetemi tanár.

lyamában ernlékcztúnk meg részleteseb-
ben. Aldotl legyen emlékezetük.

D. Stráner Vilmos.
(1866-1932).

A' soproni ev. theol. fakullás. kiváló
tanára voll Stráner Vilmos, akinek el-
távozása súlyos csapán nemcsak a lheo-
lógiai fakultás ra, hanem általában az
evangélikus egyházra. Sopronban szüle-
tett 1866-ban, a soproni theológiai aka-
démián, majd a tübingai egyetemen \ré-
gezte tanulmányait. Pinkalőn lesz segéd-
lelkész, majd 1890-ben rendes lelkipász-
tor. Innét a kőszegi gyülekezet hivta el,
1908-tól kezdve fűződött élete a soproni
theol. akadémiához, amelynek gyakorlati
tanszékéri műkődött. A theol, akadémia

Vidovszkv Kálmán, a Luther Otthon
igazgatója.

költeményei közül különösen nagy ha-
tást ért el az a németnyelvű verse, amely-
ben a népszavazás idején a magyar ha-
zához való hűségre hívja fel a soproni
polgárokat, A. pécsi egyetem évzáró köz-
gyűlésén 1932 máj. 22-én báró Podma-
niczky Pál theol. dékán tartott emlék-
beszédet D. Stráner Vilmosról. A' theol.
fakultás évzáró ünnepélye máj. 26-án szin-
tén D. Síráner emlékének áldozott. N.S.

Vidovszky Kálmán.
(1888-1932.)

Nagy veszteséget jelent halála egész
egyházunkra, főleg' azonban az ifjúsági
munkára, De kifelé is büszkesége volt
az evangélikusságnak : a magyar cserké-
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szet úttörői és vezetői között is első he- Mindenütt ott volt, ahol ifjúsúgi rnunká-
lyet foglalt el. ról volL szó: az Ifjú Évek evangélikus

1888-ban szülelett a békésmegyei Gyo- folyóirat munkatársa volt, írt Imádságos
mán. A szarvasi és békéscsabai evan- Fiúk címen bensőséges tartalmú imaköny-
gélíkus gimnáziurnzokban végezvén, a po. vel ; előadásaiban mindig eltalálta az if-
zsonyi teológián szerz ett lelkészi okleve- júság szívéhez vezető útat, mert nemesen
let. Azonban nem vállalt lelkészi állást, dobogó jó szíve volt. Családi boldogsága
hanem azonnal a békéscsabai gimnázium is tetézte munkabírását, Sajnos, néhány
vallástariára lett Itt a tanítás mellett a éve epebánl alrnak léptek fel nála, s baja
belrnissziói munkában, a csérkészet meg- oly rohamosan rosszabbodott, hogy mű-
szervezésében munkál kedott ,s megalapí- télnek vetetLe alá- magát, s négy nappal
tolla a Kőrösvidéket. a vidék egyik leg_erre, július 8-án meghalt. Minden dolgát
jobb keresztyén napilapját. elin léz le, mindenki Lől elbúcsuzott, s nyu-

godtan adLa át nemes lelkét Teremtöjé-
1927-ben egyházi és csérkészérdekből nek 44 éves korában,

Budapestre hívták. Itt a Luther Otthon Emlékezele sem fog soha elmúlni, mert
főiskolai .internátus igazgatója lett, e mel- jó munká L végzett, szerétetet velett és
lett a leánykollégium vallástariára is. szerétetet aratott. Dr. Böhm Dezsó.

'egy 'ezüst emlékérmet visz magával
haza a koronázásról, hanem ezt az
Afrikából dán gyarmatra szakadt
szegény szerecsenl.

Másnap már be is mutatjaa sze-
recsent az általa alakított herrn-
hut-i gyülekezet előtt. Most már
tudja, miért kellett elmennie a
koppenhágai koronázásra. Gyüle-
kezete is hamar megértette. Nem
kellett órákhosszat tartó beszéd-
ben ecsetelni a, hazájuktól távol,
rabszolgasorsban vergődő Szerit
Tamás-szigeti szerecsenek helyze-
tél. Csupa olyan fül hallgatott,
amelynek süketségét megtörte az
Isten igéje; csupa olyan lélek, akik
már felébredtek az Isten számára.
Mindjárt 26-an jelentkeztek, Nem
papok, nem tanult emberek, nem
a misszióra kiképzett munkások.
Csupán olyanok, akik felismerték
az ő bűnösségüket s tudták azt,
hogy 'ember számára nincs más
ruenedék, mint az Úr J ézus bűn-
törlő vére. De 'ez igazán az. Az
és kimondhatatlan boldogságot ho-
zó új élet!

Zinzendorf még 'egy évei várt.
Azért is, mert nem tudta, hogy
a 26 közűl melyiket kűldje. Akiben
csak emberi fellelkesülés lobog, az
addig lelohadhat. De várt azért is,
hogy a jelentkezőket némileg ki-

,
Acsmester és fazekas segéd,

A herrnhuti misszió kezdete.
Irta: Gáncs Aladár.

Zinzenclorf gróf sokáig gondol-
kezott. Meghívták VI. Keresztély
elán király 'koronázási ünnepélyére
Koppenhágába. Mit csináljon ő
ott? Szívét átadta a, mennyei Ki-
rálynak ; most már csak egy do-
log érdekelte: 'ennek a Királynak a
koronázási menete. Végre mégis
úgy döntött, hogy elmegy.

1731-et írtak A koronázás meg-
történt. Európa összes fejedelmi
udvarai képviselve voltak s a ko-
ronázási menetben a legszebb dísz-
ruhák, nagy történelmi nevek hor-
dozói vonultak fel. Ám a gróf te-
kintete elsiklott a csodaszép men-
tecsatok aranyos ragyogása felett.
Csak 'egy arc állította meg, egy
félig mezítelen fekete test, az a
fájdalmas, mélyről jövő nézés
mely 'egy szer,ecs'en' szolga szemé-
ből ragyogott feléje. Lauswig, a
dán gróf hozta ezt 'HZ udvari szol-
gát magával Elő- vagy Nyugalin-
dia Szent Tamás Il'eVŰszigetéről,
onnét, ahol Ázsia belétenyerel a
Déli Óceán langyos vizébe. Nem-
csak ekzotikumnak, látványosság-
nak hozta, hanern jazért is, hogy
valakinek beszélhessen az ottani
szegény rabszolgák lelki nyomo-
ráról, szívfacsaró elhagyatottsága-
ról. A dán gróf hamar rátalált la
mi grófunkra és Zinzendorf nem



képezhesse a nagy, szerit munkára,
mely reájuk vár.

Igy jött el 1732. augusztusa. Az
indulás napját is kitűzték. De egy
baj volt. Még mindig többen vol-
tak, mint amennyit egyelőre jó-
nak láttak kiküldeni. Végül sors-
húzás 'döntött, hogy ki legyen a
kivállságos kettő, aki kimehet. A
húzás Nitschmann Dávidra és Do-
ber Lénárdra esett. Az - ácsmes-
ter, ez - Iaz ekaslegény. Nem tud-
juk 'elképzelni. se, milyen boldo-
gok voltak. Augusztus 21-én in-
dultak. Indulás előtti nap össze-
jött a gyülekezet; az istentisztelet
végén, őskeresztyén mintára, a
prezbiterek kézrátétellel megáldot-
ták a misszióbamenőket. Zinzen-
dorf másnap reggel, hajnali 3 óra-
kor, kocsin 'elkísérte őket Bauizen
városáig. Olt azulán '3 határban
megálltak, Ietérdeltek az út men-
lén, hogy még egyszer kérjék az
Ür kegyelmét az emberileg olybi-

zonytalan útra. Hat tallérjuk volt.
Zinzendorf ehhez még mirideník-
nek egy aranyat ado tt. Nagyon cse-
kély volt ez a nagy úthoz képest;
alig 50-60 P mai pénzértékben.
Ma Berlinig vinné el őket ennyiért
a vonat.

Olyan egyszerüen játszódott le
rníndez, de most, hogy a mult nyá-
ron 'eljött a 200. évforduló, a vi-
lág minden tájáról Herrnhul felé
fordultak a szívek s nagy ünnep-
ségek voltak azon a napon, ami-
kor az ácsmester és a fazekasle-
gény gyalogosan megindult a Szent
Tamás szigete felé. Mennyien vol-
tak akkor, akik kimosolyogták
őket! Pless, dán kir. kamarás, azt
kérdezte tőlük: «Hogy akartok
Szent Tamás szigetén megélni?» -
»Legrosszabb esetben rabszolga-
ként s 'együtt fogunk dolgozni a
szerecsenekkel.» Mikor Pless oda-
vetette, hogy -ezt nem engedik meg,
Nitschmann a legnagyobb nyuga-
lommal felelte: «Akkor mint aszta-
los fogok dolgozni s szivesen dol-
gozorn társam ellátásáért ls.»

Voltak, akik azon mosolyogtak:
«Persze, a gróf fellovalta őket, "ő
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maga 'egy darabig elment velük,
de bezzeg visszalordult.» Ez a mo-
solygás nemsokáraelállt, mert né-
hány év mulva maga a gróf is utá-
nuk meg. Akkor, amikor már 10
herrnhuli misszionárius sírja dom-
borúlt Szerit Tamás szigetén. Zin-
zendorf nem ingott meg, tudta,
hogy az ő mennyei Királyának a
koronázási mene lébe beletartoznak
a sirok, s az út mórok aratása-
hoz - így is hívják a szerecsene-

Keszthelyi új ev. templom.
; l-! ! .!, i '.: '~-r~;"I!:!; '.J :

ket - az Isten országa számára
éppen ilyen magvetésen vezet ke-
resztül, rnelynek nyomán az elve-
tett búzaszem fölött sirhalomnyi
domb emelkedik. Nagyon sok pró-
ba: szenvedés az éghajlattól, ül-
döztetés Iehérektől, feketéktől várt
a fazekaslegény csapatára. Aki azt
gondolja, hogy tán a pogányok
gyors rnegtérése vagy hálás meg-
hatodása lehet a misszionárius biz-
tatója, lelkesítője - nagy"n té-
ved. A misszionárius munkája leg-
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többször a legkilátástalanabb mun-
ka. Jaj annak, akit a siker és dia-
clalhajhászat ősztökélne a misz-
szióba. Csak egy adhat itten erőt:
az Úr parancsa. Az, ami egy ének-
ben így ismétlődik: «Az Úr akarta

. ezt így! Az Úr akarta ezt így!»
Mikor kiért, fogságban síny-

lődve találja Zinwndorf· a misz-
szionáriusokat. Azért vetették őket
tömlöcbe európai keresztyének,
rnert a rabszolgáknak hirdették:

Székesfehérvári új ev ... telJlp~

Krisztus 'evangéliumát. Zinzendorf
kimentí őket, de azért a szenvedés
lovább tart. Hét év alatt 22 herrn-
huti misszionárius halt meg Szent
Tamás szígetén. A. kímenökriek a
Jele.

Es az Isten csodálatosan megál-
dotta ezt a kettös értelemben igazi
magvető rnunkát. Először is azzal,
hogy nem szakadt meg Herrnhut-
ból az ácsmesterrel és fazekasle-
génnyel kezdődő kikülclötbek sora.
Senki nem ingott meg; talán abba

kellene hagyni a missziót! .\ 10
áldozat helyébe száz másik akad l.
Zinzendorf haláláig, 1760-ig több,
mint 200 misszionárius ment ki
innét, most már nemcsak Szerit
Tamás szigetére, hanem Grönland-
ba s Észak-Amerikába; az eszki-
mók, illetve indiánok közé. Mi-
kor pedig 1882 augusztus 21-én a
herrnhuti misszió 150 éves jubileu-
mát ülte, 2209-1~e emelkedett a
misszionáriusok és missziónárius-
nők száma, akik követték a Nitsch-
mannok és Doberek útját.

De megáldotta az Isten a kettős
magvetést aratás tekintetében is.
Zinzendorf halálakor, 28 évi rnun-
ka gyümölcsét a kévéknek nagy
halmaza: 3000 pogány lélek jelezte.
Ennyit vezettek el a Krisztus'}{:-e-
resztjéhez és nagy békéjéhez.
1907-ben a 175 éves jubileum esz-
tendejében 142 állomáson 200 voll
a férfimisszionáriusok száma. A
kévék aszlaggá nőttek: ekkor már
101.500 pogány keresz tyén t gon-
doztak s 300 iskolában 30.000 gyer-
meket tanítottak.

Ez csak a statisztikával Iernér-
hető eredmény. De hol van az a
sok áldás és indítás, mely a herrn .•
huti misszión túl a többi német,
európai, sőt amerikai missziói tár
sulatokat gazdagította. Hiszen, ha:
Herrnhulot járjuk, a reformáció
kora utáni nagy evangelizáló misz
szió bölcsőjénél állunk. Ez a vál-
lalkozás, mely koporsógyalulással
kezdődött Szent Tamás szigetén,
bölcsőringatás volt, melyben a ké-
sőbbi nagy világrnissziói rnunkák
csirái szunnyadtak.

Vajj on oami magyar evangélikus
missziói munkánk számára az
igazi, a legjava nem szunnyad-e
még most is ott a Herrnhutban
200 évvel ezelőtt megmozdult böl-
csőben! Hol vannak a mi egyszerű
mesberembereink, földrnűves if-
j aink, legényeink, leányaink, nöínk,
akik rá mernek lépni a herruhuti
ácsmester és fazekaslegény útjára?
Valahol kell lenni nekik. Jerbek
hát 'elő! - A dolog nem azzal 'fog
kezdődni, hogy megindultok Szen
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Tamás szigetére. Talán csak azzal, missziói bibliaórára jönnek össze
hogy felismerv-e a magatok dicső az egyetemesegyház imatermében,
Mcgváltójál a mennyei Királyban, Üllői-út 24. Itt előfizetést és tag-
beálltok az ő koronázási menetébe, jelentkezést is el Lehet intézni s
s imádkozva s áldozatot hozva tár- mindenkit nagy szerebettel vár az
súltok .azokkal a testvéreitekkel, egyesület vezetősége.
akik elkötelezték magukat a mi Valamikor azt gondoltuk, hogy
egyházunkban is a világmisszió a pogány népeknek van szüksége
szerit ügyének. Kis dolgot mon- a mi kűlmissziói munkánkra. Ma
dok tán, de sokszor ilyen kicsisé- már látjuk, hogya külmissziót az
gek lesznek úttá e nagy dolgok- itthoni egyházak és gyülekezetek
hoz. Olvassátok a Missziói Lapo- ébresztésére, életbentartására adta
kal, melynek előfizetési ára 1 évre az Úro Ha még nincsenek nálatok
csupán 1 pengő. Megrendelhető a kűlmissziói bibliaórák, imádkozz
Missziói Lapok kiadóhivatala. érle, kérd Ielkipásztorodat, hogy
Győr, Petőfi-tér 2. címen. Lépje- nálatok is lehessen. A pogányok
tek be a Magyarhoni Ág. h. ev. egy része vegészen elzárkózik. Má-
Misszióegyesűlethe tagként. Ron- sok maguk akarják kezükbe venni
des lagok díja évi 4, pártoló ta- a népűk vevangélizálásának ügyél.
goké évi 2 pengő. Ennek ellenében Eh' . ,. ka ni 't k Mi . " I -< .gyes elyekel más miSSZIó' társu-ingyen capja o a mlSSZlOl __apo-I' k Iocl k l 1'T' k N
kal. Tagjelentkezések és díjak a,lo o? alna oc e o un . 1 'c~n~o~
Broschkó Gy. Adolf pénztáros cí- kara mar nem i:esz, h?l ~OlgO.ZllJ
ruén Budapest IV., Deák-tér 4. kül- vagy nem lesz ránk szukseg. Sies-
deridők. Budapestiek mindcn hól sűnk, míg lehel! Míg nappal va-
második keddjén este fél 6 órakor gyon! II. Korinlhus 6. 1-2.

Az ifjú lélek, buzgó, meghatott,
Kemény lett, férfi, hogyha megkapott.
Jelkép voltál, erő és ihletés,
Elel védelme, élet meguetés.

Sugárkévéd elŐttem felragyog.
Most, hogy nyugvóra száll le már napod.
A: ember sorsát nem viszed tovább.
A kard, a kar már nem nyernek csatát.

I ' '.... I I '

Majd nemsokára senki meg nem érti
1 Mi volt egykor a kard, a kar, a férfi.

Hamvas József.

. I Szeretnéh menni ...
III [ekszel fent, keresztben a falon. Szeretnék mctini mindiq előre ..

Kard voltál s lettél tisztes fogalom. S ha néha-néha visszanézve.
Irás jele már haldokló beszédnek. Látok egy elhagyott tauaszi
Akik beszélnek, a' tegnapban élnek. Elet, éri nem sotiaitok: feléri punas zl ,

. Mert valahol messze
JIikor a harcball a hős voll a mérték Már int a nyár uarázsa

Teáltalad .gyült hir, föld, büszke érték. És új 'sejtelmek álmát hirdeti .
.l bútorsáqnak szárnyakat te adtál, Ss eret nék: mctini mindiq előre
Vakítóbban villantál meg a napnál. ts rajongó szivvel [elkiállatiií
Rád esküdött meg hűség, becsület. Köszönni a rozsas zui hajnalokban
Szabad . férfi nem állt ki nélküled. Lebegő álmok varázsál.
Pengéden épült a trón és az oltár. Kös:önni a fénylő nap palokbati
Az életnek te iiszteséqe voltál. Sok szertehullo hangulat virágát.

Köszönni a seitelmcs estéket,
ft töprengést, a reménységet,
Hogy minden, ami szép az etuiém,
jIogy etupém. a zene, a dal, CI virág,
Enyém az egész világ!
És szeret nék menni, újra, előre.
Keresni egyre azt, ami nemes;
Jártomban eltiporni mindeni
A.mi arra érdemes.
Szereinék: aztán egyszer megpihenni,
Csendesen' lehúnyni szettietn,
A réten illatos fűre Ieborulni '
És nem ébredni fel többé sohasem.

Hamvas Magda.

A kard.
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A windsori (Canada) ev. magyar templom felavatása.
Az amerikai magyar evangélikus az új templom felavatására. A

egyház történetében történelmi templornavatáson magyar, angol,
nevezelességü esemény játszódott némeL istentisztelet volt. A temp-
le 1932 júl i u s 31-én, amikor nagy lornavatáson kélegyházkerületi el-
ünnepség keretében felavatták az riök, a canadai finn ev. egyházak
'c 1s ő mag y ar e van g éli k II S szuperintendense: Reble János,
te m p l o mo t C a na d á ban. A nyolc magyar ev. lelkész, két an-
windsori magyar ev. egyházközség gol és két német lelkész vett részt.
1928. márc. 4-én alakult meg. Ed- Ott volt a város polgármestere, a
dig is mcstaní buzgó lelkésze. Papp világi hatóságok. A IelavatástHeble
János László gondozta a híveket, János superfnbendens végezte; a
de Torontó-ból s igy anagy útat magyar lelkészek közül beszédet,
nem tehette meg. gyakran. A lel- illetőleg imát mondott Papp J ános

I

Első magyar evangélikus templom Canadában,
~indsor városában.

kes windsori magyar evangéliku- László wíndsori, Becker Jakab
sok azonban addig tanácskoztak, detroiti, Ormai János buff'aloi, Ru
Iervezgettek, míg megalakították az zsa Jenő 'kitcheneri, Ruzsa István

.önálló win ds ori ev. egyházközsé- oberlini, Szebik Károly bridge-
get. Az önálló egyházközség nem porti lelkész. A jó Isten áldása
maradhatott templom nélkül saz nyugodjék meg az új templomon,
Amerikában is válságosra fordult a lelkes windsori magyar ev. gyü-
viszonyok, a hívek szegénysége el- lékezeten. Képünkön közöljük a
lenére az egyházközség Iennállásá- templomot; az épület hátsó részén
nak negyedik évében büszkén hív- van a paplak, az épület alatt levő
ták meg nemcsak Ca.nada, hanem I helyiség az iskola céljait szolgálja.
egész Eszak-Amerika magyarságát N. S.



Alkalmi megemlékezések.
Szontágh Sándor.

A Szepességnek határait messze meg-
haladó kiváló evang. férfiai sorában nagy
papok is szercpelnek, Elég ulalnunk a
régebbiek közű~ egy Genersich. késmáTk~
s az új abbakbol egy Weber Samu hélai
lelkész, jeles egyháztörténetirók közismert
munkásságára. Méltán sorakozik hozzáju],
Szontáqli Sándor szcpesváralyai lelkész
és szepesí alesperes 4· évtizedes hűséges
szelgálatokban gazdag élet- és jellemképe.

Tanulmányait részben szülőföldjén: Kés-
márkon, részben az eperjesi theol. aka-
démián, továbbá a halle-witlenbergi egye-

Szontagh Sándor, szepesváraljai lelkész.

temen végezte. A hazai professzorok kő-
zűl Bancsó Antal, a németek közűl Bei-
schlag volt rá na:gy hatással, Tanulmá-
nyai bevégzése után 1887-ben a szepes-
váraljai egyházközség hívta meg lelkészé-
nek, ahol maig is áldásosan műkődik.

Anyagi és vallásos, szellemi és erkölcsi
téren az alkotások egész láncolata jelzi
Szontágh esperes áldásos papi műkődé-
sét.

1914. a szepesuáraljai zsinatnak 300
éves fordúlóját kellett volna országos ke-
retben a tiszai egyházkerület védnöksége
alatt megünnepelnie, de a szerencsétlen
világháború teljesen meghiusította a sok
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köllséggel is járt előkészületeket Maga
írja, hogy a világháború és Trianon le-
sujtó következményei egyházközségében is
érezhetők. De azért hittel és reménnyel
emlíli, hogy "a szepesi evang. nép a
mai egyházellenes, erkölcsrontó áramla-
lok dacára híven ragaszkodik maig is
evanz. vallásahoz s nem félti azt és az
eo-,yházat ilt az áldott czipszer földön 1»
c\"'dja Isten, hogy igaza legyen!. GŐmőr;.

Broschkó Gusztáv Adolf.
Csendes, de áldásos evang. papi egyé-

niség. Csupa jóság és szerétet. Igazi já-

Broschkó Gusztáv Adolf, budapesti deáktéri
német ev. lelkész.

110si lélek. "Ein Stiller im Lande», noha
~ mínt Schrariz és Deleschall utódja -
pesti deáktéri német lelkész. Az úrnak
eme melanchthoni Ielkületű hű szolgája
1924. ülte meg az idők kornolyságához,
sőt komor zordságahoz képest szeré-
nyebn keretek I,özötL, de annál mélyebb
bensőséggel 30 évi lelkészkedésének a
bolsevista zűrzavarole miatt elodázott lé-
lekemelő júbileumát. Ratfay püspök és
Zsiqtnoridu felügyelő üdvözölte és saját
pesti nérriet egyházközsége meleg ünnep-
lésben részesítette.
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Attól kezdve, hogy 189,1-ben Sárkáru) csak anyaegyházzá, s a pillsvőrösvári, csil-

Sámuel bányakerületi püspök felavatla, a laghegyi, sződligeli és relsögödi szórvány
pesti evang. ném et egyházközség szol- fiókegyházzá alakult át. Továbbá Bognár
gáatába lépett, ahol előbb mint segéd- Endre elhalálozásával mint az egyetemes
lelkész, majd Schranz János lelkész nyu- gyámintézet h. egyházi elnöke, 1921. kép-
galomba vonulása után 1908. óta rnaig viselle azt a Gusztáv Adolf Egyesület
mint az egyházközség rendes lelkésze brémei közgyűlésén és már előbb, 1913., a
szolgálja Urát, egyházát és magyar ha- k~lmisszió egy~sule~et, am.elypek, 190~. tör-
záját. Közben 1923-1931-ig a budapesti tent. meg.alalmlasa"o,ta maig IS penztarosa,
egyházmegye esperese is volt. a lipcsei P~gygJ:ulese~.

Esperesi műkődése alatt Tolnay Kor- JVI~, 39 evi aldasos es eredm~nyes mun-
nél, majd Mikler Károly egy házrnegyei k~ssagára ytal va, az~~l a Iohásszal fo 1'-

felü&yelő. támogatásá~al. a kelenföldi l~!'-I dulun~( Ieléje ~s sW:'I.tJuk meg mindenkor
készí kor anyaegyhazza, a pestszentlő- munkás szerelo kezet: Ad multos annos!
rinci missziói, majd fiókegyház ugyan- . GÖmöri.

A jugoszlávi~i némel evan.g. egyház és fejei.
Jugoszláviában 12 millió lakosból a

protestánsok száma 230.000. Ebből 180
ezer evang. és 50 ezer ref. Az eredet-
lileg szerbiai 13 ezer evang. lakosság
az összeomlás óta szaporodott meg a
horvát, boszniai és szlovén evangélikusok-

Popp Fülöp, jugoszláviai ev. püspök.

kal, akik tudvalevőleg a dunántúli és
bányai magyar evang. egyházkerületek-
hez tartoztak. A tótok, akiknek előbbre-
való a nemzetiség, mint az evangélium,
1921-ben szakadtak el anémet evangéliku-
soktói és külön püspököt is választottak.
Számuk 50, a vendeké 30 ezer.

Anémet evang.vegyház tömörülése 1923-
ban az újvidéki gyűlésen ment végbe, a
melyben a néhai derék és hitbuzgó
Schulunacher mellett oroszlánrésze vol t
a fájdalom 1926. oly korán elhúnyt Wag-
ner Adolf uj vidéki lelkész és bácsi espe-
resnek. A tulajdonképeni egyházszervezés
1928-ban történt az első zsinaton, amely-
nek előkészülele alapján aztán nagyob-
bára ·az új püspök: Popp Fülöp szemé-
lyes fáradozása és nyelvtudása alapján-
Sándor szerb király 1930-ban kiadta az
u. n. protestáns törvényt, amely a 3
protestáns egyháznak: a németnek, tót-
nak és reformátusnak a teljes autonó-
miá l és államsegélyt biztosította. Az új
püspök rnűve a külföldi, főleg némel-
országi evang. főbb egyházi emberekkel
való érintkezés, aminek er-edménye a ju-
goszláviai némel evang. egyház eddigi
elhagyatott helyzetéből való szabadulás
és önálló megszervezése volt. Személyes
összeköttetéseinek köszönhető, hogy újab-
ban évről-évre Ujverbászon kiváló némel
theológusok részvélelével lheoJógiai-peda-
gógiai tanfolyamot rendez, sőt személyes
befolyására a Gusztáv Adolf Egyesület
5 templomot épített, több imaházat lé-
tesített és belmissziói intézeteket gyámo-
litott. .

Az új püspök megválaszlatása egyhangú
volt. Valamennyi 71 egyházközség Dr.
Popp Fülöp zágrábi lelkészre és Jelűgye-
lőnek: a nagykikindai Dr. Róth Vilmosra
adta szavazatát. Rokonszenves egyénisé-
gének, nagy nyelvtudásának és egyház-
szervező erejének' köszönhette a felügyelő
s az új püspök e ritka kitüntető egy-
hanguságo t. .

Beiktatása lélekemelő, sőt valóban im-
pozáns ünnepi módon 1931 szept. 22-én
ment végbe székhelyén, Zágrábban, az
evang. Krísztus-templomban. Beiktatta
Rendtorfl Henrik sverini egyháztart. püs-
pök remek beszéddel. Abeiktató ünne-
pélyen a Gusztáv Adolf Egyesületet Geisz-
ler Brunó, a bécsi evang. theol. fakultást
Völker Károly tanár, a franciaországi ev.



egyházal Ap pia Lajos elnök, a dán egy-
házat Joergenssen Alfred tanár, a magyar
egyházat Kapi Béla püspök, a svájcit
Kellet: Adolf genfi tanár, s a soproni
theol. fakultást volt tanára, Deák János
képviselle.

A 39 évet múlt új püspök a Zimony
mellelti Bezsanjában, hulkeszí-bácskai ere-
delű jómódú gazdaszülőktől született, A
horvát középiskolát a nérnelnyelvű elemi
után Zimonyban végez le, jeles eredmény-
nyel. 1913-1917-ig az eperjesi theol. aka-
démián végez le felsőbb tanulmányait. ILt
is az Otthonban tanúit meg magyarul>.
A theológiát szintén jelesűl végezte. Ge-
duly H. püspök 1917-ben avatta fel ·lel-
késznek Eperjesen, A világháború alatt
onnan kétszer menekülni volt kénytelen.
Bővítette theol. és bölcseleti tanulmányait
a berlini, sőt jogot is végzett a zágrábi
egyetemen. ILL szerze II doklori fokozatol
is egy erkölcsbölcseleli értekezése alap-
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.1,111.Már miní zágrábi lelkész is kitünt,
egyházszervező s minl eperjesi diák né-
met szónoki képességevel.

A jugoszláviai nérriet evang. egyház új
felügyelöje az 54 éves Dr. R6lh Vilmos
kolozsvári középiskolai és budapesti egye-
lemi tanúlmányaínak végeztével az ősz-
szeomlásig nagy kikindai városi kapitány
volt. Felügyelői minőségében főleg egy-
házjogi ismereteivel, nagy. tapasztalatai-
val és az egyházi gyűlések és érlekezletek
vezetésében finom tapintatával és mély
bölcseségével tünt ki. A zsinatok dolgai-
ban és az új egyházszervezet körűl hű-
séges szolgálatokat teljesített.

A jóságos Isten áldja meg a fialal
püspököt és felügyelőt s tegye hasznossá
közös egyetértő munkásságukat gyüleke-
zeteik és híveik számára. Ad multos
annos!

Rákosszenlrnihály.
Dr. Szlávik Mátyás.

A diphtheria (roncsoló toroklob) elleni védőoltás.
Az egészségügy mindenkil érdekel. őrei, az államhatalom, állandóan harcban

«~Iindnyájunkal érhet baleset», betegség, vannak e. két nagyterjedelmű és veszé-
amely az embert munkájában, élelhivatá- ly es kóro k kal. Ahol a! bacillusok okozzák
sának teljesítésében gátolja. a betegséget, ott ezeket igyekezünk pusz-

p;z ~gészségügy régeb,be~l a beteg, vagy íítani ; sok betegség az' időjárással hozható
egeszseges ember magan';!g.ye vo!t. Nagy I összefüggésbe: meghűléses bajok; ezek-
terűleten elosztva, elkűlönítve éltek a" nél meafelelő öltözködéssel testedzéssct
emberek, az embercsoportok. Egymásral stb. i"y%kszünk már eleve 'a szerveze lel
nem szorultak, egymásra való hatásuk, meuóv"ni.
jelenlékte~'en volt." ~a az, emberiség l~i- 1"'apasztaljuk, hogy cgyik szervezet fo-
sebb ,teruleten, ,suru~~, lomegekben el, gékouy bizonyos betegségek .iránt, a má-
e~ymasra, ul~l\saga. kIteJe~e~t~bb, A p~l- sik nem. Nagy eredménye a megelőző
garo}( egeszsegen, munl~a}:nrasan. nyugszik orvostudornánynak, hogy képes a szerve-
az aIlall1,,~. nCl~1Zel Jol~te. (Anslo~eles,) zet hajlamosságát csökkenteni. Mindenki
_\~ eg~szseg~~y fe~nlartasa!. ~ondozasa .le- ismeri a himlöoltást, amely megszünleti
ha~ Il1l,nch1yaJynk ~r~eke, közügye, - köz- a himlő kóro kozója iránti fogékonyság:'! t
egeszs~gug~?:e ,!;e.J;~d.Olt. '.' '. a szerve,ze,lnel<: M~ már nálunk legf~]jebb

c A, kozegesz,scőuoJ, ~S.'. l~ll1t mU1~en ~le~i,e csak bárányhimlö van, amely 1l11l1U.Cll
vala lU~?~lany., ,feJI.odlk, tol~eLelesedl' következmények nélkül gyógyul. ,
h{)gy ,ceIJ?~. llun,el y>bban elerhesse., A A roncsoló torokleb iránti fogékonyság
k?z~ge~zsegugy. ,:egcelJa az e~11be~'ek ,egesz" is különböző. Ha nem így volna, akko!
segen~l, ~n,eglaltasa. Ezl ~ celt tlszl,aI?, b~- valószínűen minden gyermek megbeteged-
leggyy.gY},l~S,sal r~el11, ~uc!-Ja meg;al?SllaI~~, nék. A tapasztalat igazolja, hogy a fer-
f~ !Wt házak, gyo.gyllo intézetek ,szapoll- tőzés ugyanolyan módj ainak, esélyeinek
lasaval nem csökken á betegségek, a ld tell gyermekek közűl csak egyesek lesz-
bete~ "emberek s~áma,.. , ,nek b~teggé, azok, akiknek nem volt a

MIdon, a l~oz,egeszséguggy~l foglalkozók kórokozóval, illetőleg ennek mérges ter-
ezt megállapítják, akkor mar kutatnak is mékével (loxin) szemben ellenállásuk. A
olyeljárások után, amelyek a végső cél- szervezetnek ezt az állapotát élénken mu-
hoz, az emnereic egészségének megtartá- tatja az u. n. Schick-féle jelenség. Ha
sához nagyobb sikerrel vezetnek. Ez az ugyanis Icisebb mennyiségü diphteria mér ..
eljárás a bet.egségek. megelőzése; get (toxint) fecskendezűnk a bőrbe, ak-

A praeventío, vagy is a betegsegek meg- kor pár nap mulva az oltás helyén, a
előzése, a betegségek okozóivál foglalko- bőrön élénk pirosság keletkezik, ha a
zik. Ha sikerül az okot eltávolítani, meg- szerve'zet a diphteria mérze ellen ható
szüník az okozat, a betegség. A betegsé- anyagokat (antitoxin) nem" tartalmaz. A
gek okai igen különbözök lehetnek. Két Schick-féle jelenség alapján tehát ki lehet
nagy forrása a betegségeknek: a szegény- válogatni azokat a g~ermekel~et, ~k~lmek

I ség és a tudatlanság; ezek, tán legnehé- szervezete a diphther-ia mérget kozonb?-
zebben küszőbőlhetök ki. Az egészségügy sítő ellenanyagot nem tartalmaz, ak] k
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hogy a legyőzött államokra, különösen
Németországra: rakott «jóvátétel» magya-
gyarán hadisarc elbirhatatlanúl nagy, s
hogy nemcsak a legyőzött államokat
fogja tönkretenni, hanem megrendíti a
világgazdaságot is. Baltour már 1922-ben
küldött egy jegyzéket Amerikának, a-
melyben azt ajánlotta, hogy szüntessenek
be minden háborus tartozást, minden
jóvátételt, mert különben az egész világ-
gazdaság összeomlik. Akkor még a győz-
tes államok hallani sem akartak róla,
s csak Anglia engedte el adósainak mind-
azokat az összegeket, amelyekre nem volt
szüksége amerikai tartozásának fizetésére.
Balfour jóslása bekövetkezett; a világ
aranya Franciaország és Amerika bank-
jaiban halmozódott fel meddő módon,
Ez a nagy aranyszüke okozta az árak
esését, s ez vezette be a. világkrizist,
Most látják, hogy Balfournak mennyire
igaza volt már 1922-ben, de tiz év kellett
hozzá, hogy Franciaország előtt is nyil-
vánvalóvá legyen ez az igazság. A lau-
sannei határozatok már ezt a jobb be-
látást mutatják. A vezető államok állam- Ev. egyházi tiszti névtár.
férfiai: a francia Herriot, az angol Mac- I, Az egyetemes egyház tisztviselői.
donald, anémet Papen közös munkájá- Egyházi és iskolai felügyelő: D. báró
nak eredménye volt a megállapodás. Radvánszky Albert Budapest, VIlI.

Üllői-út 16 a.
Jlegszüntek a jóvátételi fizetések. Mivel Egyházi elnök: D. Geduly Henrik, püs-
a jóvátételeket a «háborús bünösség--re pök, Nyiregyháza.
alapítottak, vagyis arra, hogya központi Világi főjegyző: dr. Szelényi Aladár Buda-
hatalmak s így mindenekelött Nemetor- pest, IV. Ferenc József-rakpart 3.

Telefon Aut. 843-07.
szág okozták a háborút, (a békeszerző- Világi tb. főjegyző: dr. Lehotzky Antal,
dés hirhedt 231. §-a) természetesen me- Monor.
rült fel a jóvátételek megszüntetésével, Világi aljegyző : vitéz dr. Pétery Aladár
tehát gazdasági kérdéssel kapcsolatban Budapest, IV. Eskü-tér 6. sz. Telefon
Németország részéről az a politikai jel- Eg~~~zfig~~~~ő: Zongor Béla, Körmend.
legű kivánság, hogyabékeszerződésnek Egyházi aljegyzők: Tóth József, Fancsal
ezt a megbélyegző pontját töröljék. A és Kardos Gyula, Balassagyarmat.
franciák azonban egyelőre politikai kö- Tanügyi biz. elnöke: dr. Mágócsy-Dietz

Sándor Budapest, 1. Attila-utca 95/99.
vetkezményű megáIlapodásba nem men- Telefon Aut. 573-21.
tek bele, sőt a jóvátételek törlése mellett Tanügyi biz. alelnöke: dr. Melich János
is Németországnak még vállalni kellett ~ud.apest,. yI~1. B~ross-u.. 7? ..
egy három milliárdos törlesztést. Ennek Gya~ll1t. világi elnöke: baro Feilitzsch

- 1 .. 1 ., 'd . I Ber thold Budapest, 1. Csaba-utca 7 c.az osszegne c a tor esztési mo ozataí arra Telefon Aut. 564-12.
engednek következtetní, hogy maguk a Gyámint. egyh. elnöke: Ziermann Lajos,
franciák sem igen számítanak rá, hogy I ~opron.... .
a németek valaha is meafizetik. Hogy I Szamv~,v. vII. elnoke: .dr. Z~lgmondy

.. • " . Dezso Budapest, 1. Piosz LajOS-U. 11.
mekkor a osszegeket kellett elengedni, Számvev. egyh. elnöke: dr. Damján Elek,
mutatja az a körülmény, hogy Német- Sátoralajaújhely.
országnak még a Dawes-tervezet szerint Ügyész: dr:. Rásó Lajos., Budapest, IV.
is évi két és fél milliárdoi kellett volna ,y~re.ss Palné-u. 7. Te~,efonAut. 881-00.
.. . I IH' 1 " .: 1 Főtitkár : Kuthy Dezso Budapest, VIlI.
Jizetní. gaza vo terlOt-na c «UJ sze - Szentkirályi-utca 51, 1. 5. Telefon J.
lem ébredt fel, a 'Iausanne-i szellem, 413-07.

amely ezentúl minden népnek zsinór-
mértékül szolgál.» Bár így lenne. Most
Amerikától függ a döntő szó, mert az
európai győzö államok Amerikának tar-
toznak, s hogy Amerika miképpen ren-
dezi ezeket az adósságokat, milyen en-
gedményekre hajlandó, ez fogja a közel
jövő gazdasági politikáját nagy rnérték-
ben befolyásolni.

A Luther Naptár 1933-ik év
pályázatáról.

A mult években ezen a helyen szoktuk
jelenteni a Luther Naptár pályázatainak
eredményét. Ebben az évben sajnálattal
kell jelentenünk, hogy a naptár kis ter-
jedelme miatt nem volt szükség a pályá-
zatra beérkezett művekre, - másrészt az
1932-iki naptárra a kiadóhivatalnak annyi
ráfizetése volt, hogy szükség nélkül nem
ter helhette meg a jutalomdíjakkal is' a
naptár számláját. Reméljük a jobb jövőt,
amikor újra pályázatokat hirdethetunk.

N. S.
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Pénztáros: Szelényi Gyula, Budapest, IV.

Deák-tér 4. Telefon Aut. 800-60.
Levéltáros: dr. Scholtz Oszkár Budapest,

VIlI. Szentkirályi-utca 51, II.
Nyugdíjint. ügyvivő: Kuthy Dezső Buda-

pest, VIlI. Szentkirályi-utca 51, 1. 5.
Telefon J. 413-07.

ll. Bányai egyházkerület.
Püspök: dr. Raffay Sándor Budapest, IV.

Deák-tér 4.
Felügyelő: dr. Pesthy Pál Budapest, II.

Errnelléki-út 11.
Ügyész: dr. Mészáros Gyula Budapest,
. IV. Király Pál-uo 9.

Püspöki irodavezető: Bezegh Sámuel
Budapest, IV. Deák-tér 4.

Ker. missziói lelkész: Danhauser László.
Pénztáros: Szelényi Gyula Budapest, IV.

Deák-tér 4. '
Ellenőr: Kesztler László Budapest, IV.

Deák-tér 4.
Számvevő: Sándy Gyula Budapest, II.

Toldy-utca 20.
Levéltáros: dr. Scholtz Oszkár Budapest,

VIlI. Szentkírályí-utca 51.
Egyházi főjegyző: Sárkány Béla, Kecs-

kemét.
Világi főjegyző: dr. Scholtz Oszkár Buda-

pest, VIlI. Szentkirályi-utca 51.
Egyházi jegyző: Magócs Károly, Budapest.
Világi jegyző: dr. Lányi Márton Buda-

pest, 1. Ráth György-utca 18.
Ker.tanfelügyelők : Bartos. Pál lelkész,

Szarvas és dr. Hittrich Odön főigazgató
Budapest, Vilma királyné-út 51.

1. Aradi-békési esp.: dr. Szeberényi La-
jos Zsigmond, békéscsabai lelkész; fel-
ügyelő: dr. Krayzell Miklós Budapest.

2. Békési esp.: Kovács Andor, orosházai
lelkész; felügyelő: dr. Haviár Gyula kir.
közjegyző, Szarvas.

3. Budapesti esp.: Kemény Lajos Bu-
dapest; felügyelő: dr. Mikler Károly,
Budapest, Rudolf-rakpart 5.

4. Csanádi-csongrádi esp.: Saguly János,
pitvarosi lelkész; felügyelő: dr. Purgly
László, Makó.

5. Felsőpestmegyei esp.: Blatnitzky Pál,
czinkotai lelkész; felügyelő: báró Pró-
nay György, Budapest.

6. Középpestmegyei esp.: Honéczy Pál,
Pilis; felügyelő: dr. Lehotzky Antal,
Monor.

7. Alsópestmegyei .esp.: Bakay Péter,
apostagi lelkész; felügyelő: báró Kaas
Albert, Budapest.

Ill. Dunáninneni egyházkerület.
Püspök: JUss István, Sámsonháza (Nóg-

rád vm.)
Felűgyelő : dr. Sztranyavszky Sándor, nyug.

belügyi államtitkár Budapest, Áldás u.
11. és Nógrádmarcal. .

Világi főjegyző: dr. Zelenka Frigyes Bu-
dapest, 1. Eszéki-út 13-15.

Egyházi főjegyző: D. Kovács Sándor egyet.
tanár Budapest, V. Hold u. 29. sz.' és
Sopron.

Világi jegyzők: lándori dr. Kéler Ber-
talan Budapest, IV. Veress Pálné-u, 15,
dr. Farkas Béla Budapest, IV".Vámház-
körut 8. sz. .

Egyházi jegyzők: dr. Csengődy Lajos,
Salgótarján, Kirchner Rezső, Sámson-
háza (Nógrád vm.) .

Pénztáros: Szelényi Gyula Budapest, Iv,
Deák Ferenc-tér 4.

Számvevő: Podhradszky János, Tordas
(Fejér vm.) .

Ügyész: dr. Handel Béla ügyvéd, Buda-
pest, IX. Ráday-u. 15. és dr. Petrovics
Rudolf' ügyvéd, Balassagyarmat. .

Levéltáros: Kardos Gyula, Balassagyar-
mat.

Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirch-
ner Rezső, Sámsonháza (Nógrád vm.)

1. Fejérkomárorní esp.: Balogh István,
bokodi lelkész; alesperes: Podhradszky
János, tordasi lelkész; felügyelő: dr.
Handel Béla, ügyvéd. •

2. i\Iosoni esp.: Wenk Károly,' hegyes-
halmi lelkész; felügyelő: dr. Steltzer
Mátyás, vármegyei tiszti főügyész, Győr.

3. Nógrádi esp.: Mihalovics 'Samu, béri
lelkész; alesperes: Kardos Gyula, ba-
lassagyarmati lelkész; felúgyelő : Lasz-
káry Gyula földbirtokos Romhány ; má-
sodfelűgyelő : Horváth Sándor polgár-
mester Balássagyarmat.

IV. Dunántúli egyházkerület.
Püspök:' D. Kapi Béla, Győr.
Felügyelő: dr. Mesíerházy Ernő, Nagy-

geresd (Sopron megye).
Egyh .. főjegyző: Németh Károly, Léhény

(Moson megye).
Világi főjegyző: dr. Ajkay Béla, Répcelak.
Egyházi aljegyző: Zorigor- Béla, Körmend.
Világi aljegyző:. dr. Berzsenyi Adám, Ke-

menessömjén (Vas megye).
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
Ügyész: Berecz Abel, Sopron. Másod-

ügyész : dr. Zergényí Pál, Sopron.
Pénztáros: Mühl Nándor, Sopron.
Ellenőr: \Vojtech Vilmos, Sopron.
Levéltáros: Németh Sámuel, Sopron.
Püspöki titkár: László Miklós, Győr.
1. Alsósoproni esp.: Mikolás Kálmán, SziJ-

sárkány r felügyelő: dr. Ajkay Béla föld-
birtokos. kormányíötanácsos, Répcelak.

2. Felsősoproni esp.: Scholtz Odön, Ag-
falva ; felügyelő: dr. Schindler András,
Sopron.

3. Győri esp.: Németh Károly, Lébény ;
felügyelő: Mihály István, Nagydém
(Veszprém megye).

4. Kemenesaljai esp.: Molitorisz János.
Ostffyasszonyfa; felügyelő: Koltai Vi-
dos Dániel földbírtokos, Mersevat, Vas
megye. .

5. Középvasi esp.: Zorigor Béla, Körmend ;
felügyelő: szentmártoni Radó Lajos,
felsőházi tag, Szombathely és Répcelak ;
másodfelügyelő : dr. Schneller Aurél,
Kőszeg.

6. Somogyi esp.: Mesterházy Sándor, Ne-
mespátró; felügyelő: dr. Ittzés Zsig-
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Megtartó kegyelem.

rnond, Kaposvár.
7. Tolna-baranya-somogyi főesp.: Müller

Róbert, Felsönána ; alesperes: Gyalog
'István, Kéty (Tolna m.); felügyelő: dr.
Pesthy Pál nyug. igazságügyminiszter
Budapest és Uzd (Tolna megye); má-
sodfelügyelö : Koritsanszky attó, Bu-
dapest.

S: Veszprémi esp.: Takács Elek, Homok-
'bödöge , felügyelő: Mihály Sándor, gaz-
dasági felügyelő, Pápa, .

9. Zalai esp.: Nagy Lajos, SzentanLalfa;
felügyelő: dr. Berzsenyi Jenő, nyug.
járásbiró, Zsédeny (Vas megye).

_ V. Tiszai egyházkerület.
Püspök: D. Geduly Henrik, Nyiregyháza.
Felügyelő: dr. Zelenka Lajos, kir. kúriaí

biró, kir. táblai tanácselnök, főrendi-
házi .tag, Budapest.

Püspöki titkár és ker. levéltáros Hro-
nyecz József, Nyíregyház a.

I

Mindvégig ellenállani és kitar-
tani l ... Ez volt a világháboruban
a legjobbak jelszava; s tudjuk,
hogy a ránk zúdult katasztrófát
éppen az ellenálló és kitartó erő.
összeroppanása tette valóban vég-
zetessé. Ennek az erőnek hiányta-
lan igazolására mJJ a lelkek vál-
ságában, a hit és hitetlenség életre-
halálra menő harcában nagyobb
szükségűnk van, mint valaha. Az
erőforrást az a megtartó kegyelem
tartja nyitva számunkra, -melyr ől
a proféta rendületlen bizonyosság-
gal vallja: «Az Ur kegyelmessége
az, hogy még nincs végünk.»
<, "Jeremiás .prófétabebeljesülv,e
látta azt az ístenítéletet, ' me:yet
annyiszor megjósolt sikertelenül.
Jeruzsálem, a szent város elpusz-
tult. A meg üszkösödött romok kö-
zött az enyészet iszonyata ütötr ta-
nyát. Borzalmas éhinség szedte ál-
dozatait. Fegyverfogható Lakossága
elhurcolva, idegen nemzet robo-
tosa lett. Zsarnok vetette kezét Je-
ruzsálem minden kincsére, pogá-
nyok nyomultak be laz Ő szerit
helyébe, Egy sincs, aki megvigasz-
talná azok közül, akik szerették ;
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"Az Ur kegyelmessége az, hogy
még nÍncs végünk." Jer. Sir. III.22.

mind megcsaltak, barátai is ellen-
ségei lettek. Mennyire porba hul-
lott Izrael ékessége! A földön ü1-
nek vénei, port szórtak fej ükrc,
gyászruháha öltöztek Jeruzsálem
leányai. «Van-e olyan bánat, mint
az én bánatom r!» -"- kiált fel a Si-
ralmak prófétája. .

Figyeljük meg most apróí'éta vi-
lágszemléletében a hitnek azt a
sajátosságat, amelyről azt mondja
a 'szentíró: «A hit pedig: a remény-
lett dolgok f,elő1 való-bizonyosság,
a nem látottakról való meggyőze-
tés.» .(Zsid. XI. 1.) Mit hirdettek
a «láthatók»? Pusztulást. iszonya-
tot - s ebben az Úrnak haragját,
büntetésre felemelt karját, S mi-
ről győzték meg a prófétát «anem
látottak»? Az Urnak ama, kegyel-
messé.géről, melyriek nincs vége ;
aző hűségéről és irgalmasságáról,
mely vérözönön, romhalrnazon, si-
ralrnakon áttörő erejével a porig
sújtott felé hajol s 'nap-nap után
megújul rajtuk. A «láthatók» da-
cára a «nem látottakról» való
meggyőződést magában fOlgJalóhit
sziklaszilárd erősséget, ronthatlan
fundamentumot talál, midőn bi-
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Takács Elek.

He
el,

zonyságot tesz: «Az Úr kegyelmes- ját. Az Örökkévalónak akarata az,
sége az, hogy még nincs végűnk». hogy mint minden nemzet az ő
A prófétában tehát a hit ernbere sajátos egyénisége, hivatása sze-
szólt az ő népéhez. A hit meglá- rínt, úgy a multat, jövendőt meg-
tásában Iesz nyilvánvalóvá a vi- bűnhődőtt magyar nemzetünk is
lágtörténelem' kerszakaiban a:meg- Istentől kiválasztva, 'elhíva az ő
dönthetletlen bizonyosság: Az Úr világteremtő célgondolatát szol-
ítél. ne az ő ítéleteiben is irgal- gálja, még, ha martirsorsot jelölt
mas. Dicsekedik' az irgalmasság az is' ki számára az ő gondviselése.
ítélet ellen. . Sőt! Ebben a. mi mártirsorsunk-

Nemzetünk története a legna- ban jut legeröteljesebben kífeje-
gyobb sorstragédiákban igazolja zésre nemzetünk sajátos hivatása;
ellen mi hitünk igazs~gát: «Az Úr porigsújtottságból, széthullásból a
kegyelmessége az, hogy méj~ nincs szabadulás egyedül biztos útját
végünk» »Isten csudája, hogy még rnegmutató, nevelő, vezérlő s meg-
áll hazánk» -:- mondja Petőfí. Tud- tartó .gondvíselés sorsdöntő aka-
juk, hogy a világtörténelem világ- rata. Legyen bár állapotunk ma
ítéld. De a történelem nemcsak a súlyos betegség, mindaddíg nem
bűnt megítélő Istennek felemelt lesz ez halálos betegség, míg la
karjára, hanem' laző népéhez 110- gyógyulás lehetöségét mi magunk
hajló irgalmasságára, rajta megvi- nem vetjük 'el magunktól. Zúgjon
lágosodó arcára is mutat, amint bár és korhácsolja irtózatos vihar
nyujt feléje védő kart, ha küzd a világot, az Úr kegyelmessége az
ellenséggel ... A mohácsi vész után, is, hogy ez a vihar «a megbántott
»mikor sírt a föld s elerőtlenedett igazság jajait dalolja» s benne az
mindenki, aki azon lakott», égre ítéllet haragja sújt 'az életrontó »bé-
tekintve állanak egyesek a zavaros keműre». Az Úr ítél. ne az ő igaz-
ár felett s bűnbánatot hirdetve ke- sága most is kegyelem, Megtartó
resték a rnentség, a szabadulás lit- kegyelern a Kriszlusban. «Nem tu-
ját. A nép Istenhez tért. A refor- dod-e, hogy Istennek kegyelmes-
mátorok által megmutatott úton sége téged megtérésre indít?»
megtalálta, megismerte a Megvál- (Róm. II. 4.)
tóját; s a magyar reformáció kor- A magyar jövendő útja a bűnbá-
szaka nemzetünk megujhodásában t té , 'li, ""'t' éb ., '1' hi na, a meg eres s az evange umes eregyuj ese 'en ~.~o~zoo izony- 'erejében való megújhodás útja.
sága a f.~lül~ől..J?V~\ r k<egyl~l;netErre az útra lépve, tegyük mun-
megra~a~o h~t, örökifjú, világot kássá 'evangéliumi hitünket, hogy
me.ggyo~oen~Jenek. .. , ellenállhassunk e veszedelmes idő-

I~t'en 19azsag~ a óJJJef!1z,et1ektörté- ben s hálaadó szívvel tapasztalhas-
netehen, cs~k u.gy,,~lnt az egyes suk, hogy 'erőnkön felü] nem kí-
'ember eleteben ~z üelle:t,meUett a sért az n-, - «az isteni örök igaz-
~eg~el>embe~.nyü~,tk?Zl~ ~~eg. A ság. ~ a megtartó kegyelem pedig
történelem igazi h?,S101hlVa:~asu~atmindeneket javunkra ig:azgiait.
a kegyelmes Istentől vett küldetés- .. ,. " .
nek ismerték. Ezért mondhatá Rá- AkI míndvégig hu marad, az
kóczi is: «Engem az Úr küldött, megtartatik.
hogy a magyarokhán felébresszern
a szabadság szerebetét.» ---------------

Az ingadozások, az összeroppa-
nások idején a rendíthetetlen erős-
ségben, a megtartó kegyelernben
kel'l megismernünk ma bizodal-
munk kipróbált alapját s a nem-
zetmentéshez szükséges 'erők adó-

o

Á

1.

Hiszek egy Istenben,
Eüszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök ígazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásá-

. [ban!
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Orszáqos vásárok Maqyarorszáq mai területén.
Használt rövidítések: áv, = állatvásár, kv. = kirakóvásár, e. = előtt, u. = után, mege. = meg-
előző, köv. = követő, közv. = közvetlen, közn. = köznapon, míogl, = magában foglaló, v. ='

vagy. vm. - vármegye. ó.-n. sz. = ó-naptár szerint, legköz. -.:..-legközelebb.

ÁC.~ Komáromm. husvétot köv. hétf., okt.
utolsó hétfőjén.

Acsa Pestm. ápr. és okt. hónapok utolsó
hétí., ha ünnep, úgy a köv, legköz. közn.

Abauiszárüo Abaúj- Torna m. Nagycsü-
törtök e. szerdán, júl. 13, okt. 5, dec.
7, ha a három utóbbi nem szerdára
esik, a köv. legk. szerd., ha a határn.
ünnepre esnek, a közv, köv. közn.

Abádsz,al6k J.-N.-K-Szolnok m. febr. 16,
máj. 18, aug. 10 és nov. Ll-ét mfogl.
vas. és hétf.

itbany Pestm. márc. 19, aug. 20 és nov.
30, vas. v. ünn. esetén a köv .. közn.

Adánd Somogym. «Laetare. vas., Nep.
Ján., Urszine változása és Mindszent na-
pokban mfogl. hetekben hétf.

Adotut Fejérm, ápr. 2, jún. 16, szept. 15,
nov. 24,

Ajka Veszprémm. márc. első hetében szer-
dán, Péter-Pál nap., Szt. Istv. nap., Szt.
Márton napot mfogl. hét szerdáján.

Akaszt6 Pestm. márc. Il-ét, szept. 9-ét
megel. hétf. á, v. és kedden kv. .

Alap Fejérrn. júl. 25, okt. l.mfogl. hétf.,
ha ünn., köv. közn.

Alattuán J.-N.-K-Szolnokm. jún. 9, nov.
4, ha ünn. v. vas., kőv -Ó. kőzn,

Alberti Pestm. mái. )16, júl. 13, nov. 5-ét
megel. vas. és hétf. Előző nap áv., más-
nap kv,

Alcsut Fejérrn. József napot, Erzs. napot
mfogl. csüt., ha ünn., köv. csüt.

Alpúr Pes tm. virágvas. és okt. 10-ét meg-
előző vasárnapon.

Als6némedi Pes tm. ápr. 2, júl. 4, szept,
2, dec. 3. mfogl. vasárnap és hétfőn.

Alsópaf!Ji Vasm. febr. 3, máj. 4, szept.
4, nov. 4.

Alsóság Vasm. ápr. 4, máj. 25, szept. 21,
nov. 5, ha ünn., köv. napon kv, és áv.

Apáttatua Csanádm. ápr. 24, júl. 26,
szept. 8 és nov: 25. u. szomb., ha űnn.,
köv. kőzn.

Apc Hevesrn. jan. 15, márc, 19. megeI.
hétf., aug, l-én, ha ez szomb. v. vas.,
a köv. hétf.; .okt. 15. megeI. hétf.

Apostaq Pestm. jún. 24-ét és okt. 12-ét
hét keddjén.

Arló Borsódm. ápr, 20, szept 20, ha hétf.
esnek, ellenk. esetb, a megel. hétf.

Arpás Sopronm. jún. 6, szept. 11.
Aszód Pestm. márc. 19, áld. csüt., Szent

Istv. és Szt. Márton n. u. péntek.
Altala Somogym. márc. 16, nov. 5, ha

ünn., köv, kőzn.
Babécsa Sornogyrn. márc. HJ, Szenthá-

romság vas. Ll. hétf., aug. 24, nov. 30.
Bácsalmás Bácsm. febr. 9, máj. 1, szept.

14 és nov. 22, ha vas. esnek, a köv.
hétf., ha más napra, az ezt megel. hétf.

Badacsonytomaj Zalam. márc. 12, szept.

, 1, ha ünn., köv. közn.
Baja febr. 14-ét megel. vas., ápr. 24, júl.

. 22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe,
megel. vas. és hétf.

Bajna Esztergomm. febr. 16, május 16,
aug. 16, nov, 16. mfogl. hetek szerdá-
ján és csütörtökön.

Bakonya Baranyarn .. jún. 21, ha vas. v.
ünnep, köv. közn., szept. 29.

Balassagyarmat Nógrádm. jan. 6-át megel.
hétf. és kedden, febr. 2. megel. hétf. és
kedd, ha vas. esik, a kőv. hétf. és kedd,
«Laetare» vas. köv. hétf. és kedd, máj.
I-ét mege!. hétf., kedd, jún. 24-ét mfogl.
hétf. és kedd, aug. 20-át és szept. 29-ét
mfogl. hétf. és kedd, nov. l-ét mfog!.
hétf. és kedd, első n. áv., másodn. kv.

Balatonendréd Somogym. márc. 15, júl.
15, szept. 15. mfogl. csüt., ha ünnep,
köv. közn.

Balatonjűred Zalam. jan. 14, ápr, 15, júl.
11, szept. 11. mfog!. szerdán kv, és áv,

Balaionlelle Somogym. Husvét u. kedden,
máj. 9, ha vas., legk. hétközn., Kisasz-
szonyn. el. hétf., Farkas n. kv. és áv.

Balatonfőkajár Veszprémm ápr. utolsó,
aug. és nov. első csüt., ha ünn., köv.
köznapon.

Balatonszobadi Veszprémm. márc. 1, okt.
1. mfogl.' hétf.

Balkány Szabolcsm, ápr. 1, nov. 1 és dec.
25. n. megel. és aug. 20-át mfogl. kedd.
kv. és áv.

Balmasuioáros Hajdum. febr. 2, máj. 25,
aug. 14, lio,'. 19. n. mfogl. szerdán "áv.
és kv, .

Ránokszenig!lörgy Zalam. ápr. 24, jún.
24, aug, 3, nov. 29.

Bánréue Gömör K-Hontm. márc, 18, és
szept. 6.

Bororuiajenő Baranyam. jún. 2, okt. 21.
ha vas. v. ünn., a köv. legköz. közn.

Barcs Somogym. ápr. 1, jún. 24, szept.
2, dec. 9, ha ünnep, legköz. közn.

Bála Tolnam. máj. 4-ét és okt. 15-ét ma-
gábafogl. hétf. kv. és áv.

Rátaszék Tolnam. márc. 19, jún. 16, szept.
24 és okt. 28-át. megel. hétf. n. áv. és kv.

Báté Somogym. márc. 10, máj. 25, aug.
29 és okt. 9, ha vas., v. ünnep, követ-
kező köznapon.

Bationuo Csanádm. Judica v. feketevas.
előtti, jún. 29. utáni, nov. 5-ike előtt i
pénteki napokat mege!. szomb. napon
áv.. vasárnap kv.

Becsehely Zalam, márc. 19, máj. 11, szep-
tember 11 és okt. 13.

B(>k(>g Békésrn. márc, 24, jún. 20, szept.
29, ha nem vas. esnek, mipdig a mege,L
vas. Ezt megel. 2 napon av., nov. 25-et
megel. pént, és szomb., ha szomb. esik,
ezen a napon kv. az el. levő pént. áv.
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Békéscsaba Békésm. febr. hó utolsó, jún. Cece Fejérm. fek. vas. u. hétf., Lőrinc és
3., okt. 4., dec. 1. hétf. (marhavásár), Miklós nap u. hétf.
keddjén (Ióvásár), szerdáján kv. luk- Cegléd Pes tm.. jan. 15, ápr. 16, júl. 22,
.szuslóvésár ápr. 24. nov. 1. napját megel. vas. és hétf.

Bélapátiatua Borsodm. márc. 19, máj. 29, Celldömölk Vasm. bőjt első hétfőjén, máj.
aug. 14, nov. 30. 16, szept. 1, okt. 24, ha vas. V. ünn.,

Berencs Szabolcsm. lásd Rétközberencs. a köv. közn.
Berettuáujjatn Biharrn. ápr. 24, aug. 15 Cibakbáza Pestm. márc. 31"máj. 30, szept.

okt. 9. napját megel. hét és febr. havá~ 15, nov. 18, ha vas. esnek,' az el. levő
nak első csütörtökén. szombaton.

Berkesd Baranyam, márc. 2, jún. 30, ha Csabrendek Zalam. pünk. előtti csüt.; Lő-
vasárnap, a köv, közn, rinc el. csüt., hushagyókedd utáni csüt.

Berzence Somogym. fekete vas. u. hétfő Csákány Somogym. aug. 15 bucsuvásár.
jun. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. ün~ Csákvár Fehérm. oc. vas. u., ro gate vas.
nep, a köv. hétközn. kv, és áv. köv. hétf. és kedden, Anna napot és

• Bicske Fejérm, jan. 25-ét, máj. 3-át, Ja- Miklós napot mfogl. hét hétf. és kedd-
kab napot (júl.), Máté ev. napot (szept.) jén, 1 nap áv., 2 nap kv. .
mfogl. keddjén (áv.) és szerdáján (kv.). ' Csanádpalota Csanádm. jan. 31-ét, jún.

Biharkeresztes Biharm. máj. 29-ét, szept. . ll-él, aug. 31-ét, okt. 23-át megelőző
12-ét mfogl. hét szerdai napján. szombaton,

Biharnaqnbajom Biharm. márc. 4, június Csapod Sopronm. febr. 10.. máj.' 2~, aug.
4, szepiember 27. 17, nov . .~3. mfo~I. szerdan, ha unnep-

Boqdása Baranyain.márc. 18, aug. 14, ha nap, a köv. ~étkoznapon. '"
vasárnap V. ünnep, a köv, legk. hétk. Csenger. Szatma,rm.. A .decemb.. klv~.tele-

Bodajk Fejérm. újév u., jún. 29 U. szent vel mmd~n)lO .3-lk pent. napj., ha unn.,
Mihály n. U. hétf. napokon kv, és áv. akkor előzo pent., kar. el. pénteken.
egy napon. Csépa J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 12, júl. 12,

Bodroqkeresztur . Zemplénm. febr. 24-ét szept. 5, dec. 18. Ha hétközn. esik,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogl. hét csü~ akkor megelőző vasárnap.
törtök és pünkösd utáni csütörtök. Csepreg Sopronm. hamvazósz. U. csüt.

Boduaszilas Abaúj- T.-m. márc. 19, jún. nagycüt., . áldo~ócsüt., u'; ~ént., júl. 29,
24, nov. 25 csütörtökön, ha e napok. sze~t. ~9, karacso~~ elötti sze~da. Ha
nem csütörtökre esnek, amegel. csüt.; a .JuI. es .. sze~.t. vasar vas. V. unnepre
karácsony első napja el. csütörtök. eSl~{,a köv, koz!!. . •.

Bonyhád Tolnam. márc. 6, máj. 1, júl. 10 Cseszireq Z~la!ll' jan, 19, marc. 19, maj.
és szept. 4-et mfogl, hét és dec. 8-át ~6, aug. 2<>es okt. 31. .
megeI. hétf. áv. és kedden kv, Csipkerek T Vasm; febr ', 10 es ~zep!. 17.

Bő Sopronm. febr. 6, máj. 9, aug. 10, Csetéruj ~ eszprem~. al?r. elso hetf., okt.
okt. 4. 15, ha unn., a k.ov. koz~. • .

Böhönye Somogym. márc. 19,' Urnapot Csongrád.,. ~songradm .. marc. 1, maJ.· 1,
köv. napon, júl, 20, aug. 21. aug. 2<>es ?ec. lD-et. megel.. vas. .kv:

Budapest. márc. más. vas. (Józsefn. vás.), megeI. nap ~:. Ha vas. esnek, a wásái
máj. utolsó vas. (Medárdnapi , vás.), e nap tartatik, .
aug. ·harm. vas., nov. első vas. (Lipót- Cs0r:.n.c:Sop,ronm. Jan. 6, .Gergely, .nl!-p,
napi vás.). A kirakó vásárok a fenti Fulop Ja},ah nap,. ~z. Ivan? sz. Mihály
határn, kezdődnek, két héten át, a má- és ~z.!'1ar~on napjan. H~ unn. v; ~~s.,
sodik hét szombatjáig tartanak. A mar- tovabba pentek, s~ombatr_a V. ,zS~~OUll-

.ha- és lóvásárok a vásári idő tartam nepre esnek, az utanuk kov. hetfon.
második, vas. és hétf. tartatnak. A ki- Csögle Veszprémm. márc. 12, jún. 23,
ra~{ó vás~rok első napját megel. szer- ~.kt:. 9. mfogI. hetek. hétfői r-napján. _
dal naptol a köv. második keddi nap- CSQkoly Somogy_m. Jan. 2<>, nagycsüt.,
jáig börírha: vásáro A kőv. egész tar- aug. 28, nov. 2::>, ..
tama alatt borvásár. Lóvásárok: ápr. Csurgó Somogym. .husv. u., punk. U. ked-
24-ét mfogl. hét vas. el. vas. hétf. és den, sz~pt. 1, n,?v.- ~~. Ha ez a nap
'kedden, okt. első vas. hétfőjén és kedd- vas. V. unn., a kov. közn.
jén~ Lukszuslóvásár márc. 21, 22, 23. Darány Somogym. márc. 9, aug. 18, nov.

Bűdszentmihálu Szabolcs- és Ungm. jan. 5. Ha ünn. esék, úgy a köv. hétközn. .
25-ét, júl. 24-ét, okt. 18-át mfogl. hét- Debrecen a remete Antal, sz. György
~Őjén, á pr. 23~át mfogl. keddjén. Nagyboldogasszony és Dénes napokrói

Búk: Sopronm, márc. és szept. első szer- elnevezett vásárok 9 napon át tartat-
dáján, ha ünn., köv. közn. nak, -a vásár az ünnepeket megel. hé-

Bükkösd Baranyarn. márc. 25 Szenthá- ten hétf. kezdődik. Nyersterményekre
romság U. hétf., okt. 4, nov. 11. Ha esiparcikkekre nézve az egész 9 nap
napok vas. ·v. únn. esnek, a köv. közn. . alatt; első héten csüt. és pént. .juhv.,

Bűssű Somogym. febr. 16, ápr. 28, jún. 8, szomb. és vas. sertésv., vas. és hétí ,
aug. 21. Ha ünnep, a köv. napon. lóv., a második hétnek hétf. és kedn

Császár Komáromm. Vince napot és Teréz napj: pedig marhav. A hortobágyi pusz-
napot. mfogI. csüt., ha ünn., a köv. közn, tán jún. 20-át mfogl. hét csüt. áv ..



Dég Veszpré mm. husvét hetében csüt.,
András napot rnegel. csüt.

Decs Tolnam. ápr. 15-ét és szept. l-ét
mfogI. hét hétf., ha ünn., a köv. közn .

.iemecser Szabolcs- és Ungm. ápr. 24-ét,
szept. 29-ét mfogI. kedden, ha ünnep,
a köv. közn.

Derecske Biharm. jan. 15, ápr. 24, aug.
15 és okt: Iő-ét megeI. n. el. pént.

Dévaványa J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 17,
ápr. 15, júl. 5, okt. 12. megeI. hétf. és
kedden; első nap áv., másn.' kirakóv.

Devecser Veszprémm. jan. 25, máj. 1, aug.
6 és nov. 1. napját előző hétfői és
keddi napokon. '

Diósjenő Nógrád- és Hontm. kv, és áv.:
Szt. György nap és András nap heté-
ben hétfőn; kv.: Pál napot, Kisasszony
napot mfogI. hét hétfőjén.

Diósvisztó Baranyam. febr. 10, ápr, 1,
júl. 13, szept. 10, okt. 26, ha vas. v.
ünn., a köv. közn.

Dombovár Tolnam. márc. 28-át köv. és
szept. 28~át megeI. szerdán, ha ünn., a
köv. hétközn., Vízkereszt, Szentgyörgy ,
Szentpéter napját s nov. 30-át megeI.
szerdán, ha ez ünn., a köv. hétközn.

Dombrád Szabolcsm. jan. 15, április 28,
júl. 8 és okt. 8-át mfogl. hét hétf.

Döbrököz Tolnam.virágvas. elötti, Ist-
ván király utáni hétf.

Dömsöd Pestm. márc. 7, jún. 22, aug. 10.
áv. és nyersterményv., a köv. n. kv,

Dráva/ok Somogym. febr. 15, május 20,
szept. 15, ha vas. v. ünn., a köv. közn.

Dunaföldvár Tolnam. márc. 25-ét mfogI.
hétf. és kedden, pünkösdöt mfogI. ked-
den és szerdán,' aug. 20-át, nov. I-ét
mfogI. hétf. és kedden, első nap áv.,
második kv. Ha a határn. hétf. vagy
keddre esnek, azon a héten kedden és
szerdán, ill. szerdán és csüt.

Dunapataj Pestm. febr. 19, ápr. 14, jún.
29, okt. 4 és dec. 13-át megel. hétf. és
kedd; ha ker. ünn., a köv. közn.

Dunapenfele Fejérm. sz. György napot,
sz. Háromságvas.,· Kisasszonynapot ma-
gábafogl. hétf. és az első adventi vas.
u. kőv. hétf.

Dunaszekcső Baranyam. márc, 12, Szent-
háromsúg u. hétf., szept. 1, nov. 5. Ha
ünnep v. vasárn., a köv. hétf.

Dunavecse Pestm. febr. második, május
első, júl. utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.)
és keddjén (kv.). Ha ünn., a köv. közn.

Edelény Borsod-Gömör-Kíshontm. január
. 15-ét, ápr. 15-ét, júl. 15-ét, okt. 15-ét
megel. .csüt., ha ker. v. zsidó ünn., a
megelőző kedden; ,

Eger Hevesm. Vízker. u. hétf., Pongrác n.
hetében hétf., Sarlósboldogassz. u. hétf.,
szept. 28 éJi 29 marhav. 29 és 30 kv.

Egerág Baranyam. ápr. 5, jún. 15, okt.
ll, ha vas. v. ünn., a köv. legköz. közn.

Eqeruár Vasm. márc. 19, nov. 25.
Egyed Sopronm. márc. 1, okt. 29, ünn.' és

vasárn. esetén a kőv: közn.
Endrőd Békésm. máj. 18, aug. 22. nov.

23; ha ezek a napok szomb. esnek, el-
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lenkező esetben amegel. szomb.· Ha
ker. ünn., a legköz, közn.

Enying Veszprémm. sexagesimavas. utáni
köznapon, . Kisasszony hetében hétfőn,
dec. Aprósz. het. az első közn,

Ercsi Fejérrn. Leó napot és szept. Mihály
napot mfogI. hétf. állat-, kedden kv.

Érd Fejérrn. máj.: első hétf. és keddjén,
aug. 10-ét mfogl. hét hétfőjén.

Rrdőcsokonya Somogym. febr. 25, husvét
u. csüt., jún. 27, szept. 21 kv, és áv,
Ha vas. v. ünn., a kőv. közn.

Erdőbénye Zemplénm. jan. 28, ápr, 24,
.okt. 28. Ha űnn., a megeI. hétf. kv.

Erdőlelek Hevesm. ápr, 1-2, okt. 15-16.
Érsekvadkert Nógrád- és Hontm. január

I-ét köv. vas., ápr. 23-át, jul, 22-ét
szept. 24-ét megeI. vas.

Esztergom Esztergomm. Gergely, Orbán,
Lőrinc, Simon-Juda u. köv. hétf., kedd
és szerda áv. és kv,

Bujele Fejérm. máj, 8, szept. 8. hetében
csüt., ha ünnep, a köv. közn,

Fadd Tolnam. márc. 12, okt. 15. megél.
hétf. és júl. 25. első v. ezt' köv. hétf.

Fegyvernek puszta J.-N.-K.-Szolnokmegye
márc. 1, jún. 1, szept. 14, nov. 20. hetéb.
vas. és hétf.; első n. áv., másn. kv.

Felsődabas Pes tm. febr. 18-át" aug. 3-át,
nov. I-ét megel. vas., máj. első vas.

Felsőireg Tolnam. Balázs .nap, Szent
. György, Kisasszony és Katalin napokat

mfogl. hétfőn és kedden. .
Fc!sőrönök Vasm. búcsú kőv, Imre nap-

ját (nov. 5.) köv. vasárnap. '
Felsősegesd Somogym. márc. 30, júl 2,

u. hétf., szept. 8. megeI. hétf., nov. 25 kv.
Ferlőrákos Sopronm. szent György előtti

és szent Mihálv utáni csütörtök.
FerUJszenlmiklói Sopronm. bőjt harma-

dik hétf., pünkösd utáni kedden,. Máté
nap és Miklós nap utáni hétfőn.

Földeák Csanádm. Mátyás napot, Cantate
és Úrangyal napokat és Boldogasszony
fogantatása ünnepét megeI. pént. áv., a
ráköv. szombaton pedig kv.

Fülöpszállás Pestm. ápr. 8-9-t, június
17-18-t, szept. 5-6-t, és dec. 6-7-t
megeI. vas. áv., hétf. kv.

Fűzesabonu Hevesm. márc, 12, június 12,
szept. 12, dec. 12. megeI. vas. áv., hét-
főn kírakóvásár.

Fűzeequarmat Békésm. márc. 29-30, jún.
10-11, aug. 25-26, okt. 24-25. Ha nem
szombat, vas. esnek, amegel. szomb.
.szarvasmarha-, juh-, sertés-, vas. a k,
és lóvásár. .

Galambok Zalam. febr. ,16, aug. 2. elötti
hétfőn.

Gálosfa Somogym. márc. 12, máj. 16, júl. ,
3, aug. 21, szept. 21, ha ünn., v. vas.,
akkor a köv, hétkőzn, ,

Gamás Somogym. jún. 6, szept. 18, ha
vas. v. ünnep, a köv, közn. ./

Gaszlony Vasm. Urnapot és Sarlósbol-.
dozasszonv napot köv. vas. kv.

Gelej Borsodm.· ápr. 24, nov.' 19-ét mfogl,
kedden.
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Gelse Zalam. máj. 11, okt. 26, ha vas., a
következő köznapon.

Gesziely Zemplénm. jan. 25 (Pál ford.),
ápr. 12 (Gyula), jún. 29 (Péter és Pál)",
okt. 26 (Demet.) het. eső keddi nap.

Gindlicsolád Tolnam. jún. 20-t, okt. 23-t
mfogl. csűt., ha ünn., a köv. közn.

Godiso Baranyam. máj. 29, okt. 9, ha vas.
vagy ünnep, a köv. kőzn,

Gödöllő Pestm. József, Péter-Pál, Szent
Mihály, Luca napot köv, hétf.

Gtinc Abauj- Tornam. márc., jún., aug.,
okt., dec. hónapok 2-il. keddi n., ha
ünn., akkor a hónap 3-iI. keddjén.

Gürcsöny Baranyarn. febr. 24, máj. 25,
aug. 24, nov. 5. .

Gyékényes Somogym. máj. 1, okt. 30, ha
vas. és ünn. esnek, a köv. közn ..

Gyoma Békésrn. márc. 10 és 11, június
1-2, aug. 15-16, nov. 15-16-át meg-
előző pént. áv., szomb. lóv., vas. kv,

Gyömöre Győrm. márc. és okt. hónapok
első keddjén, ha ezek ünnepek, a kőv,
hétköznapon.

Gyömrő Pestm. márc. 30, okt. 15, ha
vas. v. űnn., a köv. közn.

G!löngyös Hevesm. febr. 3, máj. 25, aug.
24, nov. 19, ha ezek a napok nem hétf.
esnek, ezeket a napokat megel. hétf.,
ha pedig a hétf. napok ünn. esnek, a
köv. hétközn., márc. 2. pént. tényész-
állaivásár.

G!löngyösmellék Somogym. ápr. 5-ét, okt.
:í-ét mfogl. hét hétf. és keddjén, aug.
21, ha vas. v. ünn., a legköz. közn.

G!7önk Tolnam. hushagyókedd elötti csüt.
áv., szept. 29 kv., pünkösd elötti csüt.,
aug. és nov. első csüt. áv. és kv,

Győr jan. 18-át, Urnapját, júl. 22-ét,
szept. 8-át nov. 25-ét a Teréz napját
infogl. hétfőn, végre nagyhéten hétfőn,

. a határnapokat rriegel. szomb. és vas.
kizár. lóvásár.

G.llőrasszonyfa Győrrn. máj. 9-t, szept.
14-t, nov. 5-t mfoglr hétf. Ha a szep-
temberi vásár vas. vagy bármelyik vás.
ünn. esik, a kőv, közn.

Győrszentmárton Győrm. József napot
mfogl. csüt., Lőrinc napot mfogl. csüt.,
november 11. Ha ünnepre vagy vasár-
napra esik, a köv. napon.

Gyula Békésm, Pál fordulást, «Exaudi»
vasárnapot, július 22-ét és szept. 8-át
megel. het. szerd. hétf. délig.

G.I1u1aj Tolnam. ápr. 8, szept. 20, ha vas.
v. ünn. esik, a köv, közn,

Gmilakeszi Zalam. ápr. 24, szept. 9 és
29, nov. 11 állatfelhajtással. Szent Há-
rornság vasárnap utáni hétfőn.

Hahót Zalam. Szt. Margit napját köv.,
Szt. Mihálv n. megel. csüt.

HaidllT1ös::órmény Hajdum. febr. 3, ápr.
1, jún. 24, aug. 25. és nov. 19. napot
mfogl. hétf. Ha ünn., a köv. hétf.

Hajdnnánás Hajdum. márc. 19, júl. 16,
szept, 14, dec. 4. napokat mfogl. szer-
rlán kv. PS áv.

Haté« Pestm. márc. 25, jún. 29 és szept.
29 után köv. hétfőn.

Halászi Györ-Moson-Pozscnyrn. február
24-t, jún. 27-t, aug. 20-t, nov. ll-t kőv,
hétf., .ha ünn., a köv. közn.

Harka Sopronm, jún. 29, aug. 24
Harkány Baranyam. Zsuzsánna,

György, vasas szent Péter és
hetében hétfőn.

Három]a Somogym. márc. 1, nov. 19,
máj. 6, aug. 30. Ha ünn, v. vas. a kö-
vetkező hétköznap.

Hatvan Hevesm. febr. 9, márc. 9, ápr.
28, jún. 2, aug. 31, okt. 2 és : nov. 5.
hetében hétfőn és kedden.

Héderoár , Győrm. husvét utáni kedden,
Úrnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétf.

llegyfalu Vasm. jún. 8 és nov. ll-ike u.
szerdán kv. és áv.

Heg!lkő Sopronm. husvét elötti és szent
Mihály nap u. hétf. marhav. és kv,

Hetes Somogym. márc, első hétfőjén,
máj. első csüt., jún. 18, okt. 4-ik hétf

Himesliáza Baranyam. máj. 25, aug. 5,
ha vas. v. ünn., a köv, közn.

l1ódmezővásárhely jan. Jézus nevenapja,
vas. és hétf., márc. József napot, Ur-
napot, júl. apostolok oszlásátés okt.
szent Gál· napot megel. vas. és hétfő,
megelőző szombat áv.

II osszuhetémj Baranyarn. márc. 14, máj.
4-ét megel. hétf., júl. 20, Szent Ker.
napja elötti hétfőn,

Hoss zupereszleq Vasm. márc. 4, máj. 5,
jún. 30, aug. 21.

Hőgqész Tolnam. Pál ford., József napja,
Péter és Pál és Lipót napja u. szerdán,
marhav., csüt, kv., szept. első keddjén,
ha ünnep, a köv. közn.

Igal Somogyrn, ápr. 24, máj. 22, jún. 24,
szept. 1, okt. 28, nov. 25, ha vas. v.
ünnep, a köv. kőzn,

Iharosberény Somogym. Mátyás
(febr. 24), máj. 16, szept, 21, kv.

Ikervár Vasrn. márc. első szerd.,
21 és dec. 21-ét megel. szerda.

Irsa Pestm. febr. 14-t, jún. 15-t, szept.
l-t, dec. 13-t megel. hétf. Ha ünnep, a
köv. hétf'őn.

lstoándi Somogym. ápr. 28, jún. 7, aug.
30, okt. 27. Ha ünn., v. vas., a köv.
napon, a jún. vás. aik. amegel. közn.

lsstimér Fejérrn. József és Mindszent n.
rnfogl. hétfőn kv. és áv.

luán Sopronm. S7,. Pál u. Jubilate vas. u.
Bertalan nap ll. és Mindsz. u. keddi n.

Ivánegerszeg Vasm. jan. 6 u. szerd., tOY.
ápr., júl. és okt. hónapok első szerdán.

Izmény Tolnam. minden év okt. 28-án
bucsu kv,

Izsák Pestm. márc. 23, júl. 19, okt. ll-ét
megeI: vas. áv., hétfőn kv.

Jánosháza Vasm. tnárc. 19, pünkösd el.
hétf., aug. 23, nov. 15. &.

Jászals6szentgyörgy jan. Iü-t, aug. 2-t.
okt. 15-t megel. vasárn. u. hétf., Szent-
háromsúg vas. kőv. hétfőn.

Lászapáti .J.~N.-K.-Szolnokm. febr. 19, jún.
24, szept. 8, dec. 3.· ll. megel. hétfőn

Jászárokszállás J.-N.-K.-Szolnokm. febr.
24-25, jún. 15-1G, aug. 5:-G, szept.

kv.
Szent

Miklós

napja,
és áv .
szepl.
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21-22-ét megeI. vas. (áv.) és hétf. (kv.) Kerkaszenlmiklós Zalam. febr. 16, ápr.
Jászberény márc. 25, máj. 18, aug. 15, 23, jún. 10. és aug. 6. u. kedden.

okt. ,4, dec. 9-ét mfogI. hétfőjén. Ha Kerta Vasm. Vízkereszt u. köv. hétfőn,
ünnep, a köv. közn. aug. második hétfőn, nov. havában' Ka-

Jászkarajenő Pestm. ápr. 3, júl. 8, okt. talin napot mfogI. hét hétf., ha ezek
2-ét megeI. hétf. Kar. ünn. megel. hétf. ünnepre esnek, a köv. első hétköznap

Iászkisér J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 8, ápr, áv. és kv.
25, júl. 25, nov. ll-ét megeI. vas. (áv.), Kesztlielu , Zalarn. jan. 6, febr. 2-t, hus-
hétf. (kv.), máj. 3 (kv.). vétet, Urnapját, júl. 2-t, aug. lO-t köv.

Iászladáruj J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 18, csüt., szept. 21, okt. 15-t, Szt. Márton
ápr. 5, júl. 2, nov. 22-ét megel. hétfőn, napot, dec. 8-t köv. csüt.
ha ünnep, a legköz. közn, . Kélegyháza Békésm, ápr., aug. és dec.

Kadarkul Somogym. sz. János el.' kedd, hónapok elsejét köv. hétfőn.
sz. István, Bertalan és Imre el. hétf. Kéthely Somogym. Szentháromság vas.,

Káll6 Nógrád- és Hontm. márc. 12-ét Adorján n. és Dömötör n. u. hétf.
szept. 17-ét mfogl. hétf. (áv.) és kedd Ií.éty Tolnam. ápr. és okt. hónapok má-
(kirakóvásár). sodik keddi napján.

Kálmáncsa Somogym. márc. 22 (áv.), ha Kiliti Somogym. ápr. 26. köv.' és július
vas. v. ünn., a köv. köznapon, Áldozó 21. mfogI. hét hétfőjén.
csűt, el., Kisasszony n. el. hétfőn. Kisbárapáti Somogym. máj. 20, okt. 6.

Kalocsa Pestm. márc. 19, au~. 15, nov. Kisbér Kornáromm. ápr. 24-t, sz. Iván
30. el. hétf. és kedden és jun .. hó első napot, Nagyboldogasszony napját és sz.
vasárnap és hétfőn. Márton n. mfogI. csüt.

Kálóz Fejérrn. fehl'. l-ét mfogl. hétfőn, Riskomárom Zalarn: sz. György, sz. Pál
husvét el. hétf., Boldogasszony napját, és Katalin előtti hétfőn.
sz. Mihály napját mfogl. héten hétfőn. Kiskőrös Pestm. febr. 24-t, május l-t,
A kar. ünnep megeI. hétfőn. aug. l-t és okt. 18-t megeI. hétf.

Kapolcs Zalam. máj. 10, okt. 28. Ha vas. Kiskundorozsma Csongrádm. ápr. 7, jun,
v. űnn. esnek, a kőv, köznap, 29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,

Kaposmérő Somogym. febr. 10, ápr. 1, a megél. vasárnap.
máj. 18, jún. 14, aug. 11, szept. 30. Ha Riskuniélequháza Pestm. jan. 20, márc.
vas., köv. hétf. 19, máj. 27, aug. 18. és okt. 4. napokat

Kaposvár Somogym. ápr. és dec. hóna- megeI. vas. és hétf. kv, és áv,
pok kivételével minden hónap első Kiskunlialas Pes tm. márc, 25-ét, június
szerdáján, ha űnn., a köv. közn. 21-él, szept. l-ét, nov. 19-'ét megeL szer-

Kaposszekcső Baranyarn. ápr. 15, okt. da és csüt. napokon, ha a határnapok
30. el. csüt., ha ünn., a köv. közn. szerdára esnek, úgy ezen a napon és

Káptalantóti Zalam. márc. 19. köv. csüt.
Kapuvár Sopronm. jan. 25, márc. 19, tov. Kiskunlacliáza Pes tm. febr. 28-29, máj.

Urnapra, júl. 26, okt. 15 és dec. 13, 25-26, aug. 3-4, okt. 15-16. mfogl.
ha nem hétf. esnek, a kőv, hétf. héten vas. és hétf., első n. áv., másod-

Karád Somogym. márc. 12, máj. 4, jún. nap kv.
27, szept. 29 kv. és áv. Ha ünn., 'v. vas., Kis Lelek Csongrádm. jan. 13-át, ápr. 16-át,
köv. közn. júl. 7-ét és okt. 20-át megeI. vas és hétf.

Karcag J.-N.-K.-Szolnokm. Mátyás nap, Kist ereruje Nógrád- és Hontm. máj. l-ét
Margit nap, sz. Mihály nap, sz. András kőv. kedden (áv.) és szerdán (kv.),
nap el. hétf.. nov. 11-12.

Karmacs Zalam. máj. 3, nov. 1 u. kedd. Kisuiszállás J.-N.-K.-Szolnokm. márc. 19-
Katiimár Bácsm. máj. 16-át kőv, hétf., lől 20-ig, jún. 30, szept. 4-5 és dec.

okt. havában Teréz napot mfogl. hétf. l3-it megel. vas. és hétf. Ha vas. és
kv. és áv. hétf. esnek, akkor ezen napok.

Kecskemét márc. 12, máj. 10, aug. 10, Kisoárda Szabolcsm. márc. 17, máj. 23,
szept. 26, nov. 25. el. csüt. és pénte- jún. 16, szept. 1. és nov. l-ét mfogl.
ken, ha csüt. ker. ünn., úgyamegel. hétfőn és karácsonv előtti hétfőn.
hét csüt. és péntek. [(áka Pestm. febr.' 22,' ha nem vas. esik,

Kecel Pestm. husvét után első vas. és a rnccel.: vas. és hétf., jún. 22, szept. 22,
hétfőn, júl. 20. megel., okt. 26. napját nov. 22. mfogl. vas. és hétf.
megel. vas. és hétfőn, első nap áv., má- Komádi ápr., jún., aug., okt. 21-ét ma-
sodik nap kv. Igábafoglaló héten.

Kebida Zalam. rnárc. 26-t, Mária napját Komárom Komárom- és Esztergorum.
köv. n., ha űnn., v. vas., a köv. közn. Mátyás napot, Fülöp-Jakab n-t, Péter-

Kenderes J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 9. aug. Pál n-t, Rókus n.vt, Ferenc u-t, And-
9, nov. 9, febr. 9-ét mfogl. hétf., ha rás napot mfogI. hétfőn.
ünnep, a köv. legköz. közn., aug. 9-ét Kóny GYőI'm. máj. 8-t köv. hétf., okt.
mfogl. hétf., ha ünnep, a köv. kőzn, 28-át mfogI. hétfőn.

Kercseliqe! Somogym. márc. 24, május J(ökse Szatmárm. február utolsó nap-
l!). aug. 16, ok. 15. ját, máj., aug., dec. l-ét mfogI. hétf.

Kerekegyháza Pestm. jún. 5-ét, okt. lO. J(ölesd Tolnam. Judica, sz. Gotthárd; sz.
megeI. hétfőn. László és sz. Márton hetének ked-"



napján marhav., szerdán kv.
!í.ömZő Hevesm. máj. második és szept.

negyedik hétfőjén.
[(örmend Vasm. febr. 6, márc. 12,' ápr.

5, május 10, jún. 24, júl. 20, aug. 24,
. szept. 21, okt. 12, nov. 11. és dec. 13.

Ha szombatra, vasárnapra, vagy ünn.
esik, a köv. hétközn.

Kőröshegy Somogym. márc. és 'aug. hóna-
pok utáni kedd napján.

lí.őrösladány Békésin. máj. 10, jún. 28
és szept. 15. Ha vas. v. ünnep, a meg-
előző két napon. Első nap áv., második
nap kv.

Kőszeg Vasm. Virágvas. el., pünkösd el.,
Jakab el., Egyed ut., Orsolya eL és a
harmadik adv. vas. ut. mindig hétfői
napon, továbbá jan. ut. szerd. áv.

Kölcse Somogym. júl. és okt. első pén-
tekén, ha ünn., a köv. közn,

/( őle/ek .J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 25, máj.
5 és szept. 20, ilL ha nem hétfői napra
esnek, megel. hétfőn.

Kővágóőrs Zalam. aug. 17, nov. 5.
Kővág6szőllös Baranyarn. júl, 22 és szept.

15. Ha vasárnapra .esnek, a következő
hétköznap; márc. 1, dec. 1 áv.

Köveskál Zaalm. husvét u. kedden, AId.
csüt. ut. pént., Lajos nap ut. hétfőn
áv. és kv.

Kunhegyes .J.-N.-K.-Szolnokm. Gyertya-
. szeritelő Boldogassz., Páduai sz. Antal,

Sámuel és Lukács napján; ha hétköz-
napra esnek, az eL vas. és hétf.

Knnszenimárton .J.-N.-K.-Szolnokm. febr.
14-15, máj. 22-23, nov. 11-13. napját
mfogL héten vas. és hétf.

Kunszentmiklás Pestm. márc. 16-át, jún.
2-át, aug. 22-ét, okt. 26-át megeL hétf.,
ill .. ha a határn. hétf. esnek, e napon
áv., az ezeket köv. kedden kv,

Kutas Somogym. ápr. 5, jún. 30, júl, 31,
szept. 6 kv. és áv.

Lajoskomárom Veszprémm. febr., jún. u.
csüt., sz. István hetében csüt. Ha szent
István csüt. esik, megeL szerd., végül
nov. második csüt.

Laiosmizse Pestm. jan. 10, máj. 26 és
szept. 15. megeL hétf. kv, és áv. .

Lébény Mosonm. júl. 25, nov. 4. kőv.
szerd.; ha a nov. vásár szerdára esik,
ugyanazon a napon.

l.engyelt6ti Somogym. márc, 10, júl. 25,
okt. 10..

Lenti Zalam. febr. 22, ápr, 10, dec. 6.
Ha vas. v. ünn. esnek, a kőv, hétközn.

Lepsémi Veszprémm. máj. 25, október 15.
.megelőző hétfőn.

Lcsencetomaj Zalam. júl. 26 állatfelhaj-
tással. Ha vas. esik, a köv. napon, máj.
I-ét köv. hétf., a Medárd n. kőv, szerd.

Lelenye Zalam, febr. 24, jun. 21, júl. 29,
aug. 25, okt. 6. 'Ha vas. v. ünnep, követ-
kező hétközn., dec. 25.· megeL kedden.

Louasberéruj Fejérm. a. nagyhétben és
pünk, eL hétf., szept. Ll-ét mfogl. hét
hétfőjén és Dömötör nap u. hétf., ünn.
csetéri aIcöv. kedden. .

Looászpatona Veszprérum. Rezső. Antal,

Agoston és Erzsébet napokat mfogl. hét-
főn, ha ünnep, a köv. napon.

Lövő Sopronm. febr. 14-t, ápr. 24-t, Nagy-
boldogasszony napját, sz. Márton nap-
ját megcl. csüt.

Mád Zemplénm. febr. 15, máj. 30, okt. 6,
dec.· 12. kv.

Mágocs Baranyarn. febr. 14, ápr. 18, jún.
13, okt. 7-ét mfogl. hétfőn; ha ünnep-
napra esik, a köv. hétközn.

Magy'arbol!l Baranyam. márc. 10 és szep-
tember 15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
a köv. legköz. hétközn. .

Magyárkes.:i Tolnam. sz. György nap el.
hétf., Nagyboldogassz. és Márton napját
mfogL héten hétf. Ha ünnepnap akkor
kedden. 1

Magyar6vár Mosonm. jan. 6, máj. 5; aug.
1, szept. 21, okt. 28. mfogl. hét hétf.

Mag!larszentiván Baranyain. febr. 20, máj.
12. mfogL hét hétf., júl. 4, szept. 14.

Majs Baranyam. jan. 20, máj. 1, aug. 29,
okt. 10.

Makó Csanádm . .Judica vas.; jún. 24, aug.
19, nov. 19. megeL szomb., vas. és hétf.;
első nap áv., a másik .két napon kv.;
jan. utolsó vasárnapját megeL pénteken
áv., jan. utolsó vasárnapját megelőző
szomb. kv.
Simon .Juda napot mfogL hétf.; advent
első napját kőv. hétf., ker. ünn. esetén
kedden.

Mány Fejérm. jan. 15, ápr. 1, júl. 8, nov.
.sz. Margit, nov. 5. köv. csüt.
hétköznap.

Marcaltő Veszprémm. jan. 25, sz. György,
Marcali Somogym. márc. 26, máj. 1, júl.

25, szept. 4, nov. 5, ha vas., a következö
24. mfogl. hét szerd. Ha ünn. v. vas.,
úgy a köv. hétfőn.
köv, hétf., Nagyboldogasszony napját,

Mándok Szabolcsm. Gyertyasz. Boldog-
asszony napját mfogL hétf., .Judica vas.

Máriapócs Szabolcsm. febr. 6, május 3,
aug. 21, Mária n., dec. 8. kőv. hétfőn.

Marionuásár Fejérrn. márc. 25, jún. 15,
szept. 14, dec. 21. mfogI. hét hétf. áv.
és keddjén kv. .

Mátészatka Szatmárm. jan. 25, márc. 19,
ápr. 24, júl. 22, szept. 29, nov. 19.
mfogI. hétfőn.

Mekényes Baranyam. jún.' 4. mfogl. hét
hétf. kv, és marhavásár, aug. 10. mfogl.
hét hétf.

Mernye Somogym. febr. 24, márc. 5, aug.
2, nov. 5. mfogI. héten hétf.

Mezőberény Békésm. ápr. 8, júl. 12 és
okt. 6. megeI. pént. szarvasmarha-, ser-
tés- és juhvásár, szombaton ló-, 'vasár-
nap kv., jan. 16-t megel.. pént. áv.,
szombaton kv. .

Mezőkomárom Veszprérum. .Judaca, Rog.
napja, sz. Mihály napja het. kedd és
szerda, ha sz. Mihály vas., a köv. kedd
és szerdán, sz. Kelemen páp a napján
két napon :H.

Mezőkövesd Borsodrn. márc. 19, jún. 27,
auz. 20, nov. 30. megel, hétfőn. A meg-
előző vasárnap áv,
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JlJezl5tur J.-N.-K.-Szolnokm. jan. <1,máj. 4, a legköz. hétközn., v. ha a körmendi v.
. aug. 4, nov. 4, a megel. nap áv., a ha- szentgotthárdi vásárok is azon napra

tárnapon kv., ha vas. v. ünnep, akkor a esnek, akkor az utána való napon.
köv. kőzn. . Nagycenk Sopronm. husvét utáni és Si-

Mihá/yi Sopronm. jan.' 6, ápr. 12, jún. 13.. mon-Juda el. csütörtök.
au~. 6, okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó .Na(]!Jfüqed Hevesm. febr. 12-ét megelőző
keddjén, hétfőn és szept. első hétfőjén. Ha űnn.,

Mike Somogym. febr. 16, ápr. 8, szept. 1, a köv. hétközn. áv. és kv. .
nov. 5. Nag!Jdorog Tolnam. márc. 13,. június 5,

.'fikosszép/ak Vasm. jan. 22, márc. 22, aug. 1, okt. 16. mfogl. hét hétfőjén.
aug. 22, okt. 22. Na(J!lecsed Szatmárm. febr., ápr., [ún.,

Mindszent Csongrádm. jan. 7-8, ápr. 14- aug., okt. és dec. hónapok első keddj.
től 15-ig, jún. 30, júl. 1, okt. 27-28. Nag!Jharsány Baranyarn. jan. 25. el. hétf.
Ha nem péntek és szombat, amegel. és kedden, ápr. 12, jún. 27 (sz. László)
hét péntek és szombat. Első nap áv., és okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. közn.
második nap kv. Na(J!Jigmánd Komáromm. József nap, Vi·

Miskolc Julianna, Orbán, Sámuel, Lukács tus nap és sz. Mihály nap het. hétf.
és Lázár napokat mfogl. hetekben hétf., Nagykálló Szabolcsm. hush. kedd utáni
megel. és köv. 3-3 nap áv. csüt., sz. György, László király, szent

Miszla Tolnam. jan., ápr., szept. első hétf., Mihály, sz. András napját mfogl. he-
okt. 26. hét hétf., ha ünn., a köv. nap. tek csütörtök.

Mohács Baranyarn. febr. 24, márc. 19, Nagykanizsa Zalam. jan: és júl. hónapok
ápr. 17, jún. 24, szept, 15, okt. 15-ét kivételével minden hónap első keddjén.
héten .hétfön, nov. 11, dec. 21. megel. Ha ünnep, a köv. hétkőzn,
hétfőn. Ha vas., úgy a kőv. hétfőn; ha Nagykapornak Zalam. Jézus nevenapja,
hétfő ünnep, akkor a köv. kedden; ha Fehérvas., Szentháromság vas., Boldog-
hétfőre esnek, úgy aznap tartandók; asszony nap és Mindszent ut. hétf.
márciusban József és októberében Teréz Naggkála Pestm. jan. 25, ápr. 24, szept,
napját mfogl. hét hétfőjén, ha ünnep, 14-ét mfo.gl. hét .vas.
a köv. közn. NagykónlJi Tolnam. ápr. 12-ét, jún. 24-ét,

Monor Pestm. márc. 12, jún. 1, aug. 18, aug. 15-t, okt. 9-t mfogl. hét szerdáján ;
dec. 8. megel. vas. Ha nem vas. esnek, ha a jún. és aug. vásár napja ker. ünn.,
akkor a megelőző vasárnap és hétfő. a köv, közn.
Első nap áv. Nagykőrös Pestm. márc. 5, ápr. 27, jún.

!tfonoszló Zalam, márc. 10, júl. 10. meg- 27, okt. 26. megel. vas. és hétf'., aug.
előző szerdán. ' utolsó hétf. és keddjén, ha a határna-

MoórFejérm. sz. György és Szenthárom- pok vas. esenk (az aug. kivételév.el),
ság napjai ut. hétf., Rozália és Márton ugyanazon napon és hétfőn.
nap hetében hétfőn kv, Nagylózs Sopronm. husvét el. két héttel
Moson Mosonm. ápr. 2, júl. 13, okt. 4, hétfőn Urnap el., sz. István, Lukács
dec. 21-hez legk. eső hétf.; ha ünnep, nap ut. és a karácsony el. hétfőkön.
köv, közu. Nagymaros Hontm. József, Jakab heté-

Mosonszentjános Mosonrn. márc. 19, jún. ben szerdán, Brigitta és Judit hetében
24, aug. 20, nov .. 11. mfogl. hétf., ha hétfőn kv.
ünnep, a kÖ,.v.közn. Nag!1oroszi Nógrádm. márc. 19. hetében

Mosonszenimiklás júl. 25-ét és nov. 4-ét keresztjáró héten, aug. 6 és dec. 5. he-
megelőző szerdán. Ha szerda, magán' tében héttőn és kedden.
ahatárnapon. ;\'agypirit Veszprémm. máj. 10, július 25,

Mozsgó Somogyrn. husv. ut. kedd. jún. 24. szeptember 29.
Mucsi Tolnam. máj. 20, okt. 20. mfogl. ,Varmrákos Vasm. febr. 10, máj. 25, aug.

héten szerdán. Ha ünn., a köv. napon. 16 és nov. 15.
Nádasd Vasm. márc. 2. és szept. 1. Ha .Nv-Szakácsi Sómogyrn. febr. 10, ápr. 1,

vas, v. ünn., úgyamegel.. hétközn. nov, 11. Ha ünn. v. szomb., köv. közn.
Nádudvar Hajdum. jan., ápr. és aug. első N.-Vázsony Veszprémm. Invocate vasár-

hétfőjén, okt.- 25-ét mfogI. héten hétf. nap, sz. kereszt feltalálása napját, sz.
Ha újévre v: ünn, esnék, a köv. .nap. Iván napját (jún. 24), szent kereszt fel-

Naqyatád Somogym.: Gergely nap, tava- magasztalását és karácsony napját meg-
szi «keresztnap», Illés nap el., Rókus előző hétf. áv., kedd kv.
napján, őszi '«keresztnap» el. hétfőn és Nemesdéd Sornogym. márc. 24, Szenthá-
nov. 11-ét köv. hétf. romság ut. kedden, szept. 29 és dec.

Naqtjbtijott: Somogym. József nap el. ked- 21. el. hétfőn.
den, máj. 8, aug. 18, okt. 15. megelőző Nemeshefés Zalam. husv. ut. kedden, AI-
hétfőn. _ dozócsüt. el. szerdán, jún. 28 kv, és áv.

Naqyberki Somogym. husvét ut. kedden, Nemes-Sándorháza Zalam. jan. 25, már-
jún. 27, aug. 10, szept. 25. eius 9.

,var!ybörzgön!J Hontm. jan. 1, június 18, Nemesvid Somogym. jan. 22, márc. 21,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd. jún. 17, okt. 24. Ha vas. esnének, köv.

Xagycsákány.Vasm. febr. 24, máj. 2, jún. I nap.
8, aug. 6, szept. 9. és nov. 25. Ha ünn., Némefboly Baranyarn. jan. 6, máj. 16,
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júl. 25, szept. 8. Ha nem hétf. esik, a
megel. hétf.,. okt. 20, márc. '25-ét ma-
gábanfogl. hétf., ha ünn., a köv. napon.

Nikla Somogym.: dec. 6. búcsúvásár.
Nógrád Julianna, Zsófia, Anna és Erzsé-

bet napját mfogl. hétfőn.
Noszlop, Veszprérum. ápr, sz. György és
. okt. Teréz napokat mfog!. hétfőn.

Nova Zalam. Gergely, György, Sarlós-
boldogasszony el. hétfőn,Nagyboldog-
asszony, Mihály el. és karácsony elötti
hétfőn.

Nyárad Veszprémrn. máj. l-t, okt. 15-t
mfogL hét szerdáján.

Nuirbakia Szabolcsm. jan. 27, ápr. 15,
júl, 5, aug. 21 és nov. 6. napját mfogl.
hétfőn.

Nuirbátor Szabolcsm. márc. 25, máj. 28,
szept. 8, nov. 9 és dec. 6. ut. köv, csüt.

Nuirboodánu Szabolcsm. márc. 12, jún.
24, okt. 4, dec.' 6. hetében szerdán.

Nyiregyhliza Szabolcsm. márc, első, ápr.
'második, júl. és szept. első, okt. harma-
dik, dec. első hétfőjén, ha ünn., a kőv.
hétfőn. Lóvásár Medárd napját mfogl.
hét hétfőjén.

Nüirtnada Szabolcsm. Virágvas. ,ut. . szer-
dán, Aldozócsüt. mfogl. .Anna napját,
Kisasszony és András napját mfog!.
szerda kv.' és áv,

Ocsa Pestm. jan. 18, márc, 27, jún. 24,
okt. 19. megel. hétfőn.

öcsöd Békésm, márc. 10, szept. 22, ha
vas .v. ünnep, a köv. közn.

Ónod Borsod-, Gömőr-, Kishontm. jan.
2, mái-c. 19, máj. 10, júl. 3, okt. 4.

Oroszpár Mosonm, sz. Vida napján.
Orosháza Békésm. márc, első, június,

.szept., dec. második hetének csüt,
Orkénn Pestm. jan. 23,. aug. I l-t megel.

hétfőn.
Osiiiasssomjia Vasm. júl. 13.
Ozora Tolnam. Jézus nevenapja, nagy-

héten, Sarolta, Teréz, el. hétfőn áv.,
kedden kv,

Oriszenipéter Vasm. febr. 28, márc. 21,
máj. 18, jún. 20, aug. 1, nov. 4. kv,
'és áv.

Öskű Veszprémm. Hugó napját, Dénes
napot mfogl. hétf., ha űnn., a köv. hétf.

Pacsa Zalarn. aug .. 18 és Mátyás n. el.
csüt, kv. és áv., ápr. első csüt., szent
Iván el. csüt., okt. utolsó csüt.

Paks máj. 16, júl. 15, szept. 21, nov. 25.
napját mfogl. hétf. áv. és kedden kv.

Páli Sopronrn. máj. 28, szept. 13, ha vas.
v; ünnep, a köv. közn.

Pápa . Veszprérum. Gvertvaszentelő bol-
dogasszony, Gyümölcsoltó boldogasz-
szony, Szenthároms. vas., júl, Sarlós
boldogasszony, aug. Nagyboldogasz.,
szept. Kisasszony és dec. Boldogassz.,
szepl. fogant. ünnep után eső kedden
és szerdán. .

Pápateszér Veszprémm. ápr. 8-t, szept.
l-ét köv. csütörtökön.

PápóC Vasrn. febr. 14 s Pünkösd el. hétf.,
aug. 10; okt. 26. el. hétf. Ha ünnep
vagy vas. esik, a köv. nap.

Pásztá Hevesm.· Virágvas. ut. köv., febr:
15, jún. 29, aug. 10, dec. 24. megél.
hétf. éskedden, Mindszent napját meg-l
előző hétfőn áv.

Pécs Baranyam. minden ho első hétf.,
ker. ünnep esetén a köv. hétközn.

Pécs várad Baranyam. Bálint, Adalbert,
NafgYlbohld,ötfgas,szoknYd'd és ~Ukálc5s napot ,
'm og. etr, es e en, jun, .

Pécel Pestrn, máj. hó első, szept. máso-
dik hétfőjén és keddjén.

Perkata Fejérrn. márc. 12, aug. 29;' ha
hétfőre esnek, ellenkező esetben a köv.
hétfőn.

Pilis Pes tm. jan. 5, ápr. 5, júl. 5, okt.
5-ét megel. vas.

Pilisvörösuár Pestm. . febr. 20-t, szept.
. 8-t köv, hétf'ön.
Pincetielij Tolnam. Hushagyó kedden és

Hamvazó szerd., sz. György nap, Ur-
nap és Simon-Juda hetében kedden áv.,
szerdán kv. .

Polgár Szabolcsm. jan. 4, márc. 15, jún.
14, szept. 20. mfogl. szerdán kv. és áv.

Polgárdi Fejérm. márc. 19. és szept. 16.
megel. . hétf. Ha ünnep, a köv. napon.'

Pölöske Zalam. nagycsüt., nov. 15, ha ez
a nap vasárnap, a köv. napon.

Putnok Gömör K-Hontm. febr. 2-t, hus-
vétot, pünkösdöt, aug. 15-t, nov. I-t és
karácsony napját megel. hétf. áv.,' ked-
den kv.: Orsz. áv. minden hó első csüt.
azon hónapokban, amelyekben orszá-
gos vásárt nem tartatnak.

J'iispökladán!] Hajdum. márc .. 19-t, m.-
fogl. csüt., jún. más. csüt., szept. 29-.1.
nov. I-t mfogl. csüt.

Rábacsanak Sopronm, febr. és szept. má-
sodik keddjén.

Rábahidvég Vasm. jan. harm., husvét el. ~
hétfőn, jún- harm. hétf. és okt. 4. Ha
okt. 4 nem hétfő, a köv, hétf.

Rácalmás Fejérm. ápr. 12-t, okt. 15. meg-
előző hétfőn.

Ráckeue Pestrn. jan. 25, ápr. 17, júl. 15.
és nov. 5-ét megel. vas. és hétfőn áv.
és kedden kv.

Ráckozár Baranyarn. márc, 12, máj. 5,
jún. 26, okt. 20. Ha ünn., a köv, napon.

Rajka Mosonm, farsang ut. hétf., nagy-
csüt., pünkösd ut. kedden, Urszine vál-
tozást, Kálmán napot köv. hétf., Ta-
más napján.

Rakamaz Szabolesni. ápr. 25, aug. és nov.
második hetében hétf., ha 'ünnep, a
köv. napon.

Regöly Tolnam. máj. 16. és aug. 15-ét
mfog'l. kedden.

Répccszernere Sopronm. máj. 7; szepl.
14, vasárnap esetén az ut. való hétf.
Marhavasár u. a. napon. .

Répceszenl,györgy aVsm. márc, 12, ápr.
24 pünk. ut. kedden, okt. 26 kv. és áv.

Rum Vasm. jan. 10, márc. 21, jún. 27,
aug. 25, okt 15. .

Sa;6szerifpéler Borsodm. márc. 12, ápr.
24, jún. 29, szept. 29 és dec. 6-át m.-
fogl. hétfőn és megél. vas., ha ünnep, a
köv. hétf. és vasárnapon.

s



Saiioskál Sopronm.· «Laetare» el. csüt.,
sz. István, sz. Gellértés sz. Tamás he-
teiben -csütörtök.

Salgótarján Nógrádm. jan., máj., júl. és
okt. hónapok 3. hétfőjén. Ha ünnep,
a köv. közn. áv., másnap kv.

Sárboqárd Fejérm. febr. 15-t, ápr. 4, jún.
14, szept. 15, nov. 19. napját mfogl.
hétfőn áv. és kv.

Sári Pes tm. aug. 15.
Sarkad Biharm. ápr. 24, jún. 8, okt. 10

es dec. 21. napját megel. hét. csüt, és
péntek.

Sárkeresztur Fejérm. máj. 13-át, okt. 15.
megel. hétf. áv. és kv., márc. 20, aug.
10-t mfogl. hétfőn.

Sárosd Fejérm. máj. l-ét, júl. l-ét, aug.
14, nov. l1-ét mtogl. hét hétfőjén. Ha
ünnep, a köv. kedden áv. és kv.

Sárospatak Zernplénm. márc., máj.; aug.
es okt. hónapok első, dec. hónap má-
sodik szerdáján. Ha ünnep, .a követ-
kező szerdán.

Sárvár Vasm. aug. 2. ut. köv. hétf., Si-
mon-Juda napján, Rogate hétfőjén, ad-
vent első hétfőjén, ha ünnep, a köv. n

Sármellék Zalam. husvét és Szent Már-
ton előtti kedden.

Sásd Baranyam. máj.' 7, júl. 8 és szept.
l-ét mfogl. hétfőn. Ha ünnep, a köv.
kedden, márc. 1 és okt. 1, ha ezek va-
sárnap vagy ünnepre esenek, úgy a köv.
legköz. hétközn.

Sátoraljaujhely Zemplénm. Apollonia, Vi-
rágvas., júl. 2, szept. 2. nov. 5. hetében.
karácsonyt megel. héten hétf. és ked-
den, ünnep esetén csüt. és pénteken.

Sellye Baranyarn. márc. 4, máj .. 1, aug.
10, okt. 15 és dec. 3. el. hétfőn áv.,
kedden kv. .

Seregély es Fejérm. jan. 29. mfogl. hét
hétfőjén, Feketevas., Apostolok oszlását
mfogl. és okt. 4-ét mfogl. héten hétf.

Siklós Baranyarn. márc. 19. hetében,
Szenthárornság vas. ut., Nagyboldogasz-
szony, nov. 30. hetében hétf., kedden
áv., szerdán kv.

Simontornya Tolnam. Laetare, Exaudi és
őran~yalok vasárnapját, Imre herceg
napjat mfogl. hetekben kedden állat-
vásár, szerdán kv. .

Siófok Veszprémm. ápr. 20, okt. 19. m.-
fogl. héten szerdán.

Salt Pes tm. Rókus napot megel., Sára
napját, Márton napját, köv. hétf. áv.,
kedd kv., ha ünnep, a köv. közn.

Soltvadkert Pestm. Szt. György napját,
nov. l-ét mfogl. hét keddjén.

Soml6vásárhely Veszprémmegye Benedek,
Margit, Lambert napot; Karácsony ünn.
mfog!. hétf. kv, és áv.

Somogyvár ápr. 18, máj. 20, okt. 15. Ha
vasárnap vagy ünnep, a köv. hétkőzn.
kv. és áv.

Sopron márc. első hétfőjén, ha ez far-
sang utáni hétfőre esik, egy héttel ké-
söbb; máj. és aug. első hétf., szent
Erzsébet napot mfogl. hétf., ha Erzs.
napja vasárn., a megel. hétf., febr., ápr.,
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Jun., okt. hónapok első hétf. lóvásár,
gazd. és marhav. Orsz. lóvásár: az orsz.
vásárokat megel. d. U., továbbá júl. és
szept. első héJ:főn.

Sorolesár Pestm. márc. 8, máj. 15, aug.
. 10: okt. 31. mfogl. vas. és hétf.
Sóskut -Fejérm, Gergely, Medárd, Urszin-

vált. es Erzsébet hetében kedden és
szerdán. Ha ünn., a kőv, napon, első
nap áv., második napon kv.

Söjtör Zalam. márc. első csüt., máj. má-
sodik hétf., ha ünn., a köv. napon, júl.
30, okt. 15-t köv. hétf., ha ünn., a köv.
hétfőn.

Sümeg Zalam. Bőjt közepe utáni kedd,
Nagyhétben hétf., Aldozócsüt. el. kedd.,
Sarlósboldogasszony, Bertalan, Dömö-
tör és Erzsébet napján.

Szabadszállás Pestm. márc. 31, júl. 7,
szept, 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
amegel. vasárn. kv., el. nap áv.

Szabadszentkirály Baranyam. -Aldozócsüt.
el. napon, jan. 15-t, jún. 27-t, aug.
15-t mfogl. csüt., szept. 21, nov. 2, ha
vas. v. ünn., a kőv, közn.

Szakcs Tolnam. febr. 24, jún. 3, szept.
14, dec. 5.

Szalkszetitmártoti Pestm. jan. 28, máj. 19,
júl. 20, okt. 18. .

Szany Sopronm. márc. 21-t, máj. 9-t,
szept. 19-t, nov. 25. köv. hétf.' Orsz.
áv.: jan. 15-t, júl. 25-t mfogl. hétf.

Szarvas Békésm, febr. 24, jún. 24, okt.
19, dec. 21. megel. pént. marhav., szom-
baton lóv., vas. és hétf. kv., ha vasár-
napra esnek, a kv. vasárnap és hétf.,
az áv. a megeI. szombaton.

Szász vár Baranvam. márc. 25. köv. hét-
főn, szept. 15, jún. utolsó hétf.

Szécsény Nógrádm. jún. 25, márc. 12,
ápr. 24, jún. 13, júl. apostolok' oszl.,
aug. 29, nov. 25. mfogl. hétf. és kedden.

Szeged febr. 17, máj. 5, júl. 31, okt. 10,
első nap áv., második nap kv. Nov.
30. mfogl. hetekben vasárnaptól vásár-
napig, megel. pént. és szomb. sertésv.

Szeghalom Békésm. febr. 10, máj. 20,
júl. 20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.

Szegvár Csongrádm. márc. 10, máj. 19,
aug. 19. és nov. .19. napokat megeI.
szombat, vasárnap és hétfőn, első na-
pon áv., a köv. két nap kv.

Szekszárd Tolnam. Virágvasárnap, AI-
dozócsüt., Sarlósboldogassz., Keresztföl-
találás napját s Erzsébet napokat mfogL
hétf. és keddi napok.

Székesfehérvár febr., ápr., jún., aug., ok-
·tóber és dec. hónapok 15-én. Orsz. áv.
"[an., márc., máj., júl., szept., nov. 15.
ha ünn. v. vas., a köv. kőzn,

Szendrő Borsodm. jan. 22, márc. 25,
aug. 1, okt. 4-ét megel. hétf.

Szentanial]a Zalam. febr. első, Antal n.,
hetének, nov. ut. hetének szerdán állat-
felhaj tással.

Szenidienes Baranyam. jan. 2, jún. 1 áv.,
márc. 15, aug. 10 áv. és kv., jan. 2-án
áv. Dienes ut. köv. vas. kv. Ha vas. v.
ünnep, a köv. közn,
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Szeniendre Pestm. máj. 5, aug. l-ét m.-

fog!. hét hétfőjén, Mindszentek utáni
első hétf. kv, és áv. .

Szetites Csongrádm. febr. '2, ápr. 24, júl.
22, szept. 21-ét, nov. 30-át mege!. pént.
és szomb. Ha ünnep, amege!.. pént.
és szombaton, szombat kv., a köv. két
napon áv.

Szentgál Veszprérum. ápr. 8-t, júl. 16-t,
nov. 25-t mfogl. hét hétf. áv., keddjén
kirakóvásár,

Szentqottliárd Vasm. kántorszerda, ut.
(márc., jún., . szept., dec.) hétfőn,
nagycsütörtök, máj. 1, júl. 22, okt. 18.

Szentgyörg!lvölgy Zalam. febr. 19, ápr.
12, jún. 8, aug. 10, okt. 21. Ha ünnep
vagy vasárnap, a köv. napon.

Szentlőrinc Baranyarn. febr. 14, ápr. 12,
jún. 10, szept. 4, okt. 18, dec. 21, ha
vas, v. ünn., az ápr. és jún. vásár a
megél. hétfőn, a Iebr.. és szept. vásár
a köv. hétfőn, az okt. és dec. vásár a
kövctkező köznapon.

Szepeik: Zalam. márc. első, dec. Luca n.
előtti hétfőn. ~

Szerencs Zemplénm. jan. 16, ápr. 24,
aug. 16, nov. 2.

Sziqeioár Somogym. jan. 25, ápr. 24, jún.
J 2, aug. 2, szept. 29, nov. 19. mfogl.
hétfőn áv., kedden kv. A községhez
tartozó Turbék helyen Nagyboldogasz-
szony és Kisasszony napján kv, .

Szikszó Ab.-Tornam. febr. 6, máj. 1, júl.
22, szept. 8, nov. ll-ét mfogl. vasárnap
és hétfőn.sat Sopronm. febr. 24, ápr. 24, jún. 4,

.Bertalan napján., Ha ünnepre, vasárn. v.
szombatra esne, a köv. hétfőn, Mind-
szent napja után hétf., Karácsony el.
csütörtökön áv. és kv,

Szirák Nógrádm. febr. 24-ét köv., maj.
15,szept. 8. megel. és .nov. 25-ét köv.
kedden.

Szob Nógrád- és Hontm, jan. 15-t, ápr,
6·t, jún. 27-t, okt. 20-t ·mege!. hétf.

Szolnok J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 24, máj.
18, szept. 8, nov. 5. Ha vas., úgy ezen

.és a köv. napon, ha nem vas., akkor
a incgel. vas: áv. és hétf. kv.

Szombathelq Vasm. Hushagyó, sz. György
el. kedden és szerdán, ha keddre esik,
aznap és szerdán, Urnap el. kedden
és szerdán, júl. 25, ha kedd, amegel.
kedden, Kisasszony nap és András nap
el. kedden és szerdán, ha András kedd.
esik, aznap és szerdán kv, és áv., máj.
3-ik és okt. első keddi napon.

SzŐlf5sgyörök Somo~ym. márc. 21! máj.
16, szept. 9, okt. 18. Ha vas. v. unnep,

, il. következő napon. "
Szl5ny Komáromm. márc. 4, máj. 16, júl.

17, szept. 13. kőv. hétfőn.
Szulok Somogym. Husv., Pünkösd, Lu-

kács nap el. hétfőn kv. és áv.
Tab Sornogvnr, ápr. 11, jún. 2, aug. 1,

szept. 21, ha vas. és ünn., a köv. közn.
Tabajd Fejérm. febr. 3, máj. 24, aug. 30,

nov. 8-át mfogl. csüt. kv. és áv.

Tállya Zcmplénm. jah. 22, ápr. 4, jún.
27, okt. 19.

Tamási Tolnam. febr., márc. első Kántor-:
nap el.; máj. és jún. más. Kántor-nap
el., júl. Magd. eL, szeptember Kántor
el., dec. Kántor el. hétfőn áv., követ.
kező napon kv.

Tápióbiácske Pes tm. febr. 7, máj. 7. meg-
előző hétfőn, okt. 15-t megel. kedden.

Tápióg!Jörgye Pes tm. márc. 1, máj. 5.
Tápiószele Pestm. jan. 1, ápr. 1, jún. 29,

okt. 15. napokat mfogl. hétfőn.
Túpioszenimártoti Pestm. márc. 5, okt. 1,

ha vas. vagy ünnep, a köv. napon. .
Tapolca Zalam. márc., máj., aug. és dec.

hónapok első szerdáján, ha ünnep, csü-
törtökön.

Tarral Zemplénm. febr. 3-t, márc. 1O-t,
máj. 5-t,. aug. ll-t, szept. 29-t, nov.

· 17-t ·köv. hétfőn, ha ünnep, amege!.
hétfőn. . .

Tarján Komárornm. márc. 31, máj. 10,
aug. 4, okt. 18. mfogI. hétf. kv. és áv.

Tata Kornáromm. Husvét, Pünkösd, ut.
János felv. és Imre hetében kedden és
szerdán.

Tatabánya Kornáromm. 'minden hónap
15-ét követő hétfőn.

Tél Győrrn. febr. 16-t, máj. 16-t követő,
jú!. 31-t, okt. 31-t mege!. csütörtökön,
ha a májusi vásár vas. v. ünnepre
esik, amegel. kőzn,

Tevel Tolnam. ápr. első hétfőn; Szent-
háromság és Tekla n. hétf. kv. és áv,

Tihany Zalam. ápr. hó 24, júl. 24. köv.
hétf. áv., kedden kv.

Tinnye Pestm. [an. és márc. hó első,
jún. hó. másodile és okt. első hétf.

Tiszadob Szabolcsm. jan. 15, ápr. 17,
aug. 7, okt. 4-ét megel. hétfőn.

Tiszaföldvúr .T.cN.-K.-Szolnokm. márc. 24,
jún. 8, aug. 29, okt. 11, ha hétközn.
esik, az előző vasárnap és hétfőn.

Tiszakűrt J.-N.-K.-Szolnokm. minden év
máj. első vas., szept. 30-át mfogl. hét
vasárnap és hétfőn. Első nap áv., má-
sodik nap kv.

Tiszalök Szabolcsm. febr. 14, május 15,
aug. 21, szept. 25, nov. 27. mfogl. hét
csütörtökön. Ha ünnep, akkor megél.
szerdán .kv. és áv..

T'iszaluc Zemplénrn. jan. 5, ápr. 15, júl.
10. nov. 5.

Tiszanána Hevesm, febr. 24, máj. 1, aug.
4. és okt. 15.. megel. hétfőn.

Tiszaszentimre J.-N.-K.-Szolnokm. július
első hétf. és nov. 19-ét megél. hétfőn
kv, 'és áv.

Toka] Zemplénm. márc. 24, jún. 23, júl.
· 22, szept. 22, okt. 27,. dec, 2-ét mfogl.

hétfőn. Ha ünnep, a köv. hétfőn ..
Tolcsua Zemplénm.· ápr. 8, jún: 22, szept.

9, nov. "10. kv, Ha ünnep, megelőző
hétfőn.

Tolna Tolnam. máj. el. hétf., jún. 13-t,
· aug. 10, nov. J-t ' köv. hétf. . ..
Tolnanémedi Tolnam. jún. 21-t, okt. 22-t

mfogl. hét. hétfőjén, ha ünnep, a köv.
··köznapon.

•
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Toponár Somogym. ápr. 25, Szenthárom-
ság yas; ut. napon, aug. 25, nov. ll.
kv. es av. e. n.

Tótvázsony Veszprémm. júl. 2-t, okt. 10-t
mfogl. hét szerdáján, ha ünnep, a köv,
köznapon.

Törökko"pány Somogym. jún. 15, szept.
17. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétköz-
napon kv. és áv.

Törökszentmiklós' J.-N.-K-Szolnokm. jan.
10, ápr. 17, júl. 26, okt. 4. Ha hétköz-
nap, az el. vas. és héttőn áv. vas., kv.
hétfőn.

Tura Pestm. Virágvas. és okt. 2. vas. áv.,
hétfőn kv.

Turkeue J.-N.-K-Szolnokm. ápr. 1, jún.
20, szept. 20, dec. 6. mfogl. vasárn. és
hétfőn, Ha vas., úgy ezen és a' köv.
hétfőn ..

Türje Zalam. febr. 24, ápr. 24, júl. 25,
szept. 29. Ha vas. v. ünn., a köv, hét-
köznapon.

Tűskeoár Veszprémm. fébr. 24, jún. 13,
júl. 22, szept. 8. napokat megel. hétf.

Ujfehért6 Szabolcsm. Nagy K, Medárd,
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csü-
törtök kv. és áv.

Ujkécske Pestm. febr. 20, máj. 15, júl.
31, nov. 3. Ha nem vas., úgyamegel.
vasárnap és hétf. áv., hétfőn kv.

Ujpest Pestm. febr., máj., júl. és okt.
13-ét köv. vasárnap.

Und Sopronm. márc. 20, máj. 11, jún. 30,
szept. 9. .

Uszod Pes tm. szept. 1. megel. héLfőjén
marhavásár.» Pestm. márc. 4, aug. 10. megel. hétf.

(láe Pes tm. husvét el., Sarlósboldogasz-
szony napot, Gát napot, Tamás napot
megelőző vasárnap és hétfő; máj. 17,
aug. 30; ha a máj. és aug. vásár vas.
vagy ünnepre esik, akkor a köv. közn.

"aja Szabolcsm. aug. első hétf. kv, és áv.
Vál Fejérm. febr. 20,' máj. 16, aug. 16,

okt. 20. mfogl. hétf. áv., kedden kv.
Városlőd Veszprémm .. febr. 13, szept.

17. mfogl. szerdán áv.
Yárpalota Veszprémm. ápr. 12, aug. 6,

nov. 11, és dec. 13. na.pját mfogl. hétf.
Vásárosbec Somogym. maj. 23, okt. 4.
Vásárosmiske Vasm. Gy.-Szentelő boldog-

asszony napját, Gyüm. Boldogasszony
napját, S.-Boldogassz. napját, aug. N.-
Boldogassz., Kisasszony napját követő
napon, Ferenc, Katalin és Luca napján.
Ha ünnep, a köv. napon.

Vásárosnamény Beregm, hushagyó kedd
után hétf., Medárd napot,mfogl. hé-
ten hétf., szept. 8-t köv. hétf., ha ünn.,
a köv. közn,

Vassurány Vasm. márc. 19, máj. ·1, aug.
12, október 26. kv,

Vasszécsény Vasm. febr. 16-t megelőző
csüt., jún. 17, ha vas. v. ünnep, a köv.
napon, szept. 14-t és nov. 22-t megel.
csütörtökön.
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l'asuár Vasm. jan. 27, márc. 15, máj. 3,

jún. 13, aug. 10, szept. 29, nov. 10.
Velence Fejérm. márc. 27, aug. 7, nov. 6.

marha- és kirakóvásár.
Véménd Baranyarn. márc. 27, júl. 17,

szept. 30. kv. és áv.
Vép Vasm. jan. 25, Fehérvas. ut. hétfőn,

Aldozócsüt. el. szerdán, Péter és Pál el.,
István ldl'. el. napon, nov. 5. Ha ünnep
vagy vasárnap, köv. hétf.

Vése Somogym. márc. 5, aug. 5, okt. 30
Ha ünnep v. vasárnap, a köv, napon.

Yeszprétn Veszprérum. jan. 6, febr. 14,
márc. 12, máj. 4, aug. 10, szept. 21.
napját mfogl. hétf.; nov. első hétf.

Vésztő Békésm, febr., máj., aug., nov. hó-
napok első napját mfogl. hét szerdáján.

Vmány Baranyam. ápr. 4-t megel. hétf.,
júl. 5-t, szept. l-t, dec. 13-t mfogl. hét
hétfőjén, okt. 31-t megel. hétf. Ha a
decemberi vásár ünn., akkor a kőv.
köznapon.

Visegrád Pestm. jún. 24, szept. 8-át köv.
vasárnap.

IIörs Somogym. ápr. 3, júl. 5. u. köv.
hétfőn.

Zala Somogym. ápr, 5, máj. 25, aug. 27.
okt. 4. Ha ünnep, el. v. ut. első hétkőzn,

Zákány Somogym. jún. 24. kv. és áv.
Zalaapáti Zalam. márc. 21, Pünkösd el.

szerda, Orangyal ut. napon, okt. 31.
Zalabér :Zalam. sz. Gergely n. el" Medárd

nap el. szerdán, Nagyboldogassz. ut.
Advent más. vas. ut. kedden marhav.
és kirak6vásár.

Zalaeqerszeq Zalam. febr. 14, Virágvas.
el. hétf., 'sz. György ut. hétfőn, Pün-
kösd ut. kedden, júl. 22, szept. 9, okt.
28, nov. 30, dec. 28.

Zalalövő Zalarn. jan. 10, ápr. 1, jún. 13.
aug. 29, nov. 5,· ha vas. v. ünnep, az
aug. vásár kivételével a köv. köznapon.

Zalaszániá Zalam. Pünk. ut. kedd, Illés
ut. kedd kv. és áv.

Zalaszenlbaláss Zalam. febr. 3-t, Urna-
pot, aug. 20-t köv. hélfőn.

Zalaszentiván Zalam. máj. 19, aug. első
hétfőjén.

Zalaszentlász16 Zalam. jan. 17, máj. 16,
aug. 15.· utáni szerdán.

Zalaszentgr6t Zalam. febr. 3, márc. 12.
Husv, el. szerda, jún. 24, júl. 13, szep-
tember 1, nov. 11, Kar. el. szerda.

Zalavár Zalam. febr. 24, jún. 8-t követö
kedden.

Závod Tolnam. nagyhét el. pént. kv.
Zirc Veszprémm, márc. 19, máj. 1, júl.

26, szept. 29, dec. 4. Ha vasárnap vagy
ünnepnapra esik, a köv. nap.

Zomba Tolnam. ápr. 18, júl. 26-át mfogl.
szerdán, okt. havi Dömötör 'hetébe eső
szerdán.

Zsámbék Pestm. febr. 4, ápr. 24, jún.
24, okt. 28. mfogl. szerdán áv., csüt.
kirakóvásár.

Zsámbok Pestm, ápr. l-t, szept. 14-t meg-
előző hétfőn.
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A KÉPES

LUIHER-nIPIAR

70 (hetven) fillérben

Minden a Luther-Naptérra vonatkozó megrendelés és
megkeresés a Luther-Naptár kiadóhivatalához: Sopron,

Gensei Adám-utca 3. szám alá intézendó.

kllnyvnyomda, köayvklllészel és vonalozóintézet

Sopron, Várkerület 66. szám
- Telefon 394 -

A cég készít könyvet. ujságot. plakátot,
vonalozott üzleti könyveket. gazdasági.
keresked. és egyházi nyomtatványokat.

Az 1933.évi Képes Luther-Naptár könyvkereskedésben és bizo-
mányos terjesztésben 70 fillér, egyes példány ára a szerkesztő-

ség által küldve postaköltséggel együtt 86 fillér.

• az 1933. közönséges évre
kisebb terjedelemben jelent meg mint eddig.
A válságos anyagi viszonyok kényszerítették
erre a kiadóhivatalt. A tartalomban igyekez-
tünk ezt a kis naptárt is olyan változatossá
tenni, mint amilyen a nagy volt. A naptár
régi árával szemben

állapítottuk meg a kisebbterjede1mű naptár
árát s reméljük, hogy ezen az olcsó áron
minden evangélikus családhoz el fog jutni.
A bizományosok számára a csomagokhoz .
mellékelt kisérö levelek tartalmazzák az el-
számolás feltételeit.

Pártfogoljuk
Luther- Társaságunkat
Bédapest, vm., Szentkirály-atca 51
mely minden könyvet és zenemüvet,
papíro. író- és rajzszereket azonnal

olcsón és pontosan szállít.
::::::::::::Bibliák kaphatók. ::::::::::::




