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Az igaz orvos.
(B.) A testi fájdalmak elviselésére emberek
is nyújthatnak írt, de lelki gyötrelmeidet ember
nem enyhítheti. Ha a testi bántalmaktól álmat
lanul töltőd az éjszakákat s kínos fájdalmaid
ban kétségbeesetten panasz kél ajkadon:
emberi segítséggel is czélt érhetsz; de ha a
lelked beteg, ha súlyos bűn terhe alatt roska
dozol : csak a Krisztus, az igaz orvos, segíthet
rajtad.
Lám, mikor még itt lent, a siralom völ
gyében járt, a legkülönfélébb betegeket gyó
gyította. A vakoknak visszaadta szemük világát,
a bénák és sánták egyetlen szavára, intésére
járni tudtak, a bélpoklosok megtisztultak s a
gutaütöttek meggyógyultak. Miért ? Mert hit
tek benne.
A bizalom hihetetlen erőt önt belénk, de a
bizalmatlanság megbénít. A legügyesebb, a
legtudósabb orvos a legalkalmasabb orvosságot
nyújthatja néked, mi haszna: ha idegenke
déssel fogadod s ha nem bízol benne? Rende
léseit minduntalan megszeged, tanácsait nem
követed. Csoda-e, ha betegséged hihetetlen
hosszúra nyúlik?

2. szám.

Milyen más az eredmény, ha bízol orvosod
ban ! Gyakran puszta látása megnyugtat s
minden bíztató szava gyógyító ír gyanánt hat
fájdalmas sebedre. A gyógyulás első feltétele
a hit, a bizalom.
S vájjon mi nem hihetünk-e a Krisztusban ?
Olyan nehéz-e a Krisztusba vetett hit ? A ki
szeretette] magához ölel, vájjon durva kézzel
vissza tudnád-e lökni magadtól?
Krisztus most is hí. Mennyi melegséget, mi
lyen szeretetet árasztanak felénk szelíden biz
tató szavai:
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik
elfáradtatok és megterheltettetek. Én meg
nyugtatlak titeket! (Máté XI. 28.)
Jól értsétek meg! Személyválogatás nélkül
mindenkit szívesen lát a Krisztus, a mi vigasz
taló orvosunk. A szegény bélpoklos, az alá
rendelt szolga, éppen olyan kedves előtte,
mint a király udvarából való kapernaumi fő
ember.
A szegénynek nem kell előtte szégyenkeznie,
a gazdagnak nem kell pompát kifejtenie, a
nyomorultak, ínségesek és bőségben élők egy
aránt egyformák előtte.
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Nem kell attól tartanunk, hogy meg nem
hallgatja kérésünket. Csak bizalommal, igaz
hittel közeledjünk feléje.
A bélpoklos és a kapernaumi százados meg
ingathatatlan hittel járultak eléje és meg nem
csalatkoztak. Kezének intésére meggyógyul a
bélpoklos és biztató szavára felépül a száza
dos szolgája.
Alig gyógyítja meg az egyiket, már a
másiknál terem. Fáradhatatlan orvos, a ki
sohasem panaszkodik betegeinek nagy száma
miatt. Egy szempillantás alatt százakat, ezre
ket, milliókat meggyógyíthat.
Betegeitől egyebet nem vár, csak bízzanak,
higyjenek benne.
Mindennemű bajunkban közeledjünk biza
lommal feléje s ő nem bocsát el üres kézzel.
Erőnk inegaczélosodik, lelkünk újjá éled, mi
dőn halljuk biztató szavát:
Eredj el, a te hited megtartott tégedet!

Téli esték.
Trta: S s a b o l c s k a M i h á l y .

N in cs m ár virág a rózsafádon,
N em m eleg szü n k a napsugáron.
Feltűnt a fény, mely eddig B iztatott;
ffa ío tt a term észet , H alott!
Öli emSerélef, Hulló rózsa,
in tő je l ez a koporsóra !
ElHágy a meleg, e l a napsugár,
N e k e d se lesz örökre nyár.
ife r féli esték lám pa fénye,
Tanítgass m in k e t Böíeseségre.
Vésd a szivü n kk é, Rogy árván, m a g u n k
Gyámoltalan se m m ik va g yu n k !
E m e ld fe l afíRoz a szivü n ket,
f i i Hogyha fogja a k e z ü n k e t:
TélBen, viHarHan já r u n k egyazon
Mosolygós, rózsás utakon !
Te Benned, ÓH Uram, s te vé le d
A napsugár, a fény az élet!
— A z é r t k ü ld ö d úgy-e esak a telet:
ffo g y m e n jü n k H ozzád közeleBfí ! !

A ranym ondások.
A takarékos ember akkor tér a rossz útra, ha
pazarlóvá leszen.
*

Sok ember az Isten igéjét csak elhallgatja.
*

A képmutató ember csak az emberek előtt muto
gathatja, hogy milyen vallásos.
*

A ki az Istennek örömet szerez, bizonyosan az
emberek is áldják.
*

Az áliitatos ember a legszebb utat választja,
hogy mentői közelebb juthasson az Istenhez.
*
A becsületes embert hamar meghallgatja az isten.
*
Hány ember tanulhatna a pacsirtától!
*
A ki sehol se találja meg az Istent, már nagyon
gonosz lelkű lehet.
*
Sok ember azt hiszi, ha már magára öltötte
ünnepi köntösét, egész nyugodtan mehet az Úr
szilié elé.
*
Ha az a sok rossz kívánság teljesülne, a mit az
emberek egymásnak kívánnak, akkor az Isten keze
csak büntetne és sújtana.
Perényi Lajos.

A ki mindenekre vigyáz.
Elbeszélés.
írta : P e t r y G y u l á n é.
(Folytatás).

Örzse asszony a következő éjjelt imádkozással
töltötte. Kérte a jó Istent, hogy világosítsa fel, mi tevő
legyen. Néha azt képzelte, hogy a kis Rózsit ko
porsóba teszik s elviszik a Zsóíika mellé a virágzó
akáczok alá, majd az egész a jó Isten intézkedé
sének látszott előtte, hogy az ő jó kis lánya szeren
csés legyen s neki nem szabad meggátolni, hogy
elvigyék tőle a szép úri házba. Eszébe jutott a
maga gyönge egészsége (hej pedig nehéz ám bete
gen dolgozni) s tudta, hogy á kis Rózsi sem erős.
— Istenem, fohászkodott fel végre, Te, a ki olt
mindenekre vigyázol, vedd oltalmadba a kis Rózsit.
Künn csend és béke terjeszkedett a hold sütötte
erdőn s ez óriás hangtalan magányban szinte
hallani vélte a szegény asszony annak a titkos erő
nek csodálatosan megnyugtató szavát:
„Én vagyok a te 'oltalmad és a te igen nagy
jutalmad. “
Másnap, mikor eljött a földes úr, nem jött hiába.
Ott állt a kis Rózsi a kunyhó ajtajában kis batyu
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javai kezén. Szemében még a búcsú könye, de
barna kis kezét engedelmesen az idegen félé nyújtja.
Az apa is ott állt, ócska kalapját a szemébe húzva.
Hej, jó is az a széles karima, különösen, ha valamit
el kell takarnia. Az asszony ki- s bejön, keres,
kutat valamit, a mije legbecsesebb volna, hogy vele
adja a gyermekével. Most megpillantja a mester
gerendán a régi bibliát. Bizony, már megviselt, még
a nagyapja vette, aztán meg sokat is forgott kézbe,

Böske meg Pista hátül kullognak és közbe pityeregnek, egyrészt, azért, mert ők is mennének a szép
kocsiba, másrészt meg a Rózsit sajnálják.
Kóbor szellő távoli harangszó szaggatott hangját
hozza feléjük. A kis Rózsi ott ül már könyes
szemmel a tova robogó hintón, batyucskáját az
ölében tartva s összekulcsolt két kis kezét rájafektetve.
Isten veled, síró anya, édes apa, kis testvérek !

„Uram, nem vagyok én arra méltó, hogy a házamba jöjj, hanem csak szóval .parancsolj és meggyógyul a szolgám!"
(Máté Vili., 8 )

de mégis ez a legbecsesebb jószága. Gyorsan le
veszi, kioson vele a kis lányhoz és a fülébe súgja:
— Gyöngyvirágom, kis Rózsikám, megbecsüld
ezt, neked adom. Aztán meg légy jó azokhoz, a
kik felnevelnek.
Az egész család elkíséri a távozókat az erdő
szélig. A Jóska meg a Gyuri előre futnak, hogy
legyen idejük alaposan megszemlélni az uraság
pompás lovait, kényelmes hintóját.
— De jó volna itt kocsisnak lenni, sóhajtja
Gyuri megczirógatva a barnaszörű paripákat.

Isten veled, zúgó patak, gyöngyvirágok, vadgalambok ! Viszik a kis Rózsit messze — messze.
Lombos erdő magas fái, kis ibolya kék virági,
emlékezzetek reá ! Viszik a kis Rózsit messze —
messze.
Félórával később a magára maradt család ott
ült szerény ebédje mellett a pázsiton. A gyerekek
jó ízűén falatoztak egy tál kásából, csak a szülők
nek nem ízlett sehogy. Mikor mindenki jól lakott,
a zöld cseréptál fenekén maradt még egy kevés.
Az erdőcsősz könyökére támasztott fejjel ült és
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nézte a maradékot, aztán egyet sóhajtott s lopva
az asszonyra pillantott,
Orzse asszony elértette a nézést, hiszen ő is arra
gondolt.
Az a kis maradék ott a tál fenekén éppen elég
lett volna a kis Rózsinak.
Mióta a kis Rózsit elvitték, azóta az erdei lak
ban még jobban várják a vasárnapot. Alighogy
elérkezik, a csőszpár elindul a réten át a templom
félé. Orzse asszony az ura szavára, hogy maradjon
otthon a gyermekkel és pihenjen, egyre azt feleli,
hogy ő nem fáradt, a lába sem fáj, meg a Palika
se nehéz, hisz csak egy csöpp jószág. Patak András
sem maradna otthon széles e világért. Csak most
megyek még, mondogatja, más vasárnap már nem
hagyom az erdőt a gyerekekre, de most kell,
mert dolgom is volna a faluban. És mialatt beszél
nek, mindegyik tudja a másikról, hogy a kis Rózsit
szeretnék meglátni a templomban, mert azt szentül
hiszik, hogy ott kell lenni neki az urasággal. Mert
úgy okoskodnak, hogy a nagy uraknak nincs sok
dolguk s nem is kell egy órai utat gyalog meg
tenni a templomig a heti munka után, hát lehe
tetlen, hogy ne használnák a szerencséjüket, hogy
akkor lehetnek a templomban, a mikor akarnak.
Bizony, jó is hallgatni a tiszteletes szent beszédét.
Orzse asszony alig tud lélekzetet venni, mikor
a dombon felérnek a bádogfedelű templom elé.
De a templomban nem volt ott, a kit látni vágytak,
először sem, másodszor sem és utoljára sem.
Elmentek a piaczon emelkedő nagy ház előtt is,
de a vastag selyem függönyök irigyen zárták el a
betekintést. Ryen sötét, nehéz függönyökön talán
az Isten szeme sem nézhet be, gondolta Patak
András komoran.
És a mint a negyedik vasárnap is csüggedten
gyalogolnak a réten hazafelé, olyan szomorú mind
kettőnek az arcza, pedig oly szép viruló a rét és
déli napfény aranyozza be a tájat.
— Asszony ! szólt vissza az elől gyalogoló Patak
András komoran, megint nem voltak a templomban.
Orzse asszony megrezzent. Maga is azon tépelődött, de a más szájából rosszul esett róla hallani.
Meglásd, fordult most hirtelen hátra az erdőcsősz,
nem jó lesz ennek a vége. Hallottam a faluban,
hogy az úrnő elkergeti a szegényt a küszöbéről,
a falubeliekkel sem áll szóba, gőgös és szívtelen.
Igazam ne legyen, de meglásd, elromlik ott az a
gyermek.
Az asszony felhős arczát hirtelen csodálatos vilá
gosság öntötte el, mintha a mosolygó égbolttól
nyerte volna fényét, a melyre most feltekintett.
— Soha, szólt egyszerűen. Az, a ki ott minde
nekre vigyáz, nem hagyja őt elveszni.
II.
Zalay Akosné, mint fiatal asszony, ünnepelt szép
sége volt a fővárosnak. Anyjától oly nagy vagyont
örökölt, hogy hiú, léha lelke minden vágyát kielégít
hette. Anyja halála után apja teljesen vagyon
talan leányt vett nőül, a kitől egy húga származott.

Ugyanakkor, mikor a kicsike először pillantotta
meg a napvilágot, édes anyja szemére a halál
sötét árnya borult. így az ismét özvegyen maradt
apa maga nevelte a gyermeket, a ki néha-néha
anyjának testvérével egy szegény özvegynél időzött,
ki mód nélkül szerette a kedves gyermeket. Mikor
a kis Jolán felnőtt, szép erényekkel gazdagon, az
apa is nagy beteg lett s ekkor már anyagi hely
zete is zilált volt, és megdöbbenve kellett arra
gondolnia, hogy mig idősebb leánya a jólét karjai
között, kényelemben él, kisebb gyermeke jövőjét
egyáltalán nem tudja biztosítani. Ismerte idősebb
leányának önzését, a ki akkortájt már férjnél volt,
de mégis, mint a fuldokló a szalma szálhoz, kapasz
kodott a gondolathoz, hogy őt kéri meg, gondos
kodjék Jolánról.
A fiatal asszony megérkezett az apa hivására
és mindent megígért a haldoklónak. Csakugyan
alig hullott le az utolsó göröngy az apa sírjára,
Jolánt Zalayné úri otthonába fogadta.
Eleinte szépen éltek egymás mellett. Jolán szere
tettel, engedelmeséggel viszonozta az idősebb nővér
gondoskodását. Zalaynénak pedig, a kinél a hiúság
mindenható szerepet játszott, hizelgett, hogy húga sze
rény kelleme mellett az ő kiváló szépsége diadalmasan
nyomul előtérbe. Húgára vonatkozólag első dolga az
volt, hogy előkelő és gazdag férjet keressen számára.
Egyéb tulajdonság persze nem jött számításba nála.
Ki is szemelt végre egyet, kinél hajlamot vett észre,
de ekkor terveinek hajója egész váratlanul zátonyra
került. A mindig engedelmes Jolán ellene szegült a
házasságnak, melynél szive nem volt érdekelve és
nénje további zaklatásaira zokogva mondta el, hogy
ő már választott. Egy nemes jellemű fiatal pap
bírja szivét, kivel úgyszólván gyermekkora óta
többször találkozott nagynénjénél. A fiatal ember,
mihelyt parókiát kap, nyíltan fog fellépni.
Erre a vallomásra kitört a vihar. A nagyravágyó
testvér éktelen haragra lobbant. Hát ez az önfejű
teremtés visszautasítja ezt a nagy szerencsét, melyet
ő nagylelkűen előmozdítani igyekezett, egy nyomorú
ságos helyzetért ?
Végre annyira került a dolog, hogy a dölyfös
és szívtelen testvér választásra szólította fel húgát.
Vagy elfogadja a gazdag kérőt, vagy távozzon
örökre tőle, mint engedetlen, hálátlan teremtés. A
fiatal leány az utóbbit választotta s nagynénjénél
keresett menedéket. Zalayné azóta nem hallott róla,
még húga választottjának nevét sem kérdezte.
Múltak az évek egymás után. Néha feltámadt egy
pillanatra az önző testvér -szivében a lelkiismeret
szava, de hamar el tudta halgattatni, szedte to
vább gondtalanul az öröm rózsáit s eldobta ismét,
hogy mást szakaszszon, mig egyszer aztán a rózsa
helyett tövisre talált, egy ősz szálat a sokat irigyelt
dús fekete hajban, néhány redőt a márványsima
arczon. Még hozzá mellbaj tünetei jelentkeztek nála.
Ekkor aztán ijedten menekült a magányba s kérte
jó férjét, hogy falusi birtokot vegyen számára, a
hol az év egyrészét a zajtól elvonulva töltsék.
Férje ezt jó jelnek vette, azt hitte, neje magába
szállni óhajt, a sok haszontalanul eltöltött időért
vezekelve. így kerültek Nagyfa!uba, a hol egy séta-
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kocsizás alkalmával az erdőnél kiszállva, találkoz
tak a kis Rózsival.
Ekkor a szeszélyes úrnő rákötötte magát a gyer
mekre. Magáénak akarta, a kit illőképen felnevel,
kitaníttat s az hálából mulattatója, ápolója lesz.
(Folytatjuk.)

Apró történetek.
Az új vallásalapító. A 18-ik század végén egy
franczia tudós arra a gondolatra jött, hogy a régi
módi keresztyénség helyett új vallást fog alapítani,
írt is mindenféle könyveket, a melyekben az új val
lás tanait hirdette, ajánlgatta, kénytelen volt azon
ban tapasztalni, hogy vallása nem igen hódít, neki
kevés híveket vonz. E miatt egyszer Talleyrand
a híres államférfiú előtt is panaszkodott, a ki pa
naszkodására a következő megjegyzést tette:
„Bizony, jó uram, új vallást alapítani nem csekély
feladat; hanem adok én Önnek egy tanácsot, hogy
az miként sikerülhetne."
,S mi volna az?“ — kapott utána a tudós nagy
kíváncsian.
„Tanácsom a következő:
szólt Talleyrand. —
Járjon Ön széjjel a népek között és tegyen csudá
kat, gyógyítson különféle betegségeket, támaszszon
fel halottakat, aztán feszíttesse magát keresztre,
temettessék el, s harmad napon támadjon fel a
halálból . . . Ha mindezt megteszi, hiszem, hogy
czélt ér.“
A tudós megértette, hogy a beszéd hova czéloz
s megszégyenülve eltávozott.
*
A te őriződ nem alszik. Luthard, a nem régen
elhalt kiváló tudós, lipcsei egyetemi tanár, emlék
irataiban a következő apróságot mondja el magáról:
„1848-ban látogatóba menteni szüléimhez Niirnbergbe. Egy éjjel egyszerre csak felriadok álmom
ból, mivel valami sustorgást véltem hallani magam
mellett. Csak nem egerek! — gondolám — meg
magyarázhatatlan félelem vett rajtam erőt s kész
tetett arra, hogy az ágyat elhagyjam; kiugróm . . .
s abban a pillanatban egy nagy kő szakad le
a szoba mennyezetéről s hull éppen az én ván
kosomra.
Az egész dolog nem tartott annyi ideig, mint
a hogy itt elbeszélem. Éjfélen túl volt az idő; a
mint ott álltam, éppen egy órát vert éjfél után. Test
vérem, a ki az átelleni falnál lévő ágyon aludt,
felébredt s látva, hogy én ágya mellett állok, kér
dezte, mi történt. Megmondtam neki, hogy a mennye
zetről egy kő szakadt le. „Úgy!“ — mondá ő, azzal
megfordult s tovább aludt. Mikor a családi szobában
megjelentem, édes anyám, a ki időközben ruháért
járt a mi hálószobánkban s látta, mi történt, —
egész elérzékenyülve ezen szavakkal fogadott:
„Csak egy lépés volt közted és a halál közt!"
S tényleg az a lezuhant kő jókora terjedelmű volt
s egy mázsánál többet nyomhatott s fejemet ment
hetetlenül szétzúzza.
Az ereszcsatornában-, a melynek nem volt meg
a kellő lejtője, hosszabb idő óta esővíz gyűlt össze,

a mely lassanként átszivárgóit s a falat átnedvesí
tette, meglazította, tíenki azonban ezt észre nem
vette, a míg be nem szakadt.
*
Hogy történhetett az, hogy az a csendes recse
gés engem, a ki oly mélyen szoktam aludni, föl
ébresztett? . . • Hogy történhetett az, hogy én
veszélyt sejtve, kiugróm ágyamból, testvérem ellen
ben egész közel hozzám, csendesen tovább alszik?"
A hit oldja meg e talányt, mert tud arról, a ki
gondot visel s „minden gonosztól megóv és meg
őriz" . . . .
Ezúttal egy kiváló szolgát őrzött meg magának
s egy vitéz bajnokot szent egyházunknak.
Közli: Paulik János.

Közlemények
a kertm ivelés és mezőgazdaság köréből.
Miihle Vilmostól Temesvárott.

XI. Amerikai tengeri fajok.
Burpée és társa északamerikai nagy kerti és
mezőgazdasági magczég, Fordhooki és egyéb tele
peiken több éven át csakis a kert és mezőgazdasági magvak javítására vetettek súlyt és kísérleti
nagy termesztéseiket több ezer hektárra bővítették.
Az utóbbi években áttértek a tengeri fajokra is,
igen kitűnő fajokat hoztak forgalomba, melyekből
nálam 2 faj a múlt évben kitünően termett és az
idén is kísérletet' tészek más tengeri fajokkal.
A Burpée-féle új tengeri fajokkal: Kosmopolittal és Sheffielddel még további kísérleteket tesznek,
mielőtt végleges ítéletet mondanának ki felettük.
A „Kosmopolit" kétségen kívül a legnagyobb és
legjobb korai czukortengeri, mely mintegy két méter
magas száron nő, 20—24 cm. hosszú és tiz-soros
csövekkel, melyek alulról egész a csúcsig majdnem
egyenlő vastagok. A szemeknek nagy czukortartalmuk és igen finom izük van. Különösen ki kell
emelnem a csodálatra méltó csövek korai fejlődé
sét és használhatóságát, melyek e fajt nemsokára
általánosan kedveltté fogják tenni. Más kisérletezőknél is igen zsenge, sok ideig jó állapotban
eltartható tengerinek mutatkozott.
A Sheffield tengeri, melyet már egy évvel eze
lőtt kíséreltem meg, szintén a legjobbnak mutat
kozott. Ez az új faj karós növést és nagy ellen
állást egyesít magában; rendkívül finom czukorédes, 10—12 soros, majdnem átlátszó szemű 15 cm.
hosszú csöveket hoz ; a szemek a rendes időben majd
nem omlósak és a legjobb korai fajnak tartják.
X II. A jánlható új bogyógyü m ölcsök .

Az utolsó években igen sok új növényt és gyü
mölcsfajt kaptunk Kelet-Ázsiából, nevezetesen Ja 
pánból, melyek mind ajánlhatók és a kerteinkbe
való állandó kiültetést megérdemlik ; éghajlatunk
nak mind megfelelnek és teljesen télállók.
1. Szamóczamálna■ Alacsony, nagyon kiterjesz
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kedő cserje, mely télen át elhal, de gyökerei élet
ben maradnak és a következő évben annál erő
sebben hajt, tehát évelőhöz hasonlít. Az egy éves
hajtásokon nagymennyiségű igen szép, tekintélyes
nagyságú narancskárminpiros bogyók fejlődnek;
ezek ínyünknek ugyan nem felelnek meg, de a
gyümölcsök minden asztal díszére válnak és meg
érdemlik a termesztést, annál is inkább, mert áruk
mindenhol igen alacsony.
2. Logánbogyó vagy szedermálna. Egészen új
bogyó a szedermálnák és málnák között, kitartó
erős hajtásokkal; gyümölcse oly nagy, mint a sze
der, vörös színű, ize igen kellemes, fűszeres, za
matos és magnélküli; június—július hónapokban
érik. E növény növése félig függő ágain rendkívül
sok gyümölcs terem.
3. A tiszta fehér szeder „Jéghegy“ különösen
szép és értékes bogyófaj minden kert számára.
Az erőteljes növésű cserje rendkívül hajt és dúsan
terem nagy átlátszó fehér gyümölcsöket, melyek
kellemes édes ízűek, igen apró magvúak és a
mellett igen egészséges gyümölcsűek, mint min
den amerikai feketebogyójú szeder, kiváltképen a
Kittatini, Mammuth és Missouri Mammuth, melye
ket minden kerttulajdonosnak ajánlhatok.
• 4. Az új málnafajok. Különösen a Superlativ, a
Feldbrunni folytontermő — Schafi’er-féle colossal
és Marlbouroughi igen kitűnő fajok, nagy, illatos
gyümölcsökkel, dúsan termők és minden tekintet
ben ajánlhatók; minden kertben, hol málnát ked
velnek, helyet érdemel.
5. Az új japáni czitromcserje. A mi kertjeink
ben a télálló czitrom inkább bokor, mint fa, igen
sűrűén nő, nagyon tüskés és levelei igen szépek,
sötétzöldek, fénylők és háromlevelűek. Virágai fe
hérek és illatosak, gyümölcse apró, narancssárga
szinű ; mint csodafaj minden kertbe ajánlható. Ezt
a czitromfajt néhány évvel ezelőtt nagy magasztalással, mint czitromfát, hoztuk a kereskedelembe,
a mivé ugyan sohasem válik, hanem csak cserje
marad, mely igen sűrű lesz és minden kert díszére
válik. Fiatal éveiben ajánlatos télen át szalmába
kötni, mint minden délszaki faneműt, de ha több
éven át állandó helyén erősen meggyökerezett és
az éghajlatot megszokja, az erős telet is kiállja.

mesztésére, mert a fentiek kipróbált fajok, melyek
évenként sok szép, nyúlánk, legjobban feldolgoz
ható vesszőt hajtanak és a legmagasabb árban
részesülnek.
A fűzfa termesztése igen egyszerű, de azért
mégsem csekélylendő, a mi — sajnos
meg
szokott történni. A csemeték vagy pedig a dug
ványok mélyen szántott talajban 50 %»-nyi távol
ságban lesznek ültetve és gaztól tisztán tartandók;
az első évben 4 -5-ször, a másodikban már csak
2—3-szor, a harmadik évben pedig csak tavaszszal és őszszel kell megkapálnunk. A következő
években csak a gaz irtandó ki, mert a fűz gya
kori és mély kapálást nem kíván, mivel gyökerei
már a harmadik évben egészen a föld színéig
nyúlnak fel. A fűzfa sokszor nagy jövedelmet hoz;
egy hold fűzfaültetvény gyakran annyit jövedelmez,
mint 2—3 hold búza, de csak akkor, ha valódi
fajok termesztettek. A fűznek nem kell éppen mo
csaras helyen állania; a fent elsorolt jó fonó- és
kötözőfűz-fajok lazább talajban erősebbek, hajlé
konyabbak és használhatóbbak lesznek, mint a
mocsárban nőttek.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom- és papilak-alap javára
adakoztak : özv. Tetőzi János (Budapest X., rákosi fütőháztelep 2) 4 K, Dregály Gyula (Bpest) 3 K, Fekete János
bpesti gyűjtése könyv útján : 1!) K 89 fill. (Ebből a d o tt:
özv. Halász Gyuláné 4 K, Tonód Mariska 1 K, Mártont!
Lajos 1 K, JVeisz Konrád 3 K, gr. Csáky Lajos 2 K, X. X
1 K, Xémeth Viktor 1 K, Dakai József 1 K, Szennár Ágos
ton 1 K, Gy. A. 1 K, Hauer Rezső 1 K, Dv 1 K, Jánecz
1 k o ronát; X. X. 20 fillért, V. J. 40 fülért, Tindler Vincze
40 fülért, B. V. 50 fülért, X. X. 30 fillért, X. X'. 20 fillért,
X. X. 40 fülért, Kiss Mihályné 20 fillért, Miké János 00 fillért
Vincze Ferenczné 40 fillért, X. N. 20 fillért, K. J. 20 fillért,
X. X. 40 fillért: összesen: 2340 K—°/0 3-51 K
19’89 K.);
összesen 26 K 89 fillér. F őösszeg: 4642 K 79 fillér. A
kegyelem Istene áraszsza el legjobb áldásival a kegyes
adakozókat.

X III. K osár-, fo n ó - és kötözőfűz.

Különféle.

A mezőgazdaság egyik leghálásabb ága a fonóés kötözőfűz igazi nemes fajainak természtése; kö
zönséges durva és ezüstfűz seholsem fizeti ki magát
és egyáltalában nem termesztendő. A feldolgozásra
legjobb és legértékesebb fajok a következők:
a) Finom, kötésre és luxus-kosárfonásra valók :
Kékeszöld kőfűz, nemes kőfűz, valódi Uraifűz
és zöld kőfűz.
b) A legjobb és leghosszabb fonó- és kosárfűzfajok ezek:
Barna királyfűz, nemes kenderfűz, zöld man
dulafűz, király kenderfűz, hosszú vakító és északi
kenderfűz.
A ki a fent felsorolt fűzfajok közül néhányat
termeszt, sohase csábíttassa magát más fajok ter

Koszorú. Koszorút, a hála és elismerés hervad
hatatlan koszorúját nyújtjuk át itt, e helyen Paulik
János, nyíregyházi ág. hitv. ev. lelkész úrnak,
lapunk négy éven át volt feledhetetlen emlékű, lel
kes szerkesztőjének, a ki ma is az igaz ügysze
retet áldó melegével karolja fel lapunkat. A napok
ban közel ötven új előfizetőt gyűjtött Nyíregyházán
lapunk számára s ezt a számot százrá akarja ki
kerekíteni. Semmi kétségünk, hogy ismert lelkes
ségével, ernyedetlen kitartásával ezt a czélját el
is éri. A ki a nyíregyházi egyháznak már sok ezer
koronát tudott összegyűjtögetni, Társaságunk érde
kében is sikerrel működhetik. Paulik János lel
kész úr érdeme annál nagyobb, mivel ebben a
jobbára tót — gyülekezetben tudta megkedvel-
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telni lapunkat. Budapest után Nyíregyházára jár
lapunk legtöbb példánya. A jó nyíregyháziakat
lelkünk mélyéből szívesen köszöntjük. Hány népes
magyar gyülekezet vehetne példát nyíregyházi
testvéreinktől!
A Tabitha-nőegyesület, a szeretet munkájában
soha el nem fáradó, kegyes nők társasága, a ka
rácsom ünnepek alkalmából ismét 84 fiút és 34
leányt ruházott fel, köztük 54-en új czipőt is kap
tak. A segélyezett tanulók közül 38 fiú és 22 leány
a Deák-téri ág. hitv. ev. elemi, polgári és főgymnasiumi osztályokból kei ült ki.
Egyházi közgyűlés. A pápai ág. hitv. ev. egy
ház f. hó 6-án tartotta meg rendes évi közgyűlését
Gyurátz Ferencz lelkész-püspök és dr. Kluqe Endre,
egyházi felügyelő, előliilésével. Gyurátz Ferencz
gondos évi jelentése után az állásáról leköszönt
Kluge Endrét, újból megválasztották felügyelőnek.
A gyűlésnek legérdekesebb pontja volt Gyurátz
jelentése a begyült szeretet-adományokról. Ez a
jelentés arról tanúskodik, hogy a hitbuzgóság, az
egyházért való áldozatkészség forrása kiapadhatat
lan, s az élő hit még mindig működik a szivekben.
Ugyanis Gyurátz püspök bejelentette, hogy Krompacher Károly és József édesanyjuk emlékére 200
koronát, özv. Horváth Dánielné férje emlékére 60
koronát, s a mit legelői kellett volna említenünk,
özvegy Bráder Sámuelnó pedig, teljes összegében
25.000 koronás alapítványt tett az egyház javára.
Ebből egy új iskola és tanácsterem építésére
20.000 koronát, a kőszegi ev. nőnevelő intézetnek
200 koronát, a pápai ev. nő- és leányegyesületnek
150 —150 koronát, a saját majdani tisztességes
eltemetésére és sírjának állandó gondozására 2500
koronát szánt. A hagyományozóknak a közgyűlés
forró köszönetét és mély háláját fejezte ki.
A nagyszombati evang. nó'egyesület, a mely
nek czélja szegény iskolás gyermekek felruházása,
mint évenként, úgy a legutolsó karácsoni ünnepek
alkalmával is, advent IV-ik vasárnapján szép karácsonfa ünnepélyt rendezett. Az ifjúság és a nagy
számú közönség a délutáni istentisztelet után a
városi polg. fiúiskola rajztermébe vonult, a hol
már készen állott a földiszített karácsonfa. Körü
lötte két oldalt elnyúló asztalokon a gyermekeknek
szánt ajándékok: ruha és lábbeliek. Az ünnepély
a gyermekek énekével kezdődött, majd egyes gyer
mekek karácsoni verseket szavaltak; az ünnepi
beszédet Farkas Géza lelkész mondta. Emelte az
ünnepélyt a középiskolai ifjúság éneke Albrecht
lelkész vezetése mellett. Igaz öröm volt nézni a
gyermekek boldogságát, midőn Kaleneta Jánosné,
Wrchoszlcy Lujza és Farkas Gézáné úrhölgyek
kiosztották köztük az ajándékokat. Az egyesület 16 év
óta állt fenn ; elnöke : Fruttiger Amália úrhölgy ;
vagyona 8294 korona. Ez alkalommal 18 gyer
meket látott el különféle ruhaneművel 436 korona
költséggel. Az egyesület Tabita-buzgalmával sok
szegény szülőnek lehetővé teszi gyermekeinek isko
láztatását. Virágozzék, míg szegény gyermekek fog
nak iskolába járni. A jó pásztor: Farkas Géza ev.
lelkész úr pedig őrizze továbbra is ügyszeretettel,
híven kedves nyáját: Istennek népét

Egyesült erővel. A Luther-társaság és a Tabitha
nőegyesület vezetősége kezet fogott, hogy czéljaik
előmozdítására közösen tartsanak vallásos-estéket.
A múlt évi fényesen sikerült ünnepély mellé mél
tán sorakozik az idei, mely f. hó 17-én este hét
órakor az ág. hitv. egyházgyülekezet dísztermében
(Sütő-utcza 4. sz.) folyt le. A díszterem előkelő
és válogatott közönséggel telt meg, élén Haberern
Jonathánné és Zsilinszky Mihály elnökökkel. A
műsor a magyar egyh. daloskor „Hogyne dicsér
ném az Istent “ kezdetű szép énekével kezdődött.
Kaczián János, ev. vallástanár „A protestáns ön
tudat fejlesztése" czimen a protestáns öntudat fej
lesztésének módjairól értekezett, hivatkozva arra,
hogy ez nem csak felekezeti, de nemzeti érdek is.
Ferenczy Margit és Mikolik Kálmán polg. isk. tanár
harmóniumon és zongorán Wagner „Lohengrin"-jéből
adtak elő néhány részletet. Glock Margit K.
Kyss Géza „A fehér rózsa" czímű költeményét sza
valta el érzéssel és helyes felfogással. Balogh
Vilma ügyes énekével sok tapsot aratott. Gerzsó
Angéla Rubinstein „Angyalok álma" czímű szerze
ményét játszotta zongorán, majd saját szerzésű,
szomorú magyar népdalaival ért el nagy hatást.
Ifj. Porkoláb Gyula s.-lelkész „A borsai mise"
czímíí elbeszélésének vázlatát olvasta fel. Az est
a daloskor „Hála legyen az Atyának" czímű kar
dallal végződött. Felülfizettek: dr. Zsilinszky Mi
hály 10 K, dr. Szelényi Aladár 7 K, Lippert Lajos
4 K, Muhr György 4 K, összesen 23 K. Bevétel :
323 K, kiadás: 66 K, tiszta jövedelem 257 K s
így a Tabitha-egyesületnek s a Luther-társaságnak
is külön-külön 128 50 K jutott. Az ünnepély rende
zésében különösen Falvay Antal buzgólkodott.
Sárkány püspök ünneplése. A bányai ág.
hitv. ev. egyházkerület püspöke, Sárkány Sámuel,
pilisi pap — a mint ezt múlt számunkban jelez
tük — f. hó 19-ikén ünnepelte nyolezvanadik
születésenapját. A pestmegyei esperesség nevében
Török József főesperes és Földváry Elemér földbirtokos üdvözölte az agg főpapot, a kinek Darányi
Iynácz és Lány Lajos miniszter, Zsilinszky Mihály
államtitkár s egyházkerületi felügyelő és még szá
mos jelese közéletünknek küldött üdvözlő táviratot.
Délben hetven terítékű díszebéd, este pedig fák
lyásmenet volt a püspök tiszteletére.
Vallásos esték. Mint értesülünk, a napokban
több helyen is tartottak sikerült vallásos estéket,
így Orosházán e hó 18-án a második vallásos estét
tartották meg, Sárvárott minden héten pénteken
esti 6 órakor gyűlnek össze a hívek, KővágóŐrsön (Zalam.) e hó 6-án, a zemplénmegyei Miglészen pedig f. hó 17-én rendeztek sikerült estéket.
Lelkészjubileum. A pancsovai ev. egyház a
múlt hó 28-ikán megünnepelte lelkészének: Schwalm
Györgynek huszonöt éves jubileumát. Az őszinte
tisztelet és igaz szeretet vette körül e napon az érde
mekben gazdag jubilánst. Az ünnepi szent beszédet
az ünnepelt egykori tanítványa: dr. Daxer György
békés-csabai vallástanár tartotta.
Egyházközségi felügyelő-választás. A m.-bólyi
ág. h. ev. egyházközség a régebb idő óta üresedés-
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ben levő felügyelői állására e hó 11-én tartott
közgyűlésén egyhangúlag (Ír. Berzsenyi Jenő siklósi
járásbirót választotta meg. Dr. Berzsenyi Jenő neve
nem ismeretlen az evang. egyházi férfiak előtt.
Lelkészbeiktatás. Szép ünnepély folyt le f. hó
11-én délelőtt a győri ágostai ev. egyház újvárosi
templomában, hol Pálmai Lajost iktatták be lelkészi
hivatalába. Az ünnepélyen a város előkelőségei,
az egyházközségek lelkészei és elöljáróságai is meg
jelentek. A beiktatást az egyházmegye ősz esperese:
Horváth S. végezte. Az új papot nehéz köteles
ségeire figyelmeztette, majd nagynevű elődjére és
nagyatyjára Karsay Sándorra utalt. Kérte, hogy
járjon nyomdokain. Erre ének következett, azután
maga az ifjú pap állott fel a szószékre és tartott
költői lendütettel teljes olyan szép egyházi beszédet,
mely már eleve biztosíthatta híveit arról, hogy
érdemesebb embert papi székükbe nem választhat
tak volna.
Lelkészválasztás. A mucsfai ág. hitv. evang.
gyülekezet Czipott Áron rókuszi ev. lelkészt választó
meg lelkészül, á gyülekezet az új lelkészben gya
korlott vezért és buzgó lelkipásztort kapott. Beikta
tása már a legközelebb lesz.
A Beszterczebányai Evang. Egyesület folyó
hó 25-én, vasárnap délután öt órakor Beszterczén,
Bethlen Gábor-utczai otthona nagytermében jól
látogatott rendes évi közgyűlését tartotta.
A zabszalm a gyógyítóereje. Ebben a köhögős
világban az emberek sok mindenféle szerrel élnek.
Egyiknek ez, másiknak amaz használ, mindegyik
próbál valamit, hogy meggyógyuljon. Van azonban
szer, melyet a legszegényebb is elkészíthet és a
melyről azt mondják, hogy biztosan kigyógyít
mindenféle köhögésből, mely a meghűlésből szár
mazott; hogy még a szamárhurut ellen is igen jó
szolgálatot tesz. Ez a szer a zabszalma. Használata
pedig abból áll, hogy a zabszalmát apróra megvagdaljnk, megmossuk és kevés vízben megfőzzük.
Leve valamivel világosabb, mint a fekete-kávé.
Ebből a léből czukorral megédesítve, reggel és este
egy csészével kell inni és 3—4 nap alatt a leg
makacsabb köhögés is enged, sőt már egészen meg
is szűnik. Ártalmasnak semmiképen sem lehet a
zab levét mondani, ennélfogva a köhögök bátran
tehetnek vele kisérletet. Levébe a ezukor helyett
mézet is tehetünk.
Kertészeti Értesítő. Szerkeszti: Mühle Vilmos
Temesvár. Lapunk t. munkatársa, kinek gazdasági
czikkeit lapunk olvasóközönségének nagy része
örömmel fogadta, bárkinek ingyen küldi meg érte
sítőjét, illetve árjegyzékét. Melegen ajánljuk a gaz
dák figyelmébe.
illenczfalvi Sárkány Bol
j Gyászrovat. Idősb
dizsár■, az oláhpataki ág. h. ev.
egyház felügyelője, e hó 8-án Dobsinán, életének
55. évében elhunyt. Tagja volt annak a Sárkány
családnak, mely evang. egyházunk történetében
fényes hivatást tölt be. Tíz év óta viselte az oláh
pataki ev. egyház felügyelői tisztét. Nevéhez fűző
dik az új iskolai és kisdedóvói termek épülete, a

templom tetőzóse, az elhamvadt paróchia épít
kezése és az oláhpataki új harangok megszerzése,
melyek egyikón neve a hálás hívektől érezbe
öntetett. Jóltevője volt nemcsak egyháza szegé
nyeinek, hanem áldott az emlékezete a felső-sajói
egész völgyön. Temetése január hó 10-én volt
Dobsina városának és a környéknek nagy rész
vétele mellett. Az elhunytat a sírnál Poputh Viktor
dobsinai és Zúz Pál oláhpataki, a templomban
Weisz Antal dobsinai lelkészek búcsúztatták el. —
Ugyancsak e hóban temették el Takáts Dénes kir.
törvényszéki elnököt Sopron város társadalmának
osztatlan és nagy részvételével Eépczeszemerén, a
család birtokán.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 89.)
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