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Súlyhatár 2000 gr.
azon f. 20gr.-Idnt
ED darab könyv
~~~8
f.
3000 gr.
Egyéb klllföldre
r,
~~~
Súlyhatár 2000gr
Terjedelme 45X45.
> "CU:!:: "CI
Oroszországba
tekercs 75XI0 cm.
~li!Je
csak nyitva.
Po.t •• tal.ú)'ok" B,,'Nl'tIH: 20 P-Ig 15 f, 100 P-Ig földi értékben töltendö kl, a beflzetég azonban pengö'
50 r, 500 P"!g ,1 P, 1000 P·lg I P 80 f, 1200 P·lg 2 P. értékben történik.
ICilINl'd",: 40 P.lg 50 f, 100 P·lg 80 f, minden további
TA••••• t" B"'Nl'd,,, szavanklnt 7 f, helyi távirat 4 f,
IllO. j>·lg 50 f. Belföldre rózsaszinti, kWföldre sárgaszinti
hiriaptávirat 2 f. dljmlnlmum 70 f. - ICilINlId. Szódlj :
-lIrfap használandó. Belföldre feladható legmagasabb összeg Ausztriába 12 f (hiriap 6 f), Csehszlováklába, l{ománlába
1200P. I<Wföldrekülön engedély nélkW 1200P értékben,
és Szerb·Horvát Királyságba 18 f (hiriap 9 fl. Lengyel·
ezen felnl kWön engedéUyel. KIlIföldre az utalvány k111- országba 20 f (hIrIap 10f), Németországba 28 f (hirIap 141).
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-"30 -·50 -·50 -"50 -"50
-"40 -"70 -"70 -"70 -"70
-"50 1"1"20 1"40 2"-"60 1"20 1"60 2"3"-"70 1"50 2"2"80 4"-
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-"60 1"05 1"05 1"05 1'05
-"75 1"50 1"80 2"10 3"-"90 1110 2"40 3"4"50
1"05 2"25 3"4"20 6"-

1. Bérmentetlenlll feladott csomag után beszedendö Pót-I értékig 40 f, ezen felü,I minden megkez ett 100P után 40 f.
dlj csomago!lklnt 12 f.
3. Súlyhatár 20 kg. KláUltásra szánt, csomagok súly
12. Ertékriyllvánltással ellátott csomagok után a belföldi határa kivételes engedéllyel 50 kg ls lehet.
orgalomban a blztosftásl dlj: 100 P értékig 20 f, 400 P
_

, Cdkkealett

Wetékek.-(Érvényes

, Súmlai1l«éA.' 200 P-Ig 2 fillér, 200-500 P-Ig 5 fillér,
500-löl 1000P·lg 10 f, 1000-2000 P-ig 20 f, 2000-5000 P-Ig
50 f, 5000-tlil 7500 P-Ig 75 f, 7500-10.000 P-Ig 1 P, 10.000
P-nél több 2 P és pedig ívenként.
N7fIIIdIe ft ttIr16""""'~
után a II.fok. helyett
0"5°/0 Illeték Jár. A 2 pengöt meg nem haladó összegröl
kiállított nyugták és átvétel eIlsmervények Illetékmentesek.
Bh''''' 1. Juruonbhletl nen&U ••" után az lIIetékdljjegyzék 20. tételében megszabott II. fokozat helyett
0"5% Illeték jár.
'
-EbaH,." után az lIIetékdljjegyzékek 27 tételében
meghatározott III fok., ilietVe II. fok. Illeték helyett 20/0,
lIIetv~ 10/0 Illeték fizetendő.
Elelm.úri .un44háaz
lIIetékdljjegyzék 29.tételében
megszabot II. fok helyett 1% Illeték alá esnek. Ha O'lyan
élelmezését vagy eltartását váUalják el ellenszolgáltatás
fejében, akit a törvény azerínt eltartani nem köteles. 2 %
Illetéket kell leröní,
az U1etékdltjegyzék43. tételében
meghatározott II. fok. helyett 1'5010 lIeték alá esnek.
IC4ke6n_4dI
•• ", kötvények és adóslevelek az illetékdljjegyzék 64.' tételéb,en meghatározott II. va.gy' 111.fok.
befyeft 0'5% lleték alá esnek. Ugyan csak 0'50/0Illetéket
kell leróni az eddigi II.fok. helyett a tarto_
fifrldlla....
nl klállftott okiratok után ls,
s.ofMdlatl (ma""""1Ia1ál) ~
után az lIletékdíjjegyzék 87. tételében meghatározott IL vagy m. fok.
helyett 30/0az I1l1eték.

~l~"

1931. november l.-étöl.)

7'6IUri•••,.dllyelc Illetéke az lIIetékdljje:;:yzék92.ltételében megszabott If. fGk. helyett 0'50/0.
Uta'PIfnyoIc után az lUetékdljJegyzék 93. tételében meghatározott II.fok. helyett 0"50/0illeték rovandó le.
FOrfalmlad61c1S,.", loMflbW.1a6iJl eredő okiratoknál
a százalékos okirat! Illeték kidcsának az ált. !orgalmladó
kulcsával meg kell egyezni.
111,6 ad'ePlt.Il ft 'rán'""""
••n.4Ue.'"
Ideértve
az épitkezésl szerrzödéseket is, a korábbl Ill. fok. helyett
30/0Uletékkel kell leróni.
AJtaJú •• t." •• aJ6k" Minden olyan kfilön fel nem
emlitett okirat (szerződés), amely a korábbl snbályok
szerint fokozatos Illeték alá esett, az eddigi I. fok. helyett
0"3o/o,a ll, fok. helyett Ilii •• a m. fok. helyett 20'0 lll. alAesik.
1932. VI. óta 20% pótlékkal emelkedett.
A rendelet értelmében flzetendli százalékos Illeték alapjAt
husszal maradvány nélkülosztható összegre kell klkeiekItenl, oly módon, hogy 10 pengönél kisebb maradványösszeg figyelmen klvW marad, a 10 pengö vagy ennél
nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengönek vétetlk. A 20 pengöt meg nem haladó értékalapot kettövel
maradVány nélkülosztható számra kell ktkerekltenl, Glyképpen, hogy 1 pengőnél klseb'b összeg nem számf!,
1 pengönél nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengönek
sdmlt. Ha az értékalap 2 pengönél nem nagyobb, akkor
az IlletéklIszszeget kelf kettövel maradék nélklll osztható
számra kikerekitenI. úgy, hogy 1 flllémél kisebb összeg
nem száml!, 1 fillér vagy ennél nagyobb maradvány
2 fillérre egészftendö kl
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ALAPÍTOTTA:

HETVÉNYI

LAJOS.

SZERKESZTETTE:

NÉMETH
SOPRONI.ÁG.

SÁMUEL

HITV. EV. LÍCEUMI IGAZGATÓ.

A TISZTA JÖVEDELEM
ELSÖ SORBAN A "LUTHER-NAPTÁR"
MEGERŐSÍTÉSÉNEK
ÉS KÖZHASZNÚ
TÖREKVÉSEI
MEGV ALÓSÍTÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBAN
ÁLL.

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

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN,

SOPRONBAN.

2

és egyéb tudnivalók

Naptári

az 1934. közönséges évre.
Kortani
ismertető
jellegek.
Aranyszám
16 (új modorú) 16 (6 modorú)
Epakta, vagy hold kulcsa 14
26
Napkör
JI
II
Római adószám
?
2
Vasárnapi belü
G
A
Változó ünnepek.
Hetvened vasárnap
január 28
Nagypéntek - - ~ - - - - - - - március 30
Husvét vasárnap - - - - - - - - - április
I
Aldozócsütörlök - - - - - - - - - május
10
Pünkösdvasárnap - - - - - - - - május
20
Szentháromság-vasárnap -- - - - - - május
27
Advent első vasárnapja- - - - - - - december 2
A négy kántorszerda,
Február 14, Május 23, Szeptember 19, December 19,
Farsang
tartama.
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyókeddig
'i.', (vagyis január hó 7-től február h6 13,ig bezárólag), tehát
38 napig, '
Csillagászati
évszakok.
Tavasz kezdete: Március 21-én 8 óra 28 perc, tavasz!
napéjegyenlöség.
Nyár kezdete: Június 22,én 3 óra
48 p, Leghosszabb ez időtájt a nappal: nyári napfordulás.
-, 6sz kezdete: Szepternber 23,án 18 óra 46 perc, őszi
napéjegyenlőség,- Tél kezdete: December 22-én 13 óra
50 perc, leghosszabb az éj; téli napfordulás.

~ Neptun, 621 millió mérföldnyire a Naptól,
164 év és 216 nap alatt teszi meg körútját.
Piu to, 797 millió mérföldnyire a Naptól, körutját 249 év alatt teszi meg,
Mellékbolygók
vagyis holdak: Földnek
1,
Marsznak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak
10,
Uranusznak 4, Neptunnak 1 holdja van,
A hold fényváltozásának
jegyei.
•
])

I

Ujhold
Első negyed

Gb

Holdtölte
([ Utolsó negyed

Az állatkör
[zodiakus)
jegyei.
e-IE rák
mérleg ~
bak
~
bika ~
oroszlán ~
skorpió ~ vízöntő
, ~ ikrek .il szűz
Mr nyilas ~ halak
Az úgynevezett
uralkodó
b.olygó
ez
évben:
Venusz Jl
o
Fogyatkozások
1934-ben.
E
f
z évben két nap ogyatkozás és két holdfogyatkozás van, Csak az első részleges hol dfogyatkozás látható nálunk,
1. Részleees holdfogyatkozás január 30,án,
'"
l' "',
Nálunk látható, Kezdődik jan, 30,án l'l Ó, 1 p.
A nap és rendszerének
csoportja,
közepe 17 Ó, 43 p. vége 18 Ó, 24 p.
Központí test: a 0 Nap,
Il. Teljes napfogyatkozás
február 13-14-én
Főbolygók:
\,l Merkur, 8 millió mérföld- Nálunk nem látható, Kezdete febr, 13-án 23 Ó,
nyire a Naptól, 88 napból áll az éve, eJ' Vénusz, 5 p. legnagyobb fázis 14-én.2 Ó, 2 p, délben,
IS millió mérföldnyire
a Naptól, 225 napból vége 4 Ó, 11 p. E fogyatkozás látható Keletáll az éve, (; Föld, 20 millió mérföldnyire a Ázsiában, Ausztráliában, Amerikában az Egyesül
Naptól. ~ "Marsz, 32 millíó mérföldnyire
a Álalrnok ny partjain, Kanadában,»
Alaszkábant
Naptól, 687 napból áll az éve, 1152 kis bolygó,
Ill. Részteges holdfogyatkozás július 26-án,
de mindig újakat fedeznek fel. 2+ Jupiter, Nálunk nem látható, Kezdete 11 ó.ő-l p. vége 14ó ..
107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem 136 p. Látható a Csendes Oceánon, fl Déli Jeges12 év alatt teszi meg útját a Nap körül. tengeren, Ausztráliában
és Kelet-Azsiában.
1) Szaturnusz,
194 millió mérföldnyire
a
IV, Gyűrűs napfogyatkozás aug, l O-én. Nálunk
Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg kör-I nem látható, Kezdete 6 Ó, 51 p, vége 12 Ó, 24 p. Látútját. ~ Uranusz, 3961/2 millIó mérföldnyire I ható Afrikában, az Atlanti Oceán délkeleti részén
01'.(\': '. '
84 év alatt teszi meg körútját. és az Indiai Oceán délnyugati részén,
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21'-e,

10'-u,

Hl'-

2'-

Február

8'-'0

1.9'-

9'-u

19'-u,

24'30

9-

18'-u,

Március

6'-

16'-

8'-u

19'-u,

22'-u,

9'-u

7'~u,

17' +r-

Április

5'-

15'30

7'-

1930

20'-

7-u,

S'-u,

15'-

Május

4'-u,

16'-

6'-e,

20'-e,

18'-e,

5'-

330

13'-

Június

3'30

17'-

4'30

20'-

1.')'30

3'-

1'30

11'30

Július

3'--

IS'-

4'-e,

19'30

13'30

1'-

23'-u,

Augusztus

330

19'-

3'-u,

19'-

12'-
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21'-u,
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4'-u,
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3'-
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10'-, u.
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19'-

17'-

19'-u,

17'-u,

3'-

e.

17'30

15-

1'-

e

16'-

13'-

u'l 23'-
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11'-

u.

Október

0'-

1S'-u

3'-e,

November

7'-u,

17'30

2'-u.

16'-

e.

7'-

17'-u.

2'-e

14'-

u.

0'-

I December

9'-

e.

u,

13'11'-

.

9'u,

ll'-e,

20'-

g'-u,

7'-u,
u.

5'-
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Vadászati

és halászati tilalmi időszakok.

XIII. Törvényhozási

szünnapok.

Vadászat.
A 38.tOOjI933: sz. földművelésügyi miniszteri
rendelet szerint az általános vadászati tilalom
tart jan. 1. napjától júl. 31-ig, mely idő alatt
hajtókutyákkal
(kqpó, tacskó. agár, komondor
vagy egyéb hajtóebbel) egyáltalán nem szabad
vadászni. Ettől eltérőleg tilos a vad,ászat:

Vadászati

tilalmi

idő

Szarvasbika
Dámbika
Szarvastehén
és borjú
Dámtehén és borjú
özbak
őzsuta
özgida
Muf!. juh-bár.,
eur. böl.
Zerge, Muflonkos
Nyul
Siket fajdkakas
Nyirfajdkakas
Tuzok-tyuk és jérce
Tuzokwkakas
F"ácá nk aka s
Facántyuk
Fogoly, íür], haris

Törvényszünetek
iránt az 1868-iki :L1V. t.-c. rendeli,
hogya
111.c. I. fejezet 100. §·a sürgős eseteit kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának
ünnepén,
Ilyen ídézés elrendelése vagy elhalasztása
miatt helye van a perorvoslatnak
- V. t.-c. I. fejezet 225. §. Az 1840-iki XV. t.-c. 2. r. 210. §nak intézkedése
itt is alkalmaztatván,
a határidők,
tekintet nélkül a közbeesö ünnepekre,
az ott megállapított
szünnapok alat! is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi
köznapig terjed. vm c. I. fej.
375. §. !l881 : LX. t-c. 22. §. A marasztalt
fél vallásának
ünnepei a végrehajtásnál
is lehetőleg figyelemben
veendők.
Izraelitákat
e napokon nem szabad törvénybe
idézni:
Az összes szombati napokon. - Purim napon (március 1.)
A husvéti ünnepek 1., 2., 7. és 8. napján (március 31., április
1.,6.,7.)
Sabuoth (Pünkösd) ünnepén (május 20.,21.) Jeruzsálem elpusztulása
napján (július 22.) Ujév 1. és 2. napján
(szept
10., 11.) Engesztelés
napján (szept. 19.) Sátoros
~~I~~I'~~I?~I~~I?~I?~I~
I I '~I?~I?~
ünnepen
(szept. 24, 25.) Törvényöröw
napján (okt. 2.)

?~I?~I?~I~~I?~I~~I?~I~·
I I I I?~
1 ~I~~I~~I~~I~~I~~I~ 1 J I I
I ;~I?~I?~I?~I~:~I~~I?:~I~~I~~
I I
Időjárás a "Százéves Naptár"
~:~I?~I?~I~'
I 1 I I I I ~I?~I?~
szerint.
?~I?~I?~I?~I?~I~~I?~I?~I?~I~,
I I~
?~I?~I?~I?~I?~I.?~I?~I~,~I?~I~
I I~
Január el ő fele hideg, a harmadik héten hó
~~I?:~I?:~I~~I~~I~~I?~I~~I?~I~~I~~I~~
és eső. Az utolsó két nap enyhébb.
I?~I~~I~~I~~I?:~I~~I~~I?:~I
I I~~
Február négy borus nap után 5. barátságosan
1?:~I~~I?:~I§;~I~~I§;~I~~1
I I I
derült. 6. sáros és esős, 7. borus, 8 - 10. nagy
~~I~~I?:~1
I 1?:~1?:~1~~1~~1?~1~~1~~
hideg, mely l l-én megtörik, l3-án enyhe eső.
?~I~~I?~II 1~~1?~1~~1?:~1?~1~~1?~
A hó második fele szeies és zord.
?~I?~I?~I?~I?:~I~~I?~I?~I~~I?~I?~I?~
?~I?~I I I 1?~I?~I?~I?:~I?~1 Március. A zord idő 24-ig toyább tart. Az
utolsó hét esős.
I?~I?~
I?~1~~l§;~
1?~
I?~1~~1
Aprilis l3-ig változóan szeles és esős. 14. és
1?~I?~I~~I~~I?:~I~~lr~lr~1
15. feltünően enyhébb. 16-21-ig
ismét boron?~I?~I?:~I?~I?:~I?~I?~1
I
Erdei szalonka
til
~1?~I?~I?~I?",:.!...1
-'--+::~ gós, majd lehül és szeles, esős idő következik,
Császármadár
?~I?~I?~I?~I~~I?~I?~I~
I
I?~I?~ sőt többször hó és dér is mutatkozik.
Vi~i madarak
I l I I ~I~~I~~I l l l l
Május 'hirtelen meleg, derült napokkal köszönt
Nvári lud és tőkés kacsa 1 1 I~~I~~I~~I~~I l 1
1 1 be.8-án
zivatar, utána egy hétig eső. A harmadik . hét derült, de szeles. 24. őszi jellegü,
A tiltott időszakban
is szabad
vadászni
a seregekben
vonuló
vadludakra
és -kacsákra,
seregélyre,
kesely üre , de azután ismét nagyon szép és kellemes idő.
sasra, sólyomra,
kányára, vércsére, a héja és ölyv minden
Június 18-ig napos meleg idő. 19-30-ig
nemére, végül ahollóra,
szarkara. varjakra
és verebekre
is.
gyakori zívatarok és nagy záporok.
Jegyzet.
Minden időben tilos a vadászat házi galambra,
éneklő madárra. valamint a kIs és nagy kócsagra,
kanalasJúlius eleje borus, 5-lD-ig nagy meleg, hirgémre, üstökös gérnre. batlára vagy ibiszre, reznek tuzokra,
telen zivatarokkal.
11-26-ig
sok eső. Végre
gólyatöcsre,
gulipánra vagy godára és ugartyukra.
továbbá
ismét rekkenő meleg, egy-két zivatarral.
a bibiere, kis véresére. az egerész ölyvre .•. baglyok fajára
és a sírályra.
A tilalmi
idők alatt a vadak
fiait, a
Augusztus kezdetén kevés eső, azután igen
madarak
fészkei!
szándékosan
érinteni
vagy tojásaikat
szép idő és nagy meleg. 25-től a hó végéig
elszedni tilos.
tartó esőzés.
Halászat.
Seeptember elején tíz igen kellemes
~ ~ ~ .cE
vo
12-l9-ig
szeles. A hó vége
.c" őszi nap,
'"
.c.c
~ vo
~ E" E'" .~Q) kellemesen enyhe.
N" "E
~
""
vo vo
",.c
.e
.~
-«1
:::s
'"
vo
A halfaj neve
:::s .::
._
OD C\._
" .c~ ~ :a ;c
c
'"> '"u "'~
",,""
Október. A szép idő tovább tart. 4-én
:; " "
:::s
o '" jE
..,r.t..
"" "" ~:.:;..,<
'" '" ZO
'" '" ~<
JlO
zivatar, azután háromnapos eső. Azután
Fajtok. tok, tokhal
1 1 I~~I~~I~I l l l 1 l l 80 míndvégíg szép őszi idő. 26-án erősen
Fogas-süllö,
foga" süllő
l l 1~~1?~1?
1, 1 l l 1 l I 35 jehül, éjjel fagy; reggel dér.
Galóca, gadóca, gadóci
l 1~~I?~I?~1I 1. I I l 1 I 54
November. Nyirkos borus napok után
Kecsege, kecsegetok
1 l I?~I?:~I~,
I l 1 l 1 1 1 30 6-9-ig derült. Majd 20-ig sok hó és eső.
Kösüllő, bandár, tarka süllő
1 l I~~I?~I~I l I l I 1 I 40 20-24-ig
borus, de enyhe, végre 25Lazac, lazacpisztráng
50 30-ig hideg.
r~1 1 I l 1 l I I ~1~~I~~I?:~1
Lepényhal,
pénzes
l 1~,"{1~<1 l 1 l I 1 1 l I 25
December eleje hideg. 8-ig többször
Márna, barna, harcsaponty
I 1 I~~I?~I~
I l I 1 1 l I 30 havazik: A hó közepe enyhébb, változó.
Pisztráng
20
?:~l I l 1 1 l l I ~I:'~<I~~I~~I
21-29-1g derült, 25-től erős hideg, 29-én
Ponty, pozsár
1 1 Ir<:;I?~I?~I~
I l l l 1 I 30 kissé enyhébb. 30-31-én
nagy hó.
Sőreg. csillagos tok
I l 1?~lr~l~I I l l 1 l 1 50
Színtok
l I I~~I~~I~ I l I l I I I 80
Tetemestok,
halszüke
l l 1~~lr~l~I l I l l I I 100
Viza, orrhal. színviza
1 1· Ir<:I~:<I~
I 1 I I l l I J50
Rák
l l Ir(;I'~ 1 I I l l I I 1 s

--o

Jelmagyarázat.
A szürkével
jelzet!
rovatok
a tilalmi
időszakot, a félig lJeszürkíte((
rovatok
pedig a hónap első. illetőleg
második felére megállapított
tilalmi időszakot
tüntetik fel.

Január
Rél!ente:

(31 nap)
Víz öntö

hava.

Télhó.
Nap

protestáns.\

Róm. kath.

Új gÖrög

\ [

\ k~Jt~I:~gta
o. p.

.1 Hétf9
'""2.Keddi
3 Szer.
4 Csüt.
5 Pént,
61 Szo.

Ujév
Ábel
Benjamin
Leona
Simon
Vízkereszt

1. hét.

7
8
9
10
11
12
13

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

1. vas, Vízkereszt után. Luk. 2, 42-52

Ágota

Ernő
Vid or
G2. Bódog
Lóránt
Gusztáv
Antal
Piroska
Sára'
Fáb., Seb.

•

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
.Pént.

Szo.

G2. Hilar pk.
Remete sz. Pál
Marcell p. vt.
Antal apát
Piroska
B. Margit t
Fábián és Seb.

G3. Agnes
Artur
)
Zelma
Tádé
Pál fordul.
Vanda
Lothár

4. hét.

G3.Ágn.sz. vt,
Vince vi,
P. Ráimund
Timót pk,
Pál fordulása
Polík. pk. vt. t
Aranysz. sz. J.

Septuagesima.

i

Róm. 12, 1-5.

i

•

i

~
~
~
~

744
744
744
743
'# 742
~ 741
~ 740

naptár.

Jan.1 = Teb. 14. 5694
19, S. Semoth
6=
26, S. Vaéra
13=
17
Sebat 1. R Kb.
4, S. Bo
20=
II, S. Besalakh
27
15 Fák ünnepe
31=

=

==

706
751
829
856
917
935
951

1456
1622
1752
1918
2040
215 8
23 14

!iN' 739 16 441009/-

cn'

738
(jfif 738
wt 737
cti 736
cti 735
tA 734

16 461028
16 471051
16 481119
16 49\1153
16 511237
16 5313 30

027
139
248
357
457
548

165-1 1431
1656 1538
16571646
165817561

631
704
730
751

Kor.' L 9, 24--10,5.

G. Hetven. v. IG. Hetv, v. 1~1732
28 Vas. I G. Károly
Szal. sz. F. ~nác er.
29 Hétfő Adél
~ 731
agy Vazul ~ 730
30 Kedd Mártonka é1V Martin sz. vt.
INol. sz. Péter Cirus és .Ián. ~ 729
311 Szer. Virgilia
Izraelita

1634
1635
1636
1638
1639
1641
1642

Róm. 12, 17-21.

G. Triodíum
Timót
Kelemen vt.
Xene
Naz. Gerg.
Xenophon
Krizosztom

Máté 20, 1-16

ti 747 16 2523321034
n 747 16 26 --1049
n 747 162 8 0451107
~ 746 16 29 2021131
~ 746 163 O 3221201
~. 745 163 1 4461243
;;r 745,163 3 ~ 021341

Róm. 12, 7-16.

G32. R. vtk.
Kalib János
Sz. Péter 1.
N. Antal ap.
N. Atanáz
Makár
Eutim ap.

3. vas. Vízkereszt után. Máté 8, 1-14

\ ~elt~rn~Ugta
Q.
p.
O. p.

1~ 7481619/1640
830
~ 748.1620 1747 901
~ 74151621 1856 925
~ 1748/16 22 20 04 94
~ 74816232113/1003
ti. 747162422211018

G. Iván
György
Polyeukt
Nissz, Gerg.
Teodóz ap.
Taciána
Hermil

2. vas. Vízkereszt után. Ján. 2, 1-11:

3. hét.

21
22
23
24
25
26
27

G 1. Sz. Csa. ü.
Szörény
Julián vt.
Vilmos pk.
Higin p. vt.
Arkád vt. t
B. Veronika

Gl. Attila
Szörény
[
Marcell
Melánia

2. hét.

14 Vas.
15 Hétfő
16 Kedd
17 Szer.
18 Csüt.
19 Pént.
20 Szo.

1Ujév
1Ujév
Jézus sz. neve Szilveszter
Genovéva sz. Malakiás
Titusz pk.
70 apostol
Telesz. p.vt, t Teopempt
Vizkereszt . Epifánia

o. p.

Időjárás Hírsehel szerint.

A hold' fényváltozásai.
([ Utolsó negyed 8-án 22 ó. 36 p.
• Ú'h ld 15'
14 ó 37
1O
-en.
..
p.
) Első negyed 22-én 12 ó. 50 p.
é1V Holdtölte 30-án 16
31 p.
l-én a nap hossza 8 Ó. 31 p ; a hó végéig 55 p.

.

ó.

nö

1-8·ig derült. nagyon hideg, 915-ig szép, kissé enyhébb, 1323-ig többször csapadék, 24-30-ig
kitart.ó havazás 31·ig kellemes és
d~rült.

1

cr
cr

földk'özelben 15-én 1 ó.
földtávolban 27-én 20 ó.

5

Szükség néktek ujonnan születnetek. (Ján. ev. 3, 7.)
Egyháztörténeti.
emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi János * 1780. - 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. - .'1. Haase Károly t 1890. 4. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1~97. Kolbenheyer Mór t 1884. 6. Belgioioso
a kassai evangélikusoktol
elvette a főtemplomot
1604; .Zvonarích Imre s a csepregi vértanuk t 1621. - 7. A nikolsburgi béke ratifikálása
1622; Győry Vilmos
* 1838. - 10. A görögnyelvű Újtestamentum
első kiadása nyomatásának
befejezése
151-1. - 1.'1. 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. - 2.'1. Honter
János t 1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly
császár t 814; Magyarországon a XII. Gergely által javíto tt nap tár törvényesen
életbe lépett 1588. - 29. Luther Mártonné 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 vetőrnagvakát gondosan tisztogatni és előkészíteni a vetésre.
A múlt évi szám adásokat zárjuk le.
A gazdasági mérleget készítsük el a
folyó évre.
A lűz és· betörés elleni, valamint
életbiztosítások megújítandók.
A mezőn: Megkezdjük a trágyakihordást és teregerést. A mesgye árkokat javítsuk ki. A hiányos határjeleket pótoljuk.
Enyhébb idő esetén'
a szántókról levezetjük a hólevet. A
vízlevezető barázdákat kiigazítj uk.
Az istállóban:
ügyelünk az állatállomány gondos' takarmányozására
és mérsékelt
jártatására.
A pihenő
állomány takarmányozása
kissé csökkenthető.
A csíkóknak,
borjuknak.
.malacoknak bővebben almozunk.
A gylimölcsösben:
Hernyóztatunk,
trágyázunk
és gondoskodunk
oltógallyakról, amelyeket tava szig a pincében száraz homok közt tartunk.
A baromfi
udvarban:
Az ólak at
fokozott mértékben kell tisztogatni,
mivel a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbal etetjük a
tyúkokat. hamarabb
tojnak.

--------------------------_._----------------------:._--------------------------
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Február
(28 nap)
Régente: Halak hava.

Téluló.
Nap

I

Protestáns

4
5
6
7
8
9
10

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

6. hét.

11
12
13
14
15
16
17

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

Vas.
Hétfő
Kedd
Sze~.
Csüt.
P~nt.
Szo.

Sexagesima. Luk. 8, 4-15.

G. Ráhel
Ágota
Dorottya
Tódor
Aranka
Abigail
Elvira

[.

G. Bertold
Lidia
Ella
Bálint
Fausztin
Juliánna
Donát

o

G. 1. Konrád
Zsuzsánna
Álmos
])
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás

=

G. Hu·sh.-v.
Ágot a
Buk ol
Part én pk.
Tód or vt.
Nice for vt.
Kar al vt.

Luk. 18, 31-43.

G. F arsangv,
Szervit. r. 7 a.
Ricci sz. Kat.
Hamv. sz. tt
Fauszt.vt. tt
Julián vt. tt
Donát pk. tt

[.

Nap
~elte 1 nyugta
o. p.
o. p

I

Hold
.k.elte 1 n~ug ra
o. p.
o. p .

G.1. Invocab.
Konrád hv. tt
Aladár pk, tt
Eleon.Kán.j+
Péter szék. tt
D. sz. Pét. tt
Mátyás ap. tt

G. 2. Remin.
K. sz.!Mar. tt
B. Báth. L. tt
Román ap. tt

G. 2. Géza
Sándor
Ákos
Elemér

I
••••
wI..
])

n 723

fl 722
n 721
qe 720
qe 718
~ 717
~ 715

17 05 2233
1707 2348
1709
1709 106
1711 225
1712 342
1714 449

856
914
934
1002
1035
1124
1226

713 1716
711 1717
tA 710 1718
tA 709 1720
707 1722
.705 1724
(jif 703 1726

~
~

==

544
623
654
717
737
755
813

1348
1515
1644
1808
1929
2049
2204

Kor. II., 6, 1-10.

G.N. -b .1. v.
Arki pp
Leó pk.
Tim'ot
Eug en . vtk.
Poli ká rp
Jáno s f. m.

rg 702 1727 831 2320
701
659
657
tA 655
tIt 653
"'iE 651

~
~
~

1729
1730
1732
1733
17 35
1736

853
919
951
1032
1122
1221

-034
143
247
343
429

Tessz. 1., 4, 1-7.

650 1738 1325
648 1739 1433
6461'7401542
64411742116511

G. N.-b. 2. v. ~
Porfír
~
Prokóp
Vazul
1:

A hold fényváltozásai.

cr

9.

Kor. I.. 13, 1-13.

G.V aj h.-v.
Melé t pk.
Mart in ián
Aux en t
One zim
Pam fi l
Tód or Tyr.

Bőjt II. vas. Máté 15, 21-28.

Febr. 3
Sebat 18 S. .Hthro
10 =
25 S. Mispatirn
16 = Adar
1 RosKhodes
17
2 S Theruma
24
9 S. Thezave
28
13 Eszter bőjt

=
=

I I

Kor. II., 11, 19-12,

Bőjt 1. vas. Máté 4, 1-11.

Izraelita naptár.

=

G. Hatv. vas.
Ágota sz. vt.
Dorottya vt.
Romuald ap.
M. sz. János
Alex. cuu t
Skolaszt. sz.

Quinquagesima.

8. hét.

2s1 Vas.
2 6 Hétfö
2 7 Kedd
28 Szer.

Új görög

I

7. hét.

18
19
20
21
22
23
24

I

. 1Ignác pk. vt. 1Triíón
1~1728117 011903 809
*Gy.-sz.B.-A.IIJézUS tal. S. il 726170212012 825
Balázs pk. vt. Simeon, A. I Ml 1725117032121 841
~--~~~--~--~--~--

1 \ Csüt.1 Ignác
2 Pént, Karolin
31 Szo. 1Balázs
5. hét.

Róm. kath.

Utolsó negyed 7-én 10 ó. 22. p.
Ú'hold 14.én 1 ó. 43 p.
••
Elso negyed 21-en 7 o. 5 p.

I

504
533
556
617

Időjárás Herschel szerinI :

1-6-ig szép idő, 7 - 13·ig
nagyon hideg, szeles, 14·'20ig kemény fagy, 21- 28~ig
szeles és fagyos.

Elsején a nap hossza 9 ó. 32 p.; a hó
[. földközelbe~ 12-én 12 ó,
végéig 1 óra 26, perccel nő.
.
[. föld távolban 24-én 11 ó.

7
Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szivetek is. (Máté 6. 21.)
emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor * 1580; Caraffa vértörvényszéke működésének
megkezdése 1687. .- 2. I. Rákóczi György hadbaindulása 1644 - Székács József * 1802; Löhe Vilmos t 1872. ~ 5. Spener Fülöp
Jakab t 1705 - 6. Kámory
Sámuel * 1830; Czékus István t 1890. - S. Az'
1790-91-ik 26. t.-c. megállapítása a pozsonyi országgyűlésen. ~ 9. Kis János t 1846.
- 10. Szeberényi Ján. t 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter Mihály ki-,
szabadította rabságtikból
1676; Sárkány Sámuel t 1911. - 12. Schleiermacher
Frigyes t 1834. - 13. Schwartz Keresztély t 1798' Huszár Dávid Pápán bevégzi
a heidelbergi káté első magyar kiadásának nyomatását
1558; Vitnyédi István
t 1670. - 111, 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 (t 1586); Reuchlin János * 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. - 24. A debreceni zsinat
Melius Juhász Péter elnöklete alatt 1579; Bahil Mátyás *.1706. - 27. A schmalkadeni szövetség megkötése 1531.
EgyházlörUneti

Gazdasági tudnivalók
február hóra
Otthon: A vetőmagvak előkészítése.
A magnak való tengeri válogatása,
morzsolása. A vetőmagvak csiráztatása. -. Leltári tárgyak [ókarba hozatala.
A mezőn: A trágyát kihordjuk és
elteregetjük. Az olvadás okozta víz
levezetése. Ha az idő kedvez, 'a zabvetésnek előkészítjük a földet. A
vakondtúrásokat
elegyengetjük.
Az istállóban: A vemhes állomány
gondozására különös gondot fordítunk. Az igás állatokat jobban takarmányozzuk.
A g!Jümö[csösben: A 'magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi, ki kell
ültetni.
'Némely
gyümölcsmagvat
(diót, mandulát) igen jó ebben a hónapban elvetni. A metszést idejekorán el kell kezdeni, mielőtt a fában
beállana a nedvkeringés. A dugványok szedése, oltás, hernyózás e hónapra vár. A fák környékét
trágyázni
kell.
A szöllőben: A trágyát szétteregetjük. Ha ősszel nem végeztük el, a
,metszést enyhe időben eszközöljük.
A kertben:
Melegebb vidéken a
petrezselyem, zeller, sárgarépa, spenót, korai borsó már elvethető.
A méliesben: Akasokat
melegen
kell tartani. Az egerek irtandók.

---------------------------------------------------------------------
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Március
(31 nap)
Régente:
Kos hava.

Tavaszelő.
Nap

I

I

Protestáns

1 Csüt.! Albin
2 Pént.! Lujza
3 Szo. Kornélia

G. 3. Kázmér
Adorján
Gottlieb
Tamás
Csüt: Zoltán
[
Pént. Franciska
Szo. Olimp.lldíkó
G. 4. Aladár
Gergely
Krisztián

Matild

G. 4. Laetare
1.Gerg. p. tt
~ Szabin vt. tt
Matild
tt

Nemz. ünn.INemz.
Henriette
Gertrud

Vas.
Hétfő
Kedd
Sz er.
Csüt.
Pént.
Szo.

G.5. Sándor
József
Hubert
Benedek
Oktávián
Frumenc

])

Gábor

G. 5. Judica
József
tt
B.CsákyN. tt
Bened.jip. ttt
Gen. sz. K. tt
Fájd -, sz. ttt
Gáb, főan.ttt

G.6.Gy.B.A.
Manó
Hajnalka
Gedeon
Cirill
Nagypéntek
Izidor
~

G.6.Gy.B.A.
Manó
tt
Dam. .Ián. tt
Kap. Ján. tt
Nagyosüt. tt
\ Nagypánt. tt
Nagyszom.tt

í

Szabinusz

Elek
í

637
635
633
631

174 812138 721
174 92255 740
84
175 1-175 3 013 848
629 175 5 '130 917
627175 6 23911015
7 3 37 11 18
625175
1

~1623 1758 42011251
~ 621 1800 4511416
Iil 619 1802 5191540
~ 617 1803 539 1702
~ 6151805 558 1822
rn' 614118061615 1938
ra' 6121807 634 2056

Zsid. 9. 11-15.

G. N.-b. 5. v.!

ra'

Krizsánt

~

610
608
Szabb. vtk. ~ 605
Jakab, az ifj. ~ 603
Vazul vt.
~i 601
Nikon
~ 559
Zakariás
~ 557
í

p

Gal. 4. 21 -31.

Nemz. ünn.

Filipp. 2. 5-11

p.

Efez. 5. 1-9.

G. N.-b. 4. v.
Teofanesz
Nicefor· pk.
Benedek

Fekete vas. .Ián. 8. 46-59

IZ. hét. Virágvas. Máté 21. 1-9;

25 Vas.
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szer.
29 Csüt.
301 Pént.
31 Szo.

ünn.

Geréb pk. tt
Patrik pk. tt

p.

1 ~ 1642 1743118011 633
Mi 640174511911 647
1 ~ 1638174720231 7 3

.0. 3.. Oculi G. N.-b. 3. v. ~
Ozséb
tt Konon
~
P. és F. vt. tt Amor. 42. vt. ~
Aqu. sz. T. tt Vazul és t.
qe
Ist. -János tt Teofilakt
~
Franciska ttt \ Szeb. 40. vt, !lir
40 vértanu tt Kodrátés
t. &í
Bőjt 4 vas. .Ián. 6. 1-15

11. hét.

18
19
20
21
22
23
24

p.

Bőjt 3. vas. Luk. 11. 14-28;

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.
Szo.

I [ I ~elt~1
:~ugta \ ~elt~ol:~ugta
o
o.
o.
o.

újJ görög

Simplic p. ttt Hezich
. Kunigunda ]"] 1Eutróp

10. hét.
-'-

11
12
13
14
15
16
17

I

® Albin pk. tt 1Eudocia

9. hét.

4
5
6
7
8
9
10

Róm. kath.

1809' 655 2212
1810 716 2324
1812 749 -1813 828 033
1815 914 133
1816 1011\ 223
1~ 17 11111 303

Nagypént.: Ján. 19, 16 -30. : Es. 53. 5-10.

G.N.-b.6. v'l"'IIE
Gábor .
~
Matrona vt, ~
István
~
Márk pk,
~
I Nagypént.
~
Hipác
~

555118191219 334
553 1/820 1327 359
55218221436
420
550 1823 1550 437
54818241655
454
1545 1825118081510
54318271922
527

Izreelita ,naptár.!
A ..ho~d .fényv>~ltozá~ai
! Időjárás He;;el sze:;-Márc. 1 = Adar 14 Purim
® Holdtöltej l-én 11 o. 26 p.
1 -7-ig
fagy. erős szél.
2=
15 Sua-Purim
re Ut'!'
g d 8'-~n 19' O. 6 p.
3=
16 S.KiThiza \L
.0 so ne ~e
8-14-ig hó, 15--:22-ig halO =
23 S.Vajekhel Q UJh.?ld 15-en 1~ o. 8. p.
vas szél. 23 31-ig sok eső.
17 = Nizan 1 N.S. Vajik. lJ Elson~gyed 2~-anl~ o. 45 p.
([ földközelben 12-én 11 ó.
~5ZP:ssz~.·,1
D.@Ho!dtolte31-en20.15·[földtávolban24.éu7ó.
Tavasz kezdete 21-én 8
28 p. Elsején a nap
hossza 11 Ó. t p.; a hó végéig1 Ó. 43 perccelnő.

;i~

ó,

9

Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.

(Máté 24, 13.)

emlékeztető március h6ra: 3. Bod Péter t 1769. - 5. A magyar
evang. lelkészek megidéztetése a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé 1674. - 6.
Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522; Bodelschwingh Frigyes * 1831.
- i, A b.-itt es küll'öldi bibliaterjesztőtársulat
megalapítása 1804. - 8. Hrabovszky
György * 1762; A spanyol inkvizíció eltörlése 1820. - 9. Perlaky Dávid
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 Lajo; * 1815. - 18. Fabó András l' 1874. - 19. Livingstone Dávid
* 1813. - 21. Bach Sebestyén * 1685. - 22. Abádi Benedek beiratkozott a wlttenbergi egyetemre 1543; Franeke Ágost Hermann"
1663; Pius pápa Bécsbe érkezett,
hogy II. Józsefet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású rendeleteinek
visszavonására
bírja 1782. - 24·. Huyter Mihály Adorján " 1607; Bél Mátyás
* 1684 - 28. Comenius Amos János * 1592; A zsolnai zsinat megnyitása 1610. 29. A schmalkaldeni
szövetség megalakítása
1531.30. Mária Dorottya nádor-o
asszony t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.
.

Egyháztörténeti

+

Gazdasági tudniválők
március hóra.
Otthon: Az adóknak és a befejezett
vetés után a jégkár elleni biztosításnak a befizetése.
A mezőn: A vetés folytalása. A felfagyott őszíek száraz időben lehengerelendők.
A réten: A herésck,
lucernások,
legelők éles fogassal megboronálandók.
Az istállóban:
Ha a csikók 10-14
naposak, már zaboltatjuk
őket. A
kancát 3 héttel ellés után már mérsékelt igába foghatjuk A borjuk tisztogatását és nyírását nem kell elha- ...-.-.----.----....------.~-....-..--------.-------.----------------------nyagolni. Az igás állományt a foko-\
zott munka alatt jobban kell abra- ....,.............•........................................................
kolni,
A gyümölcsösben:
A gyümölcsmag.
vakat el kell vetni. A bujtásokat, dug.
~;fl~Y~Ift1~~~~~
~o~:t f~~~~~~~~~s~iv~ I···~···········:························
.

a talaj már átmefegedett. A bogyós
gvürnölcsöket szaporítani kell.
A kertben: A spenót, kel, sárgameg vörösrépa.
késői borsó, kalarábé,
fejessaláta, végül a koraí bab elvetendő. Amelegágyak
szellőztetésétől,
beárnvékolásálól,
permetezésétől meg
őntőzésétől
függ a palánták fejlődése.·············································
A spárgaágy
gondosan
porhanyítandó, gondozandó.
A szamócaágyakat megkapáljuk.
A szölUJben:
A magas fekvésű
szőllőkben,
ha az időjárás megengedi,
s a metszés az előbbi hónapban már
megtörtént. nyitni lehet.
A méliesben: A méhek szép időben
már megkezdik a kijárási. ügyeljünk,
hogyaméheknek
mindig elegendő
táplálékuk
legyen.

.
.

.
_

.

.

.

.

,

Aprilis
(30 nap)
Régente: Bika hava.

Tavaszbó.·
Nap
___

.,

Protestáns

-'-

,

13. hét. Húsvétvas.

V as. G. Húsvétv.
2 H étfő Húsvéthétfő
3 K, edd
4 S zer.
5 C süt.
6 P ént
71 S zo.

I

14. hét.

Keresztély
Izidor
Vince
Coelesztin
Hermann

I
1[

*G. Húsvétv.
Húsvéthétfő
Rikárd pk.
Izidor pk,
F. sz. Vince
Coelesz. p. t
B. H. Józs.

15. hét.

G 1. Quasim.
RKonrád
Ezekiel
L Leó pápa

. Gyula p.
I Herrneneg, t
• Jusztin vt.

(mt

naptár.

Ápr. 1
Niaan 16 Passzah 2. n.
6=
21 Passzah 7. n .
7=
22 Passaah 8. n.
14 =
29 S.S.emÍnÍI.P.
16
lj ar
1 Ros Khodes
2\
6 S.Thasz2.P.
28 =
23 S. Akh. 3. P.

=
=

o p,

o.

o.

p,

p,

o.

p

20 19-31

G 1. Herold
Eupsick ví.
Terenc
Antípa
Vazul pk.
Márton p.
. Arisztark

n 541

1828
1830
1831
1832
1833
1~1531 1835
.~ 529 1837
539
t-'iE 537
fJr 535
Mr 1533

~

..

.Ián. 1 5 4--lO

.

2040 545
2200 609
2318 639
-719
0,30 812
121 920
21911038

527 18381
~.
524 1840
~ 522 1840
'# 521 1842
~ 5191844
15 17 1845
<kW 51511847

254 1200
321 13 22
343 1442
402 1559
4501711
4381833
45711949

~

1li.F

Pét. I. 2, 11-20.
,~

~

írn
im
írn

1:

313 18481520 2104
511 1850 548 2214
510 1851 623 2319
508 1852 70í
5061854
759 014
50411855 8591 058
50211857 10041 133
.-

G3. Syc, Te.
György
Szaba vt.
Márk ev.

[VaZUl

pk,

50011859
45911859
iM 4571901
~ 455 1902
453 1904
451 1905
449 1907

~
~

[~

Simon
9 vértanu

1111
1220
1327
1436

200
223
242
258

1548[314

1701
1818

331
349

4. vas. húsvét után. Ján. 16,5-14.
Jak. I. 16 - 21.
~~--~~--~--~--~---

291 Vas. 1G4. Albert
30 I Hétfői Katalin
=

k.elt~la~Ugta\ .kel~ol~~ugta•..

Ján 16, 16-22. Pét. I. 2, 11-20.

G 3. JubiIáte
22 Vas'IG3 . Szótér
23 Hétfő Bé la
Béla
György vt.
24 Kedd Gy örgy
25 Szer. Má rk
Márk ev.
261 Csüt. -Erv in
(ílJ
é, Marc.
.' 27 Pént. Ar isztid
K. sz. Pét. et.j
28 Szo. Va léria
Ker. Pál hv.
17. hét.

.

-

G. Húsvetv.
Húsvéthétfő
Húsvétkedd
József
Klaudiusz
Eutik
.
György

G 2. Misoric. IG 2. Kreszc.
L. Bend. Józs. Agape
Anicet p,
. Simeon pk.
Sz. József olt. János szerz.
Emma
Pafnuc
I Tivadar hv. t Teodór hv.
) Anzelm pk,
Január

3. vas húsvét után

ICI'

nap: 1uk. 24 13-36. Ap. csel 10. 34-41.

2. vas. húsvét ufán' Ján. 10, 11-16.

G 2. Atala
Lambert
Anicet
Ilona
[ Kocsárd
Tivadar
Anzelm

16. vas..

Izraelita

I

..2

Fehérvas 1 vas húsvét után Ján

V as. IG L Lidia
81
9 H étfő Erhardt
10 K edd Zsolt
11 Szer. Leó
12 C süt. Gyula
BP ént. Ida
14 S zo.· Tibor
t:15'1Vas.
16 Hétfő
17 Kedd
(18 Szer.
19 Csűt.
20 Pént.
21 Szo.

..

Kor . 1 5 6-8

Márk 16.1-7

1

Uj görög

Róm. kath.,

~,

IG 4. Cantate 1G 4, Jazin
Sienai Kata!. I Jakab ap.
A hold fényváltozásai.

1t-'iE/44811908/19381 4 11 '
1"'iE 4 47119.09 21001 439

.

Időjárás Herschel szerini :

([ l}tolsó negyed 7-én 1 ó. 49 p.
1-6-ig
vibaros, 7-13-ig
• Ujhold 14-én O ó. 57 p.
éjjeli fagyok, 14-20-ig eny) Elsö negyed 21-én 22 ó. '20 p.
he, borus, 21-28-ig szeles,
('it) Holdtölte 29-én 13 ó. 45 p.
29 -30-ig esös.
.
Elsején a nap hossza 12 ó. 47 p. i a hó ([ földközelben 7-én 12 ó.
végéig 1 óra 35 perccel nö.
'
földtávolban 21-én 3 ó.

CI

11
Aki velem nincs, ellenem van. (Luk. 11. 23.)
Egyháztörténeti
emlékeztető április hóra: 2. Nagy Károly császár * 742; - Borlelschwingli t 19iO. - 3. A rózsahegyi ev. zsinat megnyílása 1707 (ápr. iO-ig .tartott),
- 6. Dürer Albert t 1528. - 7. Wicbern János Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
. György t 1825. - 13. IV. Henrik francia király nantesi ediktumával a hugenották
(francia protestánsok)
vallásszabadságát
biztosította 1598; Ráth Mátyás * 1479. 14.. Győry Vilmos t 1885; Gustav 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 1521. - 18. Luther világtörténeti jelenLőségű felelete a wormsi birodalmi gyűlésen 1521; 1. Rákóczi Györgyríé Lorántffy Zsuzsanna t 1660. - 19. Az
evang. rendek protestálnak
a speyeri birodalmi
gyűlés határozata
ellen 1520;
Melanchton Fülöp t 1560; Bugenhagen János .t 1558; Nagy István ev. superiniendens t 1812. - 20. Bocskay Istvánt Magyarország fejedelmévé választják a
szerenesi országgyűlésen
1605. - 21. H uUen Ulrik " 1488; Wichem János Henrik
* 1808. - 22. A konstanzí zsinat befejezése 1418. - 27. Gyurátz Ferenc * 1841.
28. Az első magyarországi diakonisszák
felavatása Pozsonyban 1895.

Gazdasági tudnivalók
április hóra.
Ottnon: A burgonyát vetésre előkészítjük. A lucernát, vörösherét és kendermagot
vetésre készlelben tartjuk. A magtári·
·
.
készleteket forgattatj uk.
A mezőn: Bevégezzük a vetést. El- ..--------------".--------------------------------------------------------rakjuk a burgonyát s a répát, kellő
időben pedig a tengerit, babot és
cS~~~s~~~~ban:

A növendékmarhák

····

1

··········

fejlődésére
különös gondot fordítsunk. Az igás állatokat jól takarmányozzuk.
A növendékállatok,
ha
elég erősek, legelőre bocsáthatok.
A
zöld takarmányra
fokozatosan
kell
átmenni. Legelőrehajtás
előtt száraz
takarmányt kell adagolni. A februári
malacoknak
. elválasztására
gondot
fordítsunk.
fl gyümölcsösben:
Az oltás és nemesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket
el pusztí tj nk. . Virágzás előtt permetezés.
A zöldséges kertben: A termelésre
kitelelt zöldségeket gondos válogatás
után kiűltetjük.
A nyári zöldséget ritkítsuk. Elvetjük a babot és a máso~!~a~~~tót~I~~!t~~~-ill~~~~Ó~~té~~t~~~

.
.
.

.
·

szöllővesszőt
ültetni.

Karózás,
még most

kötözés. A
is ki lehet

.

.------------~~~.~.-~~-~~
------_.--_o: --- - _. _.. _. _. _.... - _. --' .. --- --_ ... _..

--

-----------

1

·..·----..--·

Iejezendö.
A hiányos
komló- és
spárga-táblákat
most pótoljuk
ki.
Meleg időben a melegágyak ablakait
Icinyitjuk. Az uborkát, dinnyét, s a
melegágyakat
éjjelenként'
befedjük.
A salátát, káposztát,
paradicsomot
kiűltetjük.
A szöllőben:

·

---

-·

-

--

-·..------ ----

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

--

----- ------..-·

·

_>

.

------ .

-- .
.
----· .

.

Május
(31 nap)
Régente: Ikrek hava.

Tavaszutó.
Nap

-1

Protestáns

1

Róm. kath.

Új görög

I:(f 1kelt~I:.;ugla 1~el.~ol~~ugla
opop

11Kedd
• 2 Szer.
3 Csüt.
4 Pént.1
5 Szo.
18. hét.

~

7
8
10
11
12

Va>.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csűt.
Pént.
-~7

)-9.)hét.

31
15
16
17
18
.19

Vias,
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

5. vas. husvét után, Ján.

GS. Frida ([
Napoleon
Gizella
Gergely
.
Áld'ozócsüt.
Mamertius
Pongrác

'" ~1. hét.

G. 6. Szervác
Bonifác
•
Zsófia
.
Mózes
Paskál
Erik
Ivó

HétfőI
Keddi
Sz er.
Csüt.

íö.

Pünkösdvas.

.;;

~

Izraelita. naptár.

@

IG. 1. Szenth.
Agoston pk.
1P. Magd. sz.
1Sz. Jobb felt,
. Urnapja

@l
@l
~
~

ín'
ín'

Epiíán

516
606
710
827
950

~

437
435
434
432
431
429
428

1917
1918
1920
1921
1923
1924
1925

125
148
208
225
243
301
323

1111
1231
13 48
1503
1618
1732
1848

1927
1927
í929
193Q
1931
1933
1934

349
421
459
550
648
752
853

1958
2106
2204
2252
2331

1935
1936
1937
1938
1940
1941
1942

1006
1112
1220
1328
1438
1553
17 11

Pét. 1,4,7-11.

G. 6. Glicéria
lzidor vt.
Pakóm
Teodór
Andronik
Pét. és t. vt.
Patrik és t.

I~
~
it1
~
~
~

-es

427
426
424
423
422
420
419

-001

Apost. csel. 2. 1-13.

G. Pünkösd v. ~
~
Pünkösdhétfő
Mi
Baziliszk
Mihály pk, . ti
Sim. styl.
~
Sz. Iván f. m, n
Kárpusz
n

Szentháromság vasárnapja. Róm. 11, 33-36;

Emil
Maxim
Nándor
Petronella

op

Jak. 1, 22-27.

G. 5. Jób
SZ. ker. m,
János ev.
lzaiás pr.
Jéz. menny.
Móc vt.

Ján. 14, 23-31.

G. Pünkösdv. G.P.ünkösd v.
Pünkösdhétfő "Pűnkősdhétf.
Julia
) Julia sz. vt.
De.pk.Kán.d ]
Dezső
. Ker. segits.
Eszter
Orbán
VII. Gerg. pttt
Fülöp
Nérei sz. F. tt

·Máj.5=ljar20S.Emr.4.P:
12=
27S.Beh.5.P.
15 = Sziv. 1 Szivan.R.H.
19=
5S.Bamid.6.P.
20
5 Sabuoth 1. n.
2\
7 Sab.roth 2. n.
26=
12SNassza1.P.

=
=

I~.

G. 6. Exaudi
Bonifác vt.
D.1. Salle J án.
N. sz. .Ián. vt.
Paskál hv.
Venanc vt. t
Coelesz.p. ttt

../4-.7IVas. IG. Szenth.
28
29
30
31

16, 23-30.

G. 5. Rogate
B. Gizella
Mihály
N.sz. Ger. ~"
Aldozócsüt.
Mamert pk. t
Pongrácwt.

op

Jeremiás
~ 44511910122'18
N. Atanáz
~ 443191212324
Timót és M. iIir 44111913-Pelágía sz.
~ 144019151 017
Iréne vt.
i!l~4 38119 16 O 551

6. vas. husvét után. .Ián. 15,26-16,4.

20. hét.

20 Vas.
21 Hétfő
Kedd
~ .Szer,
lJ.
24 Csűt.
25 Pént.
'26 Szo ..

Fülöp és Jak.
Athanáz pk.
Sz. ker. feltal.
Monika,Flór.tl
V. Pius pápa

Fülöp
Zsigmond
lrma
Flórián
Gotthard ~

IG. 1. Mindsz,
Eutik
1Teodózia
1Izác apát
Herma vt.

418
417
416
415
414
413
412

020
045
102
1 08
134
151
211

.Ián. 3, 1-15 .

I qe--'-4-11-'-19-4-3-'11-8-3--;41:36
2
~ 4 11 1944 1954
1iIir 4101945 21091
~ 409 19462208
10'\ 408 19472253
1
1

A hold fényváltozásai.
([ ()tolsó negyed 6-án 7 ó. 41 p.
• Uihold O-án 13 ó: 30 p.
]) Első negyed 21-én 16 Ó. 20 p.
@ Holdtölte 28-án 22 Ó. 41 p.
Elsején a nap hossza 14 Ó. 25 p.; a hó végéig
I Ó. 14 perccel nö.

1

309
354
453
602

IdlSjárás Herschel szerini :
1-5-ig szép, 6-12-ig e ső ,
13-20-ig változó, 21-27.ig
derült, enyhe.
,
([ földközelben 3·á 3 Ó.
<f földtávolban 18-án 21 Ó.
([ Iőldkőzelben 30-án 20 Ó,

13

Azért jött az embernek:fia, hogy~megkeresse és megtartsa, ami elveszelt.(Lúk. 19, 10.)
Egyháztörténeti
emlékeztető május hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505);
Nagy Islván 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; Illésházy István t 1609. - 7: Sickingen
Feréne t 1523. Budai Ezsaiás * 1766; A Prot. Orsz. Árvaház alapítása 1859. 9. Zinzendorf Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv * 1496. - A herrnhuli
testvérfelekezet mint független önálló keresztyén 'kőzősség megalapítása 1727; Wimmer Gottlieb Ágost 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 istentiszlelet Wittenbergben 1525. - 20. Tilly feldúlta Magdeburgot 1631. - 21. Fry
Erzsébet * 1780. - 23. Savonarola elégettetése 1498. A harmincéves háború kezdete. Martinitz és Slavata helytartókat és Fabricius titkárt a vár ablakából kidobták 1618. - 24. Dürer Albert * 1471. - 25. A birodalmi átok kírnondása 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.
t

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-·················
····..···..· ·..······ ·· ··
.
tat juk, a répafélék, len, kender, cirok
vetését és utánvetését
befejezzük. ..
.
Elökészítjük
a köles- és muhar-táblákat. A takarmány és rozs etetését
.
megkezdjük. Vörös here, balta cin, lucerna, zöld takarmány, esetleg a széna
kasza alá kerül.
._.--0-----------------------------------_.-----------------0--------------·
A zöld takarmány adavaló fokozatos átmenetet

Istállóban:

golására

Pae[:iF~~ü:~ iten kjólaiza~s~h~y,~tAelb!=
fogásra érett csikókat és tinókat jártat juk, fokozatosan befogjuk, hogy
hordás kor használhassuk. A birkákat
íürösztjük,
nyírjuk.
a gyapjukat gondosan osztályozzuk.
A gyümölcsösben: A fákról a vadsarjakat el kell távolítani. A hó második felében kezdjük a' szemzést. A
hernyózás,
pajzs- és levéltetű irtásra
gondot fordítunk. Virágzás előtt permetezés.
A zöldséges kertben: A vetömaztermelésre szánt uborka, dinnye, saláta, netek elvetését befejezzük. Az
uborka, dinnye; tök szabad földbe
kerül. A melegágyba vetett dinnye,
uborka indái 2-3 levéllel a termés
felé kiirtandó
(herélés).
Nagyobb
dinnye, uborka alá üveget vagy cserepet teszünk.
A szöllőben: Az első virágzás előtt
meg kell történni az első kapálásnak.
Kapálásker a földet jól felforgat juk.
A dudvákaí ki kell gyomlálni. Permetezés.
A méhesben: A méhek ebben a hó-

~~fg:~fkA

e4&~:i r:~íla~~
ta~~{~~r~
pókhálóktél
tisztogatni kell.
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Június
(30 nap)
Régente:
Rák hava.

N'yárelö.
Nap

_-:--_-+2.

#

Protestáns

l'

:,-

'.-:1.1 P~nt.1 Pamfíl
2 iSzo. I Anna
22. hét.

{V.,. G.

3
4 Hétfő
~ Kedd
6 Szer,
7 Csüt.
8[ Pént.
l;,tl$ZO.
23. hét.

ID
--

-+

Új görög

1

_+_

I Pamfil vt. 1Jusztin b.
1Erazmus vt. I Nicefor

Szentháromság

1. Klotíld
Kerény
Bonifác
Norbert
Róbert
Medárd
Félix

Róm kath,

cr

17[ Vas.
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szer.
21 Csüt.
22 Pént.
23 Szo.
25. hét.

24 Vas, IG. 4. Iván
25 Hétfő Vilmos
26 Kedd Jánosés Pál
27 Szer, László
~
28 Csüt. Arszlán
29[ Pént, Péter és Pál
30 Szo. Pál

.
Jun.

'1zr ae l't
tá
1 a nap ar.

..

~ ~ Szlvan
14= Tham.

16=
23=
30=

u .. 3. vas. Luk. 15, 1-10;

.u. 4. vas. Luk. 6, 36-42;

G.,5.Ker.sz.J.
Vilmos hv.
Ján. és Pál vt.
László kir.
Irenaeus vt.
Sz. Péter. Pál
Pál emlékez.

~
~
~
~

I~
~
~
~
~

n
n

tr
e

.J

O.

p.

~

11.

-

402 1959[900 2307
402 19501006 2323
402 20001113 2338
4022000 122112354
40yOOO 1332 --'
4022000 14471 013
4022001 1605 O-34

Róm. 8, 18-23.

G,5.1vánsz·l~
Febrón. és t. i!fr
Dávid rem.
~4
Sámson p.
~
Cir., .Ián. ev. ~
1Péter és Pál ~
12 apostol
~

A hold
. fenyváltozásai.
Utolsó negyed 4-én 13 «' 53 p.
~~~':ei~k'l~J
Uihold 12-én 3 Ó. 11 p. .
1 Ros, Khodes.
') Első negyed 20-án 7 ó. 37 p.
3S,Korakh.4.P. ~ Holdtölte 27-én 6 ó. 8 p.
10S.Khuk.5.P.
N' h
8
17
S. Balak 6. P.
yar ezdet 22·én3 ó. 4 p.
Elsejóna nap hossza 15 ó. 41 p.; 21-ig17p, nő
azután a hó végéig3 perccel fogy,
1

o. p.

403 19551221 1855
403 1956 258 1956
403 1956 344 2048
402 1957 440 2130
402 1957 540 2202
4021958
6472228
4021958
8002249
1
1

Pét. 1. 5, 6

G. 3. Laura
G. 4. Rein. hv. G.4.Manuel
Leonc'vt.
Arnold
Efrém ea.
Gyárf. Pr. vt. Judás ap.
Gyárfás
} Szilvér p. vt. Metód pk.
Ráfael
Alajos
1Gonz, sz. Al. 1·.I,lllián vt,
Paulin pk. t Ozséb pk.
Paulina
Zoltán
.Ediltrud sz. Agrippina
Szentháromság

p.

Luk. 14, 16-24.

G.3. Sándor
Bartal és B.
t'2 Kedd Klaudius .•
F. sz. Ján. hv. Onufrius
~ Szer. Tóbiás
. Pád. sz. Antal Aquilina
14 Csüt. Vazul
Nagy sz. Va.z. Elizeus pr.
1.5-Pént, Vid
Vid, Kresz. t Arnosz. pr.
16 Szo, 1Jusztín
[RégiSZi sz. F. Tikon pk.
Szentháromság

Ó.

Ján. I. 4, i6-21.

V.,. G. 2. Margó! G.3.Margítk.
1Barnabás
, 11 Hétfő Barnabás

24. hét.

o p.

G. 2. Lucil.
~ 4061195 o --[102D
Metrofan
~ 406195 1 014 11 34
Pirj Dorót
~ 405195 2 0321254
Hilárion ap. íiW 404 195 3 04914.09
Teodót pk. 1<il' 404 195 4 1 81522
íiW 403 195 411281635
1Teodor er.
Cirill, Atan.
~ 403 195 4 1511747

u. 2. vas, Luk 15. 1--10;

Szenthárornság

~elt~I:~ugtal ~elt~ol~~ugta

732
1@l 140711949123521 857

.

2.
Kar. sz. Fer.
Bonifácpk.vt.
Norbert pk.
Rób. hv.
1Jézus sz. Sz.']
Prim., Fel. vt.

1

I ~140711948123321

u. 1. vas. Luk. 14, 16-24;

·G. Klotild

cr

40320.0lI1726~ 10'2
4032001 1851 141
04 20 01 1952 233
40420012045
342
4052001 2124 503
405120 01 21 541 6 27
40620 Ol 2217 758
Időjárás H1rschelszerint:

1-3-ig meleg, 4 - ll-ig néhányszor esik, 12-19-ig
meleg, szeles,
20-26-ig
esős, 27-30-ig
zivatarok.
11'~ \ föld távolban 15-én 11 ó.
:
földközelben 28-án 2 Ó
.

cr

15
A ti béket1íréstek

által nyerítek meg lelkeíteket.

(Luk. 21. 19.)

Egyháztörténeti emlékeztető június hóra: 1. A vallásszabadság
kihirdetése a tordai
országgyűlésen 1557; Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562.
Csepregi kollo kvium - 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 2. Bonifacius' t 755.
- 6. Horváth Mihály kultuszrniniszter . 1849-ben a haza veszélyes állapotára való
tekintettel erre a napra (szerda) minden vallásfelekezettől'
megtartandó
országos
böjtöt rendelt. - 7. Wasa Gusztáv királlyá választatása 1523; Gerhardt Pál + 1676.
- 8. 1. Rákóczi
György * '1593, Franeke Agost Herman t 1727. - 10. Apáczai
Cseri János"
1625. - 12. Szemerei Markovich 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 veli 1520; Szász Károly * 1829. - 17. A cseh morva testvérek letelepítése Zinzendorf Lajos herthelsdorfí birtokán (Herrnhut)
1722. - 18. Münzer Tamás kivégeztetése 1525. -- 19. A niceai zsínatmegnyítá-a
325. - 23. A bécsi béke megkötése 1606. - 24·. Bugerihagen János * 1485. Gucztáv Adolf seregével megjelent
Pomerániában
1630. - 25. Az ágostai hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi
gyűlésen 1530. A Concordía-könyv kiadása 1580. -- ~,'7. A lipcsei vita kezdete 1519.
29. Pál apostol lefejeztetése Rómában
Nem alatt 6t A hagyomány szerint ugyan e
napon feszítették meg Péter apostolt fejjel lefelé.
30. Heuchlin János t 1522.

Gazdasági tudnivalók
július hóra.
A mezőn: Hépa, tengeri és burgonyák második kapálását szorgalmazzuk, A burgonyabokrokat,
mihelyt
annyira növekedtek, feltölljük. A virágzó lucernát, vörösherét kaszálj uk.
A betakarított
zabos bükkönynek
tarlójába
kölest vetünk. A repce és
gabonafélék
aratása a hó vége felé
megkezdődik.
A buza aratását idejébe kell megkezdeni, nehogy a szem
kiperegjen, A rétekről betakarít juk
a szénát. Az ugart felszánt juk, miután
megtrágyáztuk.
I
A baromfi udvarban: Most történik
a növendékbaromfi
első osztályozása.
A tenyészbaromí'ínak
osztályozottakal gyürüvel látjuk el. Második osztályozás októberben, végleges osztályozás decemberben ..
11 gyiimölcsösbcn:
A cseresznyétől
és meggytől a madarakat
távoltartjuk. A férges, lehullott- almát, körtét
és szílvát a fák alól sertések számára
fölszedjűk. Állandó szárazság idején
a fáknak tövét jól megöntözzük,
porhanyón tartj uk, a gaztól állandóan
tisztogat juk. Virágzás után permetezés.
A kertben:

Kiültetjük
a téli fejeskáposztapalántákat
A gyógyés
füszernövényeket
érés idejében 'szedjük; és árnyékban szárítva, gondosan
osztályozzuk.
A szöllőben: E hónapban
legelső
. teendő az úgynevezett törés, kacsozás, vagyis letördelése a fölösleges
vesszőknek, ami a legnagyobb elővigyázattai történjék. Azután jön a
szőllővesszőknek
akarókhoz
kötözése. Második permetezés.
A méliesben: A méhes tisztántartására nagy gondunk legyen. Tartsuk
szem előtt az előbbi utasításokat.

Július
(31 nap)

Régente:

Oroszlán hava.

NYárhó.
Nap
26. hét.

Protestáns

I

Róm. kath

Új görög

Szenth. u 5. vas. Luk. 5. 1-11;

G. 6.Jézus Iv.
Sarlós R-A.
M. sz.tpápa e.
Ulrik pk.
Z. sz. Antal hv.
lzaiás próf. t
Cirillés Metód
27. hét.
Szenth. 6. vas. Máté 5,
G.7. Erzséb.k.
G. 6. Teréz
8 Vas.
9 Hétfő Lukrécia
Veronika
sz.
Amiilia
10 Kedd Amália
I. Pius p. vt.
11 Szer, Uli
Gualb. sz.J án.
12 Csüt. Izabella
13 Pént. Jenő
Anaklétp. vt.j
Bonavent.
pk.
14 Szo. Eőrs
1
2
3
4
5
6
7

Vas.
Hétfő
Kedd

G. 5. Tibold
Ottokár
Kornél
([
.Szer. Ulrik'
Csüt. Enese
Pént. Esaiás
Szo. Cirill, Met.

•

28. bét.

15
16
17
18
19
20
21

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Szo.

29. bét.

22
23
24
25
26
27
28

Vas.
Hétfö
Kedd
Szer.
Csüt.

Pént.

Szo.
30. hét.

I ([ l~elt~I::ug: I ~elt~ol~~U~
o. p. o. p. o. p.
o. p.
Pét. 1, 3, 8-15.

G. 6. Kozma
B.-A. meze
Jácint
Kr. András
Márta özv.

N. Szizoesz

~1407
~ 407
~ 407
rw 408

wt

922
200112237
20012255
10 41
20002313
1157
2000 2332 1313

408 2000 2356 1426

~
~

- - 1539
4092000
4101959
0231647
1
1
20-26; Róm. 6. 3-11.
G. 7. Prok. vt.
410 1959 058 1750
Pankrác
~ 411 1958 140 1846
Leonc vt.
~ 412 1958 233 1929
4131956
3322004
Eufémia sz.
Proklusz
~ 414(956 431 2032
Gábor főa.
~ 4 15 19 55 5 44 20 55
61 51 21 13
Aquila
~ 4 16 19 55
1

Tamás

és A.

~.

-ss

Szenth. 7. vas. Márk. 8, 1 - 9: Róm. 6, 19- 23.
G. 8. Henr. hv,
Karm. R-A.
Elek hv.
Kamill hv.
P. sz. Vince
Jeromos
hv.
Praxedes
sz.

G.7. Henrik
Valter
Elek
Frigyes
Emilia
)
Illés
Dániel'

G.8. Quirik
Atenog.
pk.
Marina
Emilián vt.
Diusz
Illés
Simeon I. rem.

\417\19 54 0757\2129
09042145
fl! 4181953
10092200
n 420 19.52 1118 2217
fl 421 1951 1229 2236
2300
fl 422 19501343
qfiE 423 19491501
2332
1

~

Mi 4181954

Szenth. 8. vas. Máté 7, 15-23:..; .::...R.::...óm_.
_8,:.,-12_---.2_7_.-.-_---,-_---;_~
G.8.Már.M.\G.9.Már.M.
Lenke
Apollinár pk.
KrisztinaR
K. Kriszt,
Jakab'
Jakab
aps.
Anna
@ Anna assz.
Olga
Pantaleon
Ince
Ince p.
Szenth. 9. vas Luk. 16,

G.9.Már.M"lqfiEI42419481619-F ókasz vt.
,$;ir 426 1946 1732 O 17
Krisztina
~ 427 19451831
115
Anna
~42719451917
231
Hermolaus
~ 428 1944 1951 358
Pantelemon
1t1 4301194220
181527
Nikán?r
1t1 431 1941 20 39 655
1-9' , Róm 8, 12-17.

G.9. Márta
Judit
Oszkár

G. 10. Kallin.
Szila
Eudocim

ti

,

\ G.10.Márt.sz.
\ Judit vt.
L. sz. Ignác

29\ Vas.
30 Hétfő
31\ Kedd
Iaraeltta naptár.
Júl. 7 = Tham. 24S.Pinkh.IP
1AbR. Kho. ([
13= Ab.
2S.Mal.2.P. O
14=
9 S.Debarim ])
21=
16 S.Voet.4.P.
28=
@

~
~

\4331193912059
\4341193812118
@' 43519362137

A hold Iényváltozásaí.
Qtolsó negyed 3-án 21 Ó. 28 p.
Ujhold ll-én 18 Ó. 6 p.
Első negyed 19-én 19 Ó. 53 p.
Holdtölte 26-án 13 Ó. 9 p.
I-én a nap hosszaIS óra 54p.; a hő végéig
I
53 p erecel fogy

818
938
1057

IdőjárásHerschelszerint:
1-10-ig zivataros meleg,
eső, 19-25-ig
ll--18-ig
nagy meleg esővel váltakozik, 26-31-ig zivatarok.
([ földtávolban 12-én 19 Ó.
földközelben 26-án 11 Ó.

17

Tudakozzátok az' irásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van
a ti örök életetek. (János 5. 39.)
Egyházlörténett. emlékeztető július hóra: 1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben
tűzhalált szenvedtek 1523, amit Luther elégiában énekelt meg; Bárány György
t 1757 (* 1681). - 4. GellertKeresztély
* 1715; Vallásvita Lipcsében Luther és Eck
közölt 1519. - 6. 1. Leo római püspök Attila előtt 452; Husz János * 1369 és
t 1415. - 9.- Id. Acs Mihály * 1631. - 10. Kalvin János * 1509; a némel
kath. Liga megalakulása
1609. - 11. Móric szász választófejedelem
t 1553;
II. Rudolf kiadja a cseh protestánsok részére a felséglevelet 1609. - 12. Rotterdami
Erasmus t 1536; a hallei egyetem megnyítása 1694. - 14. Budai Ézsaiás t 1841;
Bauhefer János t 1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099.
16. A pápa követei leteszik a kiátkozasi 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 Káreli
Gáspár általlefordított
Biblia kinyomatásának
befejezése Vizsolyban 1590.
.21. XIV. Kelemen pápa megszüntetí a jezsuita rendet 1773; a Teleki Józsefné Róth
Johanna-féle
ösztöndíj-alapitvány
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
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 polgármcstert
és a
tanácsosokat kidobják 1419. - 31. A passaui vallásbéke 1552.

+

Gazdasági tudnivalók
július hóra.
hombárok
kéa termés befogadására.
A szérűskertben
az asztagok helyét
előkészítjük.
A mezőn: Kezdetét veszi az aratás.
A behordás után azonnal forgatunk.
A repceföld tökéletesen előkészítendő.
H a szükséges,
a tarlószántásba
még
pottakarmányt
vetünk. A káposztát
és dohányt kapálni kell.
A gyümölcsös ben: A fák tővét tisztán és porhanyósan tartjuk. A.,. almaaszalást megkezdjük.
Az oltványole
hajtószeméből
nőtt hajtásokat kötözzűk, E hóban eszközöljük a ribízke
és pöszméte
(egres) bujtását. A magastörzsüek
idomítás ára gondot kell
fordítani. A vadhajtásokat
el kell távolítani.
A .kertben:
Kiszedjük a hagymát.
Helyébe téli rétket vagy téli salátát
lehet vetni. A káposztát hernyózrií
kell. A zöldséget kapálni, gyomlálni,
s ahol szükséges,
ritkítani kell. Az
érett virág és zöldség magját gyűjtjük. A kitakarított salátaágyakba
télire való ugorka stb. ültethető.
A szölZőben: E hónapban
történik
a második kapálás, amit a második
kötözés követ. A megtágult
karókat
újra le kell verni.
Otthon:

A magtárak,

szen állanak
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Augusztus
(31 nap)
Régente: S:tűz hava.

Nyáruló ..
Nap

Protestáns

1

_

Róm. kath.

I

Új görög

1 ({:

I

~elt~l~rUgt~1
o.

liSzer.,
2 C~üL
31 PenLI
4 Szo.

Vas. Péter
1Vas. sz. Péter'
Lehel.
({:1L. s~. Alfonz
Herrnina
Istvan vt.er, t
Domonkos
Domonkos h.

31. hét.

G·l1.H.B.-A.
G. 11. Eusz.
G.1O.0szv.
Ur színev.
Berta
Úr színv.
Kaietán hv. Pulkeria
Ibolya
László
. Cirjék vt.
Emilián
Emöd
Vianney sz.J. Mátyás ap.
Lőrinc vt. ~ Lőrinc vt. t Lőrinc vt.
Zsuzsannavt.
Tibor
Euplusz

32. hét.

Szenthar. u. 11. vas. Luk. 18.9-14;

G. 11. Klára
Ipoly

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Ozséb

Mária
Ábrahám
Anasztáz
Szo. Ilona

)

G .12.Klára sz.
~oly ésKassz.
zséb vt. tit
Nagybold.· .
Joakim, Rók.
Jácint hv. t
Ilona

Vas.
é
edd
Szer.
Csüt.

G.12.Huba
G.13.Lajospk.
István kir.
*Sz.lstvánkír.
Sámuel
Ch. sz. Franc..
Menyhért
Timót vt,
Farkas
B. sz. Fülöp
Pént. Bertalan
® Bertalan a. t
25 Szo. Lajos
Lajos kir.
34. hét.

p.

Szenthá:r. u. 13. vas. Luk. 10, 23 -37;

Ó.

p.

(ji[' 143611936121 59112 13
~ 1437 19342225 1327
~14 3911933122 5711439
~ 440193123381544

•

/441 .1929 -443 1928 027
444 1926 125
445 1926 228
446 1924 335
447 1922 442
449 1920 549

~
~
~

1

"IE
~
~
~

1642
1729
1807
1836
1900
1920
1936

m

450 1919
ti 452 1917
~ 453 1915
n 454 1914
n 455 1912
~ 457 1910
~ 458 1908

655
801
909
1018
1130
1245
1401

1952
2008
2024
2042
2104
2132
2209
__

Gal. 3, 1_5;--_2_2...,.'

..,--_

509185319211710
510 1851 1941 .832
(Ff 511 18502002
951
~ 151311848 2U27 11 09
~ 1514184620581224
~ 516184421351333
(ji['

naptár.

A hold fényváltozásai.

Időjárás Herschel szerini :

Ab 23.S.Ekev. 4. P.

negyed 2-án 7 Ó. 27 p.
• Ujhold l O-én 9
46 p.
]) Első negyed l8-án 5 ó. 33 p.
® Holdtölte 24-én 20 ó. 38 p.
([ Utolsó negyed 3l-én 20 ó. 40 p.
Elsején a nap hossza 15 ó.; a hó végéig lóra 32 perccel fogy.

1- 9-ig olykor esik, többnyire derült, 10-17-ig változó, de meleg, 18 23-ig
borult, 24- 31-ig enyhe.
({: földtávolban 8-án 22 ó.
({: földközelben 23-án 21 ó.

Izraelita

=
30.S. Reéh. 5 P.
= Elul. 1. Ros. Khodes

=

Ó.

&1' 500190615142300
A;1-- 501 1904 1617 - ~~ 502 1903 1708 007
~ 5031901 1746 126
~ 50518591816
252
~ 50618571841
420
~ 50818551901,
546

26 Vas. IB. 13. Izsó
IG.14.Zefir.p•
G.14.Adriánl:i
27 HétföIgebhardt
Kal.sz.József
Poemén
28 Kedd Agoston
Agoston pk. Mózes rem.
291 Szer. Ernesztin
K. sz. Ján.fej. ISz. Iv, lefej.
30 I Csüt. Róza
Limaisz.Róza 1Sándor pk.
31 Pént. Erika
({: Raimund hv.t B.-A. öve

=

kelt~OI!~ugta

Apost. csel=-_10;-._2_4,-_3_3_.
-.--_--,-

G.13.Andr.
Sz. István
Tádé
Agatonik
Farkas
Eutik
Bertalan'

ő

Aug.4
11
12
18
25=

II

p.

Kor, 1, IS, 1-10

G. 12. Anicet
Maxim hv.
Mikeás hv.
Nagybold.-A.·
Dioméd vt.
Miron pap
Flórus és L.,

Szenthar. u. 12. vas. Mark 7, -31-37;
~--fo-::::-;:~I

I

o.

Szenthár. u. 10. v. Luk. 19, 41- 48; Kor. 1, 12, 1-11.

5 Vas.
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szer,
9 Csüt.
10 Pént.
11 Szo,
12
13
14
15
16
17
18

I

Sz. k. kör.
Is~ván vt.
Izac, Fauszt.
Ef. 7 gyer.

p

7. S .Soltím6.
14.SKíTh.1.2.P

P.

({: Utolsó

ó.

19
Aki engemet követ, nem járhat sötétségben.

(Ján.

8. 12.)

EgyházlörténeiL emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493):
Gradeczi SLansith Horváth Gergely * 1558.' A britt 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 hugenotlákkal
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. missziótársulat
megalapítása 1836. A csehek II. Ferdinánd ellenében Frigyes pfalzi választót kiáltják
ki királyuknak
1619. - 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál"
1839. 20. Clairvauxi Bernát
1153; Wimmer Gottlieb Agost " 1793; Pálfy József * 1812.24. A párizsi vérmennyegző 1572 - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai
országgyűlésen Magyarország
királyává
választják
1620; Haase Károly " 1800. 28. Augusztinus t ·130. Kermann Dániel " 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749. 80. Szenci Molnár Alb ert * 1574. - 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János
Frigyes * 1740.

+

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.
Otthon: A cséplés uLán azonnal kezdeLét veszi a rostálás és a vetőmag
osztályozása.
Az új gabonát sürün
.-----------.-------.--------------.------ -.... _--------------..----------.-.kelJ forgatni.
A me:::őn: Folytatj uk a forgaLást,--------·----------·----------------------------------------------.--.----.
szántást és boronálást,
vagyis előkészítjük a földet az őszi vetésre. Foly-.
..
----.------.--------.--------------.
tatjuk a tengeri ritkítását.
A tarlórépát kapálj uk, gyomlálj uk. A lent, ...-. ----------. ----. ------ ------- ------ -- .----, ------. ----------- --- ---------I
kendert, nyüjjük
és áztat juk. A réteket kaszáljuk.
A repcét és a zöldtakarmánynak
való rozsot elvetjük. ..---0--------------------------.... ---.-.--.---'--------..... --.----------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 szedjük és sohasem rázzuk.
A gyümölcsmagvak gyűjtését
foly tat juk, de csak
jóf'ajta
és teljesen érett gyümölcsök
---------.------------------.------.-----------.-- -----.
magvaiL tegyük el. A jövő évben ülLeLendőfák számára már most lehet .-- --..-- ----.----..--..-- -- --.------..- -- ----..gödröket ásni. A málna felnőtt ágait
visszavágj uk és az elgyümölcsözött
__
__.
_
hajtásokat tővüknél levágjuk. Az érett
gyümölcsöket most kell befőzni és.
..
.
..
...__..
_
aszalni.
A kertben': Bőven kell öntözni. Betakarítjuk
a korai burgonyát
és a .--.------------.-- ----.---..---------..--..
mákot, Elvetjük a téli salátát. Az új
~~::~:g:l?ls~s~i~~ap:it~\~t~~i'
é~
1-------------------------------.--- ---.-.-.- .. - -.--.---------

i~~=

Lalékban iskoláztatj uk az uj abb indahajtásokat.
Az istállóban:
Az állománynak
csupa zöld takarmányt
ne adagoljunk és a szernes abrakolást
sem
szabad elmulasztani.

..__.__

_

_

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

Szeptemher

II

l

i\

)

Nap

1

(30 nap)
Rége~te: Mérleg hava.

;

!

Protestáns

Öszelőhó.

t

Róm. kath.

I

~r----+-------+------f-,1Iszo./Egyed
35. hét.

Vas.
.Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo,

2
3
4
5
6
7
8

36. hét.

9
10
11
12
13
14
15

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

37. hét.

16
17
18
19
20
21
22

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

38. hét.

23
24
25
26
27
28
29

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

39. hét.

/Egyed
Szentháromság

G.14.Reb.
Hilda
Rozália
Viktor
Zakariás
Regina
Márta

u 14 vas

Izraelita

I

([

1

keJt~I:~ugta
o. p.

/Évkezdet
G.15.Mam.
Antim
Babilasz ér.
Zakariás pr.
Mih. csod.
Szecont
Kisbold, A.

G .16.Kl.sz.P.
Tol. MikI. hv.
Prot.és.Iác. vt.
Mária neve
Notburga sz.
Sz.kedelm. t
Hétfájd.
Sz.

-ss

G. 16. Joach.
Menodóra
Teodóra
Antonóm
Kornél
Ker. felm.
Nikéta vt.

Szenthárornság u. 16. vas. Luk. 7, 11-17;

G.17.Korn.p.
Sz. F. sebh.
Kup. sz. Józs.
Jan.vt.Kán. tt
Euszták vt.
Máté ap. ttt
Móric vt.
G.18,T.sz.vt.
Fogolykiv. M.
Gellért pk. vL
Cipr. és Juszt.
Koz. és Damj.
Vencel k. vt. t
Mihály főa.

Szentháromság u.J!-;..as.

na~tár.

Szept. 1= EluI2I.S.K,Th,3.4.P.
8=
28.S.Nezav.5.6.P.
g~This;iJié~~95~.
15=
6.S. Vajelekh
20=
10.Jom Kipur
22=
13. S. Haaszinu
24=
15. Szukkoth \.n
25=
16. Szukkoth 2.n

I

_
II!!W

,l
(g)

10.

~ 527 18271552
~ 529 1825 659
n 530 1822 809
t1. 532 1820 920
';lE 15 33 1818 1033
q;e 535 1816 1150
~ 536 1814 1302

1816
1832
1850
1910
1936
2010
2055

Efez. 3, 13-21.

!it.

G.17.Euf.
Zsófia vt.
Eurnén pk,
Trofim vt.
Euszták
Jónás pr.
Fóka pk. vt.

140812154
~. 537\1812
5381810 150123 6

~
~

5401808 1543-541 1806 1615 027
tA 543 1804 1641 151
tA 544 180117 02 317
~ 546 18001723
440
1

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

Szenthárómság

G. 17. Tekla
Gellért
Kleofás
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály

o. p

~ 519 184012317 1526
1607
~ 519 1839-521 1837 018 1639
aOIE 522 1835 124 1705
~ 524 1832 231 1726
~1525 1830 339 1744
~ 527 1828 445 1800

Szentháromság u. 15. vas. Máté 6, 24- 34; Gal. 5, 25-6.

G. 16. Edit
Ludmilla
Titusz
Vilhelrnina
Friderika
Máté
Móric

o. p.

1~15171184212222/1434

.

IG.15.ISt.k.
Manszvét pk.
Vit. sz. Róza
.Iuszt.sz.Lőr.
Ida
Kassai vért. t
"Kisbold. A.

G.15.Ádám
Erik
Teodóra
Guidó
Ludovika
Szerén ke
Nikodém

\ ~elt~OI~~ug;a

o. p.

Luk 17 11-19' , Gal 5 , 16--24

G.18.Sz.Iv.f.
Tekla sz. vt.
Eufrozina
Nilus
Kallisztrat.
Baruch pr.
Kiriak rem.

Máté 22, 34-46;

301 Vas. 1G. 18. Jerom·1 G.í9.Jero.ea./G.
-'

Új görög

~
IR'
IR'
~

546117 58 1743 602
5481756 1803 722
5491754 1827 843
551 1751 1856 1001
1749 1931 11 14
IIP.\l
~ 554 174820151221
~ 555 174621
081318
1
1

(52

Kor. I. 1, 4-9.

.

19. Gerg. 1 ~ 1556/17441220811404

A hold fényváltozásai.
'.'
,hold 9-en 1 o. 20 p.
~lS1~t~ir~d3 !6-a 'n.13 ó.26 p.
o ? e
-an 5 ?~.19
Utolsó
negyed 30-an 13 o. 29 p.

U"

([
6szkezdet 23·an 18 Ó. 46 p. A hó elsején a nap
hossza 13 Ó 25 P . a hó végéig 1 6 47 p -cel fogy
..,
...

Időjárás Hirschel szerint.
1-8-ig borongós. 9-IS-ig
csendes esők, 16-22-ig
esösszéI,23-30-igváltozó.
([ földtávolban 5-én 7 ó.
íöldkö
lb
21'
2'
~
O
oze en
-en o.

I (-\

.

21

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyjetek. istenben és híggyietek
énbennem. (János 14. 1.)
Egyháztörlénetl
emlékeztető szepiember 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-féle alapitvány
létesítése 1878. - 8. Jeruzsálem elfoglalása 70. - 12. Pesti ev zsinat megnyitása
1791 (okt. 14-ig tartott); Haubner Máté J 1880. ---: 13, Thököly Imre t 1705. 14-. Chrysostomus
(Aranyszájú János) t 407; Dante
1321. - 16. Ráth Mátyás
t 1810; Linzi békekötés 1645; a Gusztáv Adolf-egyesület megalapítása 1842, 17. Kermann Dániel t 1740. - 18. Viktor Emanuel' csapatai megszálljálc
az egyházi
államokat 1866. - 19. Haubner Máté" 1794.; Erdődi zsinat 1545. - 21. Savonarola
. Jeromos"
1542; Luther Uj testamentum fordításának megjelenése 1522, - 22. Thököly Imre erdélyi fejedelemmé választása 1690: Lincoln a rabszolgaságot az Egyesült 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 tudnivalók
szeptember hóra.
Otthon:
Foly tat juk a gabonakészletek forgatását, rostálását.
A vctőmagról idejében
kell gondoskodni.
A babot száraz helyen tartjuk.
A
buzavetőmagot
vetés előtt gondosan
csáváztatni
kell,
Az istállóban:

mányozzuk,

Az állatokat
mielőtt a már

.

.

takar-I
'kevés

~

fűvű legelőre

.

kiengedjük.
.
A rozs és buza velését
megkezdjük A zab, bükköny, borsó,
lencse és köles aratása tart.' A burgonyát felszedjük. A tengerit letörjük, de ne hagyjuk a héjában.
Elkészítjük a pincében vagy veremben
............................•.................................................
a répa és 'burgonya helyét. Különös
gondot fordítsunk arra, hogy a répa ·--------------0-------------------------------------------------------------és burgonya a földben meg ne fagy[on. Az ősziek elvetése után foly tatjuk a tavaszi ak részére a szántást.
-----------------------------------------------_:._-----------_.--------------A gylimölcsösben: A gyümölcs szedése s osztályozása. A kertben szed.
.
jük
a magnak valókat.
Alma- és
körtemagok
vetése megkezdődik.
A szöllőben:
E hónapban
van a
harmadik érés alá kapálás. A fölös---------------·-------------------------------------------------------------leges leveleket a tőkéről le kell szaggatni, külőnösen
azokat, 'amelyek a ..-----------------------------------------------------------..-----------..
fürtöktől elvonják a napot. Ilyenkor.
kell megjelölni a terméketlen tőkét,
hogy helyére szüret után mást űl.
.
tessünk.
, A méhesbeti: A méhek sejtjeit e
.
..
.
hó vége felé már föl lehet metszeni.
. A mezőn:

•

Október
(31 nap)
Régente:

Bököly

hava.

Öszbó.
Nap

Protestáns

1 Hétfői
2 Kedd
3 Szer.
4 Csűt.
51 Pént.
6 iSzo.
40. hét.

7
8
9
10
11
12
13

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.
Szo. 1

41. hét.

Róm.

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brunó

~emig pk.
Orzöangval.
L. sz. Teréz
Assisi sz.Fer.
1Placíd vt. t
Brunó hv.

Szentháromság

G.19. Amália
Etelka
•
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Kálmán

.

42. he.t.

21 Vas.
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szer,
25 Csüt.
26 Pént.
271 Szo.
43. hét.

G. 21. Kalliszt
Teréz
Gál apát
Hedvig assz.
Lukács ev.
AIk. sz. Pét. t
Vend., K. .Ián.]

28\Vas.
29 Hétfő
301Kedd
31 Szer.
Izraelita

G.22.0rsolya
Kordula sz.
Ignác pátr,
Ráfáel főan.
B. Mórp. pk.
Dömötör vt, t
ISzabina vt. .

Hierót

1Karitína
Tamás ap.
G. 20. Szerg,

~
Ih.
Ih.
~

Pelágia

AH. Jak. ap.
Eulamp vt.
Fülöp diák.
IPróbusz
Kárp
G. 21. Parsz,
Lucián vt,
Lengin vt,
Ozeás pr.
Lukács ev.
Joel pr.
Artémiusz

qe
qe
~

~
~
~
~
~
I~

G. 22. Hilár
Aberc pk.
Jakab ap.
Arétasz és t.
Marcián
Demeter vt.
INesztor vt.

u. 22. vas. Máté 18, 23-35;

A hold

et

O.

p.

O.

p.

606
607
609
610
612
612
614

1729
1727
1725
1723
1721
1720
1718

447
557
709
822
938
1053
1200

1638
1656
1716
1740
1812
1854
1949

6 17 17 14 13 41 22 13
61917 12 141623'34
62017101443
- 621 17091505 057
6 23 17 07 15 26 2 17
6 24 17 05 15 45 3 38

Efez. 6, 10 - 17.

ci'f 626
ra' 627
\ptt 629
630
~
t
632
~
,
~ 633
,~ 635

26 p.
Holdtölte 22-én 16
1 p.
Utolsó negyed 30-án 9 ó. 22 p.
ó.

Elsején a nap hossza 11 ó. 33 p. ; a
hó végéig 1 óra 28 perccel nő.

1703
1701
1659
1658
1656
1654
1652

1605
1628
1654
1727
1808
1858
1956

457
616
735
852
1003
11 04
1155

Fil. 1. 3 -11.

~--~--,----,---

I~
~

1637116501205911236
6381648220613
07
1639116471231311332
!:.li 641 1646 -- - 1352

I~

Időjárás Hirsebei szerint:

Iényváltozűsaí.

(!j) Újhold 8-án 16 ó. 5 p.
]) Első negyed l S-én 20 'ó.

et>

~el1~ol~~ugta

Efez. 5, 15-21.
~--~--~--~--I ~ 616171612562057

I

naptár.

I

559 1739 - - 1507
6 Ol 1737 O 19 1530
~ 60217 35 1271549
~ 603 1734 233 1606
~ 6041731
1
1 3401622
1

G.22.S.Jud.IG.23.Kr.kir:IG.
23. Fer.
Zenő.
Nárcisz pk,
Anasztáz.
Kolos
et Rodr. Alfonz 1Zenób vt,
Reform. em. Farkas pk. tt Epimak vt.

Okt. 1 = Thisri 22 Semini azer.
2=
23 Szimkhat
6 =
27 S. Beresith
10 = Markh. 1 Ros Khodes
13 =
4 S. Noakb
20=
11S.Lekh·L.
21 =
18 S. Vajere

p.

1
~
~

Szentharomsag u. 21. vas. Jan. 4, 47 -54;

Szentháromság

O.

-ss lS 58 1741 23 1.31440

B.-A. véd.
Ciprián vt.
Ar. Dénes

Szentháromság u. 20. vas. Máté 22, 1-14;

G.21.0rsolya
Előd
et>
Győngyike ,
Salamon
Blanka
Dömötör
Szabina

kelt~I:.~gta
o. p.

u. 19. vas. Máté 9, 1- 8; Efez. 4, 22- 28.

I G.20.0.B.-A.
Magy. N.-A.
Dénes pk. vt,
Borgia Fer.
Placidia sz.
Miksa pk.vt.j'
Ede kir. hv.

14 Vas. G. 20. Helén
)
15 Hétfő Teréz
16 Kedd Gál
17 Szer. Hedvig
18 Csűt, Lukács
19 Pént. Lucius
20 Iszo. IIréne

I et I

Új görög

kath.

1-7-ig nagyon esős, 8-14-ig
igen szép derült, 15-21-ig
enyhe
meleg, 22-3D-ig
napos, de hideg.
föld távolban 2-án 23 ó.
([ löldközelben 18-án 15 ó.
föld távolban 30-án 18 ó.

et
et

23
Ha engem szerettek,

az én parancsolataimat

megtartjátok.

[Ján. 14, 15.)

egyetem alapítása 1386
2. A marburgi vita Luther és Zwingli között 1529; Torkos László * 1839. ~. 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 írtak. 6. Komáromi Csipkés György
1678. - 8. A Luther Társaság megalapítása 1884.
9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. - 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulri 1,
t 1531; I. Rákóczy György t 1648. - 13. Petrovles Péter t 1557; Fry Erzsébet
t 1845. - U. Pozsony a szent leoronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szeberényi Gusztáv Adolf " 1816. _. 15. Bocskay győzelme Almosdnál 1604. A magyarhoni evang. egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása
1860. -- 16. Cranach
Lukács
1553. - 18. A wittenbergi egyetem megalapítása 1502. -- Pákh Mihály
22. Sáritha Károly * 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. - 24·. A westíálíai béke megkötése 1648. - 25. II. József türelini rendeletének
kiadása Magyarország részére
1781. - 28. Nagy Konstantin győzelme Maxerrtius 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 alapitvány létesítése 1876. B[lIIháztürténeti

emlékeztető október

hórci: 1. A heidelbergi

+

+

Gazdasági tudnivalók
október hóra.
Otthon: A szemes gabonák készletét
forgatni kell. Takarékoskodni
kell a
szálastakarmánykészlettel,
amíg lehet,
zöldet is kell adagolni. Gondosan kell
a töreket és polyvát raktározni.
A
tengeri, a répa s a burgonya betaka-

:~ll~;:I~éP~~r~~s~:tr~:s~I~~e~ej:z;t~cé~

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

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

-

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

ben homokba

rakjuk.
__. .__.__._.
az őszi vetést folytatjuk. A tavaszi vetés alá szánt Iöl- ..
det megforgat juk. Trágyát hordunk a

._. .__.__._..__._.

.

il. szántóföldön

..

•

.

_

Iöldekre.
A qyiimölcsösben:

Porhanyítani
és
trágyázni kell a gyümölcsfák tövét.
A fiatal fák törzsét tövises ágak felkötésével biztosítani kell a nyúlrágás

ellen. A diót gondosan .kihéjazva zöld
burkából,
erős sósvizben . kefével lemossuk és szellős helyen .kiterítjük,
többször megforgat juk, hogy meg ne
avasodjék.
A kertben: Term ény 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 kivülröl
sárral
kell betapasztani, hogy azokhoz semmiféle méhellenség ne juthasson.

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

_

_

_

_.._

------------

_

.

_. _

November
(30 nap)
Régente: Nyilas

hava.

Őszuló.
Nap

Protestáns

I

Róm. kath.

'
Új

I \[ / kelt~!~~ugta
II;elt~o!
~~ugtai

görög

o. p.

11 Csüt.1 Marianna
2 Pént. Achill
3!Szo.!Győző
44. hét.

4 Vas.
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szer.
81 Csüt.
9 Pént,
10 Sza.

! Mindenszent.1 Kozma, D.
n. t ! Acindin vt.
,Hubert pk.
Acepszim.

1~!6

I Halottak

! ~ 6461641

46. hét.

18/ Vas. 1G. 25. Ödön
19 Hétfő Erzsébet
,20 Kedd Jolán
'21 Szer. Olivér
etJ
22 Csűt, Cecilia
23 Pént. Kelemen
.1
24 Szo. Emma
47. hét.

G.26.Pét.Pál
Erzsébet a.
Valois Félix
B.-A. bemut.
Cecilia vt.
Kelemen p. t
Ker. sz. János

j

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

~ 657 162911402004
~ 659162812172124
~ 700 1628 12462246
I'il 70216261310
-- -7031625 1330 005
70511623/13 50\124
fji[1 7071622
1408 240

*

I~

Thesz. J. 4, 13-'-18.

j

j

= Markhes
= Kiszlev
=
=

=
tC\

\.Y

25, S.KhajeS.
1. R. Khod.
3. S. Toldot.
10. S. Vajeze
17. S. vajiS!.1

A hold fényváltozásai.
Q Újhold 7-én 5 ó. 44 p.
Első negyed 14-én 3 ó. 39 p.
Holdtölte 21-én 5 Ó. 26 p.
([ Utolsó negyed 29-én 6 ó. 39 p.
Elsején a nap hossza 10 Ó. 3 p. j
a hó végéig 1 óra 15 perccel fogy.
:)

etJ

7-0-8:-1-6-2-1'-14-3-0---'-7 10 1620 1454 5 14
71116201524
631
7 12 16 19 1601 743
7 13 1618 1648 849
71511617117431946
716161618451029

Thesz. II. 1, 3-10.

ti

Izraelita naptár.

231!1443.

Kol. 1, 9-14.

:.25 Vas. IG. 26. Katalin I G.27.Katalin G.27.Katalin
26 Hétfő Milos
Berch. János Alip
27 Kedd Virgil
Érmes Mária ~. Jakab
'·.'28 Szer. Stefánia
István ap, vt. . Uf István
,29 Csüt. Noé
\[ Szaturnin vt. Paramon
301 Pént. Andr~s
András ap.
András ap.

Nov. 3
8
10
17
24

01911411

6471639
34011500
649 1638 450 15 19
6501637
6041542
651 1635 721 1611
~ 6531634 8 J8 1651
!:ir 654 1632 949 1742
!:ir 656163110511848

G. 26. Plátó 1wt
Abdiasz pr. (jif
D. Gergely
~
B.-A. felaj.
~
Filémon
~
1Amfilok pk.
~
Kelemen p. ~

Szentháromság u. 26. vas. Máté 25, 31-46

p.

tA
tA
tA
~

/ G. 25. Men.
Al. János
Ar. János
Fülöp ap.
Guriasz
Máté ap.
Csod. Gerg.

Szentháromság u. 25. vas. Máté 24, 15-28

O.

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

Szentháromság u. 24. vas. Máté 9, 18-26

1G. 25. Márton
Márton p. vt.
K. sz. Szan.
Jozafát vt.
~agy Albert
Odön pk.: t
Csod. Gerg.

p.

Filip 3, 17-21.

j

G.23.Káro1yIG.24.Bor.K.IG.24.N.Joa.1
Imre
Imre herceg Galaktion
Lénárd
Lénárd hv,
Pál pk.
Rezső
~ Engelbert pk. Hieron és t.
Gottfried
Gottfried pk. Sz. Mih. Iöa.
Tivadar
Tivadar vt. t One zi vt.
Luther M.
AvelLAndrás Oresztesz

11 Vas. 1G. 24. Márton
12 Hétfő Jónás
'13 Kedd Szaniszló
14 Szer. Klementina f
15 Csüt. Lipó~
161Pént. Otmár
17 Szo. Hortense

421645!

Q.

IW 1644164311251427

Szentháromság u. 23. vas. Máté 22. 15-22

45. hét.

o. p .

~
~
lU
~

171811615119511106
7191614205811
33
720161422041155
7211613 23101214
.MI 7231613 - -- 1230
1 mt 7241612
0151'1247'
Idlijárás Herschel szerint:
1 -6-ig esős, 7-13-ig őszi
szelek, hosszú esők, 14-20ig havazás, 21-28-ig enyhe
esök, 29-30-ig viharos és
hideg.
\[ földközelben 12-én 14 Ó.
\[ földtávolban 27-én 15 ó.

25
Az Ur az éo kősziklám,

váram és szabadítóm.

(Zsolt. 18. 3.)

1. Huszár Gál bevégezte Bornemissza
való tanulságok» c. munkája 1. részének nyomását 1573. - 5. A konstanzi zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs e 1494;
Henckel János t 1539 (" 1481); Lányi Illés t 1618 (* 1570). - 8. A fehérhegyi
csata 1620. - 9. Chemnitz Márton 1522; az artikuláris
helyekről szóló törvény
ineghozatala 1681. - 10. Luther Márton " 1483; az. ész ünnepe Párisban a NotreDame templomban
1793. - 13. Augustinus " 354. - 15. Bethlen Gábor t 1629;
Comenius János
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 wittenbergi
egyetemre beiratkozott
1609; Alvinczi Péter
t 1634. - 24. Knox János t 1572 (" 1505). - 20. A clermonti zsinaton II. Orbán
páp a a keresztes háború megindítására
lelkesít 1095; 1. Rákóczi György erdélyi
fejedelemmé választása 1630. -'- 28. Lang Mátyás t 1682 (* 1643).
E[J!Jhá;:lörléneli emlékeztető november hóra:
Péter «Az evángéliomokból és az epistolákból

+

Gazdasági tudnivalók
november hóra.
Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy a
hizók szükségleteit
Iernorzsoljuk,
de

------.--------------------------.-----.--.---------------.-...
mindig csak annyit,
amennyi
az
azonnali fogyasztásra szükséges. Meg--'-'"
-.-.-.-..- -..----..-.-.-.------.-.--- .
kezdjük a takarrnányrepcével
az etetést. Bevégezzük a kendertörést és ....---------.--------------------------------------------.-------------lilolást. Megkezdjük a fonást.
A~ istállóban: Az őszi munkák befejezése után az igás állatok takar-------------------------------------------------._--------...--.
mánya szükebbre szabható. A vemhes
állatokat gondosan jártat juk és takar- .-.--.---------------------------------.---------------------.--.-----.mányozzuk. A fejőstehenekkel megkezdjük a répaetetést,
Minél nedve- .-------------..---------.-----.-------------------.--------...--.------.--.
sebb a takarmány, annál több a tej,
ha kellő erőtakarmányt
adagolunk,
úgy annál több a vaj. Nagyon fontos

. ,

1

.

._.

..__.__._.__._._.__.

.

. _

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

~:~:~:~~:~!i.:;~;~tJ:;~;,
"í!~:.-------.---------.-.-------------__
o.

gyázunk.

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

Trágyázunk s a
száraz ágakat Ievagdossuk. LomhhulA gyümö[csösben:

latás után permetezés.
A . kertben:
Tisztogatunk,
zunk és ásunk.
.

trágya-

A szőllőben:
Hidegebb
éghajlat
alatt idejekorán be kell födni a szöllőket, még mielőtt heállnának a fagyok. Trágyázás. Akarók Ielszedése,
A méhesben:
A kasokat be kell
födni, hogy a méhek a' hideg ellen
védve legyenek.
.

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

II

December

i;

(31 nap)
Régente: Bak hava.

,1

Télelő.

II

Nap

Róm

kath.

IElegypk.

Új:görög

1

INahum pr.

1

([

1

~elt~I:;ugtal
o. p.
Ó. p.

~elt~I~~ugta
o. p.
o p.

I ~ 172611612112111303

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

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

G. 1. Aurélia
Olivia
Borbála
Vilma
Miklós
e
Ambrus
Mária

49. het.

Uriövet

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.
Szo.

..

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

.

51. het.

..

Uriövet 3. vas. Máté 9, 2-10;

G. 3. Albina
Lázár
Auguszta
Viola
Teofil
~
Tamás
Zenó

G. 3. Etelka
Lázár
Grácián
Pelág. Kán+]
Timót, Maura
Tamás ap. ttt
Zenóvt.
tt

...

G. 4.Viktória .
Ádám és Éva
Karácsony
István 1. vt.
János
Kamilla
([
Dávid

52. hét.

f

3oIVas.IG.
Zoárd
31, Hétfő Szilveszter
Izraelita

naptár.

Dec. 1 = Kisz!ev24
S.Vajesev
7
Thebeth
I Ros Khod.
8
2 S. ~ilcez

=
=

15 =
22 =
29 -=;;

1611
1611
1610

1610
1609
1609
1609

229
341
456
614
730
837
933

13 21
1342
1408
1443
1530
1632
1746

; Róm. IS, 4-13 .

Kor. 1. 4. 1-5 .

G. Aggeusz
Dániel pr.
Sebestyén
Bonifác vt.
Ignác vt.·
Julianna sz.
Anasztázia

..

(ji( 741 1610 1257
~ 142 1610 1325
~ • 743 1610 1359
írn 743 1611 1441
tk 744 16111532
írn 744 161211633
~ 1745 16121739

302
418
530
638
738
826
904

DfJovet 4. vas. Jan. 1. 19-28; FIlIp. 4, 4-7. Kar. 1. nap: Luk. 2, 33-40 .
Gal. 4. 1-7. 2. nap: Luk. 2,15-20. Tit. 3.,,--,
,4_-_7,'__ -, __ ---,--

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo,

23
24
25
26
27
28
29

~ 727
728
~ 729
~ 731
!fr 732
!!ir 1733
Elt 734

n

--,--,---,---,--G. 2. Four. P. G. 29. B.-A, f. ~ 7 35 16 09 10 26 19 08
Melkiades vt. Menna
~ 736160910482032
Damáz p. hv. Dániel stíl.
~ 737 160911142155
Otilia sz.
Szpiridion
Dl 7381609 11352313
1
Eusztrát
Luca sz.
~ 739 1609
1155 - Nikáz pk. vt.j Tirzus vt.
~ 7401160911215 030
Valerián
Eleutér pk.
(ji/' 740 1609 1234
1 47

Szilárdka

Johanna

IG. 28. Hab.
Szofon. pr.
Borbála sz.
Szabbasz
Miklós
Ambrus ea.
Patáp

2. vas. Luk. 2'. 25-36

G. 2. Natália
Judit
Árpád
Gabriella
)
Luca

50. hét.

16
17
18
19
20
21
22

G. 1. Bibiana
Xavéri sz. F.
Borbála vt.
Szabbasz ap.
Miklós pk.
Ambrus pk. t
Szeplőt. fog.

9 S. Vajigas
16 S. Vajekhi
23 S. Semoth

G. Kr. 10 vt.
G.4.Viktória
Ád' Éva ttt Kar. el. böjt.
Nagykarács.
Nagykarács.
*Sz.Istv.1.vt.
Istensz. M.
János apostol István főd.
T. ezer vt.
Aprószentek]
Tamás p. vt.
Aprószentek
f

Luk. 2 33-40'

_

-ss

745161318451934
7 46 16 13 19 51 959
746161420571018
H 7 47 16 14 22 01 10 35
~ 747161523071051
~ 747 1616 - - 11 07
/7 47 16 17 O 12 11 24

~
~

v1

Gal. 4 1-7.

'G. Dávid
IG.Aniziasz.ln'174811617'1121'11143
ISzilveszter p. ,Melánia
'qjE 748,1618 238 1206
I

1_
)

®

ll"
~

A hold fényváltozásai.
Újhold 6-án 18 Ó. 25 p.
Első negyed 13-án 11 Ó. 52 p.
Holdtölte 20-án 21 Ó. 53 p.
Utolsó negyed 29-én 3 Ó. 8 p.

'Télkezdet]22-én
13 ó. SOlp.
46:p. ;,21-ig118:p.-cel fogy.~a

Időjárás Herschel szerint: ,
1-?-ig fagy,.6-!2-igv~ltozó , 13-19-lg hideg szel,
. 20-28-i~ napsüt~s, 29-311
..
I.g.havazas.,.
.
fr f ldk
lb
t-én a nap hossza 8 Ó.
~~.
?ze en 9-e? 9 o;
hó vélléig 2 perccel nő. ([
foldtavolban 25-en 11 o.

27

Boldog emb er az, akinek az Ur bűnt nem tulajdonít
. és lelkében csalárdság nincsen. (32. Zsolt. 2.)
emlékeztető december hóra: '3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott II
witlenbergi 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 átokhullát 1520.
18. A tridenti zsinat megnyitása 1545. Gellért Keresztély t 1769. - 16. A jezsuiták
kitiltása Erdélyből a meggyesi orszájSgyíílésen 1588. Linzi békekötés 1645. - 19. Kálmáncsehi Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint). _.
20. Luther Mártonné szül. Bóra Katalin t 1552; Vitnyédi István * 1612; Szemerei
Malkovich Pál t 1823. - 21. Limberger István" 1825. - 22. Czékus István * 1818
23. Id. Acs Mihály t 1708. - 24. Thurzó György t 1616; Bahi! Mátyás t 1761
27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay István t 1606. - 31. Wielif János t 1384.
Nikolsburgi békekötés 1621; Apáczai Cseri János t 1659.
Eg!lháztörténeti

Gazdasági tudnivalók
december hóra

Otthon: Foly tatjuk a gabonaforgatást, rostálást, triörözést.
A tengerit
.
szükséglet szerint morzsoljuk. A kerti
magvakat és gyógynövényeket osztá.
lyozzuk,
a fölösleget értékesítjűk.
A
gyümölcs kiválogatását gonddal vé- ----.-------.------.--------------------------------------gezzük, mert a romlott gyümölcs elrontja a többit is. A fonást foly tatjuk, a gazdasági szövést megkezdjük.
.
Fokozatosan valamennyi gazd. naplónkat lezárjuk,
hogy január havá.
ban a vagyonmérleget
el készíthessük.
Pontos szám adás nélkül csak
.
saját zsebűnket
csapjuk be. Az évi
adókat és számlákat ki kell egyenlí.
teni. A követeléseket
az új nyilvántartásha át kell vezetni. Kosárfonás,
keíekötés,
fafaragás a téli hónapok.
ban gyakorlandó.
Az istállóban:
A szálastakarmányt
.
adagolva etessük,
hogy elejét vegyük a céltalan takarmánypusztítás..---------... ----------------.--.---..----.... ----.--.-----------------..
nak. A hízók istállóját melegen tartsuk. Csak állott vizet itass unk. Ugy------------ .....---------------------------------...-------------------...
szellőztessük
az istállót, hogy ki ne .
.
hűljön
Gondoskodj unk, hogy .ellés- I -----------------------------------------------------.. ----- r:
-

0

__

-.-_-.----------------

•

.-_---------------------

.,

•

,

1~1~:;~
1···············..·····································

~~;.·t:szsl~la!~k~~~t~~~~ ~~~~
ben az egész állományt az istállóban
itassuk.
A hízóba
fogott sertések
moslékát
sózzuk, mert így étkesebbé
válnak. Ha a szemes tengerit nem
szívesen eszik, darálva adagoljuk
It baromfi6lakban: Gondoskodj unk
érdes, iszapmentcs
homokfürdőről
állott vízről. Nagy hidegekben a taréjukat vazelinnal vagy sótalan zsírral kenjük be.

.-..,

.
.
.

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

._..

..

..

...

...
__

Névnapok.
Abel január 2
Eduárd márc. 18, máj. Ibolya aug. 7
Ludovlka szept, 3
R.ezs!! (R.udo!" április 17
Abraliám aug. 16
26, okt. 13
Ida Apr. 13
Lukács okt. 18
nov. 7
Achll nov. 2
Edith szept. 16
Ignác febr. 1, jul 31,
Lukrécía
julius 9
Rikárd április 3
Adalbert szept 27
Egyed szept. 1
okt 23
M
Robert junius 7
Adám szept, 9
Elek julius 11
Illés julius 20
akár jan.uár 2
Rókus aug. 16
Adám, Eva dec. 24
Elemér febr. 28
lima ápr. 18
Magda máJus 27
Róland május 29
Adél jan. 29
Eleonóra febr. 21
Ilona aug. 18
Mag~olna [ul, 22, alig.
Rornán febr. 29, aug. 9
Adolár ápr. 21
Elia febr. 10, marc. 24 Imre nov. 5
Malvma okt. 1
Róza aug. 30
Adolf febr. 12
Előd okt. 22
Ince julius 28
Manó márc. 26
Rozália szept. 4
Adorján márc. 5
Elvira febr. 10
Ipoly aug. 13
Marc~1I Január 9
Rufína julius 10
Agota január II, febr. 5 Elza dec. 1
Irén okt. 20
Marc~on ápr. 26.
Agnes január 21
Emánuel (Manó) márc. 26 Irma május 3
Mar!!lt jun. 10, JUI. 20
Salamon
okt. 24
Agoston aug. 28
Emil május 28
István aug. 3 és 20 dec. 26 Mána aug. 15, szept. 8, Samu aug. 21
Akos febr. 27
Emilia julius 19
Iván jun. 24'
december 8.
Sándor febr. 26, márc. 18
Aladár március II
Emma ápr. 19, nov. 24 Izabella julius 12
Mána névnapJ~ szepSára január 19
Alajos jun. 21
Emőd aug. II
Izidor márc 30'
&
tem~erbe!:" kisasszony
Sarolta május 19
Albert ápr. 23
Engelbert nov. 7
Izsó au". 26
,apr..
utáni elso vasá!nap
Sebestyén január 20
Albin március 1
Eörs julius 14
. ~ .
Már!a.M~gdolna
JUI. 22 S!meon. február 18
Alfonz okt. 30
Ernesztina aug. 29
Jáclnt julius 3
Manan.na nov. 1
Simon Jan. 5, okt. 28
Alfréd febr. 23
Erhardt április 9
Jakab máj. 1, jul. 2-5
Márk apr. 25, jun. 18,
Stefania nov. 28
Alice jun. 23
Erich máj. 18, szept. \o Janka május 24
október 17
Szabina okt. 27
A1mos február 20
Erika aug. 31
.
János nov. 24, dec. 27 Márta julius 29
Szaniszló nov. 13
Amália jul. !O, okt 7
Ervin április 26
Jenő julius 13
Márton nov. 10 és II
Szeréna jan. 28
Ambrus Apr. 4, dec 7
Ernö január 12
Jeromos szept. 30
Mártonka január 30
Szerénke szept. 14
Amos március 31
Erzsébet nov 19
Joachim márc. 20
Mát~ szept. 21
Szervác május 13
Anasztaz aug. 17
Eszter május' 24
Jób szept. 27
Mahld marc. 14
Szeverin január 8
András (Bandi) febr. 4, Etelka okt 8 dec 16
Johanna dec. 15
Mátyás február 24
Szeverian február 21
nov. 30
Eva dec. 24'
.
Jolán nov. 20
Maximus május 29
Szidonia junius 1
Angelika (Angyalka)
Ezsaiás julius 6
Jónás nov. 12
Medard junlus 8
Szilárd április 22
május 31
Ezechiel április 10
Jonathán
május 11
Melánla január 10
Szilvér junius 20 .
Anna febr. 19, jun 2,
F
József febr. 4, marc. 9 Menyhért aug. 22
Szilveszter dec. 31
julius 26
áblán január 20
aug. 27, szept. 18
M~tód julius 17
Színér dec. 12
Antal jan. 17, jun 13,
Farkas szept. 1, aug. 23 Judit [ul, 30, dec. 10
M!hály szept. 29
Szosztén nov. 28
julius 5
Fa,!sti!lus. febr. 15
Julia, Juliána febr. 16, M!klós dec. 6
Szótér április 22
Antonia jun. 13
Feh,,: jurnus 9.
május 22
Miksa okt. 12
Szörény január 8
Antonius május 10
Ferdínánd
máJUS 26
Julián január 9
Mllos nov. 26
Sylvia nov. 26
Apollinus julius 23
Ferenc jan. 29, jun. 16, Jusztin junlus 16
Móric szept. 22
T á á 7 d
ApollonJa január 28
okt •. 4 és 10, dec. 3
Jusztina szept. 16
Mózes május 16
am s m re, , ec.
Ar:lnk!, február 8, dec. 2 ~l~r~áJu(nF'lÓI9!)nov · 23 Kajetán
ápr. 22
Nándor május 30
T;"~á~Sj:uár
12
á
j
4
Arlsztld ápr 27
n n
ns m.
Kalliszt okt 14
N
I
ái
7
T'
2
Armtn ápr.'"
május 10 Franciska (Fáni) márc.9 Kál á
kt' 13
apo eon m JUs
ádé Jan.uár 4
A
ld'
.'
18
Frida május 6
'm
no.
Nárcisz okt. 29
Terézia JUI. 8, okt. 15
Amo á Jun~us
Frlderika szept 20
Kamil, .Kamilla dec. 28 Natália dec. 9
Tekla szept, 23
ron d pr.
Frigyes lullus
Kanut Jan. 19
Nikáz dec. 14
Teobald julius 1
~rfá
. már~.
dec II FUmp oláj 1 és 26
Károly jan. 28, nov. 4 Nikefor márc, 13
Teodora szept. 11
A~ ~r
anu15
aug 23'
'Karolin
febr. 2
Nikodém szept, 15
Teofil dec. 20
a a pr..
,.,.
Katalin febr. 13, ápr. 30 Noé nov. 29
Tibold julius 1
Atanáz máJUS 2
,-,ábor márc. 24
nov. 25
Norbert junius 6
Tib
á
14 au
11
Alaná".ia aug. 14
Oabriella dec. 12
Kázmér márc. 4
Timo~n f\ilis'
19 g.
Attila Január 7
(Oál) Oallus okt. 16
Kelemen nov. 23
Odó nov. 18
TimotheSs
aug 22
Auguszta dec. 18
Gáspár január 6
Keresztély apr. 3
Oktávián márc. 22
Titusz jan 4 ;zept 18
Aurél okt. 5
Gebhárd aug. 27
Klára aug. 12
Ol!!a julius 27
. Tivadar ápr. '20, nov. 9
Aurélia dec. 2
Gedeon marc. 28, okt. 10 Klernentina
nov. 14
Oltvér nov. 21
Tóbiás junius 13
A~ell, András nov. 10
Gellért szept 24
Kleotás szept. 25
Olivia febr. 20, dec.
Tódor február 7
Balázs február 3
Genoveva [anuár 3
Klotlld junius 3
Olimpia márc. 10
.
Bálint február 14
Gergely márc. 12, nov. Kocsárd ápr. 19
Orbán május 25
Ubul május 17
Barnabás máj. 18, jun. II
17 (Csod.), máj. 9
Kolozs okt. 30
Orsolya .okt. 21
Ulrik julius 4
Beatrix julius 29
Oertrud marc. 17
Kenrád febr. 18
Oszkár Julius 31
V lé d 15
Beata január 1
Gerzson február 22
Konstantín febr 1 máj 21 Oszváld aug. 5
a r eco
Béla április 23'
Géza február 25
Kernél julius 3"
.
Ottó március 23
Valéria. á!?r. 28
Bella [unius 2
Gizella május 8
Kornélía
márc. 3
Ottmár I!0v. 16
Valter J.uhus 16
Benedek március 21
Gotthárd május
Krtstöf marc, 15
Ottokár JUI. 2, nov. 4
Vanda )a~uár 26
Benjamin jan. 3, márc. 31 Gottlieb márc. 6
Krisztián márc, 13
Ott~lia dec. 13
Vazul jurnus 14
Bernát május 20
Oottfried nov. 8
Krisztina julius 24
Odön nov. 19
Vendel okt. 20
Berta aug. 6
Gráciárt dec. 18
Kunígunda
márc. 3
Ozséb aug. 14
Vence! sz~pt: 28
Bertalan aug. 24
Ouidó szept. 12
Kunó dec. 10
Pál január 25, márc, 7, V~ro~l\k~ julius 9
Bertold jul. 27, nov. 17 Gusztáv jan. 16, márc. 29, KvirIn márc. 30
jun 26, 29 és 30
~t~oJru!';~~á~513
Blanka okt. 25
aug. 2 .
Lajos aug. 19 és 25
Paskál máj. 17
Viktor Jsze t 5
Bódog jan: 14, nov. 20 Gy~rfás jun. 19
Lámpert szept, 17
Pátrik marc. 17 .
Viktória d~c: 23
Boldizsár Jan. 6
,
gy,?ngylke
okt. 23
László jun 27 aug 8
Paula márc. 22, jun. 3 Vilhelmilla szept 19
Boniíác máj. 14, jun.· 5 György ápr. 24
Lázár dec.' 7'
.
Paulina ju~. 22
Vilibald julius 7'
Borbála dec. 4
oy~la ápr. 12
Laura junius 17
Péter, Pál [unius 29
Vilmos jan 10 jun 25
Brigita febr. 1, okt. II
yoz!! 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
~enyhért,
Boldizsár)
Leó ápr. II
1, okt. 19, dec. 5
Viola dec: 19
Ciril julius 7
J~nuár 6
Leokádla dec. 9
Petra okt. 3
Virgil nov. 27
Coelestin ápr, 6
HaJn~lka márc. 27
Leona, Leontine jan. 4 P~tronell.a május 31
Virgilia január 31
Ciprián szept. 26, dec. 9 Hedvig okt. 17
Lénárd nov. 6
P!roska lan. 18
Clrjék aug. 8
Helga okt. 3
Lenke ápr. 29, jul. 23
PlUS. n;ájus 5, julius \1 Xavér (Ferenc) dec. 3
Cyrill febr. 8, máre, 29 Helén okt. 14
Lidia április 8
Plac!dla okt. 11
Zakariás
szept. 6
Henriette márc. 16
Lill julius II
Placidus ~kt. 5
Zelma január 23
D amas~us dec. 11
Hen.rik julius 15
Lipót nov. 15
Polykarp Január 26
Zenó dec. 22
. Dán~el Julius 21
Henbert márc, 16'
Liv/a április 6.
Polixena sz~pt. 24
Zenó okt. 29
Dávid dec. 29
Hermin ápr, 13, aug. 3 Longinus máre. 15
Pongrác máJUS 12
Zita április 27
Dezső máj. 23, dec. 15 Higin január 11
Lóránt január 15
Rafael jun. 20, okt. 24 Zoárd dec. 30
Dénes okt. 9
Hilárion okt. 21
Lothár január 27
Ráhel február 4
Zoltán márc. 8 [un, 23
Domonkos aug. 4
Hilda 'szept. 3, jun. 17 Lőrinc ango 10
Rainer junius 11
Zsi!(mond máj~s ~
Donát febr. 17, aug. 7 Hub. aug. 19
Luca dec. 13
Rajmund [anuár ·7
Zsófia május 15
Dorottya febr. 6
Hubert márc. 20
Lujza márc. 2
Rebeka szept. 2
Zsolt áprills 10
Dömiltilr okt. 26
HUi!ó ápr, 1
Ludmllla ssept. 17
I\e~na. nept. 7
UII~~*nna február l!t

1
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Hasznos tudnivalók a gazdálkodók számára.
1. Gazdasági

Növény

termesztési

..

~".".•... "" "..

Vetés
ideje

neve

növényeink

I

szórt

I

soros

szepL-okt.
rnárc.e=ápr.
szept.
aug .-szept.
márc.-ápr.

árpa

Tavaszi négysoros
Zab,
,
Köles
Tengeri

'"
.
.

II

"

máj.-jún.
ápr.-máj.

110-170
120-170
100-150
100-180
120-200
170-220
150-300
20-30

I

90
110
80
70
80
130
120
12
25

I

v etö ma , sz "'
Növény

Vetés
ideje

neve

18
50

Csalamádé

szept.
május
ápr,-jún,
márc,-ápr,

nyrozs
,

Lucerna
Vöröslóhe~e :
Baltacim.
Tavaszi bükköny.
Tavaszi borsó.
őszi borsó
Keszthelyi

keverék

3. Különféle

-

Zöld fü . , · , , , .
, ,
Zöld takarmány
Verrnelt, zsornbolyázott takarmány . ·
Répalevél , · . ·. .
.
Réti széna ·
,

,

,

, ,

,

, ,

·

'

Sásos

széna

. .

,

Sarju .. .. · . · . ·.
Here, lucerna, baltacim, széna . . · . · .
Z;abos bükköny. széna
Oszi gabona szalma .
Tav. gabona szalma .

I

•• ,~

A vetés

sortá...." ...~ volaága
'oc

'

.Q)

I

..•

-;::

"
"

10-14
8-12
80-100
50-80
60-70
50-60

"
"

"
"
"
"
"

0'27-0'30
0'25-0'35

550-580
360-400
100-110
60-70
90-100

0'17-0'19
0'25-0'30
0'85-0'90
1'40-1'65
0'90-1'00

I

5

1
5

2
10

-

Termése

Az alátakarás
mélvs.

kat. holdanként

140-200\

súlya

Amag
hektol.
súlya

--kg

,

,

,

, ,

,

. .
'

, ,
, ,
, ,
,

.

·.
, ,

.
Olajpogácsa · . ,
.
Korpa : .
. .
Buza , ·
Rozs, , , · , ·
Árpa .. · . .
·.
Zab . , · · . · . · .
Repce,
, . ','
·.
,

,

, ,

,

, ,

,

,

, ,

,

5-7
2-5
0'8-2'5
2-5
6-10
6-12
6-10

70-76
68-72
.72-85
76-80
70-80
27-33
76-84
76-82
76 -841

és térfogata.
100kgr.
térfogata
köbméterekben

1 köbm,
sulya
kilogr.

,

a terményeknek

72-84
72-78
68-75
56-66
58-74
56-70
36-52
62-75
72-84

65

,

,

mag

\

120"':'180
150-200

,

,

17-28
40-70
25-45
25-40
15-25
15-30

200-aOO
120-150
100-120
60-90

,

,

30
18
30
20
15
14
25
20
25

métermázsa

, ,

,

15
8
15
12
10
7
12
10
15

I széna I

zölden

Hüvelyes szalma,
Törek .
,
. .
Polyva,
Répa. , . · .
Burgonya.
·. ·
Tarlórépa

I

kg

viszonyai.

Takarmányés alomféle

,

4. Súlyvesztesége

I

11-1214-5
10-12
1-1'5
11-15
4-6
11-15
1'5-2'5
11-15
1-2
11-15
1'5-3
2'5-4
12-30
3-5
12-30
3-5
12-30
rozs sz.
0'5-1
repce 10

,

.1'10-1'25
1'00-1'10
1'20-1'40
1'40-1'80

12
9 10
7 14
6 10
6 12
6 12
10 20

4 5
4 8

és alomanyagok

320-360
310-400

6

4 5
4

15

7 10

centiméter

kg
16-18

100kgr.
térfogata
köbméterekben

8

Q)

::8

1 köbm.
súly a
kilogr,

80-95
90 -100
60-75
45-60

13
15
20
80

A mal!
hektol.
,úlya

métermázsa

és azok termesztési

takarmánynemüek

Takarmányés alomféle

11
11
12
~5

I 12-25

holdanként

80-125
16-18
50-110
10-14
8-12
"
80-100
március
90-110
márc.s=ápr .
115
aug.-szept. 10080-110 1
)50 rozs
auguszt.
,10 repce

Termése
kal. holdanként
---;;;~~

11 15
4 5
11 15
4 5
11 15 2'5 5

n }~

.Q)

kat,
Takarmá
Mohar

kgr

I magna k

takarmánynak

Az alátakarás
mély..

centiméter

120
150
125
,120
125
160
180

2. A takarmánynövények

I

A vetés
sortávolsága

fészkes

vetésnél
Őszi buza
Tavaszi buza
őszi rozs.
őszi árpa.
Tavaszi
kétsor.

viszonyai.

,

','

,

,

, ,

az elraktározás

II

45-60
30-45
22-30
580-630
600-700
480-530
320-350
270-320
625-730
625-720
580-620
400-450
625-730

ideje

1

1'65-2'20
0'50-0'55
0'43-0'50
0'15-0'17
0'14-0'16
0'18-0'20
0'28-0'31
0'31-0'37
0'13-0'16
0'13-0'16
0'16-0'17
0'22-0'25'
0'13-,--0'16

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
közőnségesmagyar tengeri 7-11 %-ot, az apró keményszemü
tengeri 5-7 %-ot;
100 kgr.
csöves tengeriröl, a fajta szerint változó an körülbelül 75-90 kgr. szemet lehet morzsoltan kapni"
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s. Vemhességi naptár.
Ha a vemhé
sség
kezdete
január

1
16
"
február
2
15
március
1
15
"
április
1
16
"
május
1
16
"
1
június
15
"
július
1
15
augusztus
1
17
"
szeptember
1
16
"
október
1
10
21
1
no~~mber
15
dece~ber
3
15
30

II

-

lovaknál
6
21
január"
7
20
február
3
19
"
március
6
21
"
5
április
20
"
május
6
20
"
június
5
19
"
július
6
22
"
augusztus
6
21
"
szeptember 5
14
"
25
"
október
6
20
"
november
7
19
dece~ber
4

I

akkor annak vége:
teheneknél

október

december

I

12
27
"
november
13
26
10
dece~ber
26
"
január
10
25
"
február
9
24
,
március
12
26
"
április
11
25
"
május
12
28
"
június
12
27
"
július
12
21
"
augusztus
1
12
"
26
szept~mber 3
25
október
10

I

I

juhoknál és kecskéknél

I

június

3
18
"
július
5
18
"
augusztus
1
17
"
szeptember 1
16
október
1
16
"
november
1
15
dece~ber
1
15
január"
1
17
"
február
1
16
"
március
3
12
"
24
"
április
3
17
"
május
5
17
"
június
1

disznóknál
április
május
június

"
"
július

"
augusztus
"
szeptemb.
"
október
"
novernber
"
december
január"
február

"
"
március
április

I

"
"

30
15
1
14
28
14
29
13
28
12
28
12
28
11
28
14
29
13
28
6
18
28
14
1
13
28

A vemhesség tartama
a szélsőségek
szerint
lónál 330-340
nap (11 hól, szamárnál 335-365
nap (12 hól, tehénnél
240-260
nap (9 hól, juhnál 145-160
nap (5 hól, hecshénél 147-154 nap (5 hól, disznónál 110-136
nap (4 hól, házi
nyulnál 28-32
nap (1 hól, kutyánál 58-65
nap (2 hó), macskánál 44-54
nap (ll/2 hól. - A kotlás tart a tyukoknál
19-24
napig,
rendesen
21 napig;
a pulykáknál:
26-29
napig;
a ludaknál: 2~-33 napig;
a récéknél : (kacsáknál)
28-32
napig és a galamboknál 17-19 napig.

6. Növendékállatok szoptatási
időtartama.
Ló és szamárcsikók
Bárányok
Malacok
Borjuk '
Kecs~egidák

7. Az állatok
1

~etegségére való szavatosság

Az eladó

jótállani

köteles:

,

Lovaknál:
Taknyosságért
15, kehességért
15, csökönyösségért
30, buta-csiráért
30, bőrféregért
30, havi vakságért 30, fekele hályo.gért 30, rozsféregért
30 napig.
Teheneknél
, Francia kórságért
30 napig,
Juhoknál
: Himlőért
8, rűhért 8, férges tiidőnyavaly:\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 Krísztus születése
óta Dionysius
szerint az . . . . . . . . . . . . .
Jézus Krísztus halála óta az . , . . . , .
Az első keresztyén
római császárnak,
Nagy Konstantinusnak
megtérésé óta az.
, . . .
A keresztyének
üldözésének
első betiltása
óta az
A pápaság
megalapitása
óta az . . .. ' . .
A honfoglalás
óta az . . , . . . . . . •
Géza fejedelem
megkereszteltetése
óta a . .
l. István megkoronáztatása
óta a, . . . . ,
Magyarorszá~nak
az európai
független
államok
közé való besoroztatása
óta a.
. , . .
A római és a görög egyház különválása
óla a
A delejtű megismerése
óta Európában
a
A tatárok győzelme
óta a magyarok
fölött
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 óla a. . . .
Lelher Márton halála óta a
. . .
Gergely-féle
naptár behozatala
óta.

1934-ik
190I-ik
1622-ik
1623·ik
1332-ik
1038-ik
940·ik
933·ik
934-ik
880·ik
753-ik
693-lk
592-ik
494-ik
476-ik
451-ik
450-ik
441-ik
425-ik
417-ik
408-ik
388-ik
352-ik

I

A burgonya
behozatala óta Európába a.
.
Károli biblia-fordításának
megjelenése
óta.
A bécsi békekötés'
óta a.
. . . . . . .
A nikolsburgi
békekötés
óta . . • . . .
A Iinci békekötés
óta a . . . . . . . . . .
A westfáliai béke (a 30 éves háboru befejez.)
óta a
A nápolyi gályákra
hurcolt protestáns
lelkészek
és tanítók kiszabadulása óta a.
. . .
A gőzgép teltalálása
óta a.
. . . . . . .
I. Rákóczi
Ferenc szabadságharca
óta a.
. .
Az amerikai
köztársaság
megalapitás
óta a .
ll. József türelmí rendelete
óta a . . . . .
Az 1791-ik 26-ik. törvénycikk
megalkotása
óta a
A pesti evang. zsinat óta a
. . . . .- .
A védhimló
felfedezése
óta a
.,....
Kossuth Lajos szüíetése
óta a
. . . . , .
A távíró
feltalálása
4-(. a . . . . . . . .
Az IR48-ik törvénycjf.k
megalkotása
óta a.
. .
Az 1859 szepternber
l-í pátens visszavonása
óta a
Az 18.91:ik !nagyarországi
evang.
zsinat
összehl vasa ota
..
. . . . . . . , . . .
A világháború
kitörése óta ~.
. . . . . . .
A proletárdiktatura
esztendeje
óta a . . . . .
Horthy Miklósnak
Magyarország
kormányzójává
választása
óta a . . • . . • . . • . ,
A trianoni
iga óta a , . . ; , , , . . , .

349-ik
344-ik
328-ik
312-ik
289-ik
286-il,
258-ik
235-ik
231-ik
158-ik
153·ik
143-ik
143-ik
144-ik
132-ik
86-ik
86·ik
74·ik
43-ik
20-ik
15-ik
14'ik
14-ik
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Budapesti tájékoztató.
Néprajzi
Nemzeti

Muzeum X. Tisztviselő telep.
Szinház VIlI. Rákóczi-ut 37.
M. kir. Operaház VI. Andrássy-ut 22.
Vigszinház V. Lipót-körut 14.
Császárfürdő Ill. Zsigmond-ú. 31.
Szent Gellért fürdő 1. Gellért-tér 1.
Lukács fürdő Ill. Zsigmond-u. 25.
Széchenyi fürdő Városliget.

Miniszteriumok.

Miníszterelnőkség 1. Vár Szentgyörgy-tér 1.
Belügyminiszterium
1. Vár Országház-u. 30.
Földmívelésügyi
min. V. Országház-tér
11.
Honvédelmi min. 1. Szentgyörgy-tér
3.
Igazságügyi min. V. Markó-u. 16.
Kereskedelmi nún. Buda Lánchid-u. 1-3.
Külügyi min. 1. Kir. palota.
Pénzügymin. 1. Vár Szentháromság-tér
5.
Vallás- és közokt.-ügyi min. V. Hold-u. 16.
Irodalmi

intézmények,

Nemzeti

és jóléti társadalmi

egyesületek.

Magyar Asszonyok
Nemzeti Szövetsége
VIlI. Mária-utca 7.
Move VII. Podmaniczky-utca
45.
Országos Allatvédő Egyes. IX. Ernő-u. 11.
Gyermekvédő Liga VII. Wesselényi-u. 6.
Országos anya- és csecsemővédő-egyesület
1. Villányi-ut 25.
Allami Gyermekmenhely
X. Üllői-ut 86.

kiadóvállalatok.

Magyar Tud. Akadémia V. Akadémia-u. 4.
Kisfaludy Társaság V. Akadémia-ú.
2.
Petőfi Társaság V. Szemere-u. 10.
Luther Társaság VIlI. Szentkirályi-u. 51.
Luther Muzeum VIlI. Szentkirályi-u.
51.
Luther könyvkeres kedés VIli. Üllői úr 24.
Kir. m. egyetemi nyomda VIlI. Muzeumkörut 6.
.
Franklin Társulat kiadó intézet (Lampel)
IV. Egyetem-u. 4.
Athenaeum kiadó intézet VII. Erzsébet-

Gyógypaedagógiai

intézetek.

Siketnémák m. kir, int. VIlI. Festetich-u, 3.
Beszédhibák
javítására
szolgáló
állami
tanfolyam VIlI. Festetich-u. 3.
körut 7.
Vakok intézete VII. István-ut 95.
Kókai Lajos IV. Kamermayer Károly-u. 3. Állami gyógypaedagógiai
nevelő intézet
Scholtz Testvérek IX. Ferenc-körut
19/21.
1. Alkotmány-u. 53.
Hornyánszky
Viktor VI. Aradi-u. 14.
Bethánia könyvker. VIlI. Gyulai Pál-u. 9. Iskolák, internárusok.

Kórházak,

Ag. hitv. ev. leánygimnázium
és internátus
IV. Vörös Pálné-utca 36.
Ag. hitv. ev. középisk.
fiuinternátus
VII.
Damjanich-utca
28jb.
Felsőbb ipariskola VIlI. Népszinház-u. 8.
Tudomány Egyetem Muzeum-körut.
Műegyetem 1. Budafoki-ut.
Ev. főgimnázium VII. Városligeli fasor.
Eötvös-kellegtum
1. Ménesi-ut.
Tanítók Háza VIlI. Szentkirályi-u.
4.7.
Luther Otthon VIlI. üllői-ut 24.

klinikák.

Fehérkereszt gyermekkórház
IX. Tüzoltóutca 7-9.
.
Belgyógyászati klinika VIlI. Szentkirályiutca 46.
Egyet. sebészeti klínika VIlI. Baross-u, 23.
Fogászati klinika VIlI. Mária-utca 52.
Pasteur (ebdüh) kérház IX. Rákos-u. 7.
Rókus kórház VIlI. Rákóczi-ut 31.
Stefania gyermekkérház
VIlI. üllői-ut 72.
Uj Szent János kórház
Hieronymi-ut 1.
Bábaképző VIlI. Rökk Szilárd-u. 33.
Szemkórház
VIlI. Mária-utca 39.
Muzeumok,

szinházak,

Vegyes.

Orsz. méhészeti felügyelő ség ·V. Országháztér 11.
Orsz. gazdas~i
munkáspénztár
V. Falk
Miksa-utca 9:
Rendőrfőkapitányság
V. Ferenc József-tér.
Ipari főfelügyelőség
II. Szilágyi Dezsőtér 1.

fürdők.

Iparművészeti
Muzeum IX. Üllői-ut 33.
Magy. Nemz. Muzeum VIlI. Muzeum-körut.
Népegészségügyi Muzeum Eötvös-utca.
Szépművészeti
Muzeum Városliget.
Mezőgazdasági Muzeum Városliget.
Aki még híveink közül nem járatja a

Harangszót,

_-1

"..,

.,

"Jonetek en hozzam!

"

ne mulassza el azt, hogy arra előfizessen. Előfizetési ára negyedévre
: 1'28 P. Csoportos
E
lik
hetíl
küldéssei 100 O engedmény. Az előfizetési díjak
varige 1 us
eh ap.
.
a "Harangi szó" kiadóhivatalának
Győr, Laptulajdonos : Bányai ev. egyházkerület.
II., Petőfi-tér
2. küldendők.
Szerkesztő ség és kiadóhivatal:

Evangéliumi építő iratok
megrendelhetők a Bethel Ev. Diakonisszaintézetben
Klotildfalván,
U. p. Piliscsaba
[Pestmegye],

Budapest, VII., Elemér-utca 22. í. 10.
Előfizetés

egy évre 2 pengő,
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"Egy

a szükséges

dolog."

Lukács 10, 42.

Egy a szükséges dolog.
-

Irta: Zongor Béla. -

Az Olajfák hegyének lejtőjén állt
egykor egy nyájas ház, amelyben
jártában-kellében
mindig olyan szívesen tért be megpihenni az Ur Jézus.
Olyan örömmel fogadták öt ebben a
'lázban a barátai:
Lázár és annak
két nőtestvére,
Mária és Márta! A
két nőtestvér
versenyez
egymással,
hogy miképen
~egye kedvessé szelgálatával
az Urnak közöttük
való
tartózkodását.
Márta "foglalatos volt
a szüntelen való szolgálatban" : mint
gondos háziasszony
sürgött-forgott.
Krisztus nem utasítja vissza a szolgálatát, mint hiábavaló dolgot. De az
Úr nemcsak engedi, hogy szolgáljanak
neki, hanem
maga is szolgálni akar.
Nemcsak vendég, hanem gazda is,
aki, míg a neki szeretettel nyujtott
testi eledelt hálásan elfogadja, addig
ő

igéjében gazdag lelki eledelt ád érette
cserébe. A másik testvér, Mária; hívő
lelkének minden epedésével fogadja
ezt a lelki eledelt. LeHI Jézus lábaihoz és szinte issza lelkével az Udvőzítő
beszédét,
mint a. kiszikkadt
virág a harmatot. Márta szemtehányólag
tekint a, testvérére,
hogy elhanyagolja az Ur iránt való kötelességét, de az Ur bár elismeri
Mártának a szorgalrnát
és igyekezetét nyomatékosan'
hangsulyozza,
hogy "egy a szűkséges dolog és Mária
a jobb részt választotta;
amely nem
vétetik el őtőle". Mi ez az "egy
szűkséges
dolog?"
A vallásosság, a
mélységes hit.
A vallásosság hozzátartozik az emberi természet normális müködéséhez
I és hiánya mindíg valami zavarnak a jele.
~
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Napjainkban, sajnos, csak az anyagi akadtam. ahol bűzgő, vallásos életet
javak értékét akarja ismerni a világ. találtam" - állapítja, meg a németek
Ma az anyagi és testi érdek minden, legnagyobb kőltője. Es viszont ki az,
a lélek és annak üdvössége semmi. aki lábbal tapos minden erkölcsöt és
Az érdeklődés homlokterében ma az, akiről jogosan föl lehet tételezni minden
ilyen kérdések állanak : lesz-e ke- bűnt? A hitetlen ember! Voltaire, a hirnyerem, nem lesz-e "leépítés", nem hedt nagy francia hitetlen, egy naponkét
bocsátanak-e
el az állásomból,
el hozzá hasonló gondolkodású barátját
tudom-e helyezni a gyermekeimet?
látta vendégtil. Barátai rögtön az istenA politikát sem eszményi törekvések, tagadásra terélték
a szót, de Voltaire
hanem gazdasági érdekek vezetik.
intett nekik: "Várjatok, míg a szolgáim
Nem szűkséges-e
egy -ilyen korban kimennek, mert nem akarom, hogy ma
belekiáltanunk
az emberek 'lelkébe éjtszaka elvágják a nyakamat '" Még
Jézus szavait, hogy "több az élet, ez a nagy istentagadó is tudta, hogy
hogynem az eledel" j hogy értékesebb hová, milyen bűnös utakra vezeti az
a lélek, mint a test j' hogy "egy az embert a hitetlenség. Ezért mondotta
igazán szűkséges
dolog":' a lélek, egy másik francia szabadgondolkodó:
annak az üdvössége, a vallásosság, "Előbb azt hittem, hogy az ember
a hit? ,
vallás nélkül is tisztességes lehet, de
, Miért nagyobb érték a hit a világ kigyógyultam ebből a tévedés~mbőt"
minden értékénél ? Először is azért. Vigasztalást is ád a hit a csapások
mert az embereI sem lehet hit nél- idején. Akinek nincsen Istene, annak
kűl, Amint az újszülött gyermek az nincsen ereje' a szenvedések között,
anyja után kiált, úgy az emberi lélek de a hívő ember, ha már minden elIsten után vágyódik. "Minden' ember I hagyni látszik őt itt a földön, boldogan
éhezik Isten után" - mondja már az vallja a vallásos kőltö vel : "Van még,
ókor legnagyobb kőltője is. "Nyug- ki hozzám nyájasan beszél: "A vallás,
talan addig a szívünk, amíg csak a mi édes, jó anyánk!" Bizony, a hit
tebenned meg nem nyugszik, Uram" olyan töke, amelynek' a kamatait a
hirdeti a nagy e'gyházi atya. Ha éle- csapások idején élvezi igazán az ember'
tünk ezernyi gondja sokszor el is -' A hazaszeretet is a vallásosságnak
nyomja bennünk az Isten' után való a gyermeke. Kik árulfák el a komrnuvágyat, csöndes magunkbamélyedénizmus szomorú és átkos napjaiban
sünk óráiban fölsir bennünk az Istent ezt a szegény ,magyar hazát? A hitet-szomiúhozó
léleknek
epedése, mert len emberek! Es kik azok, akik lángolni
az ember önkéntelenül is megérzi, és áldozni tudnak az
hazájukért ?
hogy nincsen számára boldogság az Azok, akik előtt az
örök hazájuk
Isten nélkül és a benne vetett hit is szent: a hívő emberek'
nélkül,
'A
hit "az egy szűkséges
dolog" a
De azért is a hit "az egy szűkséges
társadalmi
és állami életben is. A
dolog", mert az az erkölcsi életnek az vallás a szűlőanyja az erkölcsnek, az
egyetlen biztos alapja. Ki az, aki nem erkölcs pedig szűlő any ja a társadalmi
hajszol folyton anyagi előnyöket, mert és állami rendnek. "Minden országnak
tudja, hogy nem egyedül
maga van támasza, talpköve a tiszta erkölcs" a világon, hanem testvérei is vannak, mondja a nagy magyar költő. 'Amiként
akikre figyelemmel kell lennie? Ki az, elpusztul a földből kiemelt fa, úgy elaki erejét megfeszítve igyekszik előre pusztul az a társadalom és állam is,
haladni, de csak tisztességes eszközök amely nem a valláserkölcsön épül fől.
igénybevételévei akar boldogulni? Ki A francia forradalom vezérei letették
az, aki ha csak tisztességtélen módon trónjáról, az Istent és azt hitték, hogy
tehetne' szert jólétre, százszor inkább Isten nélkül ís fönntarthatják
az állami
elvetimagától a gazdagságot, mintsem és társadalmi rendel. Alkottak 15:000
'hogy egyszer is e.lyesse a becsületet? törvényt, de mégsem tudtak' 'rendet
A hívő ember' "Onzetlen jellemekre, teremteni, úgyhogy végre kénytelenek
akiket nagyra lehet becsülni, csak ott voltak törvényben kímondani,
hogy
ő

ö

ö

van Isten. Alig volt valaha társadalom
és államalkotó nemzet, nagyobb,
mint a görög és a római és íme, ezeknek a történelem író í és bölcsei is a
legnagyobb nyomatékkal hangsúlyozzák, hogy a társadalmi és állami életben a hit "az egy szűkséges
dolog."
Az egyik azt mondja, hogy könnyebb
volna homokból várat építeni a levegőbe, mint társadalmat alkotni az istenségbe vetett hit nélkül j a másik szerint
azok a városok és népek a legszívósabbak, amelyek a legvallásosabbak j
a harmadik pedig fölsorolva az állam
szükséges
kelléke it, azok között az
első helyre a vallástteszi. Bölcs nyilatkozatok, mert a hitét elvesztő nép létalapját elvesztő nép. Ha egy démon
kilopná az emberek szívéböl
a hitet,
nyomban fölszabadulnának
a bűnős
szenvedélyek
és olyan forradalmak
színhelyévé lenne·a föld, amilyent csak
a szerencsétlen orosz földön láthat a
világ. Azok azért a legnagyobb gonosztevők, akik akár szavukkal, akár példájukkal a hitet támadják, mert azok
a társadalmi és állami élet gyökereit
vagdalják el.
Ime, a vallásosság, a hit "az egy
szűkséges dolog" mind az egy~s ember,
mind a kőzösség életében! Es ha az
egyes emberekből mint.sejtekből
épül
föl az összesség teste, ha a családi
hajlék az a szív, amelyből árad a vér
az egész testbe, akkor mind az áldásnak, mind a romlásnak az áradata a
családi életből ömlik a társadalmi és
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nemzeti életbe. Órízzük azért "az 'egy
sziihséges dolgot", a hitet elsősorban
a családokban!
Legyen a család bethániai ház, melyben Krisztus foglalja
el az első helyet és legyenek a családtagok l\1.áriák, akik örömmel telepednek
le az Urnak lábaihoz! Dolgozzanak a
családfönntartók fáradhatatlanul, hogy
övéiknek a jövendőjét biztosítsák, de
elsősorban azt tartsák a szemük előtt,
"hogy egy a szűkséges
dolog": az az
istenfélelem, amellyel ezekben a megpróbáltatásos és bizonytalan időkben
'gyermekeinknek az egyedül biztosan
fönnmaradó örökséget adják és amely
azokat a társadaloinnak és nemzetnek
a szilárd íőnntartó
oszlopaivá teszi!
Az angol vallásos ébredés ~gyik
hires vezére egy alkalommal egy olyan
családnak volt a vendége, amelyet
nem igen lehetett buzgó keresztény
érzésünek nevezni. A vendégnek nem
nyilt alkalma, hogy hirdesse vendéglátóinak "az egy szűkséges
dolgot",
de azért mégis módot keresett erre:
szobájának az ablaküvegére odakarcolta gyémánytgyürüjével:
"Egy a
szűkséges
dolog!" Nem maradt eredménytelen ez a hangtalan igehirdetése,
mert mikor felfedezték írását a családtagok, buzgó imában kérték az Istent:
adja meg nekik "az egy szűkséges
dolgot." Kérje minden evangélikus
keresztény az Istent, hogy szívének
a tábláján kitörölhetetlen betükkel ott
álljon ez az örök isteni igazság: "Egy
a szükséges
dolog!"

Luther nevelési alapgondolata
.
.

.Amikor valamely korban a régi társadalmi, politikai elméletek meginognak,
s helyettük új eszmék nyomulnak előre,
ugyanakkor természetszerüen a nevelés elmélete is megváltozik, a nevelés
terén is új gondolatok lépnek fel. Igy
vagyunk ajelenben is! Úgy a nevelés
céljára, mint módszerére
vonatkozólag
az egymással ellentétes nézetek harcolnak egymással, ami természetes
következménye
a különféle világfelfogásoknak.
Ezekben
a harcokban
érdekel bennünket Luther álláspontja
!l' nevelésre vonatkozólag j Luther a

maga nagy reformátori munkájában,
mindenre kiterjedő gondoskodásában
élesen és helyesen látta meg a nevelés
lényegét. Nem írt ugyan külön "neveléstan"-t,
de rnunkáiban
elszórt
nyilatkozataiből,
különös en a. tíz
parancsolat magyarázataiból világosan
előttünk áll 'felfogása a nevelésről.
Luther különös en kiemeli a családi
nevelés jelentőségát.
Itt is a szülők
felelősségéf a gyermekekkel szemben,
azt a kőtelezettségűket,
hogy gyermekeiket neveljék. Nem annyira a
szülők jogát emlegeti, mint inkább a
3*
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szülők
kőtelességeit
gyermekeikkel
szemben. Hogya
család a nevelés
természetes
helye, az Isten akarata.
"Az Isten adja a házastársak kezébe
a lelkeket úgy, hogy ezeken a lelkeken
minden keresztyéni munkát gyakorolhatnak." "A mi vérünkből való gyermekeket ad nekünk és megparancsolja
nekik, hogy a szűleiknek engedelmesek
legyenek, nekünk pedig, hogy mi őket
felneveljük és a jóra fogjuk. Azért oly
szoros viszony
szűlő és gyermek
közőtt, hogy a gyermekeknek tisztelete
és engedelmessége
a szülők iránt,
másrészt a szűlők gondozása, Iárado.--_~~~

__

~~~~~_.

~__

,=, '~

egyáltalán. nem is tudnak
helyesen
nevelni. "Oh, mily veszedelmes dolog
apának és anyának lenni, ahol csak a
hús és a vér uralkodik." "Sok pogány
szépen
és becsületesen
felnevelte
gyermekét a· világ előtt, de mindez
hiábavaló volt a hitetlenség miatt".
Így tehát a hitnek igen nagy jelentősége vanLuthernevelési felfogásában.
Különösen két gondolatra mutat rá a
hittel kapcsolatban:
1. Csak a hitben
értik meg a szűlők,
hogy a gyermekeiket nem "játékra és szórakozásra" .
kapták,
hanem
azért, hogy ezzel
alkalmuk
legyen az Istennek
való
szelgálatra. 2. Csak a hitből származik
az igazi szeretet a gyermekek iránt,
amely több mint a véren alapuló
rokonszenv,
csak a hitből nyerik a
szűlők a helyes belátást arra vonatkozólag, hogy mi az igazi szűksége a
gyermekeknek.
Luth-er nagyon elítéli
azt a nevelést, amely a gyermekeknek
csak az u. n. jövőjéről tőpreug
s a
gyermeknek lelkével szemben vétkesen
közönyös
"A szűlők nemcsak azzal
tartoznak a gyermekeiknek, hogy őket
felneveljék, hanem, hogy neve jék őket
fegyelemre,
becsületre
és istenfélelemre." A hitben látjuk meg világosan,
hogy a nevelés lényegében
véve nem
más, mini szolgálat,
a segítségre
ruló gyermek
lelkének szolgálaia.

SZD,

A nevelés egyes mozzanatai, eszközei
magukban állnak, hatástalanok,
vagy
egymás hatását rontják le, ha nem
tartja őket össze, ha nem szabályozza
őket ez a
nevelési törvény:
a
nevelés szolgálat
azzal az emberi
léíö

Luther

Márton arcképe Lühnsdorf Károly
magyar festö festménye útán.

zása a gyermekekkel
szembev annál
őszintébb, szívböl jövöbb legyen." A
nevelés
alapja és helye tehát az
Istentől teremtett vérrokonság. Ebben
a vérrokonságban
megvan a szűlők
helyzetének
s megvan a gyermekek
helyzetének megfelelő feladat.
Csak az az igazi szűlő, aki Istennek
a szűlőkhőz szóló parancsát teljesíti.

lekkel szemben,
akit lsten teremteff
akit az üdvösségre
elhivott.

s

Ebből láthatjuk, hogy Luther a nevelés főfeladatává
a valláserkölcsi
nevelést teszi. Éppen' ezért a nővendéket be kell ugyan állítani az emberi társadalom rendjébe, - de ezen
túl az isten igéjében teljesedő erkölcsi világ számára
kell nevelni.
Luther idevágó gondolataiban az jut
Csak
azok
a szülők
részesülhetnek
kifejezésre, hogy az istenfélelem teszi
Is/ennek a negyedik
parancsolatjában
az embert szabad egyéniséggé.
"A
megigért tiszteletben, akik Isten parangyermeket
az igazi félelemre
kell
csolaia iránt való engedelmességgel
és I nevelni, hogy féljen attól, akitől félnie
az Istenbe vetett hittel nevelik gyermekell, de ne neveljük arra, hogy félénk
keiket. Azok a szűlők, akik nem hívők, legyen, ezért a gyermekek
mindíg

felfelé tekintsenek
az istenre s ne
az emberektől,
hanem istentől féljenek, nehogy ha csak a szülőknek
a
dorgálásától
félnek, végre féljenek az
emberektől az isteni dolgokban is, s
félénk lelkűek legyenek."
Az ilyen módon annyira nélkülözhetlennek
tartott
nevelés
minden
emberre fontos, minden
családnak
kőtelessége
a rábizott lelkekkel szemben. A nevelés mellett a művelődés,
a műveltség
szükséges
és hasznos
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I egyetemes

nemzeti és egyházi szempontból.
Ezért
Luther
keresztyeni
I kételességnek
tartja az iskolaügyet.
De lényeges kűlőnbség
van a szülöi
gyermeknevelés
és az iskoláztatás
közőtt. A szűlői gyermeknevelés folyik
a szülőknek abból a kötelezettségéből,
hogy a gyermekek lelkét, mondhatnám lelke űdvősségét
szolqálják, ellenben az iskolai tanítás és nevelés
szűkséges
a nemzet, a társadalom
egyetemes érdekei szempontjából.
Doerner

I1l1elll'.'III.
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Minden napom gyászban

után N.

III.a""eSlIsellllallllall".""a'lI'a

lilla"".

telnéh ...
Dallam:

Uram, rosszul

cselekedtem

Minden napom gyászban telnék
E bús földön idelenn,
Ha rád nem tekinthetnék
Én édes, ló Istenem.
Nehéz, fojto ködben járunk.
Te vagy a mi napsugárunk.

Mert 7 e vagy a tiszta lélek,
Nincs Terajtad földi lom.
Arany pompa nem kell néked,
Sem a földi hatalom.
Ahol a sziu feléd szárnyal,
Odafordulsz szent orcáddal.

Szent igédnek égi fényét
Földi rozsda lepte be.
De megtévedt lelkek mélyét:
Lelked sugározza be: ..
Amit gátnak eléd tettek,
Mondd meg nekik, nem Te tetted.

Ments· meg minket földi gondtól,
Földi bajtól Istenünk!
Fojto porból, stralomboj,
7ehozzád száll énekünk.
Buzgó sziouel Téged várunk.
Te vagy a mi pajzsunk, várunk.
Hamvas

'

..

Józse'.

5zárnadás.
"Kiki köteles számotadni arról, amivel az Úr szelgálatára sáfárkodott.
És ez a számadás lelkekbe vág. Mert az Úr az, aki bennünket számoltat.
Mégpedig
nem csupán
egyes cselekedeteinkért,
amelyeket
végeztünk
vagy mulasztottunk,
hanem inkább azért, hogy' tudtuk-e s akartuk-e az
evangéliumot
diadalmas erővé tenni a tulajdon életünkben
és egyházunk
építésében?
Mert tudnunk kell, hogy ha az Isten világokat kormányzó
bölcsesége
nehéz időket bocsát ránk, nem azért teszi, hogy a gyengeségünk, hanem hogy az erőnk legyen nyilvánvalóvá.
Az az erő, amely
hegyeket tud megmozgatui és lepecsételt sirokat képes megnyitni. Reánk az
evangelium híveire ezekben a nehéz időkben, mikor mindenki szenved és
sokan elesnek, az a gyönyörÜ apostoli hivatás vár, hogy az evangelium
világmeggyőző erejéről tegyünk bizonyságot
ennek a hitetlenség és vakhit
meredélyein tántorgó világnak. Azért legyen mai számadásunk
kedves gyümölcse a bűnbánattól
és magunkbaszállásból
kisarjadó
evangeliumi erő és
öntudat."
Részlet Raffay Sándor püspöki jelentéséböl,
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Koríntbus, ahol Pál apostol működött.
'Az ókori Görögországnak
egyik
legnagyobb és leggazdagabb·· városa
volt Korinthus, mely kereskedelemben magát Athént is" túlszárnyalta,
lakosságának jóléte, nagyvilági életmódja és pazarlása pedig kőzmondásos volt. Hatalmát és gazdagságá,t
polgárainak szorgalmán és élelmességén kívűl főleg"ked vező földrajzi helyzetének köszönhette.
A róla elnevezett tengeröböl partján épült Korinthus,
illetőleg" a régi város vagy 6 km-re
a parttól, s a szárazfölddel csak a
keskeny, alig 6 km széles földszoros,
az Isthmos kapcsolja össze. Korán
felismerték ezt a kedvező fekvést a
Földközi-tenger legrégibb hajósai, a
föníciaiak is, akik letelepedtek s élénk
kereskedelmet
fejlesztettek az akkor
még kis városban.
A kereskedelem
maradt mindvégig a főfoglalkozásuk a
város polgárainak, s míg Athén, Spárta,
Thebae és Görögország annyi más
városának életét örökös politikai kűzdelmek s egymással és a külső ellenséggel folytatott harcok bénították, a
korinthusiakat
jobban érdekelte
a
politikánál az üzlet, s inkább akartak
élni, mint meghalni a hazáért. Nem
is falálunk polgárai között Leonidasokat, Themistokleseket és Perikleseket,
viszont hajóik az akkor ismert egész
világot bejárták, polgáraik pedig az
űgyes kalmárkodásból
hatalmas vagyonra és gazdagságra tettek szert.
A város virágzásának tetőpontján a
Kr. e. VII. és VI. században állt.
tehát előbb, mint Athén és Spárta.
A hanyatlás szomorú sorsát Korinthus
sem tudta. elkerülni; előbb a makedónok foglalták el, majd két évszázaddal utóbb a rómaiak dúlfák fel a
várost s lakosait rabszolgáknak adták
el. Száz éven át egészen lakatlan
volt az egykor virágzó város, mígnem
Julius Caesar újra fölépítette s betelepítette, mire a hagyományaihoz hű
város rövid idő alatt ismét felvirágzott,
visszanyerte régi fényét és gazdagságét,
sőt székhelye lett a Görögország nagy részét magába foglaló
Achaia provinciának.

Ennek a nagyhírű,
pompás városnak ma már csak a romjai tárulnak
a szemlélő elé s azok is csak az
amerikaiak jóvoltából és bökezűségéből, akik 35 év óta folytatnak a régi
város terűletén
ásatásokat.
Nekik
köszönhető, hogy 'ma már pontosan
ismerjük az' ősi város egész alaprajzát, ők tárták fel a régi piacnak,
az agorának a romjait, Apollo szép
templomának
a maradványait
s a
boltozatos üzlethelyiségeknek
egész
sorát. Látszik, hogy a város gazdagságát és jólétét a kereskedelemnek
köszőnte : gondoskodott
arról, hogy
kereskedői tetszetős és szilárdan épült
boltokban, tágas és díszes csarnokokban árulják portékájukat.
Vízzel a
bővizű Pirene forrása látta él a város
lakosságát, amelyegyidőben
)00,000
főre is rúgott. Nagyon megbecsülték
a hegy lábánál fakadó, sziklák kőzül
előtörő, életadó
drága folyadékot;
boltozatos építménnyel vették körül
a forrás ágyát, az épület homlokzatát
'oszlopokkal ékesített s fülkékkel tagolt márványfal alkotta; a medenceben összegyűjtött vizet pedig csöveken
vezették a város távolabbi részeibe.
A díszes forrás-épületnek ma látható
maradványai is impozánsak.
A régi városnak egy része már a
hegy lejtőjén épült, a meredeken felszőkő hegy tetején pedig a város
akropolisa,
az Akro-Korinthosznak
nevezett vár állt. Ez mai formájában
a középkori s a török hódoltság korabeli építészet emléke" s a sok vihart
látott várfalakról pompás kilátás nyilik messze tájakra.
Az ókori Korinthus polgárai nemcsak a kereskedelem
terén voltak
kiválóak,
hanem a képzőművészet
minden ágában is jeles alkotásokkal
díszítették városukat s művészei voltak
az építésnek, szobrászatnak, festészetnek és bronzöntésnek egyaránt. Ők
gazdagították a korinthuszi oszloppal
a görög művészetet.
A nagy jólétnek
és gazdagságnak volt azonban árnyoldala is. A város polgárai elpuhultak,
erkölcs eik pedig a fényűző életmód
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s a tobzódás következtében
nagyon
megromlottak.
Korinthuszban Pál apostol búzgalmából a keresztyénség is hamar gyökeret vert. Amint az Ap. csel. XVIII.
1-18. olvassuk, Pál Athénből jövet
Korinthuszban telepedett meg s másfél
évi ott tartózkodása alatt keresztyén
gyülekezetet szeroezeit főként pogányokból, azonban a zsidók közül is
többen megkeresztelkedtek,
így házigazdája, Aquilla és felesége, Priscilla
s maga Crispus, a "zsinagógának feje"
is, egész házanépével
együtt. Hiába
panaszolták be a zsidók Pált a római

mennyire lelkéhez nőtt s mennyire
szívén viselte hitbeli erősödését
s erkölcsi tőkéletesbülését,
arra gyönyörü
két levelének halhatatlan sorai szolgáltatják a legjobb bizonyítékot. _
A régi Korinthus fénye, dicsősége
már csak a múlté. A rómaiak feldúlták, a középkorban a gótok, frankok
és szlávok ismételten felperzselték és
kifosztották a nagyhírű várost, a törökök pedig évszázadokig szolgaságban
tartották
lakóit, de mindez a sok
csapás sem tudta eltűntetni a várost
a föld színéről. Mikor azonban 1858-ban
megmozdult alatta a föld, nem maradt

A régi Korinthus

helytartónál,
Gallio proconsulnál,
ez
nem akart beavatkozni a zsidók vallási
ügyeibe s nem tiltotta meg Pál apostolnak a prédikálást.
A gyülekezet
egyre szaporodott hívőkben, kik legnagyobb részt szegény emberek voltak,
néhányan azonban, mint Crispus, Stephanas, Gaius és Erastus a vagyonos
osztályhoz tartozhattak.
Korinthusból
való távozása után két levelet is intéz
az apostol a korinthusi hívekhez j az
elsőt 58. körül írja Efézusból (L Kor.
XVL 8.), a másodikat körülbelül egy
évvel később Macedóniából.
Utóbb
ismételten meglátogatta az apostol ezt
a kedves gyülekezetét;
s hogy az

romjai.

I benne

kö kövön, mert a szőrnyű földrengés ereje mindent romba döntött.
Lakosai .ekkor elhagyták
apáik évezredes lakóhelyét s vagy 6 km-re
északkeletre
építették .íel ~Uj-Korinthust, ezt a régihez képest jelentéktelen kis várost. De ez sem kerülhette
el végzetét j 1928-ban egy újabb földrengés ezt a kis várost is romba döntötte .. Lakosai azonban
rnost sem
csüggedtek el, hanem ismét felépítetc
ték hajlékaikat.
a szegények vályogból
apró kunyhókat,
a gaZdagabbak
a
modern technika útmutatása
szerint
vasbetonból
könnyü, hajlékony vázú
emeletes házakat. Nagy buzgalommal
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folyt a azorgos munka, a lázas épít- amit három év munkájával nagy nehekezés a város kietlen terűletén. amikor zen felépíteUek. A szívós nép most
1931. elején újabb földrengés rázta előlről kezdi a munkát,
sannyi megmeg a szerencsétlen
várost, sekkor
próbáltatás után sem vesztette el városa
ismét rommá lett nagy része annak, és a maga jövőjébe vetett hitét.
Dr. Ruhmann

Jenő.

Ruotsalaínen Pál,
a finn ébredési mozgalom atyja.
-

Irta:' Stehlo Gábor. -

Sok olyan esemény történik a világon,' amelyet az ember nem tud megérteni. De különösen teljesen érthetetlen a természetes
ember számára
Isten munkája.
A mult század elején
is olyan események játszódtak
le Finnországban,
a mi testvérnépünknél,
amelyek előtt az emberi ész érthetetlenül állott, de a hívő lélek boldogan
látta, hogy az Úr munkálkodik
a
bűnős emberek között. Egyik lélek a
másik után ébredt tudatára
annak,
hogy az egész élete Isten ellenes élet.
A lelkiísméret vádlóként lépett fel az
eddigi élettel szemben és a bűnnek
mardosása Krisztus keresztjéhez kényszerítette
az embereket.
Igy indult
meg Isten hosszú előkészítő munkáia
után a finn népnek lelki ébredése, mely
maga, után vonta a hazafias és kul-'
turális ébredést.
Ennek az ébredés nek a vezetője
volt Ruotsalainen
Pál egyszerű sze-'
gény paraszt gazda. Ruotsalainen egyáltalán nem volt szent - ember, amint
azt sokan hinni és áliítani szeretnék.
Egyszerű ember, aki tele volt jó tulaidonságokkal, de bizony meg voltak a
rossz tulajdonságai is. Ez a, szó legszorosabb értelemben
vett ember, 1:\
testi, és lelki megpróbáltatások
kemény iskolájában csodálatos eszközzé
vált' annak a kezében,
aki testvérnépünk ébredését
munkálta és munkálja még most is. Ruotsalainen
Pál
1777. jún. 19-dikén szűletett EszakSavo-nak
Onkivesi nevű falujában.
Apja szegény földműves ember volt,
aki nehéz munkával kereste meg- a
mindennapi kenyerét. Pálnak a nyomorúságai, melyek egész életéri keresztül kísérték, már itt kezdődtek. Ifjú-

korában úgy látta, mintha a menny Ország mindig zárva
lenne számára,
ezért is siránkozott igen sokszor, hogy
a pokolba fogja befejezni életét. Ez,
az élénk bűntudat
és bűnmardosas végig kísérték egész életén. Békeséget keres, bizonyságot,
hogy Isten
nem fogja megbüntetni,
ahogy megérdemelné.
Szorgalmasan
olvassa a
bibliát, mindenkitől tanácsot kér, eljár
olyan emberekhez, akiktől vigaszt várhat. Végül is bűnmardosása
annyira
erőt vett rajta, hogy képes volt gjalog
elindulni egy 300 krn-re lakó kovács
emberhez,
akíről azt hallotta, hogy
lelki kérdésekben
tanácsot tud adni.
Hosszabb beszélgetés után, amikor'
Pál kitárta lelkét minden kínzó kérdésével a kovács előtt, az csak egy
tanácsot adott: "Krisztusnak ismerete
hiányzik néked." A megváltó keresztie ad a bűnős embernek békességet.
Krisztus ismerete élet, melyre a bűnmardosásban
levő embernek
olyan
nagy szüksége
van. Ez a tanács fölnyitotta Pál szemét az evangelium
meglátására.
Kiméletlenűl
hirdette,
hogy az embernek az üdvösségre jutása
kizárólag
Istennek a munkáia. Az embernek saját erejéből lehet kegyeskedő
és élhet kűlsőleg erkölcsös életet, de
csak a világ szemében válik jó emberré. Nem használ az sem, ha ternplomba jár, úrvacsorával él, imádkozik,
énekel, csak azért, hogy kegyesnek
lássék és tessék Istennek. Csak névleges keresztény .!llarad. Míndent Istentől nyerünk, Ové az ige, O adja
azt minékünk ugy, hogy megérthetjük.
Nem nyerhetünk
az igéből semmit,
ha az Úr maga nem adja azt nékünk.
Ha pedig az Úr nem ad világosságot,
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nem lehet azt kierőszakolni,
csak
kérni, vágyakozni lehet utána, amint
ezt Pál olyan előszeretettel
kiemelte.
Pál nem "kezdett el hinni", a hit sokkal mélyebben van nála. A hit az
Urhoz való viszony, melyben nem hitét
szemlélgeti az ember, hanem Krisztust.
Pál az embertől minden jót megtagad.
csak rossz van az emberben, .egyedűl
Krisztus nyerhet dicsőséget. A
naponkénti megíérés,
bűnbánat
örök érvényü bibliai tana, mely
Luthernek a fögondolata
a gyakerlati keresztyénségben,
volt
Ruotsalainen keresztyénségének
alapja.
,
Nagy körvonalakban
ez volt
Pál hirdetése, amit sohasem nagy
embertömegeknek.
hanem csak
szegény tanácsra
szoruló
megfáradt bűnösöknek hirdetett, egyszerű családi áhitafokon.
Már az
elején, amikor az ébredés nagyobb arányokat öltőtt, üldözték
Ruotsalainent hite miaU. Az embereknek
nem tetszett,
ha, azt
mondják
nékik, hogy bünösök,
inkább szeretnének igazak lenni.
Előbbi barátai szembe fordultak
vele. A papok és hatóságok' a
világ szerint gondolkodva mint
felforgatót űldőzték.
De' Isten
igéjét mégsem tudták megkötni.
Az ébredés rohamosan
terjedt
és ennek anagy
egyházi mozgalomnak
megválasztatlan,
de
általánosan elismert lelki vezére
Ruotsalainen Pál volt. At. egyháztól semmiképen
sem akart
elszakadni,
mert Pál számára
világos volt, hogy egyedül a szent
egyházi közősségen
belül van
csak Krisztus.
Istennek a keze súlyosan nehezedett Pál életére. Szegény ember
volt teljes életében. A sovány föld, az
éghajlat hidegsége sok vetésnek a gyümőlcsét semmisítette meg. Maga mondogatta sokszor, hogy Isten :végigjáratta, vele a "nyirfakéreg-kenyér
iskoláját". Bizony voltak olyan napok,
mikor az éhező család asztalára nem
került egyéb,
mint fakéreg-lisztből
készült keserű kenyér.
Megrendítő
csapás volt számára fiának a meg-

gyilkolás a is. Ellenségei úgy akartak
bosszút állni rajta, hogy egyetlen fiát,
akiben nagy öröme tellett, meggyilkolták. Mindezek a külső csapások,
melyekhez még belső lelki küzdelem
is járult, nem vették el Pálnak bizodalmát az Úrban. Ugyanolyan kitartással vezetgetté a hozzá jövő embereket, mint azelőtt. Sőt amikor az

Ruotsalainen

Pál,

ébredés egész észak Finnországot elborította. nagy távolságokra,
fáradtságot nem ismerve utazott, hol gyalög,
hol meg a barátok jóvoltából kocsin,
csak azért, hogy egy-egy helyen az
igét hirdesse. Az ébredés eleinte csak .
a földműves osztály között terjedt,
de egy pár év múlva mindíg több és
több tanult ember csatlakozott a mozgalomhoz. Papok,
tanítók, tanárok,
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vezető hivatalnokok éppen olyan egyszerű ernberekké jváltak Isten előtt,
mint az egyszerű földműves, akinek
alig van meg:a betevő falatja. Igy
jutott el Pál még a fővárosba is, ahol
az egyetemi ifjak és tanárok előtt
hirdette az igét.
Ruotsaleinen egész élete kűzdelern
volt, a hitnek harcát harcolta, a bűn
és Isten kegyelme közt élő ember
tusakodását. Ebben a harcban vált Isten
kezében cserépedénnyé,
melybe Isten
az O kegyelmét töltégette
és eszközzé, mely által más emberek számára nyujtott békességet.
1852. jan.

nyertétek
el az igazi örömÖt és békességet az
Urtól, a magatok kezével és lábával igyekeztetek azt megszerezni. Igy azután megnövekedett bennetek a testi ember, a bűntudat megerőtlenedett s elfelejtkeztetek róla, hogy minden nap a kegyelem széke elé',kell:járulnotok.
Most újra kell kezdenek: a bűnős ember teljes meztelenségében
vessétek:magatokat Krisztus elé, azzal a vággyal tele, hogy kegyelmében tekintsen újra reátok.

*

A bűnösnek nem szabad türelmetlenkednie,
semmiben sem dönthet az szándéka, akarata,
hanem várnia kell, - hittel kell várnia. Az
élet útja a baj, a kereszthordozás útja, akárcsak a mi ösvényünk ezen a mocsáron keresztül a nádtorzsák között.
ő

*

Finn ev, isteni tisztelet szabad ég alatt.

27-dikén jutott el Pál. Isten trónusanál ahhoz az örök békessé'ghez, mely
után egész életében
oly kirartóan
vágyódott.
Ruotsalainen Pál költöi életrajzát
megírta Oravala Agoston. Magyarra
fordította báró Podmaniczky Pál. Ebből
a könyvből vesszük a kővetkezö idézeteket, amelyek jellemzők Ruotsalainen
tanítására:

A veszedelem ott leselkedik a lélekre, ahol
a bűnös
ember a legkevésbbé gondolná:
a
kegyelem magasságaiban épen'· úgy, mint a
kételkedések
mélységeiben
és a kísértések
sötétségében.
Ezeket a veszedelmeket
elkerülhetjük azonban, ha nap-nap mellett kitartunk a vigyázásban. Járjatok azon az 'úton,
amelyen az Úr vezet benneteket s ha ez az
út egyszeriben csak elzárul, magas, áthatolhatlan fal elé kerültök, maradjatok csak veszteg
ott a fal tövében vágyakozó és várakozó
Először
rajta felejtettétek szemeteket a saját
kegyességeteken,
elfogott a gondatlanság és lélekkel, míg az Úr újra szabaddá teszi az
elhagytátok [magatokat.
Azután, mivel nem utat és tovább Vezet benneteket.
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,Gazdasági tanácsadó .
..Almamoly ellen mikor permetezzünk?
A hazai almatermésnek
legveszedelmesebb
ellensége az almamoly. A férges almában az
almamoly hernyói
vannak, s különösen
melegebb vidékeken nem egy, - hanem három-négy hernyó nemzedék fejlődik ki tavasztól őszig, - s így'képes az egész almatermést
megsemmisíteni.
A férges alma lehull éretlenül. - s ha beérik, - nem tartós. Ezért az
almamoly ellen való védekezés egyike a legfontosabb feladatunknak
gyümölcsöseinkben
A téli permetezés
után fontos a tavaszi permetezés. Az almamoly az almafa virágzása idején rajzik s hernyója 10-12 nap múlva kel ki
a petéből. A k is her nyók felmásznak a gyümölcs kelyhébe
s pár napi ott tartózkodás
után beíúrják
magukat a magházba.
A kehely
az elvirágzás
után körülbelül két hét műlva' becsukódik. Ha tehát a helyhek bezáródása után
permetezünk,
akkor a hernyók
legnagyobb
része életben marad, mert már a magházban
van. Tehát az első permetezest
akkor kell
végezni, amikor a kehely még nyiott : közvetlen a virágszirmok lehullása után, - a másodikat pedig két héttel az első permetezés
megtörténte
után, mert ekkor furakodnak
be
a hernyók a gyümölcsbe.
Az őszi és téli almát június közepén harmadszor
is permetezzük. Permetezőszer
bármilyen
arzénvegyület :
arzola, nosparsen, tutokíl, Urania zöld stb.
A gyümölcsfákmeszezése.
Minden gyümölcsfa meszet kiván a talajtól,
de különösen
a csonthéiasok:
dió, szilva,
ringló, ,mandula,
barack stb. Ha rendszeres
gyümölcstermelést
akarunk űzni, okvetlenül meg
kell vizsgélni a gyümölcsösünk
talaját mésztartalmára vonatkozólag. Házilag ezt a követhezőképpen csináljuk: Veszünk a talajból egy
fél ro rrékra valót, porcellántányérba
tesszük s
lehe'_óleg desztíllált vizzei péppé gyurjuk. Allandó keverés közben 100jo-os
sósavat vagy
ugyanilyen
erösségü ecetsavat
csöpögtetünk
hozzá.
'
Ha a le csepegtetett föld erősen pezseg, akkor
elegendő mésztartalom
van benne, ha alig
hallhatóan pezseg, úgy az évi mészveszteség
pótolandó,
ha egyáltalán
nem pezseg, akkor
meszezni kell a talajt. A kisérletet
a terület
minél több részéről kell ismételnünk,
mert a
mésztartalom a talaj területén különböző lehet.
Mennyi meszet vegyünk? Teljesen mésztelen

középkötött
talajra holdanként
20-30
mázsa
égetett mész. Minél lazább s minél több meszet tartalmaz a talaj, annál kevesebb meszet
kell alkalmazni. Homokon csak szénsavas meszet ajánlatos adagolní, égetett meszet nem.
Mikor lehet meszezni ? Az év bármely szakában, még télen is a hóra rászórva.
Hogyan meszezzünk?
A meszet lisztszerűen
kell elszórni. Alászántani
vagy beásni a meszet nem szabad, hanem csak beboronálni
vagy begereblyézni. Ha a földben nincs mész,
a gyümölcsfa
sok levelet, hosszú hajtásokat
hoz, de terméketlen
marad.
Nynlrágás ellen papirvédö.
A fiatalabb gyümölcsösökben
a nyulrágás
'néha igen nagy károkat
okoz: Ha a tél nem
túlságosan
zord, különösen ha nem sok a hó,
akkor nem kell félni a nyulaktóI. Az időjárást
azonban pontosan
előre tudni nem lehet, s
azért leghelyesebb
ősz folyamán a gyümölcsfákat a nyulrágás
ellen bekötőzni.
A bekötözést legtöbbször
szalmával,' náddal végzik, A
legolcsóbb s leggyorsabb elintézése a fák bekötözésének
a papirvédö
felrakása. Használt
ujságpapirost
akár szívarszerüen,
akár mancsettaszerűen
sodorva
rátesszük a törzsre s
hánccsal megkötözzük. Ha szívarszerüen
sodorjuk, elég a közepén összekötözní, ha azonban manzsettaszerűen,
akkor három helyen.
Ez a módja a nyulrágás
ellen való védelemnek
a legolcsóbb,
leggyorsabban
elvégezhető, nagyon tartós és hatásos.
A rózsa lisztharmat betegsége.
A lisztharmat úgy a szaba'd ég alatti, mint
az üvegházi, rózsafákat egyformán megtámadja.
Vannak egyes fajok, amelyek különösen hajlamosak rá, ilyen a közkedvelt
"Ciimson
Rambler".
A 'lisztharmat
betegséget
gomba
idézi elő, s'ez a gomba [Sphaerotheca pannosa]
a rózsák leve it, fiatal hajtásait, sőt a virágiát
is megtámadja. A gomba először a levélszinen
jelentkezik kerek fehér foltok alakjában, azután
a levélfonákon
is. A kisebb foltok az egész
levélre kiterjedő fehér bevonattá
fejlődnek s
olyanok a levelek, mintha liszttel volnának
behintve. A lisztszerű réteg a gomba spóráiból
áll. A gomba fonalteste
áttelel s az áttelelt
fonalrészecskék
újra megfertőzik a fát. Védekező szer a lisztharmat ellen a kén, amelyet
lehet porrátört alakban szárazon kénporozni,
vagy még jobb a kéntartalmú,
folyékony per-
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metlé .. Ily'e.nek: Elosal, sulfarol. Ismételt permetezes véget vet a betegségnek. Ha a permete~.ést e~mulasztottuk
s a betegség nagyon
erosen lep fel, leghelyesebb
a fákat jó erősen
visszametszeni.

A lóletű irtása.
A.\ótetü egyik legkellemetlenebb
s már külső.
megjelenése következtében
is leggyűlöletesebb
ell~nsége a ~ony~akertnek.
melegágy.nak egyarant. A kart foleg az által okozza. hogy
h?sszú jára~a~ban az útjába. kerülő gyökérreszeket lerágja, s a palanták
sorban elpusztul.nak. Irtása sok türelmet
kiván, _ s
nem eleg egyféle módszerrel
kisérletet tenni.r=többféle módon kell megtámadni. A sikeresebb
módok a következők:
1. A lótelű fészkének
fel.~utatása ..~ járatokat nyomon követjük j ahol
a [árat merölegesen
lefelé megy. ott van' a lótetű fészke. Kiássuk, stavasszal
rendesen ott
tal~lju~. a .sok ler~k?tt p~tét, _ esetleg magát
~ loletut IS. 2. Jüníus hónapban,
a párosodás
Idején a lótetük éjjel kóborolnak.
A kerti utakon s különösen a lótetüktől ellepett táblák
közé virágcserepeket.
beföttes üvegeket ásunk
be egészen a peremig, s az üvegbe kevés vizet
öntünk. Reggel végi~nézzük a csapdákat s a
benne levő lótetüket elpusztítjuk. 3. Petroleumot öntünk a földbe j több 40-45 cm mély
lyukat készítünk a fertőzött területen s egy-egy
lyukba 7-8 gramm petroleumot
öntünk. A
petroleum nem öli ugyan meg a lótetűt,
de a
szagától ...elmenekül
s így a palántákat
megn:en.the~lu~. ~. 1; lótetük összecsalogatására
totragyaboi kis tragyadombokat
készítünk Ezeket a lótetük nagyon szeretik. Száraz időben
a trá~yadombokat
kis~é megöntözzük.
Ezeket
a .tra.gyadombokat
minden reggel szét kell
szorrn s a bennük talált lótelüt elpusztítani.

A szőllő téli eltartása.
Ujabban a csernegeszőllö
termelé
..
se orv endetes lendületet vett, Mivel a borüzlet nagyon
gyenge azért sok szöllösgazda
bo
"Il" h
Iyett ~semegeszőllöt
termel és sorkkol o. beb
üzletet csinál
mint a borral
Jo' a' a JO
,
.
ron azonban csak akkor tudja a termelő a szöllöt
eladni, ha 1. a szöllö k itűnő minőségű é 2 kk
tudja áruba bocsátani
amikor 1J piacor a itka
vagy újdonság. Külön5sen keresett a cs~:~ e~
szöllö a téli és tavaszi hónapokban, fökép;en
karácsony, újév és husvét táján,
A nag obb
csemegeszőllö
termelő államokban
külö:ösen
Franciaország
egyes vidékein
a vIakosság
a
szöllö- téli eltartásában
egészen különös
eljárásokat vezetett be. A helyes eltartás titkát
az egyes termeszlők sokáig féltékenyen
őrizték j mai nap 'azonban már ismeretesek.
Két
csoportra
oszthatjuk
az eltartási
módokat:
1. a régi száraz s 2. az újabb nedves eltartási eljárást.
1. A száraz eltartási
eljárásnál
a szöllöt
minden mesterséges segédeszköz
igénybe vétele nélkül tartjuk el. Az eltartáara
szánt
fürtöket gondosan szedjük, hogy zúzodásl 'ne
szenvedjenek.
Föleg a' lazább, vállas vagy
hengeralakú
fürtöket
választ juk. A fürtöket
gondosan
átvizsgáliuk s a hibás. a nagyon
sűrűn .álló. apróbb éretlen bogyókat kis olló
segitségével eltávolítjuk.
A kezelésnél
ügyel-
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jünk arra, hogya. bogyók hamvát le ne töröl[űk, mert ennek nagy jelentősége van a szöllö
eltartásánál. Az átvlzsgált fürtöket galvanizált
drótból S alakú kampóra fordított helyzetben
felfüggesztjük
és a kampót kifeszített vastagabb drótra vagy rúdra felakaszt juk. Az eltartó helyiség hőmérséklete
legjobb ha 4-5
Co fok körül van, nem tulságosan világos. Az
eltartó helyiséget gyakrabban
kénezzük.
A száraz eltartási módhoz tartozik
az az
eljárás is. midőn a felfüggesztett
fürtöket cukorfüsttel megíűstöljűk,
s füstölés után fűrészporral telt ládákba rakjuk. A füstölés olyan
formán történik. hogy vaslapátra izzó faszenet
teszünk s erre ráhintjűk a törött (kristály vagy
por) cukrot. Az égő cukor nagy füstöt áraszt,
a lapátot a függő fürtök alá tartjuk, ha látjuk,
hogy a füst ereje alább hagy. újabb izzó faszenet, illetőleg cukrot teszünk rá,
2. A szöllö nedves eltartási módja Franciaország Thomery nevű csemegeszölő termesztö
községből ered,ezért
ezt az eljárási módot
thomery-i módszernek nevezik. Ez az eljárási
mód már körülményesebb,
mint a fentebb leírt száraz eljárás, de ilyen módon a szöllö teljes üdeségeben
egészen a késő tavaszi hónapokig eltart. Ehhez szükséges
már egy szőllös
kamara.
amely kétharmad
részben a földbe
van süllyesztve. Az ilyen helyiség biztosítja a
szőllőeitarlásánaklegfontosabbkellékét,
akülső
légkörföl
független. egyenlő hőmérsékletet.
Ez
a hőmérséklet,
mint már említettük. legjobb
ha 4-5 C O körül jár. Kisbirtokosaink
ilyen
eltart? h;lyiséget legsikeresebb esetben szövetkezeh alapon alkothatnának.
Eze~ben a szöllös kamarákban
oszlopokra
vagy allványokra fárámák
vannak felszerelve;
a rámákra Iémgyürük
segítségével hengeralakú
palack ok vannak
felszerelve.
A palackokba
friss vizet teszünk. a pálack aljába egy darab
faszenet é g
. t . k
hasé thI
.. k
.
s e y. ~slpe nyi ony aso
e yezun
a VIZ konzervalasara.
Ez a viz marad a palack~~b~n az egész eljárási idő alatt. csak a
szűkséges
utántöltésról
gondoskodunk.
A Iűrtő kt"
I
"tt'·
kl'
~ e ve~y~geve egyu
v~gJ~
e s a venyige?ek veget a palackba
állítjuk. a szélesebb
szájú
üvegbe több fürtöt is elhelyezhetűnk.
~ ~egtöltött szől1?,s kamrát kénezzük. Vaslapra
lZ,ZOpa!a.zsa! te~~unk •. s erre ~énport. A kénezest megls~etel.lu~
mmdan~Ylszor.
valahányszor a paramer?
nagy pa:atartalm.~t
mutat,
vagy egyes bogyők
rothadni kezdenenek.
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című lapot. Kiadja a földművelés-'
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Az állatvédő.

Vihar után.
Még ólmos, szűrke jelhónyájak
Uszkálnak .- párás jöldszag árad,
S már kukucskál a nap ...
Orkánharag
N~m. dql tovább ... A harcnak vége ...
Ki-kicsillan a mennybolt kékje .. ,
Bíborban áll a bércorom
Aranykönny ring az ágb~gon,
S az erdók jellélekzenek ...
Egy jámbor pór imát rebeg. Habjodrot ver az álmatag tó Az égr61 - sugárzó iuen Mosolygó Istenarc izen.
S szép, tarka szivárványpillangó
Bont szárnyat - szeliden ...

A vámosi ember lóháton vitt buzát
a veszprémi
malom ba. Egyszer mit
gondol s mit nem, vállára veti a zsák
buzát s úgy nyargal tovább.
Kérdi
a szembejövő atyafi:
- Hát kelmed megbolondult, hogy
a lóháton is maga viszi a buzát?
Hát megsajnáltam a szegény lovamat, hiszen elég, ha magamat viszen,
- felelt a kérdezett.
A jó fiú.

Tréfák *)

Egy palócot fel vernek egykor éjszaka, hogy az anyja meghalt. Másik
oldalára fordulván így szól :
OhI stenem! Mely igen szomorú
leszek én reg~eI, ha felébredek.

Bimbó.

Nehéz talány.

Elhitették a pusztai atyafival; hogy
a Bimbó borjúból.
"akit" egy városi
embernek adott el, nemsokára ügyvéd lesz. Egyszer aztán valami ügyes-\
bajos dolga akadt, elindult hát a városba ügyvédet keresni. Egy ház kapuján kis táblára ez volt írva: Tulok
Pongrác ügyvéd. Alig hitt a szemének.
_ Annnye ! 'Hát mégis csak kinevelődött a Bimbó, no má biz csak
enné maradok
morfondirozott
magában.
'
Benyit az irodába,
alig győzi a
Bimbót bámulni.
No hát kend mit bámul? _
kérdi a "BimQó".
'
Az atyafi megszólal :
_ Bimbó, nem ismersz?
_ Megbolondult kend?
szólal
meg megint a "Bimbó".
. _ Bocikám ne, ne
morog a
megrőkőnyődőtt
gányó, s azon veszi
magát észre, hogy' az ajtón kívűl
került.
~agahoz térve a bámulattói,
csak ennyit mondott.
Einver űt
k
-:- Jnyte.' u ne meg a mén ü! Hát
m~g etedl IS meg van az öklelős termesze e .

.Hal1ot~a . a . csiki sz~kely, hogy a
harom,szekl n~? l11e.~nylre.fel~ilágosodott,. ele~ eszu. Atiött Csíkból próbát
ten.~I: Harom retket dugott a tarisznY~J~ba, s ahogy elérte az első háromszéki fal,ut, szóba állt az első székellyel.
.- ,Jonapot,
atyámfia - szólt -,
ml?~eg hallottam, hogy maguk háromszékiek nagy ésszel bírnak. Hát, elg~üttem próbát tenni. Találja ki kend,
hany re tek van a tarisznyámban.
Ha
eltalálja,
mind a hármat
kendnek
adom.,
.
A háromszéki ember mosolygott, végig dörzsölte az orrát s nagy gondolkozva azt felelte:
'
. Hány retek? Három.
A csiki székely nagyot bámult a
~eleletre s visszamenve
Csikbe így
Jellemezte a háromszékieket :
-::- No hát én mondorn, -hogy nagy
eszuk van.
A ködmön.
Gyónni ment a cigány. Vétkei közt
azt is bemondta a g o' t té tvá
k
y n a o a yana ,
hogy egyszer az' anyja ködmenét
földhöz vágta. Megjegyezte ugyan a
gyon
, t a téo, h 05Y
ri
• ez nem
'k' , mm d vete
amellett a cigány külön feloldozást
kért. Megnyervén végre, a gyöngéd'
lelkiismeretességnek
azon okát adta
miszerint azon alkalommal s vélet~
lenül "a ködmönben
az anyja is
benne volt".

Vályi Nagy Géza.

~~~~~~~
I

-

*) Ezek a közölt tréfák olyan magyar anekdoták, amelyek XIV. századbeli tőrök Naszreddin
tréfáira emlékeztetnek.
Naszreddin török hodsa
meséi az egész világirodalomban
kedveltek. (L.
Dr. György L.: Magyar anekdotáink Naszreddin
kapcsolatai. Erdélyi Múzeum. XXXVIII. kötet.
1933.)-3. sz.)
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A varázslat.
Három csintalan diák az országúton kószáltában
egy parasztot
lát
szamara kordéja mellett aludni. Az
egyik rögtön készen volt egy diákgazsággal, s míg a gazda aludt, a
szamarat kifogván, a szerszámot magára szedé. A másik kettő a szamárral odább állt, ő pedig nagy szomorúan várta "gazdájának" fölébredését.
Hát téged melyik ördög hozott
ide? - riadt föl a gazda.
- Dehogy az ördög, kedves gazdám, hanem az apán, ki bűbájos ember lévén s megharagudván
rám,
szamárrá
változtatott;
s minthogy
most kitelt az időm, várom, kedves
gazdám, hogy mit tesz velem.
- Mit tegyek hát? vigasztalá
.1
h
M
a szamaras enj sten írével haza,
hanem azt megmondom, hogy az apáddal megféri,
mert megint szamárrá
változtat.
Ezzel elment a diák. Másnap a
másik kettő a vásáron
árulgatta
a
szamarat.
A paraszt is szamár után
'
.
in d u 1ván, meg 1átja a magáét.
- Hát megint összevesztél az apáddal? - íéli mondja a 1jámbor
k
"bb"
- N e eu, nem vesz e meg to szor.
C '1
" bű t t'
e szeru un e es.
- Komám asszony miért veri azt
,
leé k'?'
a szegenyeany
at .
---.:A bögre eltörése végett, - mond
az anya
·
. lá
. k
'
.
- D e arnint atom, omam asszony,
még a bögre nincs eltörve.
_ Ja! Ha el volna .törve, akkor
már a verés nem használna semmit.

- Hadd melegedjík, - okoskodék
álmában a cigány.
Csakhogy mire főlmelegedett a kávé,
a cigány fölébredt. Ekkor kezdett még
csak káromkodni, hogy milyen bolond
volt ö, hogy mindjárt meg nem itta
azt. a hideget. .
IIn.nn~lIn.IIII •• lln.IIII.IIII.lll1nll.III1."n.lIn.UI~.lIn.

Mink a helyünkön
maradunk!
Irta : Miklós vitéz.
A tél zúg át a nagy világ felett
és megrázza a korhadt háztetőket ;
talán már sohasem lesz kiketet.
azt sivítja az ej, a hófúvás,
amelyben lopva pislákol a mécs
és lassan-lassan hamvad a parázs ...
De a mi helyünk ott a uártán,
hol a hóvihar mindég szembe vág,
és ostromolnak éhes ordasok;
s mig recseg-ropog a világ,
mink a helyünkön maradunk,
mert, aki megfut: gyáva mind!
Hát fusson, aki nem állja a harcot,
fusson, hová egy jobb tüz fénye int,
vagy hol hasznos az ordasokkal
együtt üvöltve, rajtunk venni sarcot
s parázsló szemmel reánk lesni! ...

=.

D

. k
l'
k'
e mtn
nem Jogun
osszeesni .

s mink a helyünkön maradunk, .
ha éhség, fagy, ha farkas-támadások,
tőr a sötétben, tajtékzó marások
és hóvihar és vulkán kitörése:
mink nem megyunk egy lépést hátra, mégse,
mert a mi helyünk itt a uártán !
Egyszer talán csak ránk virrad
s talán még nem tünt el a földről
Vereeke Dévény és Arad?!

'

Addig hát testvér, vesd hozzám a vállad;
tudom, a szíved fáján zakatol, de talán vár még ránk egy szebb jövő
s jön a segítség valahol ...
Késő bánat.
Vagy hogyha nem: hát az se baj!
Aludt a cigány s álmodott arról a Ne felejtsd el, hogy -magyarok vagyunk;
jó kávéról, aminek ő kelme csak alját acél a sziu és szent az őrség,
elvérezni magyar dicsőség, .. .
itta, azt is nagy ritkán. Almában így Mink a nelyünkön maradunk!

szólítá meg a pincér:
- Na cigány'! Van ám kávé, iszol-e?
~ Hogyne innám, csak kapjak,
- Hideg kell vagy meleg? - volt
az újabb kérdés.
- De ha akar lenni, hát csak legyen
meleg, vélé a cigány.
- Akkor várnod kell, - mondja
a pincér, - mert a hideg készen van
s most kell még fölmelegíteni.

""81111.11I'811"a"".1I1I8111'811".11I'811"811"811".,III.II".

Megkönnyebűlésemet
egy
könyv
olvasás ának köszönöm
s ennek
a
könyvnek neve röviden a könyv, a
biblia. Joggal nevezzük szent írásnak
is. Aki istenét elvesztette,
az ebben
a könyvben
megtalálhatja és aki őt
sohasem ismerte, azt itt az isteni ige
lehellete fogadja.
Heine.
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.Perlaky Dávid és .Haubner Máté.
. A fogságra hurcolt püspök és. a jó barátja.
-

Irta: D. Payr Sándor. -

Dr. Ajkay István egyházfelügyelő a Zsigmond kővágóőrsi
lelkész példája
nemeskéri levéltárböla Harangszóban
is mutatja. Kis János, Edvi Illés Pál,
közölte Perlaky Dávid.esperesnek
egy Székács József, Kalchbrenner
Károly
1849-ben kelt igen érdekes levelét,; ev. lelkészek, mind akadémiai tagok
mely szép fényt 'vet e két vezető voltak. Perlaky volt 1844. a .Névtár
emberünk viszonyára
s a szájhagyo- egyik szerkesztője,
melyhez Erdekes
mánynak eddigi. ingadozásait
biztos, Toldaléket írt a dunántúli püspökökalapra állítja. '
ről és felűgyelökröl.
Ö adta ki az
Perlaky Dávid be zi lelkész és győr- 1529-1852. élt Perlakyak predikácóit
moso ni esperes ennek a négyszázados
is. (Pest 1852.)
hírneves ároni háznak volt kiváló tagja.
Haubner Máté PerlakynáJ nyolc évVárpalotán 1786. született. Apja Per- vel volt fiatalabb. .Nagy ősökkel nem
laky Gábor, a templomépítő vándor- dicsekedhetett. Győri származású atyja
pap volt. Anyja Leveldi Kozma Teréz. becsületes szűcsmester volt VeszprémNeje Edvi Illés Teréz. Perlakyt Sár- ben. Itt született 1794. Veszprémben;
szentlőrincről hozták Bezire s itt volt Győrött és Sopronban tanult. Egy évig
lelkész 1811-től haláláig. Esperesnek
volt Jenában az egyetemen. Pozsony1835. választották.
Bűszkén tekintett han és Sopronban nevelősködött.
Kis
vissza nagy őseire, akik közt már két János püspök 1821. avatta fel Szalopüspök is volt: Perlaky József Nemes- nakra lelkésznek. Itt vette nőül Seykéren (1746-49)
és Perlaky Gábor bold Pál soproni tanár leányát, Lujzát.
(1771 - 1786) Nemesdömölkön.
Ez A felsőlövői Wimmer Agostonnal ök
utóbbi nagyatya volt, aki nagy erélyé- voltak annak a vidéknek legkiválóbb
vel, eredeti törzsökös s egy kissé már papjai.· .Ió híre Győrig is elhatott
A
szinte érdes magyarságával
tűnt ki. győri küldöttek,
mikor Haubnert SzaEsperesünk, az unoka, ezt választotta lonakon felkeresték,
örömmel látták,
mintaképének.
hogy anémet papnak kikiáltott jelöltOly szerencsések
vagyunk, hogy jük magyar ujságot olvas és folyékony
enr ek a Perlaky Gábor püspöknek a szép magyar beszéddel fogadja őket.
XVIII. századból való s legutóbb ies-11829 óta működött Haubner Győrött
taurált arcképét
is -Bcrsos Károly nagy áldással. Sztankovics János r.
debreceni kir. főigazgatónak s nejének, kath. püspök is barátságával tűntette
Perlaky Elia úrnő ·öméltóságának szí- ki. Ennek asztalánál ismerkedett meg
vességéből bemutathatjuk.
Talán ez a a szabadelvű franciskánus szónokkal,
legrégibb ev. püspöki arcképünk.
Albach Szaniszlóval, Széchenyi bizalKis János költő-püspöknek
1846. masával. Az egyházkerület
is korán
bekövetkezett
halála után' minden főjegyzőnek választotta Haubnert és
feltétel megvolt arra, hogy Perlaky Kis János halála után : ő volt a legDávid esperes is komoly jelöltnek komolyabb püspökjelölt.
tekintse magát 'a püspökségre.
NépPerlaky esperes hívei főként a maszerü ember,keresett
halotti szónok, gyar gyülekezetekből
kerültek ki s
az egyház és a vármegye alkalmi ezek .azzal korteskedtek,
hogy Haubkőltője,
kerületi
aljegyző, ,Kossu·th ner német pap. Perlaky ezt nem heLajos rokona.
Az akkori lelkészek Iyeselte, mert tudta, hogy Haubner
ambiciója szerint kőnyvet is adott ki: is szive szerint lelkes, bátor magyar
"Történeti Adatok Kőltészeti Tolda- hazafi. Mellettük azoriban egy harlékkal" [Pest 1837). Egy ilyen kiad- madik kíváló tudós férfiut is jelöltek
vány akkor könnyen lehetett lépcső a püspökségre,
Wohlmuth Lipót roaz akadémiai tagságra, amint Horváth hon ei lelkész személyében.
1846-ban
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még a jelölés is szavazással
történt
a három jelölt mellé Matkovich
(István kerületi felügyelő, akkori jogiival élve, Szedenics György várpalotai
esperest jelölte negyediknek, Az első
szavazáskor
Haubner 54, Wohlmuth
47. Perlaky 32,. Szedenics 12 szavazatot nyert. A második- szavazás már
csak Haubner
és Wohlmuth között
.folyt le s Haubner győzelmével végződött.
.
Perlaky bár idősebb volt és püspöki
öseire : hivatkozhatott,
nem irigyelte

naplójába,
hogy "ezen az estélyen
Haubner Máté, az új evang. szuperintendens is megjelent Perlaky Dá-:
viddal, a volt ellenfelével" . Este fákIyás zene volt Haubner tiszteletére,
melyet a polgári vadászhadosztály
zenekarra rendezett. Ily népszerű
volt
Haubner már akkor is a városban.'
.De alig két év mulva szomorű naI pokkövetkeztek.
Haubner 1848. márc.
I havában írta első körlevelét a forrongó
időkben.
Márc. 21-én a. "Hazánk" .
győri lap is felettébb megdicsérte
a
győri templom szószékéről rnondott okos, tapintatos és szívhez szóló
beszédéért,
melyben a
gondolatés sajtószabadság lényegét
fejtegette s a hitegetöktől
és .
álprófétáktól
óvta a népet. Okt 21-én a Győrött
átutazó Kossuth Lajost
üdvözölte. S 1848. dec.
3. írtajmeg híres pásztorlevelét,
melyben
nagy
bátorsággal
szólott
az
"incselkedő ellenség
maszlagáról"
s a nemzeti kormány támogatására hívta. fel a gyülekezeteket. A továbbiakat
azután
Perlaky
levele
mondja el.
Gróf Zichy - Ferraris
Bódog Moson és Győr
megye cs. és kir. biztosa
1849. iari. 25. a pozsonyi
haditörvényszék
elé
idézte Haubnert.
Csak
szemgyuladása
miatt
engedtek neki egy kis
halasztást.
Ekkor
lép
Perlaky Gábor ev. püspök (1732-1786).
közbe Perlaky, a volt vetélytárs. Dregály Dániel
győri. szomszédjának
szerencséjét.
győri lelkész által értesítve, Perlaky
Wohlmuttal
szemben ő is Haubner azonnal Győrbe jött s titokban tamellé állt smidőn
a Pápán történt nácskozott az. egyház vezetőivel.
A
választásról
Haubner
1846. okt. 8. helyzet most még várakozást
paranSztankovics püspök hintóján
Győrré csolt. De febr. 4. Perlaky két vidéki
bevonult, Perlaky is vele volt. Ezen társával, . Karsay
Sándor
téti és
a napon a győri szinházban
Vas Fadgyas János nagybaráti . lelkésszel
Gereben (Radákovics József) magyar ismét bemen t Győrbe s ezek, valaregényíró
tartott felolvasást s Ecker mint Dregály
lelkész,
Zathureczky
János r. kath. győri polgár feljegyezte Sámuel felügyelő s Bodroghy. József

. és
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és Eőry Sándor presbyterek
febr. 5.' millióik, nékünk meg ágyuink vannak."
megjelentek a püspöki várban
lakó De Perlaky nem hagyta magát s azt
, gróf Zichy-F erraris kir, biztos előtt s bizonyítá tovább, hogy Haubner pásztor
Haubner további szabadon
hagyását: levelében semmi sincs, amivel vétett
kérték, s ha mégis Pozsonyba kellene' volna. "Úgy-e vág közbe ismét
mennie, akkor az katonai
kíséret Zichy - ön tehát azt a levelet s ezt
nélkül történjék.
: a nézetet a magáévá teszi?" Perlaky
A jelen volt Karsay Sándor püspöki bátran felelte: igen! "Hogy hívják
káplán koromban
maga mondta el önt?" - kérdi Zichy s Perlaky nevét
nekem Perlaky jellemzésére, hogy mirit felírta. "E pásztorlevél három soráért
- je,gyzé meg Zichy akárkit is felakasztatok. "
Végül is kijelenté a gróf,
hogy .ez az ügy az
hatáskörén már túlhaladott,' Maj&' -két - három'
küldöttet Iélreintve, bi-:
zalmasan
közlé velök,'
hogy Budára Windischgratz herceghez menje--'
nek, de okosabb (óva-:
tosabb, akarta mondani) ,
szónokot válasszanak.
l
Február 9-én Perlaky, ,
Karsay, Dregály és Nagy:
.lózseí felpéci lelkészc l
valamint Matkovich Gá- ,
bor, Bodroghy József és '
Eőry Sándor hajón utaz- :
tak Budára, ahol másnap több tekintélyes hitsorsost, köztük
Bauhofer
György
budai
papot,;
Mária Dorottya nádor- :
asszony
bizalmasát
i~ i
felkeresték'és tanácsukat ,
kikérték. ll-én jelentek
meg Windischgriitz
AIfréd osztrák fővezér előtt,
Ismét Perlaky akart beszélni "mert azt' a néPerlaky Dávid ev. esperes (1786--1857).
metnek senki jobban meg
, nem mondia". De Karsay
esperes és idősebb mindenképen
I és társai cselhez folyamodtak. Perlakyt
akart beszélni. A többiek pedig ismerve valaL?i. ürüggyel Matko.vic? .Istv~n pe:Perlaky heves természetét,
előre fél- szonálishoz,
a volt dunántúli felugyelotek. "Két millió elnyomott protestáns
höz, küldték el, s ~íg "o~a volt, ök
nevében szólok" kezdé Perlaky se~te~en
~.erlak'y nel~ul, Jelentkeztek
édét
g'
Wmdlschgratz
elott, akI nemet nyelven
na gy h an gon a b esze e a na y ur . t ké
, ük t k g
f g dt 'O"
1"
S h '
bb '1
1
Ir .ervenyu e
eyesen
o a a.
e ?t~.
,ogy nag,r0
su ya egye~, maga Haubner ügyét ugyan nem ismiként
a katedran
szokta, meg IS merte, de megigérte, hogya szuperismétlé : ,;K'él millió elnyomott protesintendenst, ha nagyobb vétsége nincs,
táns nevében szólok",
De Zichy gróf szabadon
fogják bocsátani.
Perlaky
haraggal szakítá félbe: "Ha önöknek soha sem bocsátotta me~ Karsaynak.
ő

ö
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hogy így rászedtek.
De jó reménységgel tértek haza. Bauhofer kértére
a nádorasszony is közbenjárt Haubner
ügyében. Bauhofer a naplójába is beírta, hogy a győriek elbeszélése szerint
Zichy gróf a fentebbi fenyegető szavakkal válaszolt Perlakynak. A szájhagyomány. tehát hiteles.
!. Perlakynak
ez a bátor hazafias
buzgalma, mellyel volt vetélytársát
megmenteni törekedett, tiszteletet érdemel. Ö értesítette
1849. márc. 1.
meleghangű levélben az egyházme~
gyéket Haubner sorsáról, aki febr. 15.
~

városházán pálcaütéseket szenv~dtek,
nem Haubner lányai voltak, (amint
ezt sokan hiszik), hanem Gayer Sámuel
tanító nővére s ennek barátnője.
A püspökválasztás harmadik jelöltjét, Wohlmuth Lipótot adminisztrátornak nevezte ki a császári kormány
Haubner helyébe. Ez a szegényember
meg volt győződve, hogy szelgálatot
tesz egyházának. Tudós, buzgó férfiu
volt. De a hazafias magyar papság
elítélte és egyházi cselekményeit nem
akarta érvényeseknek elismerni.
Perlakynak [ellemérölverős,
hazafias kifakadásairól
több anekdota
maradt fenn a Bach-korszakból, melyeket a Perlakyakról írt munkámban
:
közöltem. [Bpest, Luther-társ. 1905).
Haubner 1851. csak néhány napra
térhetett vissza Győrbe a családjához
és Perlaky közelébe, mert csakhamar
Sopronba internálták. Haubnernek a
püspöki hivatalba és Nagygeresdről
Győrbe való visszahelyezését (1860.
aug. 21.) Perlaky már nem érte meg.
Bezin 1857. nov. 7. halt meg. A Bachkorszak szomorú év.eit vetélytársuk,
Wohlmuth császári adminisztrátorsága
alatt szenvedték .át,

Világosan megmondom, szerenesetlenségemet egyetlen egy oknak tulajdonítom, annak, hogy istentelen voltam. Olyan ember, aki az istennel
való összeköttetését
megszakította.
Uem lehet boldog. Úgy jártam mint
az a tengerész, aki elmegy, hogy új
szellemtájakat fedezzen fel és miridannyiszor, valahányszor - azt gondol-,
Haubner Máté ev; püspök (1794-1880).
tam, hogy ismeretlen szellemi vidéket
a közelebbi vizsgáminden kíséretnélkűl indult el Pozsony- fedezek fel, . ba. Ecker győri polgár ezt is napló- latnál kiderült, hogy a mi régi és új
volt ez. az újonnan.
jába jegyezte s részvéttel hozzáteszi: testamentumunk
felfedezett
szellemi
kincs.
Strindberg.
"Pozsonyból
febr. 27. Spielbergbe
vitték, hat évi várfogságra ítélték",
*
Kufstein börtönében szenvedett HaubValamely nép életerejének mértéke
ner másfél évig s ekkor Mária Dorottya mindig az illető népnek a bibliához
kőzbenjárására
kegyelmet kapott. A való viszonya lesz.
Goethe.
győri Ecker naplójaból
tudtuk meg
azt is, hogy az a két nő, aki 1849.
*
jun. 28. a fiatal császár Ferenc József
Nagyon soktói foszt juk mega gyerbevonulásakor a konvent épület ~b-.Jmeket, ha minden kivánságát
teljesítlakából hátat fordított s e miatt a ·ük.
Szabo I. Andor.
/~
Ü eos
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Lutber Márton .szülőbáza.
1483. nov. 10-én, 450 évvel ezelőtt,
Eislebenben.
ebben
az igénytelen
házban egy igénytelen bányászcsaládnak fiűgyermeke . született:
Luther
Márton. A világtörténelem sok nagy
hőse között kevés van,' akinek az
európai történelemre kiható oly nagy
jelentősége lett volna, mint Luthernek. Pedig nem fegyvert forgatott

Luther a vallásos lelket vezette vissza
az evangeliumhoz.
Lerombolta azt a
sok emberi találmányt,
amelyet az
egyház a hívő lélek s az isteni kegyelem között emelt. Oda adta abibliát
a nép nyelvén a nép kezébe.
S bár
nála mindenekfőlőtt áll a lélek üdvössége, mégis az ő sajátqs vallási felfogása természetszerüen
kihatott az
emberi lélek minden megnyilvánulására. A vallás, mint központi lelki
erő, mindig rányomja a maga sajátos
bélyegét az irodalomra,
tudományra,
politikára egyaránt. A vallásnak lutheri
elve: a hitből való megigazulás
természetszerüen
vezetett el a nemzeti
nyelv megbecsüléséhez.
ezzel a nemzeti öncélúság
gondolatához.Nem
véletlen dolog, hogy a magyar irodalomban az első teljes bibliafordítás,
az első naptár, az első nyelvtan, történelem protestáns írók müvei, s hogy
a magyar nemzetnek az önálló létéért folytatott küzdelmében a protestantizmus
mindig a nemzet mellett
állott. Luther Márton szülőházában
.-----=.~ .~nemcsak Luther Márton született, ha,......c-nem az ő lelkével megszületett
egy
1.=
hatalmas,
világtörténeti
jelentőségű
Luther szülöháza.
vallási, szellemi áramlat. Mint ennek
mint Julius Caesar, nem fedezett fel a lutheri vallási elvnek hívei kegyeúj világrészeket
mint Columbus, a lettel emlékezünk Luther Márton szütudományt sem irányította új utakra: [Ietésének
450 éves évfordulójára.
N.

'~,i~~~~~~
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Ennyi -az egész ... *)
Irta: Bakó József.
Megínt elmegyek majd valahová.
Megint kiállok a sorozásra,
Hol végíg matatnak a szemek
S bicegő. nyurga testemet látva
Azt fogják mondani: Ennyi az egész?
És én szomorúan rábiccentem:
Ennyi az egész.
Aztán"'vemegyek egy tanterem be,
Hol emb.erfiókák dideregnek.
S a Kezdet áll majd zord-kevélyen,
Hideg szemétől mindnyájunk reszket.
De a részketésb6l csevegés lesz,
A csevegésb6l mosoly, nevetés.
Mikor elindulnak hazafelé.
Már vigan kérdik: Ennyi az egész?
És -én b6lcsen ráigenlek :
Ennyi az egész.

Egy napon majd megint válunk.
Búcsázni jonnek nagyok - kicsik.
Nem kivánesik a testemre már,
Mindegyik a lelkemb6l iszik.
Búcsús kezük esdő marasztalás lesz,
Régi bíráló szemük : k6nnyezés.
S egyet kérdez mind: Ennyi az egész?
És én mosolyogva rajaűtom :
Ennyi az egész.
Aki a lélek kútját megfúrta már
S hol a vizb6ség a szemekig l6vell,
Ott a kútfurának semmi dolga már,
Dolgavégezten hadd ktJsztJnjőn el.
S ha kérdik tőle mi: a fizetés?
Megsimít pár gyermekarcot,
Ennyi az egész!
*) Kié ez a lélek?

című versköt.tból.
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, .A totnai romlás, .
-

Irta : Kezfyüsné Balogh Margit. -

Szőnyi Nagy István prédikátor
kis lebegett a lépcsőn, odaállt a kosárparókiáiának
tornácán
ült. Oblös bölcső elé, csodálta a gyermek édes
tajtékpipájából
bodor füstőt enged a játékait :
levegőbe. Elnéz a csillagos tornyú,
- Asszony,
hallod, azt mondja:
szép köternplom
elé. Szivében nehéz bábó .. ·
•
gond üt tanyát :
A kicsi meg gügyögve, kacagva ját- Tálya, ,Mád,
Zombor,
Erdő- szott a parányi, égnek tartott, kövér
bénye ...
Ki tudná előszámlálni sok, lábbal, szőke,
göndör fürt je magas
népes'
gyülekezetünket.
Mindenütt homlokába hullt. A hatalmas kéz olyan
templomot, tornyot, parókiát a refor- vigyázva simította félre, diadalmasan
mátusok építettek,
javaik a mieink ,kiabált a mély basszus:
voltak, de haj, hiába, jött a Báró, amaz
- Már ismer. Mosolyog rám és :
Klobusiczky Ferenc és prédának te- páppá ... pőttyögi.
kintve, elfoglalta apápistáknak.
Lisz-,
Odaállott melléje 'ő feleség:
kán 15 darab szőlő, Tolcsván az ur- Látod István, Isten nagyon szenő által adományozott
malom, Nagy- -ret minket. Nem fog elhagyni, akárMihályon a szombati jövedelem
a .mi is jő ránk. Miért aggódsz felesleBáró keze által lett idegene. Felséges gesen oly sokat a holnapért?
Isten, be sulyos esztendők.
Mennyi
- Nem tudom galambom, de pár
veszteség, mennyi fájdalom.
.nap óta valami úgy nyom itt belől.
Szép, ..barna, férfias arcára bánat
L)~mbo~.ú mellkasára feszítette újjait
borult. Ult elmélázva a garádos, kis a S,ZlV felol.
•
ház előtt lelkében őrlő szuval.
- Légy erős híttel, - duruzsolta
A nyitott pitvarajtóból
felé' szállt nyugtatőn az elégedett, egészséges arc.
mindjárt-mindjárt
a feleség simogató.
A felüdítő ebéd után Szőnyi Nagy
píllantása. Keblén nyugodott kis, tiz 'István irodájába
vonult és könyvei
hónapos
lánykája,
az angyalarcu kőz t hivatalos elfoglaltságot talált. A
Mária. Repeső kezét édes csókkal' Bibliát forgatta, gyakorlott elméje a
illette, aztán a megelégedettet
letette 'vasárnapi textust kereste.
a dunyhával bélelt nagy füzkosárba,
Délesti 3 óra tájban a harangozó
beszaladt ,a konyhába,
lyukra huzta felesége bukott be az ajtón nagy jaja fazekat, tésztát gyúrt gyors kézzel, gat áss al:
'
dudolva engedte rózsás tenyere
a
- Tiszteletes
úr, oda a temploforró v'ízbe, sürgött-forgott
gondos- munk, végünk van!
kodva. Időt szakttott terítés közben,
Ijjedten ugrott fel a pap:
míg a sávos abroszt az asztalra dobta,
- Mit beszélsz?
.
hogy merengö férjét vigasztalja:
- Tele a cinterem németekkel, erre
- Hites 'uram, ne búsulj mindig, felé is igen sokan jönnek. Istenem,
Gombótát főztern.
Teremtőm el ne hagyj.
,
Mosolyogva emelte hozzá elkomoA prédikátor
felkapta a templom
rult arcát a tiszteletes úr:
kulcsát, felesége ölébe fogta a kicsi
- Úgy,. úgy lelkemnek jobbik fele, lányát, de ki se léphettek a .pitvarűzd el homlokornról a .íelhöt jóságos, ajtón, mert elözönlött~ már az udvabecézgerő
szíveddel, ne engedj két- rukat a katonaság
és ~betoppant háségbeesni.
"..
rom páter,,, Keglevich udvari
papja
- Majd jól is Iestene a világ, ha Hamar Ferencz, a vérrel híres Hircó,
nevető gyermek szerető nő erős dol- egy' pedig' Szőnyi Nagy előtt ismegos kar mellett ,. sírni kezdenénk
id- retlen. Hamar állott. elő nagy fennvességÜnk romlására.
szóval.:
,
A festetlén. durván faragott lócáról
- Edes szomszéd uram, koronás
vidámulva kelt fel a szomorkodó, le- királyunk őfelsége vitézei eme kato-

nák, a kassai generál Spankai uram
legmagasabb akaratnak
engedelmeskedik, kiküldte őket oly végre, hogy
a kegyelmetek templomát, parókiáját,
skóláját
a hozzá való bónumokkal
mától fogva. a mi számunkra
elfoglalják. Kegyelmeteknek
sem tanitásra,
sem lakozás ra nincs szabadságos itt
'maradások.
Adja át a templomkulcsát, holmijokkal hurcokodjék, külőnben prédára vettetem mindenét.
Nagy sáppadtság
lepte el a prédikátor orcáját, szeme a visszafojtott
könnyektől tűzben égett, vad haraggal dobbantott a lábával ~ ,
- A kulcsot
semmiképen
nem
adom! Sem kegyelmeteknek,
sem a
kassai generál uramnak. Országé a
templom, ország adta kezembe kulcsát, vannak elöljáróim,
azoknak engedelmeske'dem csupán, azoktól pedig
ilyen parancsot nem kaptam.
Hogy lobogott feleségének tekintete
a bátor szavakra.
kész lett volna
puszta kézzel, gyönge asszonyi karral neki menni abaromsokaságnak,
de férje szeliden maga mellé vonta
s hogy Hircó páter fejszét tartott, azt
reá emelé, a muskatérok oldalát érték, magasra tartotta meg nem. alázkodó fejét, hatalmas szava átdördült
a sokaságon, fel-tartott hangja a végtelennek, valahol a kegyelmes Istent
kereste a kék azurban:
- Megölhettek,
itt vagyok! Védtelen nőm és gyermekemmel
együtt.
De a kulcsokat
nem adom. Isten
engem úgy segéljen!
Hamarnak
nagy kedve lett volna
az ellenszegülőt csűfságra megbotoztatni, de győzött a józan ész:
- Törjétek' fel a templom ajtaját:

53
Megindultak
a cintermen
áto A
prédikátor az utcán egy magas kőre
kiállott, a félelemtől és keserűségtől
síró falu népe előtt süveg-vetve, bátran emelte szóját a kényszerítők felé:
- "Protestáloka
n~mes vármegye
székére.
az ország törvényére, a király öfelségére,
a király' hitére, (esküjére,) az élő Istenre, ihon e mai,
napon fegyveresen jöttek reám a pápisták, erővel,
hatalommal
elveszik
tőlünk ternplomunkat,
.skólánkat,
parókiánkat, javainkat s Isten-tiszteletre
való
szabadságunkat.
Protestálok !,
protestálok!,
ítélje meg Isten e méltatlanságot !"
•
Sírva fakadtak a férfiak, sirva az
asszonyok,
tele lett az utca zokogó
emberekkel,
keserves
jajgatásuktói
zengett a környék.
Szőnyi Nagy István ajkán elfulladt
a beszéd.
A templomajtó görögve bedölt.
Szentségtelen
kezek hajigálfák ki a
porba az urasztalát.
Elfordult felindult lélekkel, maga
után huzta asszonyát,
kinek keblén
sikitott élesen a csecsemő.
- Menjünk lelkemnek jobbik fele.
Isten tenyere betakar bennünket és
gondot visel az árvák atyja, ne félj.
Baridukolt előre, neki az ismeretlen ösvénynek a hajléktalan,
a domboki erdő betakarta
lombsátorával ,
egyre távolodó alakjukat.
'A barna alkony bontogatta szárnyát és sötét gyászfátyolt
terített a
tornai magas, fehér, karcsú, csillagos
toronyra. A hold is felhőrongyot huzott fényes arca elé, lassú cseppekkel megeredt az eső.
Siratta az ég is a tornairomlást.

Jegyzetek az egyházi élethez.
1. Az 1932-ik évben az egyetemes kőzgyűlés
nov. 18-án volt Budapesten : a dunántuli egyházkerület Pápán okt. 13-án - a dunán inneni
szept. 16-án Székesfehérvárott
-, a bányai
október 6-án Budapesten tartotta rendes évi
közgyülését.
II. 1. Egyetemes közgyülésünknek
ünnepi
színt adott a Gyámintézet közgyülése. amelyet
1932 nov. 13-án Gusztáv Adolf halálának
háromszázéves
évfordulóján
tartott. Általában
minden egyházi gyülésűnk kegyelettel emléke-.

zett meg a nagy királyról
s az
müvét mai
nap is végző áldásos Gusztáv Adolf Egyletről.
Az egyetemes gyülésen és a Gyámintézet
gyülésén a Gusztáv Adolf Egyesületet a főtitkár
D. Geissler Bruno képviselte. Az Egyetemes
Gyámintézet nevébe is felvette a hős király
nevét olyanformán, hogy rendes címe mellett
alcímként a "Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet" nevet is használja.
2. Mindegyik gyülésen kifejezésre jut a nehéz helyzet, az erkölcsi
és anyagi válság,
ő
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ménél és egy új ezredéu
alapozó munkáinál
van szükség".
4. A nehéz anyagi helyzet s a szomorú felekezetközi állapotok mellett kétszeresen jól esnek azok az örvendetes jelek, amelyek a bensőbb vallásos élet fejlődésére
mutatnak.
Igy
joggal mutatott rá egyetemes íelűgyelönk,
hogy
"az ifjúsági mozgalmakban
észleljük a legörvendetesebb fellendülést", és pedig úgy a főiskolai, mint a középiskolai
ifjúság körében.
Szépen virágzik a belmisszió ügye, s a belmisszió felvirágzásával párhuzamosan
a külmisszió szolgálatában
álló Mi·sszióegyesület
tevékenysége fellendült. Ez a megmozduló s
reméljük mind bensőségesebbe
váló vallásos
szellem nyilvánul meg az áldozatkészségben
is,
amely a válságos gazdasági viszonyok ellenére
templomot [Szolnok], szeretetházat (Békéscsaba,
Györ) épít; diakonissza-állomást
[Szeoed] létesít, leánygyülekezeteket
[Alsőság,
KemenesMihályfa) anyásít.
5. A külföldi euangelihus testvérekkel
való
kapcsolat az elmult időszakban szintén élénkülést mutat, Különösen áll ez az elszakított
területen élő evangelíkusokra.
A 'velük való
szerosabb összeköttetésre megtörténtek az első
lépések. Erre rnutat rá az egyetemes felügyelő
s egyenesen azt mondja, hogy ez irányban
"örvendetes eseménnyelgazdagodott
egyházunk legújabbkori"
története.
A felvidéki
"Evangelikm Lapv-ban rnegszólaltak a magyar
ev. egyháznak és az utódegyházaknak
hivatalos képviselői a testvéries közeledésről.
Az
első komoly tárgyalás a közeledés lehetőségéről és módjáról. A Gyámintézet
Gusztáv
Adolf halálának 300. évfordulóján rendezett
ünnepély en megjelentek a tőlünk elszakított
evangelikusok képviselői is; s így ez agyülés
,.a lestvériesülés
ünnepévé
rnagasztosult".
Ápolta egyházunk a német, finn, svéd evan-·
gelíkus egyházakkal való kapcsolatot is.
lll. Egyházi életünk naplója (1932. augusztus
1933. augusztus).
1932. aug. 2-5. sárszentlőrinci konferencia
(biblia-tanulmányok, a prezbíter-kérdés, a sajtó,
kűlmisszió] 60 résztvevő.
Aug. 21. Kémenesmihályía [Vasm.] önállósul.
Szept. 10. Stockholm V. prot. világkonfe-'
rencia. A magyar prot. egyházakat Tomcsányi
Szolnoki templom.
Vilmos és Csíkesz Sándor képviselte.
Szept. 18. Alsóság [Vasrn.] önállósul.
3. A felekezetközi
áldatlan helyzet legerőOkt. 4. Nemeskér templomépftésének
kétteljesebben Sztranyavszky Sándor dunáninneni
századik évfordulóján ünnepély.
"~~_
egyházkerületi felügyelő megnyitó beszédében
Okt. 4. Az első orvoslelkészí
konferencia
nyert kifejezést:
Budapesten.
"Ma is sokan vannak még, kik nem értik
Okt. 6. A bányai egyházkerület közgyülése
meg a történelem tanulságait, kik nem értik Budapesten.
a mai terhes jelen figyelmeztető parancsait és
Okt. 12-13.
A dunántúli
egyházkerület
még ma is válaszfalakat akarnak emelni ma- közgyülése kapcsolatban Gyurátz Ferenc szobgyar és magyar közé, még a kenyér jogát is rának leleplezéséveI.
egyes felekezeteknek
követelik, minket még
Okt. 21. Szarvason külmissziói konferencia.
attól is megfosztanának, abból is kizárnának. ..
Okt. 30. A szolnoki templom felavatása.
Mi nem bántunk senkit, mindenki
más jogát
Nov. 6. Gusztáv Adolf emlékünnep Lützenúgy becsüljük, mint a magunkét védjük, de nél.
Nov.' 16. Országos Luther Szövetség : az
minket se bántson senki és ne kényszerítsen
erőinket a védelem fegyvereinek
forgatására Egyetemes Gyámintézet kőzgyülése,
pazarolni el' Ma mindannyiunknak
minden
Nov. 17. A Magyarországi Evangelíkus Lelerejére a támadott hit és nemzeti érzés oédel- készek Egyesületének,
az Ev. Tanárok Orsz.

amelybe az egész világ s vele együtt egyházunk
is bele sodródott. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület felügyelője is megállapítja: "F okozódtak a terhek úgyannyira. hogy egyházunk élete
szinte válságossá
súlyosodott. Egyrészt az államsegélyek
csökkentése,
másrészt hiveink
teherbiróképességének
gyengülése immár anynyira haladt, hogyegyházaink,
intézményeink
fennállása, lelkészeink, tanítóink családi nyugalma veszélyeztetett
helyzetbe jutott". De a
sulyos viszonyok közepette is helyesen emeli
ki Pesthy Pál:
"Mi felelősek vagyunk
egy
dicső multéri s ezért a muliért a Ma sulyos
áldozatait is meg kell hoznunk. Istenbe vetett
hit, értelem és jószív az, amik ezeknek a nehézségeknek
elviselésében
és megoldásában
bennünket megsegítenek."

I

55

Gyurátz

Ferenc

szobra

Egyesületének,
az Országos
Evang. Tanítóegyesületnek,
az
Ev. Papszék Országos Szövetségének közgyülése.
Nov. 18. Egyetemes közgyülés.
Febr. 1-4. A magyar diákok Pro Christo szövetsége
országos főiskolás
diákkonferenciá t rendezett.
Márc. 22. Br. Radvánszky
Albert
egyetemes
íelűgyelöségének 10 éves évfordulója.
Apr. 18.-jun. 8. Kapi Béla
püspök
körzeti
lelkészi
és
tanítói konferenciákat
tartott
Pápán. Nagykanizsán, Sopronban,. Celldömölkön,
Bonyhádon, Körmenden,
Györött,
Sárszentlörincen.
Máj. 7. A györi Gusztáv
Adolf Otthon avatása. A szeretetház
új nagy
épülettel
bövült. Avatta Ziermann Lajos, az Egyetemes Gyámintézet elnöke.
Mái. 17-18. A Magyarhoni -Evang. Lelkészegyesület
tavaszi
koníerenciaia.
Központi tétel: Korszerűség.
Jun_ 20 23. A Ill. teológiai konferencia Sopronban.
Közpon ti tétel: Hitvédelem ..
Jun, 26-29.
AMagyár
Keresztyén
Leányegyesületek
Nemzeti Szövetségének
konferenciája. - Központi tétel:
Vele vagy ellene.
Jui. 1-8. A M. E. K. D. E.
Sz. nyári nagygyülése a tahi
táborban.

Pápán.
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flz eklézsía bumora..
v.

K4roly császár a szerzetesek között.

gonosz vagy, hogy minket, akik a
világnak már ré een búcsut mondtunk,
V. Károly német-római császár 1556- ijesztgessél ?
(P. H. Vas. 1933.)
ban letette
királyi palástját
s az I. Ferenc király és a pozsonyi
estremadurai
San .Iuste-kolostorban
diák.
e~yszerű ~zerzetesi csuhát öltött maHazai evang. egyházunk két jeles
gara. Amikor egy reggel. az . volt a Kalchbrenner lelkészt ismer. Az apa,
feladata, . hogy szerzetestars.aIt.
fel- József 1776. Sopronban szűletett s
keltse, k~nytelen v~lt .az egyIk szer- Szilsárkánvban,
Petőfalván, Agfalván
zetest erosen .megra~01, m~rt sehogr és végűl Pesten volt lelkész.
A fia,
sem akart f~lebred01. ~ mely~n. al vo Kalchbrenner Károly, Pető fal ván szűszerzetes . hI~telen, f~lnadt" rabamult letett, Pesten volt káplán és hosszú
a volt csaszarra es Igy szolt:
időn -át Szepesolaszi buzgó lelkésze.
- Elég sokáig ejtetted félelembe Nagy természetbúvár
és - botanikus,
és szorongásba a világot, s most elég különösen a bombák világhírű tudósa,
1
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.Angolok is felkeresték
a falusi pap- le. Hordta tovább, hordja ~ég ma is."
lakban és kiadták műveit. Tagja volt Igy. mondta el Kalchbrenner.
.
a M. T. Akadémiának.
Es vajjon ki volt ez a vakmerő
A jeles pap és tudós országszerte
pozsonyi diák? Radvánszky Antal báró,
híres volt az egyházi gyűlések után akit most 1879. választottak meg egyea közebédeken
mondott humoros po- temes felügyelőnek. Kalchbrenner azt
hárköszöntő verseiről is. Ezeket ki is kivánta neki ékes német versben: oly
nyomatták és jótékony célra árusítot~ szívósan ragaszkodjék a protestánsok
ták. E téren csak Király József Pál, jogaihoz, mint ahogyan ragaszkodott
a soproni tanítóképző igazgatója ver- annak idején a szakállához.
Radvánszky már József nádornak is
senyzett vele a maga ismeretes "Hörpőszintéri
és bátran
megmondta
az
igéivel" .
.
Kalchbrenner 1879. aug. 6. Eperjesen igazságot, amint már ezt egy másik
a kerületi gyűlésen ilyen verses po- anekdótában
néhány
évelőtt
elhárköszöntőben
mondott el egy ked- mondtam,
ves anekdotát.
Pozsonyban
úgy 1825. körül volt A györi polgár kritikája RózsaKalchbrenner theológus, midőn 1. F evölgyiröl és a Miatyánkról.
rene király is lejött ide Bécsböl, hogy.
Rózsavölgyi
Márk kiváló
magyar
feleségét, Karolinát, (ez már a ne- hegedűs és zeneszerző
volt a múlt
gyedik neje volt), megkoronázlassa.·
század elején (17B9-1848).
De hát
A nagy fénynek és pompának
csak eredetileg Rosenthal volt az istenadta
az volt a keserű, sötét háttere, hogy és izraelita. Sok barátja volt az írók
1. Ferenc és Metterních idejében igen között, de ellensége is elég. Petőfi
kevés volt a sajtó- és közszabadság'j védte, nagyrabecsülte és "Rózsav.ölgyi
A titkos rendőrség és a kémek virág- halálára" című remek költeményében
korukat élték. Mindenfelé lázadókat állított neki örök emléket.
szimatoltak a magyarok között.
Mikor Rózsavölgyi 1845. május 3-án
"Mintha most is látnám a bevonu- Győrött a szinházban hegedűlt,
jelen
. lásukat" - mondja Kalchbrenner:
volt ezen a hangversenyen
Ecker
A királyné rózsás arccal virulóan, János vaskereskedő
és városi tiszt
A férje meg jó bő veres bugyogóban.
viselö, aki jó zenész, gordonkás vol t
Este szinházban volt a felséges pár. s ezért a liberális szellemü Stankovícs '
Mi diákok hátul ültünk a kakasülőn. János győri püspök is meg szokta
De egy fiatal úr kőzűlűnk,
akinek tel- hívni a palotájába
a heti zeneestétebb volt az erszénye, elől a föld- lyekre, valamint a szanyi urodalomba
szintre váltott jegyet s a csupa simára is a püspöki vadászatokra.
borotvált arcu diplomaták és más főEz az Ecker győri polgár,
áki ma
ranguak között nem csekély feltünést Hitlerrel volna egy hiten, bírálta meg
keltett a fekete szép teliszakálláva1. naplójában
Rózsavölgyit.
.Nem tetMég Ferenc királynak is feltűnt ez a szett. Nincs már kifejező erő ebben
merész ifjú s azon gondolkodott
a a csontvázban"
írja Ecker. .Fejével
páholyában, hogy bármily szemfülesek folyton hintál, mintha Hosszúnapkor
is Metterních titkos rendőrei, mégis a zsinagógában a tefillimes imádságát
nem valamely demagóg lopódzott-e végezne. Túlélte magát. Ne szerepelbe ide, mert hiszen az ilyen teliszakáll jen már többé. Játéka már rokokó.
tiltva van. A színpadra néz őfelsége, Olyan mint a katholikus Miatyánk,
de az a szakáll csak most is bántja'. nincs benne se hatalom, se dicsőség.
Odainti egyik kamarását s rámutat a Még a zsidók sem hallgatták meg,
földszinti szakállas fiatal úrra, akit a peaig sábbesz volt."
kamarás most nyomban felszólít \a
De szerencsére
Rózsavőlgyít
nem
császár nevében, hogy borotváltassa
Ecker bírálátából,
hanem Petőfi remek
le a szakállát. A fiatal úr tisztelettel költeményéből ismeri a világ. Erdekes,
hajolt meg a császári küldött előtt, a- hogy Ecker a püspök híve és barátja,
szakállát azonban nem borotváltatta
protestáns
eredetű közmondást idéz

és erőtlennek
mondja
a katholikus
Miatyánkat,
mivel nincs ott a végén
az "ország, hatalom és dicsőség".
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Henricy
jól belepillantott
Ferenc
József lelkébe és jól jellemezte.
(Harsányi,

Ember

küzdj I Ill. 86)

Mikor a zsidó sonkát vitt
Ferenc József és a brézói pap.
Jókainak.
(Lám Fr. Egy győri polgár. 64. 1.)

A fiatal császára
Bach-korszakban
1857-ben először járt körúton Magyarországban.
Losoncon a felvidéki papság is tisztelgett
előtte. A kihallgatás
lefolyását Henricy Agoston alsósztregovai evang. lelkész így mondta el a
vele biz alrnas lábon álló földesurának,
Madách Imrének.
"A küldöttségben
én (Henricy)
a
szárazbrézói
pap mellett állottam.
A
császár mindenkihez
intézett egy kérdést, egyetlenegyet,
aztán összeütötte
a sarkantyuját
és a következőhöz
szólott.
A brézói
paphoz
érkezvén,
azt mondja neki: .
- Milvenek az önparochiájának
a
viszonyai?
- A brézói pap azt felelte:
- Az az egy baj van felség, hogy
nincs vizünk.
A császár ekkor rápillantott
a brézói
pap arcára -, Egész Felső-Magyarországon nincs még egy olyan borvirágos
orr, mint a brézói papé. Aki ránéz,
már nevet. Esküszöm
mindenre,
ami
szent - mondja Henrícy - hogy tisztán láttam a császár arcán mit gondol.·
Azt gondolta, hogy a pap orrán meg
is látszik a víznek állandó hiánya. De
a császár
arca nem derült fel, mozdulatlanúl
merev maradt.
Én viszont
majd szétrobbantam
a kínzó röhögesi
'vágytól,
A császár bólintott a brézói
pap feleletére,
összeütötte
a sarkantyuját, hozzám fordult. Szólni is akart,
de ahogy rámnézett,
meglátta a bennem bujkáló nevetést.
Abban a szempillantásban
megbüntetett.
Már ki is
hagyott, nem szólított meg, már tovább
is ment az utánam kővetkezőhőz.
De
abban az egyetlen pillantásában,
amit
rám vetett, volt valami, amitől majdnem sóbálvánnyá
váltam. A hátamon
végigszaladt
a hideg, megsemmisűltem.
Ez az ember mondja
Henricy
Madáchnak
-- lehet nekünk
ellenségünk, tekintetes
uram, de van benne
valami hallatlan méltóság,
valami emberfeletti uralkodni tudás. Ez a császár
igazi császár."

Hegedűs
Sándorné
Jókai
Jolán
mondja el "Jókai és Laborfalvi Róza
című kitünő emlékiratában
ezt a kis
jellemző esetet. Abból az időből való,
mikor Jókai
anyja a müvésznő
menyével már kibékült.
Szószerint
kőzöljük.
"Fleischmann
Bernát, az öreg vattás
zsidó, aki Komáromban
nagyanyám
kis házában lakott, a József-napi
vásárra el szokott menni Pestre. Mielőtt
elindult volna, mindig bejött megkérdezni, hogy nincs-e
valami küldeni
valója Pestre a tekintetes asszonynak?
• ~ Van bizony, Fleischmann
úr felelé nagyanyám
egy sonkát szeretnék küldeni Móric fiamnak, legyen
olyan szíves, vigye el.
Az öreg zsidó megijedt.
Mit, sonkát? Azt nem viszem el!
- Miért?
- kérdi anagyanyám.
Mert sonkát
igazi zsidó nem
I vihet magával, ezt a vallása tiltja.

II

-

Jól

van,

hát

majd

pakkolok

va-

lamit, de hogy mi van benne,
azt
nem kell magának tudnia.
Igy elvitte a pakkot.
Mikor Móric
bácsinak
átadja, kérdi:
- Na mit hozott, Fleischmann
úr?
- Nem tudom, kérem, nem tudom j
de ne is tessék
megmondani,
hogy
mi volt benne,
mert én akkor sem
fogom tudni.
De ha valamit tetszik
küldeni Komáromba,
azt szívesen elviszem."
Vajjon
mit szólt volna
ehhez
a
rabbinus?

Ki mit talált Rómában legjobbnak.
. Özv. Hegedűs Sándorné Jókai Jolán
ki a nagy regényíró
házában
nevelkedett, mondja elkedveshangú
emlékezéseiben
ezt a kis tréfás esetet.
Jókai
Mór a hetvenes
években
magával vitte Rómába a már. magaskorú nejét, Laborfalvi
Rózát,
a jeles
szinmüvésznőt
(kilenc évvel volt idősebb férjénél) s velök volt Jókai
fo-
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gadott leánya, Róza íestőművészismerősei voltak: Lenau, Grillparzer,
növendék is, a késöbbi.Feszty Árpádné. Auersperg, Liszt Ferenc, Dóczi Lajos.
.Iókainé nem ment velük képtárakat és De ismerte a Rothschildokat is.
múzeumokat
nézegetni, csak azt nézte
Sopronban a tanítóképző
kőltségeit
meg, amit kocsiról nézhetett. Rómá- jórészben Király gyüjtötte össze euban is Jókai ésa
fogadott leánya rópai kőrúton.
De bizony sok volt
egyedül nézték a nevezetességeket.
még a hiány. az intézet pénztára üres.
Hazatértük után Hegedűsné
kiván- 1877-ben a lapokból olvasta. hogy
csian kérdezte:
Bécsben Rotschild Alfréd bárónak, a
- Hát néni mivel mulatott Rómá- gazdag bankárnak fia született. Tollat
ban, míg bácsi Rózával a múzeumo- ragad nosza, verset ír, gratulál, viszi
kat nézte?
a póstára,
A báró úr elértette. a kőErre Jókai odaszól :
szönő levélben 100 forintot küldött a
- Hát tubákot keresett.
tanítóképző hiányos pénztárának. Ki"Néni ugyanis - mondja Hegedűsné
rály így Izraelt is megadóztatta.
Hiszen
- gyakori főfájása enyhítésére sárga ők is magukkal hozták az egyiptomiak
tubákot szítt és azt gondolta, hogy arany és ezüst edényeit. mikor kiRóma nagy papi város és az olasz vonultak az országukból.
(II. Móz.
papok mind nagyfubákosok,
Rómá12, 35.)
ban tehát jó tubákot lehet kapni.
Verseinek Ill. kötetében mondja el
Hozott is minden dohányűzletből
egy-o Király, hogya. bécsi néphumor mit
egy szelencével. S azután azzal tré- talált ki erről a Rothschildról.
fálkozott velem a bátyám:
- Mi. kűlőnbség
van Krisztus és
~ Nénédnek elég volt Rómából a Rothschild között? kérdezték
a
tubák is."
I bécsiek. Es erre a felelet:
Hogy Jókainé Laborfalvi Róza, a
Krisztus a zsidók királya volt,
nagy művésznő, látta-e Rómában a Rothschild pedig a királyok zsidaja.
pápát, az kétséges.
De ugyanott ki,
tünőnek találta -- a tubákot.
Ebből Azok a nem kereszlenyek.
hozott is haza eleget. Mert úgy volt
Az egykor jó módban élt falusi
az a régi jó világon, hogy ahol sok gazdák gabonával telt zsákok helyett
volt egy helyen a jómódú és jóltápmost apróra vágott tüzelőfát hoznak
lált pap, ott kitünő volt a tubák is. párjavesztett sovány lovaikon SopronFesztyné beszéli el füredi emlékei- ba és ezzel házalnak.
Erről szól a
ben, hogy Vaszary Kolos bencés, a soproni katholikus
lap "Ammondó
későbbi primás látta el Jókainét egész vagyok" című tréfás rovatából átvett
éven át tubákkal.
Neki volt az or- ez a közlemény:
szágban
legfinomabb sárga spanyol
"Nem mulik el a hétnek egyetlen'
burnótja.
napja se, amikor a városban itt is,
Fesztyné írja le azt is, hogy .a ott is meg ne-fordulna a fával megJókainé
pesti házában
kávézó é~ rakott falusi szekér, akinek a gazdája
pletykálkodó öreg nénikék mily kedé- házról-házra kopt atty a a csizmáját, belyesen tubákoItak:
"Klapp,. klapp, a kopog a földszintre, fölrnén az emeletre
nénik ráütöttek a tubákos szelencére vagy le a pincébe, hogy: "nem veszés boldogan tipegtek haza, klapp, nek-e fát, olcsón' adom." A minap egy
klapp."
fertőszentmiklósi fásember járta végig
.,.
, ,
illeténkép ezt a városi kálváriát,
de
'Klr~l~ 19azgalo es Rothschild bizony semmi eredménnyel. Mind csügbaro.
gedtebb lélekkel és képpel csapkodta
Király József Pál, az egykori sop- meg a lovait, mikor tovább kellett
ro ni igazgató (t 1887.) nagy könnyű- lépégetni. Észrevette
az esetet az
séggel verselt három nyelven. A tehet- uccán sétálgató
Payr méltóságos
úr,
ségét néha apró pénzre is felváltotta az evangélikus föegyetem jeles nyugés jótékonycélra
élelmesnek mutat- díjas tanára. S mer ollan szive van
kozott. Bécsben előkelő barátai és mint a vaj, megszólította
a szent-
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miklósi
embert:
"Gyüjjön
vélem,
barátom. Megveszem a fáját." Ecceribe földerült a fásnak a képe. Nagy
&yorsas'ággal fordította meg a lovakat
s vígan ment a méltóságos
úr iránvában. Mikor odaérkeztek,
afölött
v~ló örömiben, hogy mégis csak tuladhatott a fáján, vállalta, hogy nemcsak az útra dobja le a fát, hanem
€gy szálig lehordja a pincébe is. A
méltóságos
úr külön is megköszönte
ezt a szivességit, aztán megmutatta
a pincét. Tele volt fával. "Iszen van
itt ölég fája, a naccsagos úrnak, minek
teccett akkor ezt is megvenni ? »Azért,
édes barátom, mert segíteni akartam

I

magán.
Megsajnáltam,
hogy annyit
járt ki-be hiába.'
A szentmiklósit
elfogta a hála ezért a [ószívűségért,
Erzékenyen hálálkodott:
"Isten fizesse
naccsagos úr! Jó is lesz, bizon, ha
mink keresztények
esszefogunk. Mert
a zsidók,' meg a luteránus ok úgyis
igen elnyom nak minket ebben az
országban."
(S.H. 1933. máj. 14.).
Ime ilyen hálás volt az atyafi. De
hát így tanították szegényt.
Gyurátz
püspök
mondása
volt:
nekünk
protestánsoknak
meg kell
becsülnünk
a zsidókat, mert ha
velük végeztek,
azután mi kővetkezünk.
ő-

Alkalmi megemlékezések.
Varga Imre.
I nagyon kedvelt papi és szónoki
'
ik
ík b P
íd
1931, o k t. 15-en 1 tatta
e opra on az
ottani lelkészt: Varga Imrét igen díszes íinnepi keretek .között
a' nagy' múltú szepesi

Varga. Imre.

egyéniség, ki
közismert belmissziói tevékenységévei 21 évi
müködése alatt csaknem egy egész utcát szerzett Poprád egyik legszebb és legforgalmasabb
helyén a maga egyházközségének. Beszédeiben
a bibliai szőveget reális, vonzó és hatásos
módon tudja modernizálni és a jelenkori igen
bonyolult egyházi. új állami és társadalmi életfeladatokkal kapcsolatba hozni.
Az új esperes 1883. dec. 4. a szepesmegyei
Letánfalván született. Theol. tanulmányait az
eperjesi kollegiumban végezte, majd 1905. és
1906. a lipcsei egyetemen folytatta, ahol a
nagy Ihmels mellett, a filozófus Wundt,
a
történetiró
Hauk és a gyakorlati theologus
Hölscher
voltak kiválóbb
tanárai. Papi vizsgát tett 1906. aug. 26. Pozsonyban és 2 nappal
rá Bükkön pappá avatta Gyur.~tz püspök.
1906. szepí. 1. foglalta el első állomását Zágrábban, mint a dunántuli evang,' egyházkerület missziós és s. lelkésze, és rá félévi müködése után a zágrábi
evang. egyházközség
másodlelkészének
választotta.
1909, Szepetnekre, majd 1 évre rá a poprádi evang. egyházközségben választották meg Wünschendorfer
utódjául. A nagy összeomlás után jelentékeny
része volt a .Szepesi német párt" megszervezésében, sőt 1927. óta Poprád város polgármestere.
Nagy és súlyos életfeladatok várnak Varga
esperes edzett akaratára, bölcseségére és tapintatára a nemzetiségi, kultúrális, nyelvi es
egyházi jogok és kötelességek
megvédéseben
a szepesi esperességben. Az Isten éltesse és
vezérelje a nagy mentő és védő munkájában,
ad multos amos!
Rákosszentmihály.
Dr. Szlávik Mátyás.

Kemény Lajos.

evang. esperesi székbe. Csaknem az egész
Korára nézve épen nem "szenior" . s már
Szepesség evang. értelmisége
jelen, volt e is ~ év óta az igen népes, budapesti evang.
lélekemelő beiktatási ünnepélyen.
egyházmegyének buzgó esperese, aki követésre
Varga Imre igen jelentékeny, modern és méltó müködést fejt ki minden egyházmegyei
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és községí
viszonylatban
a maga egyházmegyéjében. Kemény Lajos 1883-ban Makón
született , Mindkét részről régi ároni család
tagja. Anyai ágon Czékus István püspök unokája és Baulioter
budai lelkész és egyháztörténetíró dédunokája. De rnivel édesatyja
igen korán , elkerült Makóról és évtizedeken
át, mint lelkész és alperes Osgyánban müködött, Gömör vármegyét tekinti tulajdonképeni
szűlőhazájának.
A középiskolát a szomszédos
rimaszombati egyesült prot. gimnáziumban végezte. Egy évi budapesti egyet. tanulmány
után az eperjesi kollegium theol. akadémiájára
került, ahol 1906. Var ga Imre szepesi esperessel együtt tett szakvizsgálatot. Ezt követőleg ismét a budapesti egyetemi bölcseleti karára iratkozott, de 1908 máris segédlelkészé-

nyelven számos kiadásban van Iorgalomban.
Ugy egvházirodalmí,
mint gyakorlati müködéseben a nagyvárosi egyházközségi lelki élet és
pásztorkodás kérdései érdeklik közelebbről.
Azok közé tartozik, kik saját szemeikkel látják
a munkásságuknak eredményét, fáradozásuknak gyümölcsét. De jó szíve tele is van hálával
az isteni kegyelem iránt, mely neki sok munkát.
ad és hűséges szolgálatát elfogadja. Két nagy
papi család áldása kíséri I
Rákosszentmihály.
Dr. Szlávik Mátyás ..

Hiszek.
Ha éhségtől mart, munkafosztott
kezek
Kopogtatnak
kényes, gazdag portát
S a koncot, mit a gyűlölt bőség vetett
Panasz-kézbö{
lázadt öklök kapják:
Ha átokba fúl fázók vacogása
S a piszkos éhség tadőbe harap:
- Tudom Uram, le vagy e Sors kouácsa
S a kin -- jaj elhal pörölyöd alatt,
Ha a kenyerhajszás, vert had meglátja,
Hogy az Eletnek kenyere Te vagy!
Ha sorsalázott,
vérző emberhalmon
Nyomorhiénák
éhes raja száll,
Ha céda paloták mámorát hallom,
Hol más könnyéböl csurran kéjpohár ;
Hol az irgalomnak
hazug oltárán
Szemfényvesztő
dús szit sovány tüzet ..•
-Hiszem
Uram: E büntiuornya
kárán,
Mely telt gyomorba fojt emberszivet,
Feltör a Lélek kincssóvárgó
szárnyán
S a szeretet útján Hozzád siet!
Ha az orosz máglya hullaláng aszkét
Közénk dobálják gyilkos viharok,
S a vörös Sátán új fiakat küld szét
S a nagyollág vérgözben kavarog .. ,
... Es bünbe rohad embervér, becsűlet
S az Istenre öklöz öngyilkos csapás:
- Hiszem Uram: Te jössz mint új kikelet .
Romokból támadt életakarás
S a jaj, mit könnyhullám
kinföldbe
vetett
Szeretetmezőn
lesz áldott kalász:

Kemény Lajos.
nek hivta meg Kaczián János esperes a fasori
templom körzeté be. Ettől az időtől kezdve
megszakítás nélkül a budapesti fasori lelkészi
körben szolgál 1 évig mint segédlelkész, 14
évig mint vallástanár és immár 11 éve mint a
fasori templom lelkésze, s a budapesti magyar
egyh~z igazgató lelkésze. Folyó év őszén tölti
be 25-ik szolgálati évét a budapesti magyar
ev. egyháznál.
Mint igazgató lelkész ujból meginditotta az
Evang. Családi Lapot; melyet 10 év óta szerkeszt. Mint a budapesti gyülekezet helyi lapja
hetenként tizezer példányban jelenik meg, s
minden adófizető egyháztagnak jár.
A "Prot. Szemlének" belső munkatársa. Legismertebb müve ,;Bibliai Történetek"
címü
elemi isk. tankönyve, me!y magyar és német

Ha fehermezü, sötétlelkű bölcsek
Rágódnak a világ torz-békejen
S· tígrisszemmel
féltik a rabolt földet
. .. s a világ inog új örvény szélén ...
Kik más ezeréves vetését falják,
Oj étvággyal még nagyobbat marnak ...
- Uram! - Az önzésbe részegalt vadságHiszem, - nem lesz sirja a magyarnak;
Mert feltámad sirjából az igazság,
Ha a világ egy Királyra hallgat!
Hiszek Benned Krisztus ; eza sorsom!
S e hiten át látok világjövőt !
Jogom: hogy e szent hitzászlót kibontom
a szenvedő, csüggedt baj-társak
előtt;
S legyek új toborzónak harsonája,
Ébresztö dal, hol a hitszárny törött,
S mint hitfény. melynek nincsen éjszakája
- Ha sőtét jövő villáma dörög -Mutassak a világ Megváltójára,
Ki minden . igaz, já, szép és örök!
Bácsi Sándor.
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Tükörképek.
Az elmult évek eseményei valóban változa- chenben a piacon felolvasta -a nemzeti szatesak voltak. de kevés olyan év viharzott el eialista pártnak 25 pontból álló programmját,
fölöttünk, amely annyi meglepő világeseményt
amely programm
lényegében
véve ma is
hozott volna, mint az elmult 1933-as év. 1. A ugyanaz. 1920-tól kezdve Hitler 'a szociáljapán-kinai
harc távoli mennydörgése,
2. a demokrata párttal szemben nagy hévvel vette
nérriet horogkereszt
győzelme, 3. a kisantant fel a küzdelmet s állhatatosságának.
nagy
szövetkezés, 4. Mussolini-MacDonald
négy- agitálóképességének eredménye, hogya börtönhatalmi terve, vele a revizió kérdésének erő- büntetéssel sujtott népszónok ma Németország
teljes hangsulvozása, 5. a legszilárdabb pénz- 'kancellárja.
A politikusokat sikereik szerint
jegynek : a dollárnak zuhanása mind nagy szokták megítélni.
Hitler kétségtelenül
eddig
erővel ragadták
meg nemcsak a hivatásos is sikerek re mutathat vissza. ltt természetesen
politikusok, hanem az egész világ figyelmét. nem személyi sikerekről van szó, Sikere az,
1. A jap{rn-kinai harc már 1931. szept. óta hogya
kommunizmust
Németországban
letart Kinának egyik tartományáért, Mandzsuriá- törte, a nemzeti alapon álló polgári pártokat
ért. Mandzsuriában a japánoknak a kinai-japán
megerősítette. Ez a sikere' nemcsak egy pártháború óta vasutépítési, kereskedelmi, birtok- nak a diadalát jelentette a másik párt felett,
vásárlási joguk volt, s a vasut biztosítására, s hanem jelentette a valláserkölcsi alapon álló
általában a japán érdekeik megóvására japán világnézet diadalát a vallástalan, istentelen,
őrséget is tartottak. Amikor 1931-ben a ki nai nemzetközi vilégtelíogás
felett. Fellépésének
nemzeti érzés Mandzsuriában
Csang-Cso-Lin, ez az eredménye
nemcsak Németországra
majd. fiának Csang-Hszüch-Liangvezetésével nézve fontos, de fontos volt egész Európára.
fellángolt, mind élesebb lett az' ellentét a két Ha a kommunizmus Németországot hatalmába
sárga faj között, míg végre nyilt ellenséges- keríthette volna, s itt Európa közepén fészkeli
kedesbe, véres harcokba tört ki. Hiába való be magát, bizonyos, hogy innét nagyobb kivolt a Népszövetség erőlködése, hogy elsimít- látással ostromolhatta
volna istentelen
eszsák az ellentéteket. Japán végül is kilépett a méivel a többi államokat, mint Oroszország.
Népszövetségből.
Az óriási területű és népes- Hitler kancellárságától a franciák megdöbbenségű Kinának nincsen egységes politikai, ka- tek, mert attól tartanak, hogy az ő vezetése
tonai szervezete, hadi felszerelés dolgában is alatt fellángoló német nemzeti érzés nem fogja
messze elmarad a japán mögőtt. Igy az történt tűrni a fegyverkezési korlátozást, felfegyverzi
-eddig, amit várni, Iehetett, hogy Japán. hatal- magát s így szerzi vissza azt, amit elvettek
mába kerítette Mandzsuriát, Mandzsukuo néven tőle. Ezért is nagy volt az izgalom 1933.
önállósította, s az elüzött kinai császárt Pu-yi-t tavaszán s háborús hírek szálltak. A háborús
tette meg kormányzójává. Pu-yí természetesen
veszedelern
Hitler
komoly, rnérsékelthangú
a japán befolyás szerint kormányozza Mand- nyilatkozataira
s hülönösen
MacDonald és
zsukuot. Ez a megoldas, nagy politikai feszült- Mussolini
állásfoglalása
után megszűnt. A
séget okoz, mert Mandz8uria 30 millió lakos- hitlerizmus zsidóüldözése,
a kiméle tIen fajságából 28 millió kinai, tehát Kina jogot elernzés azonban nagy ellenszenvet .váltott ki
formál erre a leülönben is értékes tartományra,
a németek ellen nemcsak a franciáknál, haamelyet "Azsia magtárának" , "Kina kertjének"
nem az angoloknál s az amerikaiaknál is.
neveznek. Mandzsukllo körülbelül akkora, mint
3. A négyhatalmi szerződés, amelyet NéFrancia- és Németország együtt. Az oroszok, metország, Anglia, Olasz- és Franciaország
az Egyesült-Allamok pedig féltékenven szem- 1933. július havában kötöttek egymással, szinlélik a japánok ujabb nagy sikereit. Kétség- tén egyike a mult év nevezetes politikai esetelen, hogy a nagy népessegű, s népességéhez ményeinek. Mussolini volt a rnozgatója ennek'
mérten kisterjedelmű
Japánnak területre van a szerződésnek, s az eredeti alakjában erősen
szűksége,
s míg egyrészt ezt a területet, más- ki domborodott
benne a revizió kérdése is.
részt iparának megfelelő gazdasági elhelyez- Franciaország és a kisantant közbelépésére a
kedest nem szerzi meg a japán, addig távol- revizió elhomályosult ugyan, de Mussolini még
keleten tart a .mennydörgés.
A fehér faj így is két nagy jelentőséget tulajdonít a szerbefolyása pedig Azsia viszonyaira mind kisebb ződésnek:
először is megakadályozta
ez a
lész.
.
.
. szerződés Európának ellenséges csoportula2. Anémet horogkereszteseknek, a nácik- tokra való oszlását s így a fenyegető háborus
nak (national socialisten)
hatalomra
jutása veszélyt megszüntette; másodszor a négy nagyegész Európában nagy izgalmat váltott ki. A hatalomnak -:- amelyek gyarmataikkal együtt
A kornmunisták Németországban valami nagy a föld népességének
egyharmadát teszik . tettet ·akartak végrehajtani s 1933. januárban megadta a lehetőséget, hogy békés célok érfelgyújtották a képviselöházat.
Ez a durva dekében közösen munkálkodhassék. Kűlőnösen
merénylet a horogkeresztesek malmára hajtotta két égető kérdést emel ki a szerződés, mint
a vizet, a márciusi választásokon
a nemzeti amelynek szorgos megtárgyalására
kötelezik
szeeialisták a novemberi 11 mill óval szemben magukat: a leszerelés és a gazdasági válság
17 millió szavazatot kaptak - s Hitler kancel- kérdése.
•
lár lett. Mussolini mellett Hitler Európának
4. A politikai konferenciák alkonya. Két
. legérdekesebb
politikai
egyénisége. Osztrák nagy konferencia
folyt le a mult évben: a
származású, de már a német hadseregben har- genfi leszerelési és a londoni gazdasági értecolt a világháborúban.
Már 1920-ban Mün- kezlet. Mjnd a kettő sajnálatos eredmény teo
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lenségbe fuIt. Ennek az eredménytelenségnek
oka részben ezeknek a konferenciáknak
a
szervezete is. Rengeteg sok a tagja i p. o. a
londoni értekezleten
60 államnak 3000 kiküldöttje vett részt I Ennyiféle érdekeltséget
egységes határozatba tömöríteni szinte lehetetlen ! Ezeket a határozatokat azonban még
el kell fogadni az egyes államoknak, ez megint
idöbe s esetleg politikai-gazdasági
nehézségekbe ütközik. Nem is számítva tehát a mindkét értekezlet elé tornyosuló tárgyi nehézsé-a
geket, már a szervezet maga sem volt alkalmas a nehéz kérdések megoldására.
Tárgyi
szempontból a leszerelési konferenciára nagy
hatással volt Németország
hitlerizmusa i a
nemzeti érzelmében újjá született országtól
még jobban félnek -a franciák, mint előbb. A
gazdasági konferencián
pedig annyi érdekellentét merült fel az ipari és gazdasági államok, Amerika és Európa között, a valutakérdés olyan bonyodalmakat
okozott, hogy
ennek a konferenciának
semmi kihatása nem
lesz az európai gazdasági viszonyokra.
5. A reviziá gondolatának
előretörése. A
re vizió eszméje a mult évben újra erőteljesen
haladt előre. A magyar politikusok közül maga
a miniszterelnök
Gömbös' Gyula a förendi
házban tartott beszédében
olyan határozottsággal, ,amilyennel
vezető magyar politikus
még nem nyilatkozott
ebben a kérdésben,
megállapította, hogy a megcsonkított Magyar-I
ország életképtelen s így a revizióra szükségünk van. A re vizió kérdése azonban nem
itthon, hanem a külíöldön, a vezető nagyhatalmak belátásán s fellépésén fog eldölni.. Viszont·
a nagyhatalmak akkor fognak a kérdés megoldásához erélyesen hozzálátni, ha -meggyö-,
zödnek róla, hogy a revizió nemcsak Magyarországnak.
hanem
egész Középeurópának
érdeke. S ennek a ténynek felismerése mind
erősebben jut kifejezésre az európai államférfiaknál.
Sok külföldi politikus. uiságírő
tanulmányozta ujabban Magyarország helyzetét itt a helyszinén, s akik itt voltak, mind
hirdetik odahaza:
"Igazságot Magyarországnak!" A re vizió eszméjének előretörése magyarázza meg a román-cseh-szerb
ellenreviziós
gyüléseket.
De minden
ellenreviziós
tüntetés ellenére Benes, a cseh külűgyminiszter már úgy nyilatkozott, hogy bizonyos körülmények között s bizonyos engedmények
fejében igen is lehet szó revizióról. A nagyhatalmak közül a franciák tanusítanak
legszívósabb ellenállást a revizióvaI szemben.
Valószinűleg
ezért mondta éppen a francia
miniszterelnőknek, Lavainak amerikai látogatásakor Borah szenátor:
"Országot nem lehet úgy íeldarabolní, mint ahogy Magyarországot feldarabolták."
Ertékes jelenség a
revizió eszméjének térhódítására.
hogy az angol
képviselőházban több mint száz képviselő aláirásával javaslatot terjesztettek
elő a trianoni
szerződés reviziójának ügy'ében!
6. Cserkész világ-összejövetel.
A magyar
cserkészetnek,
sőt az egész magyar társadalomnak
ünnepnapjai
voltak
a gödöllői
cserkésznapok
1933 aug. 1-15-ig.
A világösszejövetelen,
vagy mint a cserkészek világszerte nevezik
jamboreen körülbelül 25.000

cserkész vett részt, A' világ legkülönbözőbb
nemzetei képviseltették
magukat, láthattuk a
sötét hindukat, sziámiakat, egyiptomiakat csak
úgy, mint a szöke fínneket.idánokat,
svédeket.
Különösen nagy számmal jelentek
meg az
amerikaiak, a lengyelek. Méltó kerete volt a
nemzetek ifjúságának
a gyönyörü gödöllői
királyi park. A fényes keretek között történt
megnyitáson ott volt Magyarország kormányzója, ott volt a világ főcserkésze Baden Powel.
A magyar társadalom nagy érdeklődéssellátogatta a színes- csérkésztábort és szíves vendégszeretettel fogadta a vidékre kiránduló idegen
cserkészcsapatokat.
A hatalmas cserkészösszejövetel mintaszerű rendezése, a hagyományos
magyar vendégszeretet bizonyára sok új barátot
szerzett Maggyarorszának.

Okolicsányi Gyula, a dunán inneni egyházkerület
tb. felügyelője. Meghalt 1932,

7. Az 1930-iki népszámlálás
fontosabb
adatai. A Központi Statisztikai Hivatal a mult
évben 1933-ban bocsátotta ki az 1930-iki népszámlálás adatait. A megjelent kötetböl közöljük a következő érdekesebb adatokat:
a) Magyarország mai 93.073 négyzetkilométernyi területén az 1930. évi december hó 3't-én
végrehajtott népszámlálás 8,688.319 lelket talált. Tiz év alatt 698.117 fővel; vagyis 8'7 O/o_kal
nőtt a mai Magyarország lakossága.'
b} Ezer férfire 1045 nő esik. A 15 éven
felüli népességnek 59'4 %-a áll házassági kötelékben i .1910-ben 61'7}/0 volt.
e) Anyanyelv szerint a trianoni országterületen 'az immár 92'1 %-ot alkotó 8,001,.112
főnyi magyarsággal
elkeveredvc
'rnindössze
.687.207, vagyis 7'9 O/o_nyi más anyanyelvif él
együtt. A magyarság 11'2 °lo-al szaporodott a~

63
utolsó tíz évben, a nemzetiségek
fogytak.
Német:
478.630, tót 104.819, oláh 16.221,
horvát' 27.683, szerb 7.031, bunyevác
sokác
20.564, egyéb 32.259.
d] Vallás szerint r. kath. 5,634.103, g. kath.
201.093, református 1,813.162, ágo hi/v. evang.
534.055, gör. keleti 39.839, izraelita 444.567,
egyéb 21.490. Az ágo hitv. ev. csak egy megyében: Békésben vannak relativ többségben,
de nagy összefüggő területen a nyugati megyéket· lakják és Sopron
városban,
GyőrMoson-Pozsony,
Sopron, Tolna, Vas és Veszprém vármegyék ben arányuk a tiz százalékot
meghaladja, Az evangelikusok
azonban éppen
abban az országrészben,
ahol nagyobb összefüggő területen
élnek, szaporodnak
a legkevésbbé. Egymagának
Békés vármegye ;"evangelikusainak
szaporodása
többet tett ki, mint
az egész Dunántul
evangelikusaié.
Egy vármegyében: Vas vármegyeben az evangelikusok
száma 407 .fővel fogyott. A felekezetek
szaporodási
százaléka:
a r. katholikusoké
10'4,
a gör. katholikusok é 14"5, a reformátusoké
8'5, az evangelikusoké
7'4%•
1I1I.1I1I.lllIellll.IIII.,III.'"le"".II".,lIle'"

ej Az utolsó
évtizedben
az írni-olvasni
tudók aránya 5·60/0.ot javult, s ma már a 6
éven felüli népességnek több mint kilenctizede
(90'40/oj tud írni-olvasni.
8. Kegyelet. Kegyelettel emlékezünk meg azoknak a kiváló egyéneknek elhunytáról, akik az
egyház, a tudomány, a politikai élet, a nemzet
közmüvelődés terén érdemeket
szereztek maguknak. Az egész nemzet osztatlan
gyásza
kisérte sírjába
Apponyi Albert grófot, - aki
végső lehelletéig küzdött a magyar igazságért.
A magyar tudományosságot
érte súlyos veszteség Négyesy László, Csánki Dezső, Concha
Győző, Pauler Akos halálával;
elhunyt költőink, művészeink sorából kegyelettel
idézzük'
fel Kacziány Odön, Sajó Sándor, Palágyi
Lajos, Kozma Andor, Krudy Gyula emlékezetét. Az evangélikus egyház vezető egyénei
sorából elhunyt Okolicsányi Gyula, a dunán
inneni ev. egyh. ker. tb. felügyelője;
Király
Ernő, 'a selmecbányai
ev. liceum nyug. igazgatója, akiről naptárunk az 1926-ik évfolyarnban emlékezett
meg részletesebben.
Aldott
legyen emlékezetüle.
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A rákról.
Irta:

Dr. Kovácsics

Sándor,

A rák a rosszindulatú daganatok
közé tartozik. 35 éves korig aránylag
ritkán;.55 éven túl gyakrabban fordul
. elő. Az ujabb időben mindinkább
halljuk emlegetni és megállapítani,
hogy a rákos megbetegedések szaporodnak. A statisztika tényleg kirnutatta, hogy az összes halálokoknak 1931.
évben 5'9%~a volt rák. Ez a szám,
a multhoz képest nálunk, de másutt
is, növekedést mutat. Hogy ez az
arányszám
míly nagy jelentőségű,
megvilágítja az az arányszám, amely
.a gümős halálozásokra
vonatkozik,
amely 11'9%. A rákos halálozások
évi száma körülbelül 8-9 ezret tesz
ki .. A rákos megbetegedések tényleg
gyakrabban fordulnak elő ma, rnint
régebben: ezt részben úgy magyarázzák, hogy jelenleg a statisztika pontosabban veszí számba a megbetegedést.,. Másrészről a modern élettel
kapcsolatos körülmények: foglalkozás,
munkaártalom, élvezeti szerek, csökkent ellenállóképesség,
volnának a
rák gyakrabban kiváltó, előidéző okai.
A rák, mai tudományos felfogásunk
szerint vagy ébrényi sejt, vagy normális hámsejt végnélküli burjánzásából,
szaporodásából ered. Ennek a szapórodásnak semmi sem tud gátat vetni.

egyetemi. magántanár.

A környező szöveteken, szerveken
túlnő, ezeket pusztítja svégűl teméke
megöli az egész szervezetet. Arra a
kérdésre:
mi okozza a rákos daganatot, mi indítja a hamsejtet szaporodásra, a kísérleti orvosi tudomány
még nem tudott tökéletesen megfelelni,
de az állatkísérletek és a tapasztalat
kezdi ezt a homályos titkot eloszlatni.
Ennek
igazolására
idézele
néhány
adatot a tapasztalatból
és az állat·
kísérletekből,
Pipás emberek gyakran
megbetegesznek
ajakrákban,
a 'rák
az ajkaknak azon a helyén fejlődik
ki, ahol a pipa állandóan nyomja az
ajkat. Pálinházo
emberek gyakran
nyelőcsőrákban
szenvednek.
Rossz
fogak izgatása a nyelven okoz rákot
azon a helyen, ahol a nyelv a rossz
gyökérrek
érinkezik.
Gyomorfekély
után a gyomorban, epekövek izgatása
az epehólyagban idéz elő rákos képződményt. Kátrány, petróleum mU1Íhásohnál, héménysepriihnél,
a kátrányanyagok izgatása
folytán, gyakran
állapítható meg bőrükön rákos képződmény. Különböző kémiai és fizikai
ingerek hatására:
hő, villamosinger.
I'röntgen besugárzás után is fejlődnek
rákok. Máskor azt látjuk, a bőrön
I levő hegszövetból indul ki, vagy a
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csontból ütés, zúzódás után. Hasonló sát megakadályozzuk.
lassítsuk a beelváltozások állapíthatók meg azoknak tegségi folyamatot és az egyén életét
a bőrén, akik az időjárás viszontag- ezáltal meghosszabbitsuk.
ságainak
vannak állandóan kitéve,
Különösen arra kell törekednűnk,
így például földmíveseknél, tengeré- hogy a rákos daganat képződésének
szeknél.
kedvező körülményeket,
szarvezeti
Néha élősdiek, mételykór után fej- állapotot elkerüljük, különösen az emlődnek rákok. Mesterséges állatkisér- beri testre vonathozó tisztasági szabáletekkel sikerült rákos képződményt Iyokat kell betartanunk. Fontos a bőr
előidézni. Példának okáért házinyulak tisztán tartása, az élvezeti szerek,
fülén, fehér egér bőrén, hosszabb dohány, pálinka, stb. mérséklése,
.a
ideig folytatott kátrány ecseteléssel szuvas fogak eltávolítása vagy konsikerült rákot okozni. Ismeretes, hogy zerválása,
a foglalkozási ártalmak kea röntgen feltalálá sa után, mikor rülése. A pipás ember tehát mérsémég a' védekezés
technikája
nem kelje rossz szokását j apálinkában
volt ismeretes, a rőntgenzéssel
fog- levő izgató alkoholos anyagok feltetlalkozó orvosok közül többen rákban len károsítják. a szervezetet,
tehát
pusztultak
el. Mindezek igazolják, kerülendők. Artalmasak a forró és
hogy a rák kifejlődéséhez állandóan jéghideg ételek, italok. A gyo'plOrfeható külső inger kell, amint azt márkélyt idején szakszerü kezelés alá kell
Virchow megállapította. Ez az inger venni. Kerülni kell minden olyan ütést,
azonban nem mindenkinél
képes ha- sérülést, .balesetet, amely hegszővetet
sonló elváltozásokat
okozni, tehát okozhat : ártó izgató hatása folytán
ahhoz, .hogy valaki rákban megbete- kiváltó oka lehet a ráknak.
Mihelyt
gedjék egyéni, helybeli hajlamOSSág,llegkisebb
szövetszaporulatot veszünk
is kell. A rák, a vizsgálatok szerint, észre bőrünkön, zavart észlelünk szeregy sejtből fejlődik, amely, ha mint vezetűrik működésében,
azonnal formár fentebb említettem, ébrényi sejt, duljunk orvoshoz .. A beteggy6gyítás,
vagy normális sejt. Hogyha 'a szerve- az egészségvédelem ma már nem az
zetben másutt is kifejlődik rák, vagvis ember magánügye.
Az emberek reá
áttételi góc származik, akkor ezek a eszméltek arra, amit már Sokrates is
sejtek is olyanok, mint az eredeti hangoztatott, hogy csak az egészséges
rákos daganat sejtjei. A vizsgálatok emberek tudnak
megfelelni polgári
kórokozó baktériumot eddig nem tudak kőtelességűknek,
hogy az állam leg-.
kirnutatni. Azok 'a. baktériumok, a- főbb vagvona. hatalma a polgárok
melyeket a vizsgálatok kimutattak, a egészségében van. Arra kell törekedrákos daganathoz csatlakozó másod- nűnk, hogya
polgárok az egészség
lagos fertőzésből eredtek.
értékének
tudatára jussanak, ezért
A rák leggyakribb előfordulási he- fontos, hogy az egészségre vonatkozó
lye az arc, a nyelv, a gyomor, a méh, ismereteket már az elemi iskolában
a végbél stb. Gyógyításukra kűlső tanítsák, a felnőtteket ebben továbbvagy belső gyógyszerek kevés hatás- képezzék. Naptárakat, újságot, filmet,
sal vannak
Gyökeres gyógyításuk rádiót, élőbeszédet, minden alkalmat
sebészi, a rákos képződmény minél fel kell használni az egészségügyi istökéletessebben ki kell vágni a szer- meretek terjesztésére.
Amiről nem
vezetből. A műtét után röntgen és tudunk, amit nem ismerünk, az ellen
rádium . besugárzásra
van szűkség,
nem is tudunk védekezni. Ne ~rra
hogy az esetleg el nem távolított ma- törekedjék az önmagát vizsgáló, figyelő
radék ráksejteket a sugaras gyógyí- egyén, hogy önmagát gyógyíts.a, mert
tás visszafejlessze. Arra kell tehát erre nem képes, hanem a jelenlegi
törekednünk, hogya
rákos képzödrákról szóló ismertetéshez
hasonló
ményeket minél előbb felismerjük és felvilágosítások alapján az legyen a
műtéttel eltávolítsuk:
ha már mütéttel törekvése, hogy felismerje' magán a
elkéstünk,
akkor sugaras kezelést legkisebb elváltozást is olyankor, a-, .
(röntgen, rádium] alkalmazunk, hogy mikor az orvosnak még könnyű a
a rákos sejtek fejlödését,
szaporodá-l]
bajon segíteni.
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A katholikus főúr statáriummal fenyegeti meg
a vármegvét a lutheránus pap miatt,
Közli:

Schniidt János;

Alig, alakultak meg 1720 körül a
török alól felszabadult Tolnamegyében
az evang. gyülekezetek,
azonnal megindult ellenük a vármegye részéről
az üldözés,
melynek ekkor örökös
Iőispánja
a pécsi püspök., Ismételten
kimondták a lutheránus gyülekezetekre
a halálos ítéletet. Egy 1726. készült
. névjegyzékben,
melyet a vármegye
gyülés készített, a halá~ ítélt ekklézsiák között ott van Sárszent!őrinc
is Bárány György gyülekezete. Báránynak menekülnie kell. Dőrgicsén
talál
menedéket (1726-1729).
A lőrinciek
nem nyugodtak
bele
lelkészük
elüzésébe.
A gyülekezet
nevében nemzetes Főrdös György. és
Gaál Mihály kűldöttségben
mentek a
falú földesurához
és a lutheránusok
hatalmas pártfogójához
Mercy Claudius
grófhoz Eszékre, ahol az mint Horvátország kormányzója
tartózkodott
s
kérték, hogy tegye lehetővé Bárány
György visszatérését.
Mercy rá is
parancsolt a vármegvére. hogy Bárányt
hívják vissza. Dalmata Jónás főb író
erre 1726. július 14-én Simontornyáról
a megye ekkori székhelyéről, tényleg
ír Báránynak
igen kedves levelet s
kéri abban a megyébe való visszatérésre.
Többek
között
ezt írja:
"Annakokáért,
ha még meg nem
utált volna Kegyelmed
bennünket
s mi a V árrnegyében szeretvén Kegyelmedet, maga visszajövetele igen
kedvesés kellemes volna ... Egyebekben hamar való írásommal megengesztelvén Kegyelmedet
s tovább is
magamat tapasztalt jóindulatába ajánlván, amint vóltam, maradok is Tisztelendő
Úraságtoknak...
legalázatosabb szolgája",
Milyen kedvesek
és nyájasak lettek most egyszerre a
vármegye úrai az elűzött lutheránus
pappal szemben.
Bárány György azonban e kedves
levélre nem tért vissza, mert igéretet
tett a dőrgicseieknek,
hogy 3 évig
náluk marad. AIHa szavát.
Mercy gróf 1729. Eszékröl ellátoga-

ván högyészi kastélyába,
érdeklődött
Bárány György után. Mikor megtudta, hogy az ő "kedves Bárányát" a
vármegye elűzte s hogy az még nem
tért vissza, annyira felháborodott, hogy
bosszút forralt a vármegye
vezetői
ellen. Egyszerűen,
katonás
módon
statárium ot akart tartani a vármegye
tisztikara felett s e szavakkal fordult
fiskálisához : "Mi lesz a következménye annak, ha a vicispárit és a szolgabírót felakasztatom. " "F ej- és jószágvesztés, Kegyelmes Uram," hangzott a válasz. "Ennek a fele is sok
volna - mond a hatalmas gróf de tanácsolom nekik, hogy királyságomba többet be ne tegyék a lábukat,
legkevésbbé abból a célból, hogy alattvalóimát _n yugtalanitsák."
Ha nem a vármegye vezetőivel s
nem nemes emberekről lett volna szó,
bizonyos, hogy bekövetkezett
volna
a statáriális eljárás. Igy azonban elmaradt. De Bárány Györgyesperest.
a gróf visszahozattaDörgicséről
Lőrincre s megbecsülése jeléűl házába adta
nevelésre unokaöccsének, Mércy Antal
grófnak, Claudius Florymundus nevű
fiát, a későbbi párisi és londoni nagykövetet (t 1784). Egy évet töltött a
főúri gyermek a lutheránus parochián,
amelyre hálával gondolt vissza egész
haláláig s mikor utolsó levele egykori kiváló nevelője utódaínak kezébe
jutott, már nem is volt az élők sorában.
Igy támasztott
az isteni gondviselés veszedelmes időkben szegény, sokat üldözött egyházunknak
hatalmas
pártfogókat és védelmezőket magának
az ellenségnek
táborában.
Megérdemlik, hogy egyházunk története megőrizze emléküket.
1111.1111.1111.1111.1111.,1".1111.11"."11.'"1.'111.1111.'"'.'11'.

A biblia az én legnemesebb kincsem,
amely nélkül nyomorult volnék. Kant.

*

Meghajlok fenntartás nélkül előtte,
mint Krisztusom és Megváltóm előtt.
Pascal.
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'
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'
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IV.
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'
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'
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2. Mos.oni esp.: Wenk Károly, hegyes=
halrni lelkész; felügyelő: dr. Steltzei
Mátyás, vármegyei tiszti főügyész, Győr
3. Nógrádi esp.: Mihalovics Samu, béri
lelkész; alesperes: Kardos Gyula, balassagyarmati lelkész; felügyelő: Lasz.
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káry Gyula földbirtokos Romhány ; má
István, Kéty (Tolna m.) j felügyelő: dr.
sodfelügyelő: Horváth Sándor polgár
Pesthy Pál nyug. igazságügyminiszter
Budapest és Uzd (Tolna megye) j mámester Balassagyarmat.:
sodfelügyelő:
Koritsanszky attó,
BuIV. Dunántúli egyházkerület.
dapest.
Püspök: D. Kapi Béla, Győr.
Veszprémi esp.: Takács Elek, HomokFelügyelő: dr. Mesterházy Ernő, Nagy- 8. bödöge
j felügyelő:
Mihály Sándor, gazgeresd (Sopron megye).
. dasági felügyelő, Pápa,
Egyh. főjegyző: Németh Károly,' Lébény
9. Zalai esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa j
(Moson megye).
felügyelő: dr. Berzsenyi Jenő, nyug.
Világi főjegyző: dr. Ajkay Béla, Répcelak..
járásbiró.
Zsédeny (Vas inegye).
Egyházi aljegyző : Gyalog István, Kéty.
Világi aljegyző: dr. Berzsenyi Adám, KeV. Tiszai egyházkerület.
menessömjén J?vas megye).
.
Főszámvevő: Hanzmann Károly; Sopron. Püspök: D. Geduly Henrik, Nyiregyháza.
ügyész: Berecz Abel, Sopron.. Másod-I Felügyelő: dr. Zelenka Lajos, kir, kúriai
ügyész: dr. Zergényi Pál, Sopron.
biró, kir. táblai tanácselnök,
főrendiPénztáros: Mühl Nándor, Sopron.
házi tag, Budapest.
Ellenőr: Wojtech Vilmos, Sopron.
Püspöki titkár és ker. levéltáros: HroLevéltáros: Németh Sámuel, Sopron.
nyecz József, Nyiregyháza.
Püspöki titkár: László Miklós, Győr.
Egyhá,zi főjegyző: Duszik Lajos, miskolci
1. Alsósoproni esp.: Mikolás Kálmán, Szillelke sz.
sárkány; felügyelő: dr. Ajkay Béla föld- Világi főjegyző: dr. Zsedényi Béla, joghírtokos, kormányfőtanácsos,
Répcelak.
akad. tanár, Miskolc.
2. Felsősoproni esp.: Scholtz Odön, Ag- 'Egyházi jegyző: Marcsek János, Ozd és
fal va; felügyelő: dr. Schindler András,
Belák Sándor, Tokaj.
Sopron.
Világi jegyzők: Szohor Pál,
Nyiregy3. Győri esp.: Németh Károly, Lébény ;
háza és dr. Foltin Endre Nyiregyháza.
felügyelő:
Mihály István,
Nagydém Ker. pénztáros: Schulz György, Budapest.
(Veszprém megye):
Számvevő: Tóth József, abaujfancsali lel4. Kemenesaljai esp.: Molitorisz János,
kész.
Ostffyasszonyfa;
felügyelő: Koltai Vi- Egyházker.
ügyészek: dr. Vietórisz Istdos Dániel földbirtokos, Mersevat, Vas
ván, dr. Salzmann attó, kír. ügyész,
megye.
.
Nyíregyháza, dr. Bartus Dezső, Miskolc,
5. Középvasi esp.: Zongor Béla, Körmend ;
dr.' Röck Aladár, Miskolc.
felügyelő: szentmártoni
Radó Lajos, 1. Hegyaljai esp.: Duszik Lajos, miskolcí
felsőházi tag, Szombathely és Répcelak ; I lelkész; felügyelő: Lichtenstein László,
másodfelügyelő : dr. Schneller Aurél,
Mískolc; számvevőszéki elnök és tanKőszeg.
ügyi esperes: Tóth József, fancsali lel6. Somogyi esp.: Mesterházy Sándor, Nekész.
mespátró;
felügyelő: dr. Ittzés Zsig- 2. Tiszavidéki egyházmegyei esp.: Dr.
mond, Kaposvár.
Domján Elek, sátoraljaújhelyi
lelkész;
7. Tolna-baranya-somogyi
főesp.: Müller
felügyelő: dr. Handel Vilmos, egyet.
Róbert,. Felsőnána;
alesperes: Gyalog
tanár, Debrecen.

"Az Isten lélek."
-

írta:

(Ján. 4. 4.)

Dr. Domján Elek evangélikus főesperes, Sátoraljaujhely.

Alig fejezi ki valami igazabb an és
tökéletesebben
az újszövetség
szellemét, a keresztyén
vallásosság
mélységét és teljességet,
mint a krisztusi
kijelentés:
az Isten lélek és akik Öt
imádják,
szűkség,
hogy lélekben
és
iga,~ságban imádják.
Orök életű és érvényü .ez a krisztusi
megállapítás
és minket mély hódolatra
indít ama vallásos géniusz iránt, aki
Istennel élt megbonthatatlan
lelki egységben és ebben az egységben
nem. csak szemlélte,
hanem
át is élte az
isteni lét minden íenségét,
áldásainak
kimeríthetetlen
gazdagságát
és meg-

szeritelő lelki hatásait. Ebből a szent
egységből
eredt
a mi Urunk
Jézus
Krisztus isteni lelkének idézett
megnyilatkozása:
"Az Isten lélek és akik
Öt imádják,
szűkség,
hogy lélekben
és igazságban
imádják."
Mi pedig, emberek, akik krisztusiaknak óhajt juk vallani' magunkat,
boldog
megelégedéssel
tehetünk
bizonyságot
affelől, hogy ami
Urunk,
a Jézus
Krisztus nemcsak igéivel, hanem -ártatlan, igaz és szent életével is belevezetett
minket
az igaz istenimádat
mélységeibe,
úgy, hogy a formák,
a
külsöségek
korlátai kőzűl kibontakozó
5"
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lelkünk lélekben és igazságban,
az szedelemtől
való szabadulásnak
a
imádság ünnepélyes pillanataiban egye- vágya.
sülhet a minden lét és áldás őrök kútAz állatok,
a föld terméseinek
fejével.
zsengéi
mint áldozatok
a vallásos
Minő más volt az istenimádat
a istenimádat
tényezőivé
lehetnek
az
Jézus Krisztusban
megjelent isteni istenek hatalmától, bosszúálló haragkijelentés előtt.
jától rettegő embernek a kultúszában.
Hosszú
ezredévek
végtelenségbe
Minő kegyelem az a mi számunkra,
nyuló fejlődése birta csak felemelni hog( Jézus Krisztus az O engesztelő
az embert a szellemi Isten fogalmához áldozati 'halálával eltörölt minden álés annak a kijelentésszerü
igazságnak dozatot és minket Isten lélekben és
a megérté,~éhez, hogy "az Isten lélek igazságban való imádásának
dicsőséés akik Ot imádják, szűkség,
hogy ges magaslatára emelt.
lélekben és igazságban imádják." IsBoldogok mi, akik tudjuk,
hogy
te nt látott és szavát hallotta a vihar Isten örök szellemi lény és szere.tet.
zugásában, az égi láng villámában, a Akihez gyermeki bizalommal
szólhat
föld titokzatos erejében, az állatször- büneinek
szörnyü
tudatában
is a
nyetegekben, amelyek örök rettegéssel megtérő ember s gyötrődő éjszakái
töltötték el életét. Isteneket
látott: a szörnyü káprázatai
közben hallhatja
világ hatalmas uraiban, akiknek egy- a megváltó szót: "meg vannak boegy szernpillantástától
függött élete, csátva a te bűneid l"
sorsa és mindene ebben a világban
Mert lelki imádat az, ha félelem
és örök nyugtalanság,
szakadatlan
nélkül, de bizakodó
reménnyel
és
rettegés kisérte minden lépését. Es édes bizalommal feltárva szíveink minamig egy-egy bölcsnek a lelke az I den rejtekét tudunk beszélni templomimádságban
látta a mennyek kapuit ban, odahaza csendes kamaránkban,
megnyitó, az isteneket meggyőző erőt, vagy akár az élet forgatagában,
váladdig a - tömeg áldozataival
akarta ságos napjaiban is Istennel.
megengesztelni a haragvó és büntető
Es igazságban való imádat az, amiistenek kegyelmét. Nem is volt drága kOI lelkünket feltárjuk az isteni akarat
neki semmi és senki, ha áldozatul e örök törvényei előtt s mély alázattal
kegyelemért be kellett mutatnia. Kész befogadva azokat, a mi Atyánk akarata
volt véres áldozatul, engesztelő áldo- a mi akaratunkká
válik. Ebből a harzatul odavezetni az ókori ember az rnóniából származik minden béke és
istennek azt, ami legértékesebb:
gyer- minden áldás, amely megazenteli egész
mekét, mert az ártatlannak
kiőmlő életünket. Ez a harmónia lehozza szávére, hite szerint, megengesztelte
az munk ra a mennyet a földre,
mulandó
Isten haragját, vagy megszerezte
se- élet zárai közé az örökkévaló isteni
gedelmét.
élet 'valóságát, amint a mi Urunkban,
A történelem feljegyzése szerint a a Jézus Krisztusban látjuk. Jézus élekarthagói ak egy alkalommal, amikor tének minden órájában, földi élete
nagy veszedelem fenyegette városukat, folyamán szakadatlanul megbonthatatkétszáz
előkelő fiúgyermeket
öltek lan lelki egységben élt az O mennyei
meg engesztelő áldozatul istenöknek Atyjával és boldog lelki békével vallés azonkivül még 300 férfiú önként hattar az az én kenyerem, hogy csele.ment a halálba a nagy veszedelem kedjem
az én mennyei Atyámnak
elhárításáért.
Az ókorban sürün ta- akaratát!
láliuk az emberáldozatok
eseteit a
Imádkozzál
Testvér így, szentelje
vallási kultúszban,
sőt azonkivül az meg' az igazság életedet így és az
alacsonyabbrendű
népelemeknél
még isteni béke áldását Te is megnyered!
mindig nyomaira akadunk jeléűl annak, hogy milven borzalmas eltéve- Hiszek egy Istenben,
lyedéseit szülheti az ember vallásos Hiszek egy hazában.
gondolatának az istennel, vagy iste- Hiszek egy isteni örök igazságban,
nekkel való kiengesztelődés
és a ve- Hiszek Magyarország feltámadásában!
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Országos vásárok Magyarország mai területén.
Használt rövidítések: áv. = állatvásár,
kv. = kirakóvásár,
e. = előtt, u. = után. mege. = megkőzv.elöző, köv. = követő, = kőzvetlen, közn. = kőznapon, mfogl. = magában foglaló, v. =
__
vagy. vm. - vármegye. ó.-n. sz. = ó-napt ár szerint, Iegk öz. = legközelebb.

J.-N.-K.-Szolnok m. febr. 16,
máj. 18, aug. 10 és nov. ll-ét mfogL
vas. és hétf.
Abaujszánto
Abauj- Torna m. Nagycsütörtök e. szerdán, júl. 13, okt. 5, dec.
7, ha a három utóbbi nem szerdára
esik, a kőv. legk. szerd., ha a határu.
ünnepre esnek, a kőzv. köv. közn,
Abony Pestm. márc, 19, aug. 20 és nov.
30, vas. V. ünn. es etén a köv .. közn.
Acs Komáromm. husvétot köv. hétf., okt.
utolsó hétfőjén.
Acsa Pestm. ápr. és okt. hónapok utolsó
. hétf., ha ünnep, úgy a kőv, legköz. kőzn,
Adánd
Somogym. «Laetare» vas., Nep.
Ján., Urszine változása és Mindszent napokat mfogl. hetekben hétf.
Adony Fejérm, ápr. 2, jún. 16, szept. 15,
nov. 24.
Ajka Veszprérum. márc. első hetében szerdán, Péter-Pál nap., Szt. Istv, nap., Szt.
Márton napot mfogl. hét szerdáján.
A kosztá
Pes tm. rnárc. ll-ét, szept. !J-ét
megel. hétf. á. V. és kedden kv,
.
Map Fejérm. júl. 25, okt. l.mfogI. hétf.,
ha ünn., köv. közn.
Alattuán
J.-N.-K.-Szolnokm.
jún. 9, nov.
.4, ha ünn. V. vas., köv. közn.
Alberti Pestm. máj. 16, júl. 13, nov. 5-ét
megel.kv. vas. és hétf. Előző nap áv., másnap
Alcsui Fejérrn. József napot, Erzs. napot'
..th1 ..
.. t
mf og l . csu.,
a unn., {Ov. csu.
Alpár Pestm. viráavas. és okt. 10-ét meg~
~
előző vasárnapon,
A/;6n émed i Pefstm · áp~. 2, j~l. ~"t;.~ept.1
-, d ec.,.3 III ag. l vasarnap es e on.
Als6patyi
Vasm. febr. 3, máj. 4, szept.
4,nov .. 4
A.ls6ság Vasm. ápr, 4, máj. 25, szept, 21,
nov. 5, ha ünn., köv. napon kv. és áv.
Apátjalua
Csanádrn.
ápr. 24, júl. 26,
szept. 8 és nov. 25. u. szomb., ha ünn.,
köv. közn.
Apc Hevesm. jan. 15, márc, 19. megel.
hétf., aug. l-én, ha ez szomb. v. vas.,
a köv. hétf.; okt. 15. megeI. hétf.
,\pastag
Pestm. jún. 24-ét és okt. 12-ét
hét keddjén.
Arló Borsódrn. ápr, 20, szept 20, ha hétf.
esnek, ellenk. esetb. a megel. hétf.
Arpás Sopronm. jún. 6, szept. 11.
Asz6d Pestm. márc. 19, áld. csüt., Szent.
Istv. és Szt. Márton n. u. péntek.
Altala Somogym. márc. 16, nov. 5, ha
ünn., kőv. közn.
Babécsa
Somogym . .márc. 19, Szentháromság 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.
Abádszalók

Zalam. márc. 12, szept.
1, ha ünn., kőv. kőzn,
Baja febr. 14-ét megel. vas., ápr, 24, júl.
22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe,
megeL vas. és hétf.
Rajna
Esztergomm. febr. 16, május 16,
aug. 16, nov. 16. mfogI. hetek szerdáján és csütörtökön.
Bakonya
Baranyam. jún. 21, ha vas. V.
ünnep, köv. közn., szept. 29.
Balassaqqarmat
Nógrádm. Orsz.
áv, és
kv. minden hó első hétfőfén
(áv.) és
keddjén (kv.) tartja. Ha ezek a napok
ünnepnapra
esnek, úgy a rákövetkező
legköz. két hétköznapon ..
Balalotiendréd
Somogym. márc. 15, júl.
15, szept. 15. mfogl. csüt., ha ünnep,
köv. közn.
Balatonfüred
Zalam. jan. 14, ápr. 15, júl.
11, szept. 11. mfogl. szerdán kv. és áv.
Balaionlelle Somogym. Husvét U. kedden,
máj. 9, ha vas, Iegk. hétközn., Kisaszszonyn. el. hétf., Farkas n. kv. és áv.
Balatonfőkajár
Veszprémrn
ápr. utolsó,
aug. és nov. első csűt., ha ünn., kőv,
köznapon .
Balaionszabadi
Veszprémm. márc. 1, okt.
1
f gl h 'U
S~ab~l~sm. ápr, 1, nov. 1 és dec.
25 . n. mege.l' es aug. 20-at
' III fIl
og. ce d d.
kv. és áv.
Balmazuioáros
. Hajdum. febr. 2, máj. 25,
g 14
19
f gl
dé
au.
,naY.
. n. mo.
szer an av.
és kv.
RánokszentmJörgy
Zalam. ápr. 24, jún.
24, aug. 3, nov. 29.
Báriréne Gömör K.-Hontm. márc. 18, és
szept. 6.
Baratutaienő
Baranyam. jún. 2, okt. 21,
ha vas. v. ünn., a kőv. legköz. közn,
Barcs Somogym. ápr, 1, jún. 24, szept.
2, dec. 9, ha ünnep, Iegköz. közn.
Báta Tolnam .. máj. 4-ét és okt. 15-ét magábafogl. hétf. kv. és áv.
Bálaszék
Tolnam. márc. 19, jún. 16, szept.
24 és okt. 28-át megel. hétf. n. áv. és kv,
Báié Somogym. márc. 10, máj. 25, aug.
29 és okt. 9, ha vas., v. ünnep, következő köznapon.
. .
Battonuo Csanádm. Judica v. feketevas.
előtti, jún. 29. utáni, nov. 5-ike előtti
pénteki napokat megel. szomb. napon
áv., vasárnap kv.
Becsehely
Zalam. márc, 19, máj. 11, szeptember 11 és okt. 13.
Békés Békésm, márc.24,
jún. 20, szept.
29, ha nem vas. esnek, mindig amegel.
vas. Ezt megel. 2 napon áv., nov. 25-é!
megel. pént. és szomb., ha. szomb. esik,
ezen a napon kv. az el. levő pént. áv.
Badacsonytomaj

BaÚc:t:z:
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Békéscsaba
Békésm, febr. hó utolsó, jun, Cece Fejérm. fek. vas. u. hétf., L'"
orinc es
,',
!
3., okt. 4., dec. 1. hétf. (marhavásár),
Miklós nap u. hétf.
keddjén (lóvásár),
szerdáján kv. luk- Cegléd Pestm. jan. 15, ápr. 16, júl. 22,

szusl6vásár ápr. 24.
nov. 1. napját megel. vas. és hélf.
Bélapátjaloa
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.rközn.
Beretiqóuijalu
Biharm. ápr. 24, aug. 15, Cibakháza Peslm. márc. 31, máj. 30, szept.
okt. 9. napját megel. hét és febr. havá-15, nov. 18, ha vas. esnek, az el. levő
nak első csütörtö kén.
. szombaton.
Berkesd
Baranyam. márc. 2, jún. 30, ha Csabrerulele Zalam. pünk, előtti csüt., Lő- ,
vasárnap, a kőv, közn.
rinc el. csüt., hushagyókedd utáni csűt,
Berzence
Somogym. fekete vas. u. hétfő, Csákátuj
Somogym. aug. 15 bucsuvásár.
jun. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. un- Csákvár Fehérm. oc. vas. U., ro gate vas.'
nep, a köv, hétkőzn. kv. és áv.
köv. hélf. és kedden, Anna napot és
Bicske
Fejérm. jan. 25-ét, máj. 3-át, JaMíklós
napot mfogl. hét hétf. és keddkah 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.
l1-ét, aug. 31-ét, okt. 23-át megelőző
12-ét mfogl. hét szerdai napján.
szombaton.
Bihartuiqijbaiom Biharm. márc. 4, június Csap od Sopronm. febr. 10, máj. 22, aug.
4, szeptember 27.
17, nov. 23. mfogl. szerdán, ha ünnepBogdása Baranyam. márc, 18, aug. 14, ha
nap, a köv. hétköznapon.
vasárnap v. ünnep, a köv. legk. hétk Csenger Szalmárm. A decemb. kivétel é. Bodajk Fejérm. újév U., jún. 29 u.szent
vel minden h6 3-ik pént. napj., ha ünn.,
. Mihály n. u. hétf. napokon kv, és áv.
akkor előző pént., kar. el. pénteken.
egy napon.
Csépa J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 12, júl. 12,
Bodroqkeresziur
Zemplénm .. febr. 24-ét,
szept, 5, dec. 18. Ha hétközn. esik,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogl. hét csüakkor megelőző vasárnap.
törtök és pünkösd utáni csütörtök
Csepreq Sopronm. hamvazósz. u. CSÜt.
Boduaszilas
Abauj- T.-m. márt. 19, jún.
nagycüt., áldoz6csüt., u. pént., júl. 29,
24, nov. 25 csütörtökön, ha e napok
szept. 29, karácsonyelőtti
szerda. Ha
nem csütörtökre
esnek, amegel. csüt.;
a júl. és szept. vásár vas. v. ünnepre
karácsony első napja el. csütörtök.
esi~<,a kőv. kÖZl?-'
,
"
Bonyhád
Tolnam. márc. 6, máj. 1, júl. 10 Cseszireq Zala~ . jan, 19, marc. 19, maj.
és szept. 4-et mfogl. hét és dec. 8-át;
~6, aug. 25 es okt. 31. ,
megel. hétf. áv. és kedden kv.
Cszp~erek
Vasm. febr., 10 es ~,zept. 17.
Bő Sopronm. febr. 6, máj. 9, aug. 10, Csetéiut ;~eszprém~n. al?r. elso hétf., okt.
okt. 4.
15, ha unn., a köv. közn.
Böhönye
Somogym. márc. 19, Urnapot Csonqrá1
Ssongrádm., márc. 1, máj. 1,
köv, napon, júl. 20, aug. 21.
aug. 2;) es ~ec. Iü-ét megel. vas. ,kv.,
Budapest márc. más. vas. (Józsefn. vás.),
megel. nap ~v. Ha vas. esnek, avasár
máj. utolsó vas. (Medárdnapi
vás.),
e nap tartatik.
.
. aug. harm. vas., nov. első vas. (Lipót- Cs0r:.n.r: Sopronm.· Jan. 6, ,Gergely .n~p,
napi -vás.).
A kírakó
vásárok a fenti
Fülöp
Ja.1mb nap,. ~z. Ivan" sz. Mihály
határn. kezdődnek, két' héten át, a máes ~z. ~arton napj an. Ha unn. v; ~~s.,
sodik hét szombatjáig tartanak A martovabba péntek, sZ,ombat~~ v. zs~?ounha- és lóvásárok
a vásári időtartam
nepre esnek, az utánuk kov. hétfon.
második vas. és hétf. tartatnak. A ki- Csögle Veszprémm. márc. 12, jún.
23,
rakó vásárok első napját megel. szerokt. 9. mfogl. hetek hétfői napján.
dai naptól a kőv, második keddi nap- Csököly
Somogym. jan. 25, nagycsüt.,
jáig bőrirha vásáro A. kőv. egész taraug. 28, nov. 25.
tama alatt borvásár. Lóvásárok:
ápr. Csurgó Somogym. husv. U., pűnk. U. ked24-ét mfogl. hét vas. el. vas. hétf. és
den, szept. 1, nov. 20. Ha ez a nap
kedden, okt. első vas. hétfőjén és keddvas. v. ünn., a köv. közn.
,
jén. Lul~szusl6vásár már:c. 21, 22'.23. Darátuj Somogym. márc. 9, aug. ts, nov.
Blldsz.eni1}'!zhál!l ,Szabo}cs- e,s Ungm. Jan.
5. Ha ünn. esék, úgy a köv, hétkőzn,
25-et, júl. 24-et, okt. 18-at mfogl. hét- Debrecen
a remele Antal sz. Györgv
!őjén, ápr. 23-át,mfogl. keddjén. ..
Nagyboldoga,sszony és D'énes napokrÓl
Blll~. ~opronl.?' mar_c. es. szept. elso szerelnevezett, v,asárok 9 napon át tartatdáján, ha unn., kov. közn.
' nak a vasal' az ünnepeket megel. héRziHcösf}
Baranvarn. márc. 25 Szentháte~ 'hétt
kezdődik. Nyersterményekre
romsag U. hétf., okt. 4, nov. 11. Ha eSlparclkkekre
nézve az egész 9 nap
, ?a~ok vas. v. ünn. esnek; a köv .. !<özn. alatt; el~ő héten' csüt, és pént. juhv.,
RUSSzl ..Somogym. febr. 16, apr. 28, Jun. 8,
szomb. es vas. sertésv., vas. és hétf.
aug. 21. Ha ünnep, a köv. napon.
lóv.,
a második hétnek hétf. és kedd
Császár Komáromm. Vince napot és Teréz
napj. pedig marhav. A hortobágyi pusznapot mfogl. csüt., ha ünn., a köv. kőzn.
tán jún. 20-át mfogl. hét csüt. 'áv.
o

o

o

o
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Veszprénun.
husvét heLében csüt.,
lenkező
esetben amegel.
szomb.
Ha
András napot megel. csüt.
ker. ünn., a legköz. közn.
Decs Tolnam. ápr. 15-ét és szept. l-ét Enying Veszprémm. sexagesimavas.
utáni
mfogl. hét hétf., ha ünn., a köv. kőzn,
köznapon,
Kisasszony hetében hétfőn,
Jemecser Szabolcs- és Ungm. ápr. 24-ét,
dec. Aprósz. het. az első kőzn,
szept. 29-ét mfogl. kedden, ha ünnep, Ercsi Fejérm, Leó napot és szept. Mihály
a köv. közn.
napot mfogl. hétf. állat-, kedden kv.
Derecske Biharm. jan. 15, ápr. 24, aug. Érd Fejérrn, máj. első hétf. és keddjén,
15 és okt. 15-ét megel. n. el. pént.
aug. 10-ét mfogl. hét hétfőjén.
Dévaványa
J.-N.-K.-Szolnokm.
jan.
17, Erdiicsokotuja Somogym. febr. 25, husvét
ápr. 15, júl. 5, okt. 12. megel. hétf. és
u. csüt., jún. 27, szept. 21 kv. és áv.
kedden; első nap áv., másn. kirakóv,
Ha vas. v. ünn., a kőv, közn.
Devecser Veszprémm. jan. 25, máj. 1, aug. Erdőbénye
Zemplénm. jan. 28, ápr. 24,
6 és nov. 1. napját előző hétfői és
okt. 28. Ha ünn., a megel. hétf. kv,
keddi napokon.
Erdőfelek
Hevesm. ápr. 1-2, okt. 15-16.
Di6sjenő Nógrád- és Hontm. kv. és áv.: Érsekvadkert
Nógrád- és Hontm. január
Szt. György nap és András nap hetél-ét köv, vas., ápr. 23-át, [ul. 22-ét
ben hétfőn; kv.: Pál napot, Kisasszony
szept. 24-ét megel. vas.
napot mfogI. hét hétfőjén.
Esztergom
Esztergomm.
Gergely, Orbán,
Diásuiszié
Baranyarn.
febr. 10, ápr. 1,
Lőrinc, Simon-Juda u. köv. hétf., kedd
júl. 13, szept. 10, okt. 26, ha vas. v.
és szerda áv. és kv.
ünn., a köv, közn,
Etuet: Fejérm. máj. 8, szept. 8. hetében
Dombovár
Tolnam. márc, 28-át kőv. és
csüt., ha ünnep, a kőv. közn,
szept. 28-át megel. szerdán, ha ünn., a Fadd Tolnam. márc, 12, okt. 15. megeI.
köv, héLközn.; Vízkereszt, Szentgyörgy,
hétf .. és júl. 25. első v. ezt' köv. hétf.
Szeritpéter napját s nov. 30-át megel. Fegyvernek puszta J.-N.-K.-Szolnokmegye
szerdán, ha ez ünn., a köv, hétközn.
márc, 1, jún. 1, szept. 14, nov. 20. hetét.
Dombrád
Szabolcsm. jan. 15, április 28,
vas. és hétf.; első n. áv., másn. kv.
júl. 8 és okt. 8-át mfogl. hét hétf.
. Felsődabas Pestm. febr. 18-át, aug. 3-ál,
Döbrököz
Tolnam. virágvas. előtli, Istnov. l-ét megel. vas., máj. első vas.
ván király utáni hétf.
Feistiireq
Tolnam.
Balázs nap, Szent
Dömsöd Pes tm. márc, 7, jún. 22, aug. 10.
György, Kisasszony és Katalin napokat
áv. és nyersterményv.,
a köv. n. kv.mfogl.
héttőn és kedden.
Dráva/ok
Somogym. febr. 15, május 20, Fclsőrönök
Vasm. búcsú köv. Imre napszept. 15, ha vas. v. űnn., a kőv, közn.
ját (nov. 5.) köv. vasárnap.
Dllnaföldvár
Tolnam. márc .. 25-ét mfogl. Felsősegesd Somogym. márc. 30, júl 2.
hétf. és kedden, pünkösdöt
mfogl. kedu. hétf., szept. 8. megeI. hétf., nov. 25 kv.
den és szerdán, aug. 20-át, nov .. 1-ét Ferttirákos Sopronm. szent Györgyelőtti
mfogl. héLf. és kedden, első nap áv.,
és szent Mihálv utáni csütörtök.
második kv. Ha a határn. hétf. vagy Ferttiszetümiklos
Sopronm. bőjt harmakedd re esnek, azon a héten kedden és
dik hétf., pünkösd utáni kedden, Máté
szerdán, ill. szerdán és csüt.·
nap és Miklós nap utáni hétfőn.
Dunapataj
Pestm. febr. 19, ápr .. 14, jún. Földeák Csanádm. Mátyás napot, Cantate
29, okt. 4 és dec. 13-át megel. hétf. és
és úrangyal napokat és Boldogasszo.ny
kedd; ha' ker. ünn., a köv. kőzn.
fogantatása ünnepét megel. pént. áv., a
Dunapenfele
Fejérm. sz. György napot,
rákőv. szombaton pedig kv.
sz. Háromságvas., Kisasszónynapot
ma- Flilöpszállás
Pestm. ápr. 8-9-t,
június
gábafogl. hétf. és az első adventi vas.
17--':18-t, szept. 5-6-t,
és deo. 6-7-1
u. köv. hétf.
megel. v is. áv., hétf. kv,
Dunaszekcső Baranyarn. márc. 12, Szerit- Fűzesabonq Hevesm. márc. 12, június 12,
hárornság u. hétf., szept. 1, nov. 5. Ha
szept. 12, dec. 12. megel. vas. áv., hétünnep v. vasárn., a köv. hétf.
főn kirakóvásár.
Dunavecse Pestm. febr. második, május Flizesfmarmaf
Békésm. márc. 29-30, jún.
első, júl. utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.)
10-11, aug. 25-26, okt. 24-25. Ha nem
és keddjén (kv.). Ha űnn., a köv. közn.
szombat, vas. esnek, amegel.
szomb.
Ede!ény BOl'sod-GÖmÖr-Kishontm. január
szarvasmarha-,
juh-, sertés-, vas, a k.
15-ét, ápr. Iő-ét, júl. 15-ét, okt. 15-ét
és Jóvásár.
megel. csüt., ha ker. v. zsidó ünn., a Galambok Zalam. febr. 16, aug. 2. előtti
megelőző kedden.
hétfőn.
Eger "Hevesm. Vízker. u. hétf., Pongrác n. Gálosfa Somogym. márc. 12, máj. 16, júl.
'hetében hétf., Sarlósboldogassz. u. hétf.,
3, ango 21, szept. 21, ha ünn., V. vas.,
szept. 28 és 29 marhav. 29 és 30 kv.
akkor a kőv, hétközn.
Eoertu; Baranyam.
ápr. 5, jún . ..t5, ,?kt. Gamás Somogym. jún. 6, szept. 18, ha
11, ha vas. V. ünn., a köv. legkoz. kozn.
vas'. V. ünnep, a kőv, közn.
Egervár Vasm. márc. 19, nov. 25.
Gasztotuj
Vasm. Urnapot
és SarlósholEgyed Sopronm. márc. 1, okt. 29, űnn. és
dogasszony napot köv, vas. kv.
vasáru. esetén a kőv. közn,
Gelej Borsodm, ápr. 24, nov. 19-ét mfogl
Endrőd
Békésm, máj. 18, aug. 22, nov.
kedden.
23, ha ezek a napok szomb. esnek, el- Gelse Zalam. máj. 11, okt. 26, ha vas., a
nég
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következő
köznapon .
. Gesztely Zemplénm. ~an.

25 (Pál ford.),
ápr. 12 (Gyula), jún. 29 (Péter és Pál),
okt. 26 (Demet.) het. eső keddi nap.
Gindlicsalád
Tolnam. jún. 20-t, okt. 23-t
mfogl. csüt.,ha
ünn-, a köv. közn,
Godiso Baranyarn. máj. 29, okt. 9, ha vas.
vagy ünnep, a köv, kőzn.
Gödöllő Pestm. József, Péter-Pál,
Szent
Mihály,
Luca napot köv. hétf.
Gönc Abaúj- Tornam.
márc., jún., aug.,
okt., dec. hónapok 2-ik· keddi n.,· ha
ünn., akkor a hónap 3-ik keddjén.
Görcsön!J Baranyarn.
febr. 24, máj. 25,
aug. 24, nov. 5.
Gqékénues
Somogym. máj. 1, okt. 30, ha
vas. és ünn. esnek, a köv, kőzn,
Gyoma Békésm.
márc. 10 és 11, június
1-2, aug. 15-16, nov. 15-16-át megelőző pént. áv., szomb. lóv., vas. kv.
G!lömöre Győrm.
márc. és okt. hónapok
első keddjén, ha ezek ünnepek, a köv,
hétköznapon.
(;yömrő
Pes tm. márc. 30, okt. 15, ha
vas. v. ünn., a köv. közn.
Gyöngyös 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. hétkőzn.,
márc, 2. pént. tenyész-

állaivásár.
GrJöngyösmellék Somogym. ápr. 5-ét, okt.
5-ét mfogl, hét hétf. és keddjén, aug.
21, ha vas. v. ünn., a legköz, közn.
Gyönk Tolnam. húshagyókedd
elötti csüt.
áv., szept. 29 kv., pünkösd elötti csüt.,
aug. és nov .. első csüt. áv. és kv,
Győr
jan. lS-át, Urnapját,
júl. 22-ét,

szept.

8-át nov. 25-ét a Teréz napját
hét hétfőjén, végre nagyhéten
hétfőn, a határnapokat
megeI. szomb.
és vas. kizár,
lóvásár.
G.ll{5rasszonyfa
Győrrn. máj. 9-t, .szept.
14-t, nov. 5-t mfogI. hétf. Ha a szeptemberi vásár vas. vagy bármelyik vás.
ünn. esik, a kőv. kőzn.
Győrszenfmárfon
Győrrn. József napot
mfogl. csüt., Lőrinc napot mfpgl. csüt.,
november 11. Ha ünnepre vagy vasárnapra esik, a köv. napon.
Guula Békésm.
Pál fordulást,
«Exaudi»
vasárnapot,
július 22-ét és szept. 8-át
megeI. het. szerd. hétf. délig.
Gyulaj Tolnam. ápr. 8, szept. 20, ha vas.
v. ünn. esík., a köv, kőzn.
~
Gnulakeszi Zalam. ápr. 24, szept. 9 és
29, nov. 11 állatfelhajtássaI.
Szent Háromság vasárnap utáni hétfőn.
.
Haliát
Zalam. Szt. Margit napját köv.,
Szt. Mihály n. megeI. csüt.
Hajdllböszörmény
Hajdum. febr. 3, ápr .
1, jún. 24, aug. 25. és nov. 19. napot
mfogl. hétf. Ha ünn., a kőv. hétf.
Hajdunánás
Hajdum. márc, 19, júl. 16,
szept. 14, dec. 4. napokat mfogI. szerdán kv, és áv.
fla;ós Pestrn, márc,
25, jún. 29 és szept.
29 után köv. hétfőn.
Halúszi
Győr-Moson-Pozsonym.
február
mfogl,

24-t, jún. 27-t, aug. 20-t, nov. 11-t kőv.
hétf., ha ünn., a köv. közn.
Harlea Sopronm. jún. 29, aug. 24 kv.
Harkány
Baranyarn.
Zsuzsánna,
Szent
György, vasas szent Péter és Miklós
hetében hétfőn.
Háromja
Somogyrn. márc. 1, nov. 19,
máj. 6, aug. 30. Ha ünn. v. V;lS. a kövétkező hétköznap.
Hatvan
Hevesrn. febr. 9, márc. 9, ápr.
28, jún. 2, aug. 31, okt. 2 és nov. 5.
hetében hétfőn és kedden.
Hédervár
Győrm. husvét utáni kedden,
Urnap, szept. 8, nov. 25-é utáni hétf.
Hegyfalu Vasm. jún. 8 és nov. 11-ike u.
szerdán kv. és áv.
Hegykő Sopronm. husvét elötti és szent
Míhály
nap u. hétf. marhav. és kv.
Hetes
Somogym.
márc,
első hétfőjén,
máj. első csü.t., jún. 18" okt. 4-ik hétf.
Himesliáza
Baranyarn. máj. 25, aug. 5,
ha vas. v. ünn., a köv, közn,
l1ódmezővásárhely
jan. Jézus nevenapja,
vas. és hétf., márc. József napot, Urnapot, júl. apostolok oszlását és okt.
szent Gál napot megel. vas. és hétfő,
megelőző szombat áv.
.
Hosszuhetérut
Baranyarn. márc. 14, máj.
, 4-ét megel. hétf., júl. 20, Szent Ker ..
napja előtti hétfőn.
Hosszupereszteq
Vasm. márc, 4, máj. 5,
jún. 30, aug. 21.
HŐ(f!Jész 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 kőv. közn.
Iharosberémj
Somogym.
Mátyás napja,
(febr. 24.), máj. 16, jul. 16, szept, 21, kv,
és áv.
Ikeroár
Vasm. márc. első szerd., szept.
21 és dec. 21-ét megel. szerda.
Irsa Pestm. febr. 14-t, jún. 15-t, szept.
1-t, dec. 13-t megel. hétf. Ha ünnep, a
kőv. hétfőn ..
lstoándi
Somogym. ápr. ~8, jún. 7, aug.
30, okt. 27. Ha ünn., v. vas., a köv.
napon, a jún. vás. alk, a megel. közn.
Lsriimér
Fejérm. József és Mindszent n.
mfogl. hétfőn kv. és áv.
luán Sopronrn. sz. Pál u. Jubilate vas. u.
Bertalan nap ll. és Mindsz. u. keddi n.
luáneqerszec Vasm. jan. 6 u. szerd., tav.
ápr., júl. és okt. hónapok első szerdán.
lzmérut Tolnam. minden év okt. 28-án
bucsu kv,
Izsák Pestm. márc. 23, júl. 19, okt. I l-ét
megeI. vas. áv., hétfőn kv.
Lánosliáza
Vasm. márc. 19, pünkösd el.
hétf., aug. 23, nov. 15.
.
.Tászals6szenfgyörgy
jan. 10-t, aug. 2-t,
okt. 15-t megeI. vasárn. u. hétf., Szentháromsás
vas. köv. hétfőn.
Iászapáti
J.-N.-K.-Szolnokm: febr. 19, jún.
24, szepl. 8, dec. 3. n. megeI. hétfőn.
l ászárokscállás
J.-N.-~.-Szolnokm.
febr.
24-25,
jún. 15-16,
aug. 5-6,
szept.

l

l
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21-22-ét megel. vas. (áv.) és hétf. (kv.)
Jászberény márc. 25, máj. 18, aug. 15,
okt. 4, dec. 9-ét mfogl. hétfőjén. Ha
ünnep, a kőv. közn,
Jászkarajenő
Pestm. ápr. 3, júl. 8, okt.
2-ét megel. hétf. Kar. ünn. megel. hétf.
Iászkisér
J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 8,. ápr.
25, .júl. 25, nov. 11-ét megel. vas. (áv.),
hétf. (kv.), máj. 3 (kv.).
Iászladáruj
J.-N.-K.-Szolnokm.
jan.
18,'
ápr. 5, júl. 2, nov. 22-ét megel. hétfőn,
ha ünnep, a legköz. kőzn,
Kadarkut Somogym. sz. János el. kedd,
sz. István, Bertalan és Imre el. hétf.
Kállá
Nógrád- és Hontm. márc. 12-ét
szept. 17-ét mfogl. hétf. (áv.) és kedd
(kirakóvásár).
Kálmáncsa Somogym. márc. 22 (áv.),

Kerkaszenlmiklós
Zalam. febr. 16, ápr.
23, jún. 10. és aug. 6. u. kedden ..
Keria Vasm. Vízkereszt ll. köv, hétfőn,
au!>. második hétfőn, nov. havában Katahn napot mfogl. hét hétf., ha ezek
ünnepre esnek, a köv, első hétköznap
áv. és kv.
Kesztbely Zalam. jan. 6, febr. 2-t, husvélet, Urnapját, júl. 2-t, aug. 10-t köv.
csüt., szept, 21, okt. 15-t, Szt. Márton
napot, dec. 8-t kőv, csűt,
Kéieqqháza
Békésm. ápr., aug. és dec.
hónapok elsejét köv. hétfőn.
Két hely Somogym. Szentháromság vas.,
Adorján n. és Dömötör n. u. hétf.
lí.éty Tolnam. ápr, és okt. hónapok második keddi napján.
Kiliti Somogym. ápr. 26. köv, és július
21. mfogl. hét hétfőjén.
Kisbárapáti
Somogym. máj. 20, okt. 6.
Kisbér
Komáromm. ápr. 24-t, sz. Iván
napot, Nagyboldogasszony napját és sz.
Márton n. mfogl. csüt.
Kiskomároni Zalam. sz. György, sz. Pál
és Katalin elötti hétfőn.
Kiskőrös Pes tm. febr. 24-t, május l-t,
aug. l-t és okt. 18-t rnegel. hétf.
Kiskundorozsma
Csongrádm. ápr. 7, jun.
29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,
a megel. vasárnap.
lüskllnrélegybáza
Pestm. jan. 20, márc.
19, máj. 27, aug. 18. és okt. 4. napokat
megel. vas. és hétf. kv. és áv.
Kiskunlialas
Pestm. márc. 25-ét, június
21-él, szept. l-ét, nov. 19-ét megel. szerda és csüt. napokon, ha a határnapok
szerdára esnek, úgy ezen a napon és

ha
vas. v. ünn., a köv. köznapon,
Aldozó
csűt, el., Kisasszony n. el. hétfőn.
Kalocsa Pestrn. márc. 19, aug. 15, nov.
30. el. hétf. és kedden és jún. hó első
vasárnap és hétfőn.
Kálóz Fejérrn. febr. l-ét mfogl. hétfőn,
husvét el. hétf., Boldogasszony napját,
sz. Mihály napját mfogl. héten hétfőn.
A kar. ünnep megel. hétfőn.
Kapolcs Zalarn.' máj. 10, okt. 28. Ha vas.
v. ünn. esnek, a kőv. köznap.
Kaposmérő Sornogym. febr. 10, ápr. 1,
máj. 18, jún. 14, aug. 11, szept. 30. Ha
vas., köv. hétf.
Kaposvár Somogym. ápr. és dec. hónapok kivételével minden hónap
első
szerdáján, ha űnn., a köv. közn.
Kapossrekcsti
Baranyam. ápr. 15, okt.
30. el. csüt., ha ünn., a kőv, kőzn.
Káptalantoti
Zalam. márc. 19.
köv, csüt.
Kapuvár Sopronm. jan. 25, márc. 19, tov. Kiskunlacháza
Pes tm. febr. 28-29, máj.
Urnapra, júl. 26, okt. 15és dec. 13,
25-26, aug. 3-4, okt. 15-16. mfogI.
ha nem hétf. esnek, a köv. hétf.
héten vas. és hétf., első n. áv., másodKarád Somogym. márc. 12, máj. 4, jún.
nap kv.
27, szept. 29 kv. és áv. Ha ünn., v. vas., Kistelek Csongrádm. jan. 13-át, ápr. l6-át,
köv, kőzn.
júl. 7-ét és okt. 20-át megel. vas és hétf.
Karcaq J.-N.-K.-Szolnokm.· Mátyás nap, Kisterenye Nógrád- és Hontrn. máj. 1-ét
Margit nap, sz. Mihály nap, sz. András
köv. 'kedden (áv.) és szerdán
(kv.),
nap el. hétf.
nov. 11-12.
Karmacs Zalam. máj. 3, nov. 1 u. kedd. Kisujszállás
J.-N.-K.-Szolnokm. márc. 19Katijmár
Bácsm .. máj. 16-át kőv. hétf.,
Lől 20-ig, jún. 30, szept. 4-5 és dec.
okt. havában Teréz napot mfogl. hétf.
13-át megel. vas. és hétf. Ha vas. és
kv. és áv.
hétf. esnek, akkor ezen napok.
Kecskemét márc. 12, máj. 10, aug. 10, Kisvárda Szabolcsm. márc. 17, máj. 23,
szept. 26, nov. 25. el. csüt. és péntejún. 16, szept. 1. és nov. l-ét mfogl.
ken, ha csüt, ker. ünn., úgyamegel.
hétfőn és karácsonyelőtti
hétfőn.
hét csüt. és péntek.
K óka Pestm. febr. 22, ha nem vas. esik,
Kecel Pes tm. husvét után első vas. és
a megel. 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 masodik nap kv.
gábafoglaló héten.
Kehida Zalam. márc. 26-t, Mária napját Komárom
Kornáromés EszLergomm.
köv. n., ha űnn., v. vas., a kőv. kőzn. - Mátyás napot, Fülöp-Jakab n-t, PéterKenderes J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 9, aug.
Pál n.-t, Rókus 11.-t, Ferenc n.-t, And9, nov. 9, febr. 9-ét mfog1.hétf.,
ha
rás napot mfogl. hétfőn.
ünnep, a köv. legköz. közn., aug. 9-ét /{ÓRY Győrm. máj. 8-t köv. hétf., okt.
mfogl. hétf., ha ünnep, a köv. közn.
28-át mfogl. hétfőn.
f( ercseliqei
Somogym. márc. 24, május Kölcse Szatmárm. február utolsó nap15. aug. 16, ok. 15.
jál, máj., ang., dec. l-ét mfogl. hétf.
Kerekeouháza Pes tm. jún. 5-ét, okt. 10. Kolesd Tolnam. Judica, sz. Gotthárd, sz.
megel. hétfőn.
László és sz. Márton hetének ked-"
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napján

marhav., szerdán kv.
Agoston és Erzsébet napokat mfogl. hétHevesm. máj. második és szepL.
Jőn, ha ünnep, a kőv, napon.
negyedik hétfőjén.
TJövő Sopronm. febr. 14-t, ápr, 24-t, Nagy[(örmend- Vasm. febr. 6, márc. 12, ápr.
boldogasszony
napját, sz. Márton nap5, május 10, jún. 24, júl. 20, aug, 24,
ját megel. csüt.
szept. 21, okt. 12, nov. 11. és dec. 13. Nád Zemplénm. febr. 15, máj. 30, old. 6,
Ha szornbatra,
vasárnapra,
vagy ünn.
dec. 12. kv.
'
esik, a köv. hétkőzn,
Mágocs Baranyam. febr. 14, ápr. 18, jún.
Kőröshegy Somogym. márc. és aug. hóna13, okt. 7-ét mrogl. hétfőn; ha ünneppok utáni kedd napján.
napra esik, a köv, hétközn.
f(őrösladán!l
Békésm, máj. 10, jún. 28 Magyarbolu Baranyam. márc, 10 és szepés szept. 15. Ha vas. v. ünnep, a megtember 15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
előző két napon. Első nap áv., második
a köv. legköz. hétközn.
nap kv.
Marmarkes.zi Tolnam. sz. György nap el.
Kőszeg Vasm. Virágvas. el., pünkösd el.,
hétf., Nagyboldogassz.
és Márton napját
Jakab el., Egyed ut., Orsolya el. és a
mfogl. héten hétf. Ha ünnepnap akkor
harmadik
adv. vas. ut. mindiz hétfői
kedden.
napon, továbbá jan. ut. szerd. 'áv.
Marf!1aróuár Mosonm. jan. 6, máj. 5, aug.
Kölcse Somogym. júl. és okt. első pén1, szept. 21, okt. 28. mfogJ. hét hétf.
lekén, ha űnn., a köv. közn.
Marmarszenliuán
Baranvarn. febr. 20, máj.
f{ őlelek J.-N.-K.-Szolnokm.
jan. 25, máj.
12. mfogl. hét hétf., júl. 4, szept. 14.
5 és szept, 20, ill. ha nem hétfői napralJfais
Baranyam. jan. 20; máj. 1, aug. 29,
esnek, megeJ. hétfőn.
okt. 10.
Kővágóőrs Zalam. aug. 17, nov. 5.
Makó Csanádrn. Judica vas.; jún. 24, ango
Kőuá,qnszőllös Baranyam. júl. 22 és szept.
19, nov. 19. megel. szornb., vas. és hétf.;
15. Ha vasárnapra
esnek, a következő
első nap áv., a másik két napon kv.,
hétköznap;
márc. 1, dec. 1 áv.
jan. utolsó vasárnapiát mesel. pénteken
Köveskál Zaalm. husvét U. kedden,
AId.
áv.,. jan. utolsó vasáruapját
megelőző
csüt. ut. pént., Lajos nap ut. hétf'őn
szomb, kv.
áv. és kv.
Simon Juda napot mf'oal. hétf.; advent
Kunheqqes
J.-N.-K.-Szolnokm.
Gyorlyaelső napját köv. hétl., ker. únn. esetén
szeritelő Boldogassz., Páduai sz. Antal,
kedden.
Sámuel és Lukács napján; ha hétköz- Mán!! Fejérrn. jan. 15, ápr. 1, júl. 8, nov.
napra esnek, az el. vas. és hétf.
sz. Margit, nov. 5. köv. csüt.
Rnnszentmárton
J.-N.-K.-Szolnokm.
febr.
hétköznap.
14-15, máj. 22-23, nov. 11-13. napját Marcaltő Veszprémm. jan. 25, sz. Gvörzv,
mfogl. héten vas. és hétf.
Marcali Sornogym. márc. 26, máj. 1, júl.
Kn ns zentmiklás
Pestm. márc. 16-át, jún.
25, szept. 4, nov. 5, ha vas., a kővetkezö
2-át. aug. 22-ét, okt. 26-át megel. hétf.,
24. mfogl. hét szerd. Ha űnn. v. vas.,
ill. ha a határn. hétf. esnek, F napon
úgy a köv. héttőn.
áv., az ezeket köv. kedden kv,
kőv. hétf., Nagyboldogasszony
napját,
Kutas Somogym. ápr. 5, jún. 30, júl. 31, Jfándok
Szabolcsm.
Gyertyasz.
Boldogszept. 6 kv. és áv.
.
asszony napját mf'ogl. hétf., Judica vas.
Laioskomárom
Veszprérum. febr., jún. u. Máriapócs .Szabolcsrn. febr. 6, május 3,
csűt., sz. István hetében csüt. Ha szent
aug. 21, Mária n., dec. 8. köv. hétfőn.
István csül. esik, megel. szerd., végül Mnrfonuásár
Fejérni. márc. 25, jún. 15,
nov. második csűt,
szent. 14, dec. 21. mfogl. hét hétf. áv.
Lajosmizse
Pestm. jan. 10, máj.' 26 ésés
keddjén kv.
szept. 15. megel. hétf. kv. és áv.
Mátés zalka Szatmárm. jan. 25, márc. 19,
Lébénu
Mosol1ITI.. júl. 25, nov. 4. köv.]
ápr. 24, júl. 22, szept. 29, nov. 19.
szerd.; ha a nov. vásár szerdára esik,
mfogl. hétfőn.
ugyanazon a napon.
MekérujesBaranyarn. jún. 4. mfogl. hét
Lenoueltáli
Somogym. márc. 10, júl. 25,
hétf. kv. és marhavásár,
aug. 10. mfogl.
okt. 10.
hét hétf.
Lenti
Zalam, febr. 22, ápr. 10; dec. 6. 111ertute Somogvm febr. 24, márc. 5, aug.
Ha vas. v. űnn, esnek, a köv. hétkőzn,
2, nov. 5. mfogl. héten hétf.
Lepsémi Veszprémrn. máj. 25, október 15. lI1ezőberény Békésm. ápr. 8, júl. 12 és
megelőző hétfőn.
okt. 6. megel. pént. szarvasmarha-,
serLesenceloma]
Zalam. júl. 26 állatfelhajlés- és juhvásár, szornbaton 16-, vasártás sal. Ha vas. esik, a kőv. napon, máj.
nap kv., jan. 16-t megel. pént. áv.,
l-ét kőv. hétf., a Medárd n. köv. szerd.
szombaton kv.
Letenne Zalam. febr. 24, JUTI. 21, júl. 29, Mezőkomárom
Veszprérum. Judaca, Rog
aug. 25, okt. 6. Ha vas. v. ünnep, követnapja. sz. Mihálv napja het. kedd és
kező hétközn.,
dec. 25. megel. kedden.
szerda, ha sz. Mihály vas., a köv. kedd
r.ovasberény
Fejérrn. anagyhétben
és
és szerdán, sz. Kelemen pápa napján
nünk. el. hétf., szept. 11-ét mfogl. hét
két. napon át.
.
hétfőjén és Dömötör nap ll. hétf., űnn. Mezőkövesd Borsodm. márc. 19, jún. 27,
eselén a köv. kedden.
aus. 20, nov. 30. megeI. héttőn. A megLovászpatana
Veszprémm, Rezső, Antal,
előző vasárnap áv.
[(ömlő
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a Iegköz, hétközn., v. ha a körmendi v.
szentgoUhárdi vásárok is azon napra
esnek, akkor az utána való napon.
Naipjcenk:
Sopronm. husvét utáni és Simon-Juda el. csütörtök.
Nag!lfüged
Hevesm .. febr. 12-ét megelőző
hétfőn és szept. első hétfőjén. Ha ünn.,
a köv. hétközn. áv. és kv.
Nagydorog
Tolnam. márc. 13, június 5,
aug. 1, old. 16. mfogl. hét hétfőjén.
Nag!lecsed
Szatmárm. febr., ápr.; jún.,
aug., okt. és dec. hónapok első ked?j.
Nag!lhal'sány
Baranyam. Jan. 25. el. .hétf.
és kedden, ápr. 12, jún. 27 (sz. László)
és okt. 9, ha vas. v. ünn.i a köv. közn.
Nag!Jigmánd Kornáromm. József nap; Vitus nap és sz. Mihály nap het. hetf.
Naoukállá
Szabolcsm. hush, kedd utáni
csüt., sz. György, László király, szent
Mihály,
sz. András napját mfogl. hetek csütörtök.
.
Nagykanizsa
Zalam. jan. és júl. hónapok
kivételével minden hónap első keddjén,
Ha ünnep, a kőv, hétközn.
Naaukaportiak
Zalarn. 'Jézus nevenapja,
Fehérvas., Szenthárornság vas., Boldogasszony nap és Mindszent ut. hétf,
Nagykáfa Pestm. jan. 25, ápr. 24, szept,
14-ét mfogl. hét vas.
Nagykónyi
Tolnam. ápr. 12-ét, jún. ~1~ét,
aug. 15-t, okt. 9-t mfogl. hét szerdáján ;
ha a jún. és aug. vásár napj a ker. űnn.,
a köv. közn.
Nagykőrös
Peslm. márc, 5, ápr, 27, jún.
27, okt. 26. megel. vas. és hétf., aug.
utolsó hétf. és keddjén, ha a liatárnapok vas. esenk (az aug. kivételével),
. ugyanazon napon és hétfőn.
Naqulázs Sopronm. husvét el. két héttel
hétf'őn Urnap el., sz. István. Lukács
nap ut. és a karácsony el. hétfőkön.
kőv, közn.
l\'agymaros
Hontm. József, Jakab hetéMosonszetitjános
Mosonm. márc. 19, jún.
ben szerdán, Brigitta és Judit hetében
. 24, aug. 20, nov. 11. mfogl. hétf., ha
hétfőn kv.
,
ünnep, a kőv. közn.
Nagyoroszi
Nóurádrn. márc. HJ. hetében
Mosonszetitmiklós
júl. 25-ét és nov. -í-ét
keresztjáró héten, aug. 6 és dec. 5. hemegelőző szerdán. Ha szerda, magán
tében hétfőn és kedden:
ahatárnapon.
Naqypirit
Veszprémrn. máj. 10, július 25,
Mozsgó Somogym. husv. ut. kedd. jún. 24.
szeptember 29.
Mucsi Tolnam. máj. 20, okt, 20. mfogI. Narmrákos 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 Ni-Szalaicsi Somogym. febr. 10, ápr. 1,
vas. v. ünn., úgyamegel.
hétközn.
nov. 11. Ha ünn. v. szomb., kőv. közn.
Nádudvar Hajdum. jan., ápr. és aug. első N.- Vázsony
Veszprérum. Invocate vasárhétfőjén, okt. 25-ét mfogl. héten hétf.
nap, sz. kereszt feltalálása napját, sz.
Ha újévre v. ünn. esnék, a köv, nap.
Iván napját (jún. 24), szent kereszt fel.Vagqatád Somogym. Gergely nap, tavamagasztalását és karácsony napját megszi «keresztnap», Illés nap el., Rókus
előző hétf. áv., kedd kv.
napján, őszi «keresztnap» el. hétfőn és Nemesdéd Somozym. márc. 24, Szenthá- .
nov. Ll-ét köv, hétf.
romság ut. kedden, szept. 29 és dec.
Naqybajom
Somogym. József nap el. ked21. el. hétfőn.
den, máj. 8, aug. 18, okt. 15. megelőző
Nemesheiés Zalarn. husv, ut. kedden, AIhétfőn.
dozócsüt. el. szerdán, jún. 28 kv. és áv.
Naquberki
Somogym. husvét ut. kedden, Nemes-Sándorháza
Zalam. jan. 25, márjún. 27, aug. 10, szept. 25..
eius 9.
Naqyböl'zsöng
Hontm. jan. 1,<június 18, Nemesvid Sornogyrn. jan. 22, márc. 21,
aug. 6. okt. 18. mfogl. héten' kedd.
jún. 17, okt. 24. Ha vas. esnének, köv.
Nagycsákány Vasm. febr. 24, máj. 2, jún. 1 nap.
.
S, aug. 6, szept. 9. és nov. 25. Ha ünn., . Némefboly
Baranyam. jan, 6, máj. 16,
J.-N.-K.-Szolnokm, jan. 4, máj, 4,
aug. 4, nov. 4, a megel. nap áv., 'a határnapon kv., ha vas. v. ünnep; akkor a
köv. közn,
IIfihályi Sopronm. jan. 6, ápr. 12, jún .. 13.
aug. 6, okt. 4. ut. kedd és nov: utolsó
keddjén.
Mike Somogym. febr. 16, ápr. 8, szept, 1,
nov. 5.
Mikosszéplak
Vasm. jan. 22, márc. 22,
aug. 22, okt. 22.
.
Mindszent Csongrádm. jan. 7-8, ápr. 14től 15-ig, jún. 30, júl. 1, okt. 27-28.
Ha nem péntek és szombat, amegel.
hét péntek és szombat. Első nap áv.,
második nap kv,
Miskolc Julianna, Orbán, Sámuel, Lukács
és Lázár napokat mfogl. hetekben hétf.,
megel. és köv. 3-3 nap áv.
Miszia Tolnam. jan., ápr., szept. első hétf.,
okt. 26. hét hétf., ha ünn., a köv, nap.
lIfohács Baranyarn. febr. 24, márc. 19,
ápr. 17, jún. 24, szept. 15, okt. 15-ét
héten hétfőn, nov. 11, dec. 21. megel.
hétfőn. Ha vas., úgy a köv, hétfőn; ha
hétfő ünnep, akkor a köv. kedden; ha
hétfőre esnek, úgy aznap tartandók;
márciusban József és októberében Teréz
napját mfogl. hét hétfőjén, ha ünnep,
a köv, kőzn,
Monor Pestm. márc, 12, jún. 1, aug. 18,
dec. 8. megel. vas. Ha nem vas. esnek,
akkor a megelőző vasárnap és hétfő.
Első nap áv.
Monoszió Zalam. márc. 10, júl. 10. megelőző szerdán.
lIfoór Fejérm. sz. György és Szenthárornság napjai ut. hétf., Rozália és Márton
nap hetében héttőn kv.
Moson Mosonm. ápr. 2, júl. 13, okt. 4,
dec. 21-hez legk. eső hétf.; ha ünnep,
Mezőiur
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júl. 25, szept. 8. Ha nem hétf. esik, a
megel. hétf., okt. 20, márc. 25-ét magábanfogl. hétf., ha ünn., a köv. napon.
Nilela Somogym. dec. 6. búcsúvásár.
Nógrád- Julianna, Zsófia, Anna és Erzsébet napját mfogl. hétfőn.
Neszlop
Veszprémrn. ápr. sz. György és
okt. Teréz napokat vmfogl. hétfőn.
Nova
ZalaITI. Gergely, György, Sarlósboldogasszony el. hétfőn, Nagyboldogasszony, Mihály el. és karácsonyelőtti
hétfőn.
Nuárad Veszprérnm. máj. l-t, okt. 15-t
mfogl. hét szerdáján,
Nuirbakta
Szabolcsm. jan. 27, ápr. 15,
júl, 5, aug. 21 és nov. 6. napját mfogl.
hétfőn.
Nijirbátor
Szabolcsm. márc, 25, máj. 28,
szept. 8, nov. 9 és dec. 6. ut. köv. csüt.
Nuirbottdáno
Szabolcsm. márc. 12, jún.
24, okt. 4, dec. 6. hetében szerdán.
Nnirecnháza
Szabolesni. márc. első, ápr.
második, júl. és szept. első, okt. harmadik, dec. első hétfőjén, ha ünn., a köv.
hétfőn. Lovásár Medárd napját mfogl.
hét hétfő.ién..
.Vyirmada
Szabolcsm. Virágvas. ut. szer. dán, Aldozócsüt. mfogl. Anna napját,
Kisasszony és András .napját mfogl.
szerda kv. és áv.
'Ocsa Pestm. jan. 18, márc. 27, jún. 24,
okt. 19. megel. hétfőn..
ócsöd
Békésrn. márc. 10, szept. 22, ha
vas .v. ünnep, a köv. közn.
Onod Borsod-, Gömör-,
Kishontm. jan:
2, márc, 19, máj. 10, júl. 3, okt. 4.'
Oroszvár Mosonrn. sz. Vida napján.
Orosháza
Békésm. márc. első, június,
szept., dec. második hetének csüt.
Orkénu Pestm. jan. 23, aug. 11-t megeI.
hétfőn.
Ostiiasss omiia Vasrn. júl. 13.
Gzora
Tolnam. Jézus nevenapja, nagyhéten, Sarolta, Teréz, el. hétfőn áv.,
kedden kv,
Oris zcntpétcr
Vasm. febr. 28, márc. 21,
mái. 18, jún.' 20, aug. 1, nov. 4. kv.
és áv.
_
():o:lnl
Veszprémm. Hugó napját, Dénes
napot mfogl. hétf., ha ünn., a kőv. hétf.
Pacsa Zalam. aug. 18 és Mátyás n. el.
csüt. kv. és áv., ápr. első csüt., szent
Iván el. csűt., okt. utolsó csüt.
Paks máj. 16, júl. 15, szept. 21, nov. 25.
napjá t mfogl. hétf. áv, és kedden kv.
Páli Sopronm. máj. 28, szept. 13, ha vas.
v. ünnep, a kőv. közn,
Pána Veszprémm. Gyertyaszentelő
bol- "
dogasszonv,
Gyümölcsoltó
boldogasz- I
szon v, Szenthároms. vas., júl. SarlósI
boldogasszony,
aug.
Nagyboldogasz.,
szept. Kísasszony és dec. Boldogassz.,
szepl. fogant. ünnep után eső kedden
és szerdán,
Pápateszér
Veszprémm. ápr. 8-t, szept.
1-ét kőv, csütörtökön,
Páp6c Vasm. febr. 14 s Pünkösd el. hétf.,
aug. 10; okt. 26. el. hétf. Ha ünnep
vagy vas. esik, a köv. nap.

Pászto Hevesni. Virágvas. ut. köv., febr.
lfí. jún. 29, aug. 10, dec. 24. megeI.
hétf. és kedden, Mindszent napját megelőző hétfőn áv.
Pécs Baranyam. minden hó első hétf.,
ker. ünnep esetén a köv, hétközn.
Pécs várad
Baranyam.
Bálint, Adalbert.
Nagyboldogasszony
és Lukács' napot
mfogl. hétf'. és kedden, jún. 15.
Pécel Pestrn. máj. hó első, szept. második hétfőjén
és keddjén.
Perkáta Fejérrn. márc, 12, aug. 29, ha
hétfőre esnek, ellenkező esetben a köv.
hétfőn.
Pilis Pestrn . [an, 5, ápr.· 5, júl. 5, old.
ő-ét megel. vas.
PilislJörösvár
Peslm. febr.. 20-t, szept.
8-l kőv. hétfőn.
Pinceheln
Tolnam. Húshagyó kedden és
Hamvazó szerd., sz. Gvörgy nap, Urnap 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.
megél. hétf. Ha ünnep, a köv, napon .
Pölöske
Zalam. nagycsüt., nov. 15, ha ez
a nap vasárnap, a köv. napon.
Putnok
Gömör K-Hontl11. febr. 2-t, husvétot, pünkösdöt,
aug. 15-t, nov. l-t és
karácsony napját megel. hétf. áv., kedden kv. Orsz. áv, minden hó első csü 1.
azon hónapokban,
amelyekben országos vásárt nem tartatnak.
Prispökladány
Hajdum. márc, 19-t, m.fogl. csüt., jún. más. csüt., szept. .29-t.
nov. l-t mfogl. csüt.
Rábacsanak Sopronm. febr. és szept. másodík keddjén.
Rábahidoéo
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. megelőző hétfőn.
Ráckeve
Pestrn. jan. 25, ápr, 17, júl. 15.
és nov. ő-ét megeI. vas. és hétfőn áv.
és kedden kv.
Ráckozár
Baranvam. márc, 12, máj. 5,
jún. 26, okt. 20. Ha ünn., 'a köv. napon.
Raika Mosonm. farsang ut. hétf., nagycsüt., pünkösd ut. kedden, Urszine vállozást, Kálmán napot köv, hétf., Tamás napján.
Rakamaz
Szabolcsm. ápr. 25, aug. és nov.
második hetében hétf., ha ünnep, a
köv. napon.
Regöl!! Tolnam. máj. 16. és aug. Iő-ét
mfogl. kedden.
Répceszemere
Sopronm. máj. 7, szept,
14, vasárnap esetén az ut. való hétf.
Marhavasár u. a. napon.
RépceszenlY!lörg!l
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.
Saíássent.pétcr
Borsodm. rnárc. 12, ápr.
24, jún. 29, szept. 29 és dec. 6-át "mfog!. hétfőn és megel. vas., ha ünnep, (1
köv. hétf. és vasárnapon.
.
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Saitoskát- Sopronm. «Laetare»
el. csűt.,
sz. István, sz. Gellért és sz. Tamás heteiben csütörtök.
Salgótarján
Nógrádm. jan., máj., júl. és
okt. hónapok 3. hétfőjén. Ha ünnep,
a köv. közn. áv., másnap kv.
Sárbogárd
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
és dec. 21. napját megeí. hét. csüt. és
péntek.
Sárkeresztur
Fejérni. máj. 13-át, okt. 15.
megel. hétf. áv, és kv., márc. 20, aug.
10-t mfogl. hétfőn.
Sáresd
Fejérni. máj. 1-ét, júl. 1-ét, aug.
14, nov. ll-ét mfogl. hét hétfőjén. Ha
ünnep, a köv. kedden áv. és kv.
Sárospatak
Zemplénm. márc., máj., aug.
és okt. hónapok első, dec. ."/)nap második szerdáján. Ha ünnep, a következő szerdán.
Sárvár
Vasm. aug. 2. ut. köv. hétf., Simon-Juda napján, Rogate hétfőjén, advent első hétfőjén, ha ünnep, a köv. n
Sármellék
Zalam. husvét és Szent Márton előtti kedden.
Sásd Baranyarn. máj. 7, júl. 8' és szept.
1-ét mfogl. hétfőn. Ha ünnep, a köv,
kedden, márc, 1· és okt. 1, ha ezek vasárnap vagy ünnepre esenek, úgy a kőv,
legköz. hétkőzn,
Sáloraljaujhely
Zemplénm. Apollonia, Virágvas., júl. 2, szept. 2. nov. 5. hetében.
karácsonyt megel. héten hétf. és kedden, ünnep esetén csüt. és pénteken.
Sellye Baranyain. márc. 4, máj. 1, aug.
10, okt. 15 és dec. 3. el. hétfőn áv.,
kedden kv.
.
Seregély es Fejérrn. jan. 29. mfogl. hét
hétfőjén, Fekelevas., Apostolok oszlását
mfogl. és okt. 4-ét mfogl. héten hétf',
Siklós
Baranyarn.
márc.
19. hetében,
Szentháromság vas. ut., Nagyboldogaszszony, nov. 30. hetében hétf., kedden
áv., szerdán
kv,
Simon tornya
Tolnam. Laetare,

őrangyalok vasárnapját,
napját mfogl. hetekben

Exaudi és
Imre herceg
kedden állat-

vásár, szerdán
kv.
Siófok
Veszprémm. ápr. 20, okt. 19. m.-

fogl. héten szerdán.
Solt Pestm. Rókus napot megel., Sára
napját, Márton napját, köv. hétf. áv.,
kedd kv., ha ünnep, a köv. közn.
Solloadkert
Pestm. Szt. György napját,
nov. l-ét mfogl. hét keddjén.
Somlooásárhelij
Veszprémmegye Benedek,
Margit, Lambert napot, Karácsony ünn.
mfogl. hétf. kv, és áv.
Somogyvár
ápr. 18, máj. 20, okt. 15. Ha
vasárnap vagy ünnep, a köv. ,hétközn.
kv, és áv,
Sopron
márc. első hétfőjén, ha· ez farsang utáni hétfőre esik, egy héttel késöbb; máj. és aug. első hétf., szent
Erzsébet napot mfogl. hétf., ha Erzs.
napja vasárn., a megel. hétf., febr., ápr.,

jún., okt. hónapok első hétf. lóvásár,
gazd. és marhav. Orsz. lóvásár : az orsz,
vásárokat megél. d. u., továbbá júl. és
SÚ!pL.első héttőn.
Saroksár
Pes tm. márc. 8, máj. 15, aug.
10, okt. 31. mfogl. vas. és hétf.
Sóskut
Fejérm, Gergely, Medárd, Urszinvált. és Erzsébet hetében kedden és
szerdán. Ha ünn., a köv. napon, első
nap áv., második napon kv,
Söjlör Zalam. márc, első csüt., máj. második hétf., ha ünn., a köv, napon, júl.
30, okt. 15-t köv. hétf., ha ünn., a köv.
hétfőn.
.
Sümeg
Zalarn. Bőjt közepe utáni kedd,
Nagyhétben hétf., Aldozócsüt. el. kedd.,
Sarlósboldogasszony,
Bertalan, Dömötör és Erzsébet napján.
Szabadszállás
Pestm. márc. 31, júl. 7,
szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
amegel. vasárn. kv., eL nap áv.
Szabodszerükirálu
Baranyam. Aldozócsüt.
el. napon, jan. 15-t, jún. 27-t, aug.
15-t mfogl. csűt., szept. 21, nov. 2, ha
vas. v. ünn., a köv. közn.
Szakcs
Tolnam. febr. 24, jún. 3, szept.
14, dec. 5.
Szalkszentmártoti
Pestm. jan. 28, máj. 19,
júl. 20, okt. 18.
Szaruj
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., szombaton lóv., vas. és hétf. kv., ha vasárnapra esnek, a kv. vasárnap és hétf.,
az áv. a megél. szombaton.
Szász vár Baranvam. márc. 25. köv. hétfőn, 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 vasárnapig, megél. pént. és szomb. sertésv.
Szeghalom
Békésm.
febr. 10, máj. 20,
júl.
20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.
Szegvár
Csongrádm. márc. 10, máj. lD,
aug. 19. és nov. 19. napokat megeL
szombat, vasárnap és hétfőn, első napon áv., a köv, két nap kv,
Szekszárd
Tolnam.
Virágvasárnap,
Aldozócsüt., Sarlósboldogassz:, Keresztföltalálás napját s Erzsébet napokat mfogL
hétf. és keddi napok.
Székesfehérvár
febr., ápr., [ún., aug., október és dec. hónapok 15-én. Orsz. áv,
jan., márc., máj., júl., szept., nov. 15,
ha ünn, v. vas., a kőv, közn,
Szendrő
Borsodm. jan. 22, márc. 25,
aug. 1, okt. 4-ét megeI. hétf.
Szentantalja Zalam. febr. első, Antal n.,
het ének, nov. ut. hetének szerdán állatfelhajtással.
Szenidienes Baranyarn. 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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Szentendre Peslm. máj. 5, aug. l-ét m.fogI. hét hétfőjén, Mindszenlek utáni
első hétf. kv. és áv.
Szetiies Csongrádm. febr. 2, ápr. 24, júl:'
22, szept. 21-él, nov. 30-át megel. pént.
és szomb. Ha ünnep, amegel.
pént.
és szombaton, szombat kv., a köv. két
napon áv.
Szeniqál
Veszprémm. ápr. 8-t, júl. 16-t,
nov. 25-t mfogI. hét hétf. áv., keddjén
kírakóvásár.

Szentqotthárd
Vasm. kántorszerda,
ut.
(márc.,
jún.,
szept., dec.) hétfőn,
. nagycsütörtök, máj. 1, júl. 22, okt. 18.
Szentgyörgyvölgy
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
megeI. hétfőn, a febr. és szept. vásár
a köv. hétfőn, az okt. és dec. vásár a
következő
köznapon.
Szepetk
Zalam. márc. első, dec. Luca n.

előtti hétfőn.
Szeretics Zemplénm. jan. 16, ápr. 24,
. aug. 16, nov. 2.
Sziget vár Somogym. jan. 25, ápr. 24, jún.
12, aug. 2, szept. 29, nov. 19. mfogl.
héttőn
áv., kedden kv, A községhez
tartozó Turbék
helyen Nagyboldogaszszony és Kisasszony napján kv.
Szikszó Ab.-Tornam. febr. 6, máj. 1, júl.
22, szept. 8, nov. 11-ét mfogl. vasárnap
és hétfőn.
.
Szil Sopronm. febr. 24, ápr. 24, jún. 4,
Bertalan napján. Ha ünnepre, vasárn. v.
szombatra esne, a köv. hétfőn, Mindszent napja után hétf., Karácsony el.
csütörtökön áv. és kv.
Szirák Nógrádm. febr. 24-él kőv., 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 megel. 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 megel. vas. áv. és hétf. kv.:
Szombathely 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-iI. és okt. első keddi napon.
Szőlősgyörók
Somogym. márc. 21, máj.
16, szept. 9, okt. 18. Ha vas. v. ünnep,
a következő
napon.
.
Szőny Komáromm. márc. 4, máj. 16, júl.
17, szept. 13. köv, hétfőn.
Szulok Sornogym. Husv., Pünkösd, Lukács nap el. hétfőn kv. és áv.
Tob Somogym. ápr. 11, jún. 2, aug. 1,
szept. 21, ha vas. és ünn., a köv, közn.
Tobaid Fejérm. febr. 3, máj. 24, aug. 30,
nov. 8-át mfogl. csüt. kv. és áv.

Tállya Zemplénm. jan. 22, ápr. 4, jún.
27, okt. 19.
Tamási Tolnam. febr., márc. első Kántornap el., máj. és jún. más. Kántor-nap
el., júl. Magd. eL, szeptember Kántor
eL, dec. Kántor el. hétfőn áv., kövel.
kező napon kv,
Tápiábiácske
Pestm. febr. 7, máj. 7. megelőző hétfőn, okt. 15-t megeI. kedden.
Tápiógyörgye
Pes tm. márc. 1, máj. 5.
Tápiószele Pes tm. jan. 1, ápr. 1, jún. 29,
okt. 15. napokat mfogI. hétfőn.
Tápiószenimárton
Pes tm. márc. 5, okt. 1,
ha vas. vagy ünnep, a kőv. napon.
Tapolca Zalam. márc., máj., aug. és dec.
hónapok első szerdáján, ha ünnep, csütörtökön.
Tarcai Zemplénm. febr. 3-t, márc. lO-t,
máj. 5-t, aug. 11-t, szept. 29-t, nov.
17-t köv, hétfőn, ha ünnep, amegel.
hétfőn.
Tarján Komáromm. márc, 31, máj. 10,
aug. 4, okt. 18. mfogl. hétf. kv, és áv.
Tata Komáromm. Husvét,
Pünkösd,' ut.
János felv. és Imre hetében kedden és
szerdán.
Tatabánya
Komáromm. minden hónap
15-ét követő hétfőn.
Tél Győrm. febr. 16-1, máj. 16-t követő,
júl. 31-t, okt. 31-t megeI. csütörtökön,
ha a májusi vásár vas. v. ünnepre
esik, amegel. közn,
Tevel Tolnam. ápr. első hétfőn, Szentháromsás
és Tekla n. hétf. kv, és áv.
Tihany ZaYam. ápr. hó 24, júl. 24. köv,
hétf. áv., kedden kv,
Tinnye Pes tm. jan. és márc. hó első,
jún. hó második és okt. első hétf.
Tiszadob
Szabolcsm. jan. 15, ápr. 17,
aug. 7, okt. d-ét megeI. hétfőn.
Tiszaföldvár J.-N.-K.-Szolnokm. márc. 24,
jún. 8, aug. 29, okt. 11,' ha hétközn.
esik, az előző vasárnap és hétfőn.
Tiszakart
J.-N.-K.-Szolnokm. minden év
máj. első vas., szept. 30-át mfogI. hét
vasárnap és hétfőn. Első nap áv., második nap kv.
Tiszalök Szabolcsm. febr. 14, május 15,
aug. 21, szept. 25, nov. 27. mfogl. hét
csütörtökön. Ha ünnep, akkor megel.
szerdán kv, és áv.
Tlszaluc Zemplénm. jan. 5, ápr. 15, júl.
10, nov. 5.
Tiszanána Hevesm. febr. 24, máj. 1, aug.
4. és okt. 15. megeI. hétfőn.
Tiszaszentimre
J.-N.-K.-Szolnokm. július
első hétf. és nov. 19-ét megeI. hétfőn
kv, és áv.
Tokaj Zemplénm. márc. 24, jún. 23, j\Í1.
22, szept. 22, okt. 27, dec. 2-ét mfogl.
hétfőn. Ha ünnep, a köv. hétfőn.
Tolcsva 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. l-t köv, hétf.
Tolnanémedi Tolnam. jún. 21-t, okt. 22-t
mfogI. hét hétfőjén, ha ünnep,
köv.
köznapon.
á

Topotiár Somogym. ápr. 25, Szeritháromnapon, szept. 14-t és nov. 22-t
ság vas. ut. napon, aug. 25, nov. ll.
csütörtökön.
kv. és áv. e. n.
l'asuár Vasm. jan. 27, márc. 15, máj. 3,
Tótuázsony Veszprémm. júl. 2-t, okt. 10-t
jún. 13, aug. 10, szept, 29, nov. 10.
mfogl. hét szerdáján, ha ünnep, a köv. Velence Fejérin. márc. 27, aug. 7, nov. 6.
köznapon.
marha- és kirakóvásár.
Törökkopány
Somogym. jún. 15, szept. Véménd Baranyam. márc, 27, júl. 17,
17. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétkőz-}
szept. 30. kv. és áv.
napon kv. és áv.
Vép Vasm. jan. 25, Fehérvas. ul hétfőn,
Törökszentmiklós
J.-N.-K.-Szolnokm. jan.
Aldozócsüt. el. szerdán, Péter és Pál el"
10, ápr. 17, júl. 26, okt. 4. Ha hétközIstván kir, el. napon, nov. 5. Ha ünnep
nap, az el. vas. és hétfőn áv. vas., kv,
vagy vasárnap, köv. hétf.
hétfőn.
Vése Somogym. márc. 5, aug. 5, okt. 30.
Tura Pes tm. Virágvas. és okt. 2. vas. áv.,
Ha ünnep v. vasárnap, a köv. napon.
hétfőn kv.
Yeszprétri Veszprémm. jan. 6, febr. 14,
Turkeue J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 1, jún.
márc. 12, máj. 4, aug. 10, szept. 21.
20, szept. 20, dec. 6. mfogl. vasárn. és
napját mfogl. hétf.; nov. első hétf.
hétfőn. Ha vas., úgy ezen és a köv. Vésziő Békésm. febr., máj., aug., nov. hóhétfőn.
napok első napját míogl, hét szerdáján.
Türje Zalam. febr. 24, ápr. 24, júl. 25, Villány Baranyam. ápr. 4-t megel. hétf.,
szept. 29. Ha vas. v. ünn., a köv. hétjúl. ő-t, szept. 1-t, dec. 13-t I?fogl. hét
köznapon.
hétfőjén, . okt. 31-t megel. hetf. Ha a
Tűskeoár
Veszprérum. febr. 24, jún. 13,
decemberi vásár ünn., akkor a köv.
júl. 22, szept. 8. napokat megel. hétí.! ,lwznapon. .
Uiteliértá
Szabolcsm. Nagy K., Medárd, Yiseqrád Pestm. jún. 24, szept. 8-át köv.
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csü:vasárnap.
törtök kv. és áv.
VOES
~omogym. ápr. 3, júl. 5. u. köv,
Ujkécske
Pestm. febr. 20, máj. 15, júl.
hétfon.
,
..31, nov. 3. Ha nem vas., úgy a megel, Zala Somogy.~. apr. 5, maj. 2:>.~a~g. _27,
vasárnap és hétf. áv., hétfőn kv.
okt. 4. Ha unnep, ~}. v. ut. elso. he~kozn.
Ujmalomsok
Győrm. áv. és kv. márc.,
Zákány ~omogym. J~n. 24. kv._es _av.
jun., szepí., dec. hónapok második szer- Zalaapáti Zalam, marc. 21, Pünkösd el.
dáján ; ünnep esetén a lezk. hétköz.szerda, Orangyal ut. napon, okt. 31.
napon'.
"Zalabér
Zalam. s'f. Gergely n. eL, Medárd
Ujpest Pestm. febr., máj., júl. és okt.
nap el. s~erdan, Nagyboldogassz. ut.
15-ét köv. vasárnap.
~dv~nt J?~s., vas. ut. Kedden marhav.
Und Sopronm. márc. 20, máj. 11, jún. 30,
es kJrakova~ar.
. .
szept. 9.
Zalaege;szeg
Zala~. febr. 14, ..Vlrag~as.
Uszod Peslm. szept. 1. megel. hétfőjén
el~ hetf., sz. Gyo~~y ut. hétfon, Pűnmarhavásár.·
kösd ut. kedden, JUl. 22, szept. 9, okt.
ous Pestm. márc. 4, aug. 10. megel. hétf. 28, ..nov. 30, de~. 28.,
.,;
l'ác Pes tm. husvét el., Sarlósboldogasz- Zalalouő Zalam. Jan. 10, apr. 1.. jun, 13,
szony napot, Gál napot, Tamás napot
aug. 2~, nov: 5, ha vas. y. un?ep, az
megelőző vasárnap és hétfő; máj. 17,
aug. vasár klvételév~l a köv. koznapo~.
aug. 30; ha a máj. és aug. vásár vas. Zalaszántá Zalam .• Punk. ut. kedd, Illes
vagy ünnepre esik, akkor a kőv. közn.
ut. kedd kv. és av.
Ya]a Szabolcsm. aug. első hétf. kv. és áv. Zalaszentbalázs
Z~lam. f~br. 3-t, UrnaVál Fejérm. febr. 20, máj. 16, aug. 16,
~ot, au~. 20-t köv. hé~őn.
okt. 20. mfogl hétf áv kedden kv
Zalaszentiuán Zalam. maj. 19, aug. első
.
.
.
..,
.
hétfőjén.
Válr~s[{jdf ~eszprdé~má' febr. 13, szept. Zalaszentlászló
Zalam. jan. 17, máj. 16,
. m og. szer an v,,
aug. 15. utáni szerdán.
Várpalota Veszprémm. a~r. 121 aug. 6, Zalaszeniqrot
Zalam, febr. 3, márc. 12,
nov. 11 és dec. 13. naPJát mfogl. hétf.
Husv. el. szerda, jún. 24, júl. 13, szepVásárosbé.c Somogym. máj. 23, ?ld. 4.
tember 1, nov. ll, Kar. el. szerda.
Vásárosmzske Vasm. Gy.-Szentelő boldog- Zalauár Zalam. febr. 24, jún. 8-t követő
asszony napját, Gyüm. Boldogasszony
kedden.
napját, S.-Bold?gassz. napját~ aug~ N.,~ Záuod Tolnam. nagyhét el. pént. kv.
Boldogassz., Klsassz~ny napját ko,:eto Zirc Veszprérum. márc. 19, máj. 1, júl.
napo_n, Ferenc, ~atahn és Luca napján,
26, szept. 29, dec. 4. Ha vasárnap vagy
Ha unnep, a kov. napon.
ünnepnapra esik, a köv. nap.
Vásárosnamény
Beregm. hushagyó kedd Zomba Tolnam. ápr. 18, júl. 26-át mfogl.
után hétf., Medárd napot, mfogl. hészerdán, okt. havi Dömötör hetébe eső
ten hétf., szept. 8-t köv. hétf., ha ünn.,
szerdán.
a köv. kőzn.
'
Zsámbék Pestm. febr. 4, ápr. 24, jún.
Vassurány Vasm. márc. 19, máj. 1, aug.
24, okt. 28. mfogl. szerdán áv., csüt.
12, október 26. kv.
kirakóvásár.
Vasszécsény
Vasm. febr. 16-t megelőző Zsámbok Pestm. ápr. l-t, szept. 14-t megcsüt., jún. 17, ha vas. v. ünnep, a köv.
előző hétfőn.

l'
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EPES

LUTHER-nA rTÁ R
az 1934..közönséJles évre
kisebb terjedelemben jelent meg mint eddig.
A válságos anyagi viszonyok kényszerítették
erre a kiadóhivatalt. A tartalomban igyekeztüuk ezt a kis naptárt is olyan változatossá
tenni, mint amilyen a nagy volt. A naptár
régi árával szemben

állapitottuk meg a kisebbterjedelmű naptár
árát s reméljük, hogy ezen az olcsó áron
minden evangéliku!ll családhoz el fog jutni.
A bizományos ok számára a csomagokhoz
mellékelt kisérő levelek tartalmazzák az elszámolás feltételeit.

Minden a Luther-Naptá"a vonatkoz6 megrendelés és
megkeresés a Luther-Naptár kiad6hivatalához: Sopron,
Gensel Adám-utca 3. szám alá int4zendó.
.

SZÉKELYÉsTÁRSA I Luther-, Pártfogoljuk
Társaságunkat
klaymyoaada, klDyvklllészel és voaIJoz6IDUzel
SoprOD,Várkemlet 66. szám
-

T.I.fon 394. -

A cég készit könyvet, ujságot, plakátot,
vonalozott üzleti könyveket, gazdasági,
keresked. és eityházi nyomtatványokat.

Budapest, VIll.,Szentkirály-utca 51
mely minden könyvet és zenemüvet,
papír-, író- és rajzszereket azonnal
olcsón és pontosan szállít.
mm::::::

Bibliák kaphatók. ::::::::::::

---------------------------------------------------

Az 1934. évi Képes Luther-Naptár kányvkereskedésben és bizományos terjesztésben 70 fillér, egyes példány ára a kiadóhivatal
által küldve postaköltséggel együtt 86 fillér.

