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Nagy napok.
(B .) Az elmúlt napokban ritka szép ünnep 

volt szerte az egész országban. Egy név 
varázserejének hatása alatt állott a nemzet 
kicsinye-nagyja s önkéntelenül imádságra nyíl
tak az ajkak, hogy az Úr megengedte érnünk 
ezt a napot, melyen régi nemzeti dicsőségünk 
újra lángra lobbant. A hála és kegyelet érzése 
dobban meg a szivekben azon nagy férfiú 
iránt, a ki hitsorsosunk vala, nemcsak egy
házunknak, az egész országnak, a nemzetnek 
is büszkesége és erőssége.

Soha ember úgy nem szerette hazáját, mint 
0 . Az emberi méltóságért és jogokért soha 
senki sem küzdött oly bátran és kitartóan, 
mint 0 . Egyházunk a lelkiismereti szabad
ság alapkövén épült fel. Hogyne hajtanók 
meg lobogónkat a szabadság apostola előtt ?

A hála, a kegyelet nyilvánulása az ember 
egyik legszebb ékessége. El kell pusztulnia 
annak a nemzetnek, a melynek fiai nem tisz
telik, nem becsülik nagyjaikat. Jól esett tapasz
talnunk, hogy a hála, a kegyelet érzése nem 
veszett még ki a szivekből.

Nagy napok voltak evang. egyházunkra 
nézve a Kőszegen eltöltött napok. A Luther- 
társaság estélyén Zsilinszky Mihály, Társasá
gunk szemefénye, bölcse, eszmékben, gondo
latokban gazdag, szép beszédjével elragadta 
hallgatóit; meg vagyunk győződve, hogy ma
gával fogja ragadni olvasóinkat is, ha lejebi) 
közölt megnyitóját elolvassák.

Az egyetemes gyámintézetnek a következő 
napon tartott közgyűlésén egyházunk szive 
szólalt meg.

Ha szívesen hallgattuk meg evangélikus 
egyházunk eszét, értelmét: a Luthertársasá- 
got, evangélikus egyházunk szivének dobba
nását : az egyetemes gyámintézet áldásos mű
ködését igaz lelkesedéssel fogadtuk.

Tudatára ébredtünk erőnknek. Megismertük 
evangélikus egyházunk nagyjait és népét, Lát
tuk, tapasztaltuk, hogy evang. egyházunk 
szeretete kölcsönös fent és lent egyaránt.

A szeretet lelke egyesített mindnyájunkat 
s az egyetértő szeretet a legnagyobb hatalom 
a világon, mert mindenkit meghódíthat, de a 
szeretet maga legyőzhetetlen.

Pápán Hegedűs Sándort, a kiváló állam

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
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A honvéd árvája .
ír ta : Tóth István.

3. (Vége.)

Honnan vették a koporsót ?
Falu csináltatta.

A lepedőt, a szemfedőt?
Szomszéd néni adta.

Ki fizeti a temetés 
Költségeit? Senki.

Temetésre ki megyen el ?
Ott lészen mindenki.

Mért ? Mert tudják, kit temetnek;
Nem bizonyítványból,

Csak a koldus honvéd-gyermek 
Szívből jött szavából.

Igazat mond a fájó szív,
Mindent hisznek annak.

Rossz emberek, közöttetek 
Íme, jók is vannak!

De jók között legjobb, a ki 
Árvák pártfogója.

Ki a szegényt s nyomorultat 
Szenvedéstől óvja.

Lássam, ki az? Ugy-e, kelmed,
Édes szomszéd néni ?

A gyermeket szemeivel 
Sokszor azért méri ?

Áldja meg az Isten érte,
Fogadja magához.

Legyen hozzá jó, mint egykor 
Harczba ment fiához.

Elhunyt helyett élő gyermek;
Nevelje föl szépen,

S  nem rögzik meg a búsulás 
Anyai szivében.

4.

Temető, sírhalom, aranyos betűs kő,
Tud-e szomorúbbat festeni a költő ?
Hogyne tudna ?! Sírhoz fest árva gyermeket, 
Ki a köre hajol s hullat bús könyeket.

Megnyitó beszéd.*)
Mélyen tisztelt Gyülekezet I 

Kedves Testvéreim az Úrban !
Az első, szó melyet e szent helyen kiejtek, legyen 

a meleg hála és köszönet szava, azért a lelkes és 
szívélyes fogadtatásért, melyben Önök a vezetésem 
alatt ide érkezett Luther-társaságot részesíteni ke
gyesek voltak.

Biztosíthatom Önöket, hogy örömmel jöttünk ide, 
ebbe a szent hajlékba, melynek falai — ha beszélni 
tudnának — mesés dolgokat regélnének nekünk az 
itteni ev. egyház múltjáról, küzdelmeiről és szen
vedéseiről. De beszélnének egyúttal az evangéliumi 
hűségről és szellemi műveltségről is, a mely itt 
honolt. Itt, Kőszegen úgy érezzük magunkat, mintha 
szent földön lennénk; mintha az ősök szelleme 
suhogna láthatatlanul fejünk felett és örömét fejezné 
ki a mai nemzedék működésén, mert ez a nemze
dék megértette az újkor szózatát és szeretettel 
érdeklődik egyházi irodalmunk és mindazon szellemi 
eszközök iránt, melyek a mai korban sikerrel alkal
mazhatók az evangéliumi igazságok terjesztésére.

Ez a Ti előre törekvéstek, kedves Testvérek, ez 
a Ti vallásos buzgalmatok és jó szellemetek isme
retes mindenütt ott, a hova a protestantizmus vilá
gossága elhatott. Természetes, hogy ismeretes a 
Luther-társaság előtt is, mely hasonló szellemben, 
hasonló eszközökkel működik egyházunk javán.

De mivel ennek az egyházirodalmi Társaságnak 
ma először van szerencséje Titeket kedves ottho
notokban felkeresni, illő és szükséges dolog, hogy 
bemutassa magát azoknak, a kik még nem isme
rik eléggé.

Nem illenék, ha dicsekvéssel kezdenék bemuta
tásunkat ; be akarjuk tehát mutatni bizonyítványain
kat eddigi előéletünkről, működésünkről és elért 
eredményeinkről. E mellett elmondjuk, hogy mi 
tizenhat év óta azon fáradozunk, hogy hazaszerte 
az evang. vallásos irodalom fejlesztése és terjesz
tése által népünk értelmi, erkölcsi és kedélyi 
világát gazdagabbá, akaraterejét pedig minden 
szépre és jóra képesebbé és fogékonyabbá tegyük.

Ne ijedjetek meg, ha őszintén azt is elmondjuk, 
hogy mi egy kis szellemi forradalmat akarnánk 
előidézni, vagyis új életet, nagyobb szellemi élénk
séget és szélesebb körű mozgalmat óhajtunk be
hozni egyházi irodalmunkba ! Erre nagy szükségünk

*) A Luther-társaság Kőszegen 1902. szept. 13-án tartott 
estélyének elnöki megnyitója. A szerk.

férfiút, iktatták be a fő gon elnöki székbe s 
Antal Gábor, a'móly gondolkozásé ref. püspök,
az evangélium világi papjának nevezte a 
hitbuzgó férfiút.

Evangélikus és református testvéreink sze
retettel borultak egymás keblére.

Mondjátok, nem voltak-e nagy napok ezek ?
Tőlünk függ, hogy nagy napjainkból soha 

ki ne fogyjunk. A szeretet lelke maradjon 
velünk, ez aranyozza meg életünket s nagy- 
gyá teszi napjainkat. Úgy legyen.

Hát a vigasztalás nyájas napsugára 
Honnan száll a gyermek szomorú arczára P 
A sír mellett álló jó asszony szeméből,
Kinek áldás fakad áldott jó szivéből.

És az Isten ? Mindent jól és bölcsen teszen. 
Kezdet és vég, élet s halál volt és leszen.
És mi folyvást küzdjük az élet csatáját,
Míg reánk nem csukják a sötét sír száját.
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van, mert bizony-bizony megnehezült az idők járása 
felettünk. Erezzük, hogy meglazultak azok az er
kölcsi és lelki kötelékek, melyek apáinkat lelke
sítették. Érezzük, hogy nemcsak földrajzilag, ha
nem bizonyos tekintetben lelkileg is távol esünk 
egymástól. Látjuk, hogy híveink az ország külön
böző részein szét vannak szórva; sok helyt távol 
evang. iskolától és ev. templomtól, ellenséges viszo
nyok között tengődve szomjúhozzák a lelki vigasz
talást, nélkülözik a szülei ház vallásos emlékeit.

A hová az élő szó el nem hat, oda ér az írott 
és nyomtatott szó, mely hathatós eszköze lehet a 
vallások érzelem ápolásának. A mit a távolság és 
a kedvezőtlen körülmények lehetetlenné tesznek, 
azt akarjuk mi kipótolni irodalmi termékek által. 
Oh, mert tudjuk, hogy az emberi szív mindig és 
mindenütt vágyikoa kon lelkek után, vágyik vallásos 
igazságok és vigasztalás után. Tudjuk azt is, hogy 
a lelki szomjúság kinzóbb minden más szomjúságnál.

Ezt a kínzó lelki szomjúságot akarjuk mi meg
szüntetni kiadványainkkal, melyek nemcsak népies 
modorban írt olcsó vallásos, hanem tudományos és 
imádságos tartalmú olvasmányokat is nyújtanak.

Igaz, hogy szegények és kevesen vagyunk, de 
hiszen a Krisztus tanítványai, az apostolok is keve
sen és szegények voltak. Mégis az Isten igéjének 
hatalmával meghódították az akkori ismert egész 
világot. Ez buzdító például szolgál nekünk is, a kik 
szintén a Krisztus nevében és ügyében fáradozunk; 
fennen hirdetvén, hogy nem szégyeljük az ö evan
géliumát; mert Istennek hatalma az, minden hívő
nek üdvösségére!

Hirdetni és terjeszteni akarjuk igenis a Krisztus 
evangéliumát, még pedig annak a nagy reformá
tornak bátorságával, határozottságával és erős hité
vel, a kinek ragyogó nevét irodalmi Társaságunk 
is viseli. Az ő példáját akarjuk követni, midőn 
a vallásosságot összekötjük a felvilágosodással, mely 
amannak színt és illatot kölcsönöz, mint a nap 
fénye a mezők virágainak. Jelszavunk: a vallásos 
lélek szabadsága, az erkölcsi tökéletesség és a tudo
mányos haladás. Mert meg vagyon írva: „Elvész a 
nép, mely tudomány nélkül való!“

Ezekben kívántuk magunkat bemutatni és Tite
ket czéljaink és szándékaink iránt tájékoztatni. 
Ezekből látjátok, hogy a mi czéljaink szentek és 
magasztosak; eszközeink tiszták és nemesek. Mi 
nem dolgozunk se tűzzel, se vassal, se tőrrel, se 
golyóval, se lelki, se testi erőszakkal: hanem dol
gozunk a józan ész fegyverével, a nemes szív és 
kedély érzelmeivel, — és dolgozunk nem földi 
javakért, nem is a magunk dicsőségéért, hanem 
egyedül a mi ev. népünk javáért és boldogságáért.

És mert azt hiszszük, hogy ezzel csak köteles
séget teljesítünk, merjük remélni azt is, hogy a 
kitűzött magasztos czél érdekében mindnyájan sietni 
fogtok segítségünkre ; sietni fogtok kitűzött zász
lónk alá. Hiszszük és reméljük, hogy ebben a vára
kozásunkban nem fogunk csalatkozni. Sőt biztosan 
tudjuk, hogy ha így együttes munkára szövetke
zünk : velünk lesz a minden igazságoknak és áldá
soknak hatalmas Istene is. — Ámen!

Zsilinszky Mihály.

Bizzunk Istenben.
Elbeszélés, 

í r t a ;  Olyntha.

III. Az Új csillag. (Folytatás.)

Tóth István lelkész úrnak jelentették, hogy tá
lalva van.

Ebéd alatt az özvegy papnő elkezdett panasz
kodni, hogy ma-holnap el kell hagynia a papi 
lakot.

— Édes Tisztelendő Úr, évről-évre érdeklődés
sel néztem, mint búcsúznak a nyár végével fecs
kéink a régi fészektől. Hányszor körül repdesik kicsi 
tanyájukat, elsuhannak s ismét vissza-visszajönnek, 
míg végleg elrepülnek. Mily fájdalmas lehet reájuk 
nézve a válás! Eddig ezt nem képzelhettem el. De 
most már van fogalmam erről. Napról-napra köze
ledik az óra, mikor el kell hagynom ezt a hajlé
kot, mely bármily szerény, mégis életem örömének, 
bánatának tanyája volt. Most érzem, milyen nehéz 
elválni szenvedéseink és örömeink tanyájától.

Elővette keszkenőjét és nedves szemét törülgette.
Tótbnak jó szive volt, a siránkozás, jajgatás 

mindig meghatotta. így az özvegy könyei sem 
tévesztették el a hatást.

— Nagytiszteletű asszonyom — szólt elérzéke- 
nyülve — elférünk e szerény hajlékban hárman is. 
Ha nehezére esik a válás, az egyik szobát szívesen 
rendelkezésükre bocsátom.

Az özvegy papné hálálkodva szólt:
— Kedves Tisztelendő úr, súlyos követ henge- 

rített le szivemről. Isten fizesse meg jóságát !
Ebéd után elváltak, a fiatal pap dolgozó szobá

jába vonult, az özvegy papné sietett berendezkedni 
abba a szobába, melyet Tóth István engedett át 
nekik.

Rendezés közben egyre oktatta leányát:
— Sárika, látod, tőled függ, hogy akár világ 

végéig itt lakhassunk. Ügyes fiatal ember — s a 
mint látom — jószivfi édes apád utódja. Járj a 
kedvében, hódítsd meg szivét s papné lehetsz. Mi 
lesz véled, ha én meghalok ?

Sárika meg is fogadta édes anyja intelmeit.
Egy nap délután az özvegy papné leányával 

együtt kiment a mezőre. A fiatal papot is hívta, 
tartson velük : a kis mozgás és a friss levegő nem 
fog ártani. Aztán a hívek közt is meg kell fordulnia.

Látta Tóth István, hogy az özvegy papné tapasz
talt, okos asszony. Követte, mint a kezes bárány.

Az úton a nők vitték a szót. Meséltek, magya
ráztak s a pap alig jutott szóhoz. Sárika csupa 
figyelem volt. Olyan szépen, szelíden tudott beszélni, 
hogy a fiatal embert egészen magával ragadta.

Visszafelé jövet útjok a temető mellett vezetett 
el. Betértek oda és Sárika egyre magyarázta, hogy 
ki fekszik itt, ki fekszik ott. Édes atyja sírjánál 
meghatva állott meg egy ideig, aztán szótlanul 
ballagott tova.

De egyszerre csak megszólalt:
— Falunk legszebb leánya aluszsza itt örök 

álmát. Menyasszony korában tört le. Mellette nyug
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szik kedvese, kit a csapás annyira megrendített, 
hogy szörnyet halt.

Kissé vártatva, mély sóhajjal jegyezte meg :
— Vájjon hány férfiú tud így szeretni?
A fiatal pap szivét valami meleg áram futotta 

be; torkát mintha szorongatták volna: egyetlen 
szó nem hagyta el ajakát. Némán járt a leány 
oldalán s csak élvezte az aranyszájú hajadon fecse
gését.

Képzeletében feltűnt Jolánka, de Sárikát most 
sokkal szebbnek, kedvesebbnek találta. Milyen be
szédes, milyen bájos a mosolya, mig Jolánka alig 
szól egyet is, hanem lesüti a szemét, aztán hall
gat. Talán ő nem is tudná úgy szeretni, úgy meg- 
becsüni. mint Sárika, kinek még a mozdulata, be
szédes szeme is szerelmet sugárzik. Jolán bizonyára 
elfelejtette már, akadhatott neki más is. Úgy érezte 
már most, hogy a kettő közül inkább az utóbbihoz 
tudna szive hajlani, vele sokkal boldogabb lenne.

így ábrándozott az ifjú pap. Nem vette észre, 
hogy Sárika csak játszott a szivével s elfelejtette, 
hogy a távolban az a másik leány igazán szereti.

Nem tudta, hogy néma ajak alatt érezőbb szív 
lakik, míg a csacska, szeles leány szerelme lob
banó szalmaláng.

A múlt édes emléke, Jolánka csillaga már-már 
hunyófélben előtte s a másiké fenn ragyog már 
az égbolton.

Hány férfiú ilyen lepke-természetű ! Ma ez iránt 
lángol, holnap másért él-hal.

Tóth István mind ritkábban válaszolt Jolán leve
leire. A válaszok is egyre kurtábbak lettek :

— Ne haragudjál, szivem, sok a dolgom, nem 
érek rá most írni.

Egyszer csak egészen elmaradt Tóth uram írása. 
Elfelejtette esküjét; az új csillag fényesebben ra
gyogott, elhomályosította a régit.

— Megállj, te könnyelmű ifjú, nem félsz az Úrtól, 
hogy szószegő lettél? Nem gondolsz a jövőre? 
Heves véred miért nem csendesíted le? — szólt 
az igaz biró: a lelkiismeret.

De Tóth uram nem hallotta, vagy nem akarta 
meghallani az intő szót.

(Folytatjuk.)

K ossuth-dal.
Ha szivem az igaz Istent imádja,
S  elismeri, hogy ö az ég királya,
Ha a lelkem szabadítót hisz és vall: 
Nem vétkelli egybefogni 
Magyar hazám hű fiával 
A nagy Kossuth Lajossal.

Ha az Isten atyja a szép világnak, 
Gondozója minden fűnek, virágnak; 
Ha általa bérczet erdők takarnak: 
Nem mindig csak keserűség,
De vígság is, boldogság is 
Jut a szegény magyarnak.

Kossuthot is ö küldötte mi közénk, 
Mikor búnak ruhájába öltözénk.
0  benne kelt a szabadság szép napja, 
Mely alatt a szegény jobbágy 
Elkobozott szent jogait 
Vér nélkül is megkapta.

Kossuth Lajos megváltónk volt minékünk, 
0  általa honára lélt a népünk.
Magyar szóban magyar érzést zenditett, 
Zászlót tűzött, zászlót hordott,
Bilincset tört, békót zúzott,
Börtönfalat rendített.

A szavára feltámadott a halott,
A hitetlen észretért és színt vallott. 
Izenete ifjat, vénet felrázott.
8  míg két éllen nem taposta,
A szabadság szép mezeje 
Gyönyörűen virágzott.

Nem feszítők a halhatlant keresztre,
De távolban sűrű könyet ereszte.
És mindaddig keserű volt élete,
Míg lelke az Istenhez tért,
8  a szivébe takarta öt 
Hazája és nemzete.

Jertek tehát igaz szivű polgárok, 
Ajkainkon zendüljenek zsoltárok.
A magyar nép karácsonya itt vagyon. 
Szívből áldjuk a jó Istent,
Hogy Kossuthot égi kincsül 
Nekünk adta e napon.

Tóth István.

A fogoly Pál.
Minél többet forgatom újszövetségünket, annál 

inkább kidomborodik előttem annak a férfiúnak 
képe, kit méltán nevezhetünk a keresztyénség első 
theologusának, kinek „örök itjú szelleme első fel
lépése óta már többször újjászülte a keresztyén 
egyház romlásnak indult valláserkölcsi életét". Leve
lei örök, isteni gondolatokban, fenséges eszmékben 
bővek. A szomjuhozó örök élet forrását leli meg 
bennük. Ez a férfiú Pál apostol.

Nézzétek meg ez egyszerű kivitelű, de mégis 
beszédes képet. A nemes férfiú bilincsben; de fel
emeli bilincsbe vert kezét, hogy a római hely
tartónak, kinek felesége — Drusilla — asszonyi 
kíváncsiságból óhajtotta látni - bűntelenségét be
bizonyítsa. Felemeli beszédes ajkait, nem törődve 
vele, hogy nagy úr előtt áll, hogy a procurator 
életének, halálának ura. Odazúgja a római kegyencz- 
nek, hogy ő mostani fogságában is a Krisztus 
foglya, csak ezen urának követi tetszését. Komoly 
méltóságul szól előttük az önmegtartóztatásról és
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a jövendő Ítéletről, de sérteni nem sért, hanem a 
szivet, a lelket vonzza közelebb az igazsághoz, köze
lebb a Krisztushoz.

Vájjon miért került a békó kezére? kérditek 
talán. Mert a Krisztus evangéliumát hirdette, mert

Nem más a ma képe sem. Az igazság szavát 
hamissággal akarják elnyomni, a Krisztus evangé
liumának igaz hirdetőjét beszennyezi a világ, szeny- 
nyes nyereséget igér cserébe hitért, bizalomért. 
Menjen, ki a röghöz tapad ; maradjon, ki a szivébe

a szűköiküdőkön akart segíteni. Az elfogult, vallási 
rajongás vezette tömeg főpapjával Ananiással egye
temben azt keni reá: „Ez az ember az egész világon 
a zsidók közt szakadást csinált, s a templomot is 
meg akarta fertőztetni“.

zárta a Krisztust. Az a zászló, melyen a Krisztus 
mocsoktalan neve ragyog — fennen hirdeti millió 
éven keresztül: az igazságért meg nem szégyenül 
senki, a test uralma rövid, a lélek az, mely öröktől 
fogva él. Ha Pál módjára békóba ver téged is az
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ármány, meg ne rettenj, ne félj, kisüt rád is az 
igazság napja.

A spártai anya két szóval bocsátó el harczba 
fiát: „Evvel, ezen“. Mi pedig a Krisztus zászlaját 
nyomjuk kezetekbe e jelszóval: „Ezzel, ezért“.

H. L.

A szép Forgách Zsuzsanna.
Történeti elbeszélés, 

í r t a :  Horváth Lajos.
(Folytatás.)

Nemsokára az apa, Forgách Imre, így ír Bru- 
nóczról 1597 ápril 17-én Révai Ferencznek:

„Az leányom kézfogását minden bizonynyal, ha 
az Úristen engedi 18-die Maii [május 18-án] szol
gáltatni akarom. Kegyelmed is jöjjön el, kérem 
Kegyelmedet Péter uram fiammal, bátyjával és 
leányommal együtt. Az Kd (Kegyelmed) bátyja 
Gábor uram és Kata asszony is ő keme Osztrosits 
uramhoz megyen, maga (noha) én leányom volna, 
szívben örömest látom ő keméket is, mikor ide
hozza az Úristen Keteket. Isten sokáig éltesse Kdét. 
Az Kd apja Forgách Imre“.

A szép Zsuzsánna szive mit sem tudott erről; 
nem is volt szokásban megkérdezni a leányt: megy-e, 
nem-e? Ha a kérő bevált az atyafiaknak, szülők
nek, akkor a lakodalmat is hamar nyélbe sütötték.

így esett ez Zsuzsánnával is. Atyja ura óhajtása, 
testvérnénje ajánlása, no meg Klára asszony jó 
szava elég volt neki; mint a kezes bárány, hajlott 
a jó szóra.

Pedig később leánykori pártáját hányszor meg
siratta keserves sírással.

Révai Ferencz úr nem volt valami szemrevaló 
levente. Az igaz. hogy mély, beesett szeme sem 
árult el nagy bölcseséget. Arczárói inkább a beteg
ség rítt le; csak akkor volt kész mindenkivel „össze
lármázni “, ha az ebéden vagy a vacsorán a kel
leténél többször megnézte a pohár fenekét. Ezt 
különben ő kegyelme elég gyakorta meg is cse
lekedte.

Majd csak összesimulnak, kivált ha Péterékkel 
egy fedél alatt laknak Szklabinyán — gondolta 
magában a jó öreg.

Magát akarta Forgách Imre megnyugtatni ezzel 
a gondolattal.

Azt tudta, hogy Zsuzsánnája édes anyja termé
szetét örökölte, akkor pedig megélhet vele bárki; 
akár a jég hátán is. Mert az Istenben boldogult 
nagyasszonyra még az ellensége sem mondhatott 
volna rosszat. A leánya meg szakasztott az anyja. 
A várnép is egyre azt hajtogatja, mióta Zsuzsánna 
Ferencz úr mátkája, hogy elmegy'vele Szklabinyára.

Eljött végre a nagy nap, az esküvő napja. Az 
atyafiak, jó barátok, ismerősök zajától már pár 
napja hangos a vár. Van is dolga az öreg várnagy
nak annyi, hogy máskor esztendeig sem járt oly 
sokat, mint az utóbbi napok alatt. A sok készség
nek alig győz helyet adni. Csatlós, „forspont“ las
sanként mind megtalálja a maga helyét.

Hát még a sok láda, czók-mók elhelyezése mennyi 
fáradságba kerül!

Egy-egy teremtettét morog az öreg, mikor össze
vissza hányja a sok idegen szolgahad, mit ő már 
elrendezett.

Egyszerre csak szól a tülök, csikorogva felel rá 
a vonóhíd, a mint a kapuőr lassan leereszti. Hat 
csatlós robogott be rajta, mindmegannyi napbarní
totta délczeg fiú, szép kifent bajuszszal, szemükre 
húzott csákóval. A mire a várudvaron megállanak, 
már egy négylovas utazó kocsi is begördült a kapun. 
Persze, hogy összesereglett körülök a násznép. A 
csótáros telivér paripákon minden szem megakadt; 
de még jobban ama nyalka leventén, a ki bársony, 
aranysujtásos mentében ugrott ki a kocsiból.

— Adj Isten bátyám, eljöttem egy kis tyúkverőre, 
ha ajtót nem mutatnak!

— Hozott Isten, öcsém — szól a házigazda — 
de nem tyúkverőre, mert épen az elején volnánk. 
Kerülj belől egy kis szíverősítőre, tudom, elkel egy 
pár pohárral ilyen nagy út után. Ti pedig szede- 
lőzködjetek, mert indulunk nemsokára az eskü
vőre.

Bakics Péter, a Révaiak unokatestvére, volt e 
melegen fogadott vendég. Daliás, jókedvű szép 
ember, a mellett világlátott, vitéz levente. Olyan 
megnyerő, kedves ember volt, hogy a házigazda el 
sem eresztette maga mellől. Péter értette is szóval, 
de a hol tenni kellett, ott sem rettent meg a maga 
árnyékától.

Míg a házigazda új vendégét tartotta jó szóval, 
jó borral, no meg egy kis harapnivalóval: jelen
tette az öreg várnagy, hogy a násznép indulásra 
kész. Épp akkor vezették be a nyoszolyóleányok 
a szép menyasszonyt atyjaurához búcsúzni. A bájos 
ara könyes szemmel lépett be s talán most érezte 
át először e lépés egész komolyságát, mert a mint 
atyjaura kezét rózsa-ajkaihoz vonta félig lehajolva, 
megakadt szeme a mellette álló délczeg dalián.

A bánatos arcz elképedt a pillanat hatása alatt, 
s oly forró csókot nyomott az öreg kezére, mintha 
tőle örökre búcsút vett volna. Ajkai meg szóhoz 
éppen nem jutottak.

— Légy boldog gyermekem, bízzál Istenben! 
Ne feledd el öreg apádat sem !

De már erre maga is előkotorázta zsebkendőjét, 
s egy pár könyet szárított fel szeme csücskéből.

Péternek annyira a szivébe vésődött ez egyszerű, 
de megkapó jelenet, hogy az előbbi vidám ifjú 
egészen szótalanná vált. Még az úton is a bátyja 
tartotta szóval, s kérdéseire egy-egy ,igen‘, vagy 
csak ,nem‘ volt a felelet.

Tisztelendő Peták Flórián szép beszéd kíséreté
ben eskette meg a mátkapárt. Mikor az ünnepélyes 
czeremóniának vége volt a várkápolnában, melyben 
még az atyafiaknak is alig jutott hely ; mintha a 
sors vaskeze meg akarta volna gátolni azt a nem 
szívből fakadt „holtomiglant, holtodiglant"; úgy 
esett — mondom — hogy a kijáratnál Bakics Péter 
szembe találta magát a szép Zsuzsánnával, kit férje, 
Révai Ferencz vezetett.

De az a pillanat egy szikrát gyújtott két fede
lén. Egymásba lopta egyik szem a másiknak lelkét.
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Kákics Péter kebeléből egy hosszú, mély sóhaj 
tört fel, lába a földhöz gyökerezett, s csak akkor 
ocsúdott fel mély álmodozásából, mikor urabátyja 
fogta karon.

— Ejnye, be savanyú almába haraptál öcsém, 
tán csak nem maradt szádban az íze?

— Ott marad az, bátyám, örökre. De igaz! Hal
lom, bátyám is Szklabinyára készül Péterékkel ?

— Én! mi jut az eszedbe? Felesleges ilyen öreg 
ember az ifjú pár mellett, én már csak itt maradok, 
ide szoktam, mint fecske a fészkéhez, még a falat 
sem jóízű — hidd el öcsém — másutt. Aztán ilyen 
magamfajta vásott kas meg sem érti a fiatalok 
tettét, csak kerékkötő válnék belőlem. Tisztelt vöm 
uram egy kissé nyakas protestáns ember; ugyan
csak nagy munkájába került bíboros bátyámnak 
Ferencznek, míg arra is rávette, hogy az esküvőt 
katholikus módra tartsuk meg. Aggaszt ő kigyelme, 
„mert bár előkelő családból való, vagyonos ifjú 
ember, még sem talál egészen az én szépséges, de 
mély érzésű leányomhoz".

Ekközben elértek a lovagterembe, hol ugyancsak 
csillogott a sok arany, ezüst billikom a fehérre 
terített, gazdagon megrakott asztalokon.

Folyt a lakzi, csapongott a jó kedv, három egész 
napig, csak azután eresztette Imre úr fészkébe — 
Szklabinyára — turbékoló galambját.

így esett meg, hogy a protestáns Révai Ferencz 
feleségül vehette a Vágvölgy gyöngyét, a szép 
Forgách Zsuzsánnát.

II. A férj.
A Kárpátok illatos bérczei közt, erdőkoszorúzta 

halmon emelkedett Szklabinya vára. Régi dicsősé
géről ma már csak romjai regélnek. A mit a szem 
innen belát széliében, hosszában, a Révai családot 
vailá mindez urának, vallja még manap is. Szkla- 
binya várát, a hozzávaló uradalommal egyetemben,
I. Ferdinánd király ajándékozta 1561-ben Révai 
Ferencznek, a nádori helylartónak. A család maga 
nagyon régi; első királyaink idejében vándorolt 
be ősük Boszniából. Sok kiváló vitézt adott e csa
lád a hazának, sőt köztük nem egy tudós akad, 
mint elbeszélésünk hősének testvére : Péter. Most 
is közösen lakják Szklabinyát, hol „Mátyás és János 
igaz magyar királyaink kedvtelve mulattak". A 
vár a középkori várakra emlékeztet. Erős bástya
fal vette körül még azon az oldalon is, hol a 
meredek gránitsziklákon élő fel nem juthatott. A 
várkapu előtt széles, mély árok vonult el, tele 
hegyes karókkal, tüskés'bozótokkal.

A várba csak a felvonó-híd vezetett, melyet jelen
leg a két család czímeres zászlói ékesítenek. Nyil
ván az új párt várják, mert a szomszédos szegé
nyes falvak lakói a kanyargó út mentén már több 
helyén összeverődtek. A Révaiak jobbágyai ők, 
hódolatukat akarják bemutatni úrnőjüknek. Az 
egyik csoportból kiválik egy szálas alak, élénken 
hadonáz kezével, hogy szavainak nagyobb nyoma- 
tékot adjon.

Egy kis tisztásról elénk tárul a mesés Vágvölgy 
legelésző nyájaival, a szürkésszinű folyó nagy kalapú

tutajosaival. A folyó mellett kanyarog az út is, 
mely Szklabinyára vezet.

Egyszerre abba hagyja a hadonászó alak beszé
dét, szemét kezével árnyékolja, az úton felkavart 
porfelhőre mutatva, „jönnek“ kiáltja hangosan.

Minden szem a jelzett irány felé fordul.
A négylovas batár lassan kibontakozik a por

felhőből, a nap aranysugara megtörik a csótáros, 
baklós szerszám aranynyal futtatott karikáin és 
csatjain.

Neszét vették a várban is az érkezésnek, egy
másután dördülnek el a falakra felállított ágyúk ; 
százszorosán visszhangozza szavukat a szemközti 
völgykatlan.

Kapatóra ért a batár s a négy fekete mén ugyan
csak neki dől a szerszámnak, hogy a nehéz határt 
felvonszolja a kanyargó hegyi úton.

„Éljen az új pár" hangzik az útszélen s a jám
bor nép kalapját lengeti. Jobbra-balra bókol Révai, 
megköszönve jobbágyai figyelmét, de Zsuzsanna 
nem törődik ezzel; a batár vánkosaira dőlve, sze
mét csak olykor-olykor nyitja fel. Gondolata mesz- 
sze jár, ősz apjánál is kévét időzik, csak azt a 
daliás ifjút látja lelkiszemei előtt.

Férje beczéző szavait fejbólintással hagyja jóvá, 
mintha azok az édes szavak nem is neki szól
nának.

Dübörögve fordul be a batár a felvonó-hídon s 
az ifjú párt sógoruk, testvérük fogadja édes öle
léssel, meleg „Isten hozottjai.

— Csakhogy megjöttetek, édeseim! — szól nénje 
karonfogva álmodozó testvérét — jer. erősítsétek 
meg magatokat egy kis harapni valóval, hosszú 
úton megéhezik, el is fárad az ember; vetve ott 
benn a nyugvó ágy.

— Köszönöm édes, szives jóságodat. Te mindig 
olyan kedves voltál hozzám, hogy meg sem tudom 
köszönni nagy jóakaratodat.

Az ebédlő szárnyas ajtói feltárulnak, gazdag asz
tallal fogadják Péterek Ferenczet és Zsuzsánnát.

— Magunknál terítettem, majd estebéd után át
sétálunk ti hozzátok is, a vár másik szárnyába, a 
ti meleg fészketekbe. Legyen olyan kedves, olyan 
puha fészked, mint a milyent az én jó uram rakott 
nekem. Oh, mert én igen-igen boldog vagyok. Csak 
néha napján búsulok egy kicsit, mikor édes páro
mat várom, aztán országos gondjai mindegyre kés
leltetik.

— Beh boldog is lehet, a kit igazán szeretnek 
—- susogja Zsuzsánna nénje fülébe. — Engem rossz 
sejtelem gyötör, úgy félek a jövőtől.

(Folytatjuk.)

Aranykönyv.
Az erzsébetfálvi ág. ev. templom és papi lak alap 

javára adakoztak: Suda M., Tomka P„ Eördögh 
P., Wittwindits C., Fellegi I., FI., Wallerstein, 
Eördögh J., Kolláth, Csengey, Suda K., Schwarcz
J., Witz, Szalay 1—1 K., Schvvarz Móra, Fischer 
M., Rosenstrausz 2—2 K., Posch Gizella (Német-
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Újvár) 3 K., Zelenka Pál ev. püspök (Miskolcz) 
10 K., Miiller József ev. leik. 1 K., Molnár Lajos 
(N.-Várad) 5 K., dr. Ott Konrád (Szeghegy) 4 K., 
dr. Schreiner Károly soproni iigyv. 3. K., Sárkány 
László (Aszód) 3 K., Frenyó András ev. leik. gyűjt. 
4 K. 40 fik, Benedicty Gyula (Tápió-Szele) 2 K., 
zsidvei ev. egyház 2 K., Schuster Fr. ev. leik. 2 K., 
Vasskó Endre budapesti ügyvéd 5 K., Kalmár I. 
tkpt. ig. (Rozsnyó) 20 K., Geduly H. ev. lelkész 
(Nyíregyháza) 2 K., Hajdú Lajos ev. leik. 1 K., 
Fuchs G. Adolf 2 K., Fuchs-Limbeck L. 2 K., 
Záborszky Anna 1 K., Hösch Josefin 1 K., Sey 
Józsefné 1 K., szucsányi ev. egyh. 2 K. Józsa 
Mihály 3 K., legifj. Szász Károly 2 K., Gömöry 
3 K., Zsilinszky Mihály 5 K. Összesen: 109 K. 
40 ül, Főösszeg: 3488 K. 68 fii. — Isten áldása 
szálljon minden egyes adakozóra!

Közlemények
a kertmivelós és mezőgazdaság' köréből.*)

Mühle Vilmostól Temesvárott.

I. Őszi vetések.

Az őszi vetést nálunk Magyarországon még nem 
becsülik eléggé ; bizonyos előítélet, sokszor félelem 
uralkodik köztünk, hogy a magvak télen át tönkre 
mennek, miért is többnyire tavaszszal vettetnek. 
Több főzelék, virág, fa és faneműnél ez nagy hát
rány, mivel azok a főzelék- és virágfajok, melyek 
őszi vetést igényelnek és télállók, tavaszszal sok
kal jobban, gyorsabban fejlődnek és jobb ered
ményt hoznak; fa- és fanemümagvak, melyek ősz
kor vettetnek, már a jövő évben csíráznak, míg 
ellenben az ily fajok magvai tavaszi vetés foly
tán egy egész éven át fekszenek a földben, a 
nélkül, hogy csíráznának és csak a következő év
ben kelnek ki. Különösen a következő magvakat 
kell november—deczemberben vetni, hogy már má
jusban csírázzanak:

Alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, magva
váló szilva, myrabolán, kajszinbaraczk és mandula; 
őszszel vetendők a dió, maroni, gesztenye és tölgy
magvak is, mivel tavaszig sokszor elromlanák. Fa
fajokból szintén már a tél beállta előtt vetendők: 
a jávor, bükk, kőris, tölgy, gesztenye, hárs, platán, 
szofora, szilfa és galagonya. Akácz- és gleditschia- 
magvak csak április hónapban vetendők, mivel 
ezek vetés előtt forró vízzel leforrázva és még 
néhány óráig langyos vízben áztatva, vetés után 
14 nap alatt jól kelnek ki.

Főzelékfajokból,késő őszkor vessük mindjárt ál
landó ágyakba a következő magvakat: petrezse
lyem, pasztinák, sárgarépa, feketegyökér, mezei 
saláta, téli laboda és borsómagot első szükségle
tünk fedezésére.

*) Azt lűszsziik, t. olvasóink nagy része örömmel fogadja 
jeles dolgozótársunk _ útmutatásait; szakszerű, de könnyen 
érthető fejtegetéseit. Érdekes czikksorozatát lapunk mai szá 
mában kezdjük közölni. A szerkesztő.

Yirágfajokból már nyár közepén vetendők a kö
vetkezők magvai: árvácska, nefelejts és a többi 
2 éves virágnövény. Késő őszszel (november) mind
járt állandó helyükre kell vetni: erdőmestert, búza
virágot, szarkalábat, kerti mákot, kerti bükkönyt, 
nemophyllát, szalagvirágot és sziléna-magot.

A ki ezt teszi, meg lesz elégedve, mert az 
eredmény mindenkor a legkedvezőbb.

II. A szemzés vagy oltás.
A legjobb nemesítő módszer a szemzés, vagyis 

a nemes szemek beoltása vadonczokba. Nemesí
tésre legjobb alanyok mindenkor a vadfajok (va- 
donczok), mivel ezek a fáknak tartós gyökereket 
és gyökértőkéket adnak, melyeken a nemesített fa 
a legbiztosabban terem.

A nemesítés (szemzés) június elejétől július kö
zepéig hajtószemre és júliustól egész szeptember 
végéig alvószemre történik; a legjobb módszer 
az alvó szemre való nemesítés.

Június vagy július hónapban kezdendő a vadon- 
czok kitisztítása. A vadonczokat a szemzés előtt 
legalább 2—3 héttel előbb meg kell tisztítani, 
visszanyesni és a szemzésre előkészíteni, mivel 
a nyesés stb. folytán 8—12 napi nedvpangás áll 
be. A nemesítő gallyak végeit szintén 10—14 nap
pal előbb kell levágni, hogy a nemesitő szemek 
a gallyakon teljesen kifejlődjenek. Szemzés alkal
mával legjobb a gally közepén álló szemeket ki
választani, mivel a felső és alsó szemek a gallyon 
nem oly jók. Az oltógallyak csak egészséges, erős 
hajtású anyatörzsről vágandók, még pedig legjobb 
korán reggel, mikor még minden friss. A gallyak
ról a leveleket azonnal le kell nyesni, azután vízbe 
vagy nedves mohába rakva, árnyékos, hűvös he
lyen kell tartanunk a gallyakat.

A nemesítést csak az alanynak sima, tiszta és 
mindenkor északra vagy keletre eső helyén esz
közöljük, hogy a nap ne tűzhessen annyira a ne
mesített helyére. Fődolog: éles kés, sima vágás 
és jó sűrű kötés kötözőháncscsal, úgy, hogy csak 
a szem álljon szabadon. Minden sebet jól be kell 
kötöznünk, hogy levegő és eső ne érhesse.

Közönséges szemzósnél T vágást használunk, de 
ha a gallyak erősek, ha nagy szemek lesznek ki
vágva, akkor -)- vágást alkalmazunk ; utóbbit azon
ban különösen jól kell bekötni, hogy a leoldott 
héj mindig jól be legyen kötve.

4—6 hét után, ha észreveszszük, hogy a fa héja 
a kötés között kinő, második lazább kötést alkal
mazunk. Ha a szem nem nőtt hozzá, úgy utóneme
sítéshez fordulunk, de az új szem mindig az első 
alatt oltandó be. Alvószemeken nemesített szemzé
sek jövő őszig változatlanul maradnak, a midőn a 
kötést el kell távolítanunk és a vadonczokat a ne
mes szem fölött néhány centiméterrel vissza kell 
nyesnünk.
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Különféle,
A k ia d ó h iv a t a l  arra kéri lapunk t. elő

fizetői közül azokat, kiknek előfizetése szep
tember hó 1-én lejárt, szíveskedjenek 2 kor. 
80 fillért beküldeni s ezért a lapot 1903 decz. 
31-ig kapják Lapunk jövő évfolyamát ugyanis 
januárban kezdi meg s deczemberben végzi. 
Minden olvasónk szerezzen legalább egy új 
előfizetőt, hogy a lapot szebbé, tartalmasabbá 
tehessük. Az előfizetés díja oly csekély, hogy 
még a szegény ember is járathatja lapunkat. 
Mutatványszámot — kívánatra — szívesen 
küld a kiadóhivatal. (Budapest, IV., Deák-tér 
4. szám.)

Laukó és Famler. Két kiváló lelkész neve hogyan 
került itt egymás mellé? Mind a kettő a szív embere, 
a szeretet oltárának papja. Az egyik a múltat, a 
másik a jövőt képviseli. Laukó Károly kecskeméti 
ág. hitv. ev. lelkész 12 éven át lankadatlan buz
galommal töltötte be a bányakerületi gyámintézeti 
elnöki tisztséget. A nyáron lemondott erről az állá
sáról, hogy fiatalabb erőnek adjon helyet. Utódja 
Famler G. Adolf torzsai ev. lelkész, esperességi 
gyámintézeti elnök, a kiváló egyházi író lett. El
ismerésünk és hálánk kiséri a volt elnök ügybuz
galmát s szerencsekivánatunk fogadja az új elnök 
tettvágyát. Éljenek mind a ketten sokáig!

Gyámintézeti világi elnökök. A gyámintézet 
az élő szeretet egyesülete • vezetői csak oly férfiak \ 
lehetnek, a kiknek szivét megihlette az élő vallá
sosságból származó tiszta szent érzület, mely együtt 
tud örülni az örülővel és sírni a síróval és a kiknek 
elméjét a Mindenható megáldotta világos látással, 
gyors és helyes ítélőképességgel, egyéniségüket az 
igazságnak lángoló szeretetével.

Ily férfiút helyezett a dunántúli ág. h. ev. egyház
megyéknek egyhangúlag megnyilatkozott közbizalma 
az egyházkerületi gyámintézet világi elnöki székébe 
dr. Berzsenyi Jenő, volt vasvármegyei főorvos, föld- 
birtokos személyében. Nagy ősének mondása: „Csak 
sast nemzenek sasok“, ő benne is igaznak bizonyult. 
Lelkében megcsillámlik ama igaz vallásosság, mely 
ősének ajakán ezt a fohászt fakasztotta: „Isten, 
kit a bölcs lángesze fel nem ér“, — tovább él 
benne a Berzsenyi névhez fűződő szellemi adomá
nyoknak ama gazdagsága, mely a közélet külön
böző terein egyház és haza javára dúsan gyümöl
csözik.

Dr. Berzsenyi Jenő széles látókörű, gazdag 
tapasztalatú, nagy tudományú férfiú, a kinek min
denek fölött oly nemes szive van, a mit Isten igé
jének ereje szentelt meg; ennélfogva ő az egyetemes 
papságnak evangéliumi szent jogát szükségszerű 
lelki munka gyanánt, Istentől reáruházott köteles- 
ségeképen gyakorolja. Ezt mutatta az a megható 
beköszöntő beszéd is, a melylyel az elnöki széket 
elfoglalta s a mit elejétől végig az Isten igéjének 
szelleme hatott át. A legutóbbi gyámintézeti gyű
lésen ezer koronás alapítványt tett.

A bányakerületi gyámintézet világi elnöke dr. Rad- 
vánszky György, a ki a legutóbbi közgyűlésen két
száz koronát adott a gyámintézet czéljaira. „Kölcsön 
ád az Urnák, a ki kegyelmesen ád a szegénynek".

Jó lapok. Pozsonyban „Jő Pásztor“ czímen igen 
ügyesen szerkesztett evangéliumi szellemű lap jelenik 
meg a kiváló egyházi író : Kovács Sándor theol. 
akad. professor szerkesztésében. A minden hó 20-án 
megjelenő lap évi ára csak 2 korona. Melegen 
ajánljuk olvasni szerető híveink figyelmébe. — 
Iletvényi Lajos soproni ev. vallástanár és Sörös 
Béla budapesti gyűjtőfogházi ref. lelkész szerkesz
tésében „ Örömhír“ czímű ev. szellemű gyermeklap 
indul meg a közel jövőben. Szívesen ajánljuk a 
nt. lelkész és a t. tanító urak figyelmébe.

A mi naptárunk. A mienknekvalljuk a Prot. Árva- 
házi Képes Naptár-1, melyet az 1903. évre Kenessey 
Béla változatosan és ügyesen szerkesztett. A mienk
nek vallhatjuk ezt a — immár 29- évfolyamú — régi 
naptárt, mert elejétől végig igaz evangéliumi szel
lemű. A szokásos, rendes naptári részen kívül gazdag, 
bő olvasótárral szolgál. Számos csinos kép díszíti 
és a gazdaság s a háztartás köréből is sok hasznos 
tudnivalót közöl. A hasznos naptárt Hornyánszky 
Viktor adta ki. Ara 60 fillér. A ki megveszi, árváink
kal is jót tesz, mert a tiszta jövedelemnek egy 
része protestáns árvaházunké. Melegen ajánljuk.

Áhitat, szeretet. Ezen a czimen jelentek meg 
mostanában Szabolcska Mihály vallásos és családias 
költeményei a M. Protest. írod. Társaság kiadásá
ban. Hogy ki ez a Szabolcska Mihály: nem kell 
senkinek sem magyaráznunk. Költő-pap, a milyent 
csak. ritkán teremt a jó Isten. Olyan szépen, olyan 
gyöngyén talán senki sem tud közülünk dalolni, mint 
ő. Dalai a szív mélyéből fakadnak, azért találja el 
mindig a szivünkhöz vezető utat. A ki igaz élve
zettől, nagy lelki gyönyörűségtől nem akarja magát 
megfosztani: olvassa el Szabolcska verseit.

Társaságunk kiadványai. Egy csomó jó könyv 
hagyta el mostanában a sajtót. Mindannyi Társa
ságunk kiadványa. Ezek a következők: Luther 
aranymondásai. Fordította: dr. Masznyik Endre. 
Vallásos Lant. Irta: Lévay ./., Torkos L. és ifj. 
Porkoláb Gyula. Vallásos költemények. Ir ta : Kozma 
Andor. Áldás és szerencse. Irta : Torkos László. 
Zay Amália bárónő. Irta : Kovács Sándor. Karaffa 
Antal. Irta: Kadlecsik János. Ezeket az olcsó és 
jó könyveket nemcsak a felnőttek, de ifjaink és 
nagyobb gyermekeink is gyönyörűséggel és haszon
nal olvashatják.

Koszorú czímen a Magyar Prot. írod. Társaság 
is olcsó és szép füzeteket vet a piaczra. A minap 
a következő füzetek láttak napvilágot: A passzus. 
Irta: Sz. Kiss Károly. — Jellem, munka, takarékosság. 
Irta : Csekme F. — Erős várunk az Isten. Irta : 
Incze Béla. — Hervey J. és A. Tóth János. Irta: 
Magyari A. — V. Matkó J. hitvitája. — Irta : 
P. Tóth János. — Saul megtérése. Irta: F. Kovács M. 
— Hű mind a vérpadig. Irta : Juhász S. — A két 
biblia. Ir ta : Farkas A. — A hit megtart. Irta: 
Mészáros Sándor. — Lekésett a vonatról. Irta : Grátz 
Mór. Egytől-egyig épületes olvasmányok. Egy-egy 
füzet ára 8 fillér.
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Tanulók Zsebkönyve czímen a Gross testvéréle, 
győri könyvkiadó ezég kiadásában közkedveltség
nek örvendő zsebnaptár jelent meg, mely immár 
6. évfolyamába lépett. A zsebnaptárt, az idén is 
Benedek V. és Gróf Endre, győri tanítók, szer
kesztették. A naptár csinos kötésben, aranynyomás
sal csak 25 fillérbe kerül.

Selyemtenyésztők N aptára. Az 1902—1903. 
tenyésztési évre kiadja és a selyemtermelőknek 
ingyen kiosztja a m. kir. földmívelésügyi minisz
térium országos selyemtenyésztési felügyelősége Szeg- 
szárdon.

Rendkívül ügyes népies naptár. A ki selyemter
meléssel akar foglalkozni, ezt a naptárt nem nél
külözheti. A rendes naptári részen kívül több érdekes 
és vonzó olvasmányt nyújt a magyar nép jóltevőiről: 
gr. Széchényi Istvánról, báró Wesselényi Miklósról 
és Bezerédj Istvánról. Kimerítő utasítást ád a selyem
bogár tenyésztésről és a szederfatermesztésről. A 
magyar népnek új jövedelmi forrása nyílik meg a 
selyemhernyótenyésztésével. A ki érdeklődik a dolog 
iránt, forduljon Szegszárdra az orsz. selyemtenyésztő 
felügyelőségéhez.

Modori leánynevelőintézetünk történetében 
emlékezetes nap lesz f. hó 9-ike. Ekkor avatta fel 
Baltik Friqyes, a dunáninneni kerület tevékeny 
püspöke, Héring Lajos és Hollerung Károly es
peresek jelenlétében.

Lelkészbeiktatás. E hó 9-ikén Nagyenyeden 
az ág hitv. evang. egyházközség újonnan megvá
lasztott lelkipásztorát: Weinrich Frigyest megható 
ünnepségek keretében nagy és előkelő közönség 
jelenlétében iktatták be tisztségébe.

Pénztári kimutatás.

A Luther-társaság pénztárába 1902 június 1-től augusztus 
31-éig befolyt összegek kimutatása :

1. Alapító tagoktól: Pesti ág. hitv. evang. magyar és 
német egyház 200 K.

2. Örökös tagoktól: Gróf Zednitz Eltz Moraván 100 K , 
Temesvári egyház 40 K.

3. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1902-re: Czipott 
Ármin, Kául Jakab, Cziglán János, Huszágh István, Zólyomi 
egyház, Nagyszombati egyház, Kis-Harta egyház, Torkos 
László, Bácsi egyházmegye, Michaelisz Izidor, Halmi András, 
Sponer Andor, Weszter Pál, dr. Guhr Mihály, Matus György, 
Pesti magyar egyház, Pesti német egyház, Nagyhonti egy
házmegye, Böngérfi János, Veszprémi egyház, Bánsági egy
házmegye (10 K.), Rozsnyói polg. leányiskola, Hodza János, 
Nagy Sándor, Zalai egyházmegye, Hrabovszky István, Man- 
delik Sándor, Vajda Mihály, Libertiny Gusztáv, Koehler 
Edinhard. 1900-ra: Dévény József. 1901—1902-re: Scholtz 
Ödön.

4. Fiókeqyleti tagoktól évi 4 koronával: Csépai egyház, 
Bobor Ilona, Asbóth Albert, Herzog Hugó, dr. Jeszenszky 
Géza, Eulajtár Dávid, Grauzer Nándor, Jeszenszky Nándor.

5. Pártoló tagoktól évi 1 koronával: Ladiánszky István, 
Kovács Albert, Sárközi Péter, Weisz Antal (5 évre), Kiszely 
János, Bábaszék egyház (5 évre), Zárjecs egyház, Redová- 
ról 2 pártoló tag 2 K., Povázsay Mihály, Chován József,

Paulovics János, Szokolay Pál, Bukovinszky István, Pová- 
zsay Gábor, Trnovszky János.

6. Kamatokból: Bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 10 K., 
Budai ág. hitv. evang. egyház 10 K., Értékpapírok után 
416 K.

7. Adományokból: Szarvasi ev. fog. ifjúsági egylet 20 K. 
40 fik, Sehönwieszner János 4 K.

8. Könyvekért: Majba Vilmos befizetett 1150 K.
9. Evang. Családi Lapért: előfizetőktől 26 K. 40 fii.

10. Ev. Egyházirod. Értesítőért: előfizetőktől 6 K.
Összesen befolyt 2304 K. 80 fii.
Budapest, 1802. szeptember 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.
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A szerkesztő üzenetei.
T . I. F o k tő . Az Ég áldjon meg. — H  L .  S op ron . A 

mi késik, nem mnlik. — H. K . S op ron . L. hálásan köszöni 
a szives megemlékezést. Levél úton. — K . E. K ism a rton . 
Apostoloskodjék lapunk terjesztésében azon a szép vidéken.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
szeptember 27-én.

G a b o n a f a j
E g y  h e k to l i te r  

s ú ly a  k i ló k b a n
Á ra  lOu k g rn a k

le g k is . á r le g n . á r

B á n s á g i b ú z a  . . . . 74—81 13.60 14.50
T is z a v id é k i  b ú z a  . . 74—81 14.— 15.20
P e s tv id é k i  „ . . 7 4 -8 1 13.80 15.10
F e li é rm e g y e i „ . . 7 4 -8 1 13.90 15.10
B á c sk a i „ . . 74—81 13.— 14.60
R o zs , I. r e n d ű  . . . 70—72 12.90 12.50
. „ I I .  „ . . . — 12.50 12.—

Á rp a ,  ta k a r m á n y  . . 60—62 10.50 10.80
» é g e tn i  v a ló  . . 62—64 10.30 10.50
n s e r fo z é s re  . . 64— 06 —.— —.—

Z a b , ó ............................. 39—41 11.50 11 90
„ ú j ............................. 39—41 10.20 10.40

T e n g e ri, b á n s á g i ,  ó — 10.20 10.40
„ m á s n e m ű , ú j . — —.— —.—

R ep c ze , k á p o s z ta  . . — — .— —.—
„ b á n s á g i  . . . - —.— —

K ö le s , ó ............................ . . . —•— —.—

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

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert néktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják/ Lukács 11, 28.


