
is felfedeztetnek, mint gyilkosokat vonja számadásra". . . 
Vagy a 88. lapon Betsabé házasságtöréséről szólva, ezt 
mond ja ; „Bűne van Betsabének is. Nem volt eléggé óva-
tos női bájainak elfödözésében mikor fü rdö t t . Miér t nem 
ment olyan helyre, a hol senki nem láthat ta volna ? 
Miér t fü rdö t t nyilván oly helyen, honnan a folyosón 
sétáló király egész meztelenségében láthatja ? A nők-
nek óvatosaknak kell lenniök a legnagyobb mérvben ; 
kerülniük, hogy senki mia t tuk kísértetbe ne jöjjön. 
Nem elég csak erényeseknek lenniök, azokwtfc 1 á t s z a -
n i o k is szükség. Ki t u d j a : nem ledérsége, tetszvágy, 
kacérság, sőt épen ravaszul kiszámított csábítás volt-e 
B-ban, hogy nyilván oly helyen fürdik, a hol a király 
meglá tha t ja a folyosóról ? Bűnös, higyjétek el bűnös 
Betsabé is, mer t nem volt eléggé óvatos." 

Igen szívesen ajánljuk lelkésztársaink figyelmébe 
e Bibliai képeket. Sőt nagyon jó volna, ha fe l tudnánk 
kelteni jobbmódu hítsorsosainkban is az érdeklődést az 
ily erkölcsi példatárak iránt. Elvezettel olvasgathatnák 
ráérő idejükben ők is. De aíra is gondolhatnánk talán, 
hogy iskolai könyvtára ink részére is szerezzük meg az 
ilyen bibl iamagyarázatokat . A gyermekek előtt se unal-
masok ezek, mert rövidek, bevégzettek s élő, mozgó 
alakok szerepelnek bennük. K. J . 

V e g y e s k ö z í r m é i i y e U . 
— Gyászh í r . Súlyos csapás érte főiskolánk főgvm-

nasiumának egyik tanárát Sarudy Györgyöt, kis fia 
— Viktor — m hó 23 án meghalt. Haláláról a család a 
következő gyászjelentést adta ki : „Alulírottak, az összes 
i-ekonság nevében is fájdalmas szívvel jelentik Sarudíj 
Viktorkának folyó hó 23 án, 1f2 éves korában, hosszas 

szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megboldo-
gultnak hült tetemei folyó hó 15 én délután 3 órakor, az 
ev. ref. egyház szertartása szerint, az alsó városi temető-
ben fognak örök nyugalomra tétetni. Pápán, 1903. évi 
február 28-án. ,A kik éltünk és szerettünk, együtt leszünk 
majd alant.' Az elhunytnak szülői: Sarudy György, Sarudy 
Györgyné szül. Dobay Jolán. Az elhunytnak testvérei: 
ifj. Sarudy Ottó, Sarudy Gyurika. Az elhunytnak nagy-
szülői: özv. Sarudy Jánosné szül. Szenczi Ida, Dobay La-
jos, Dobay Lajosoé szül. Dienes Boriska.u A megszomo-
rodott szülők gyászában igaz részvéttel osztozunk ! 

— L e l k é s z m e g h i v á s o k . Az alsó jegy ver neki ev. ref 
egyház lelkészi állására Varannay Sándor nemesoroszi 
ev. ref. lelkészt hivták meg ; a szapnyárádi ev. ref. egy-
ház hívei pedig Osvald Kálmán öcsödi segédlelkészt, volt 
püspöki titkárt szándékoznak lelkészükül meghívni. 

A lévai ev. ref. egyház lelkészi állására öten pá-
lyáztak : Kádár Lajos budapesti hitoktató ; Bankó Gyula 
csabdi i ; Murányi János nagykanizsai, Akucs Lajos baj-
kai lelkészek s Birta József eőri (Szabolcsm.) segédlel-
kész. A választás, mely elé ugy a választó egyház, mint 
a barsi egyházmegye legnagyobb érdeklődéssel néz, e hó 
22-én lesz. 

— Lelkészválasztás. A dadi ev. ref. egyházban 
m. hó 25-én töltöttékbe a lelkészi állást Gyalókay Béla 
hanai lelkészszel. üdvözöljük. 

— Pénztárvizsgálatot tartott főtiszt.' Antal Gábor 
pöspök ur m. hó 27-én a kerületi és főiskolai pénztárban. 
Rácz Géza és Galamb József kerületi számvevők pedig 
a mult héten vizsgálták felül az 1902-iki évi számadásokat. 

— Kerületi torna verseny lesz május 21-én a 
győri tankerület később meghatározandó városában, való-
színűleg Szombathelyen. A versenyen főiskolánk főgym-
nasiumának tanuló ifjúsága is részt vesz. 

— A pápai ev. ref. nőegylet közgyűlése f. hó 
8-án, vasárnap d. u. 4 órakor lesz a főgymn. dísztermében. 

— Egyházmegyei közgyűlés. A belsősomogyi ev. 
ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése f. hó 19-én lesz 
Csurgón. A gyűlés tárgyai : esperesi jelentés, zsinati elő-
munkálatok, főgymn. ügyek stb. stb. D. u. 2 órakor bí-
rósági ülés, előző nap pedig lelkészéitekezlet lesz. 

— A Pápái Szabad Líceum vasárnap nagy kö-
zönség jelenlétében tartotta előadásait, Az első előadó Lic. 
Rác Kálmán volt e témáról : „Jobbak vagyunk-e elődeink-
nél" ? Igazi ideális fölfogással mutatta ki a legrégibb ko-
ron kezdve, mik azok a tényezők, melyek minden korban 
az emberiség boldogulását okozták : az erkölcsi s vailás-
ténvezőkhöz való ragaszkodás. Szépen ecsetelte a hinduk 
egyszerűségét, boldogságát, majd a középkor ellenséges 
téuyezői között haladva mutatta ki, hogy a reformatio 
mikép tüntetett el sok olyan akadályt, mely az emberiség 
jobbáválásának útjába állott, de rámutatott arra is, hogy 
a nagy reformátorok is panaszkodtak, hogy az emberek 
szivében sok akadály van, mely útját állja a boldoguló-
nak ; saépAfokozatos emelkedéssel vonta le a konklusiót : 
hogy egyedül a vallás a7, mely ingathatatlan alapja az 
emberek boldogulásának ; a figyelmes közönség zajos taps-
ban adott kifejezést elismerésének. Azután dr. Keresztes 
Ferenc biró értekezett a velük született jogokról; pontról 
pontra haladva ismertette meg e joguka t : az élet, a va-
gyonszerzés , politikai s- szólás szabadság, örökösödés, 
pályaválasztás jogait, találó példákkal világította meg 
mindezt. Az előadást élénk tetszéssel fogadta a közönség., 
Este 8 órakor a Loyd nagytermében dr. Antal Géza 
főiskolai igazgató tartott nagyszámú közönség jelenlétében 
előadást a „Tőzsdei válságok történetéből11 tárgyalva az 
1869 iki new-yorki tözsdekrizist. A világos és könnyen 
érthető modorban tartott előadást a jelenlevő közönség 
élénk tetszéssel fogadta és felolvasót meleg ovációkbán 
részesítette. 

Európai gyökeres és sima nemes vesszők a 
legolcsóbb árban teljesen tisztán, igen szép, gyökeres, jég-
verés és más hibától mentes, a legkiválóbb negyvennégy 
bor és csemege-fajok. Kétéves gyökeres vessző, százhúsz-
ezer. Gyökeres fásoltvány, nyolcszázezer. Sjma zöldoltvány, 
négyszázezer. Színes fénynyomatu díszes árjegyzéket bár-
kiuek is ingyen és bérmentve küld az „Érmelléki első 
szőlőoltvány-telep", Nagy-Kágya, u. p. Székelyhíd, mely-
nek lapunk mai számában megjelent hirdetésére felhívjuk 
olvasóink figyelmét. 

— Mindenki tudja, hogy a Mauthner-féle impreg-
nált takarmány répamag a legnagyobb termést adja, hogy 
konyhakerti magvakból a legjobb főzelék és zöldség terem 
és hogy virágmagvaiból fakad a legszebb virág. Szóval a 
Mauthner féle magvak a legjobbak, készletei a legnagyob-

| bak és árai igen olcsók. 

Szerkesztői izenet. Tribul. A jövő számban. I f j . Cs. I. <). 
Szjntén. Cs. K. S—s. Még nem olvashattam át. Üdvözlöm. 

Pályázat. 
Az ajkai ev. ref. egyház lelkészi állására pályáza-

tot hirdetek. Az állás jövedelme, nagyobbrészt földbirtok-
: ból, 1067 korona 68 fillér, melyhez ez idő szerint 332 

korona s 22 fillér congrua járul s így az állás IV-ed 
osztályú. Kik ez állást el akarják nyerni, kellően fölsze-
relt kérvényüket f. é. martius hó 31-ig Szekeres Mihály 
esperes úrhoz küldjék be. (Takácsi, Veszprém megye 
posta helyben). 

Komárom, 1903. február 23. 
| ANTAL GÁBOR 

dunántúli ev. ref. püspök. 
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