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Megjelenik Julius és augusztus kivételével minden vasárnap. — Előfizetési ára egész évre 8000 K
arcát, mint őrület tombolása sodorta alá a poklok
fenekére a gyalázat fészkeit: Sodomát és Gomor.Kicsoda olyas Isten, mint te,, akirát.
meg-Évezredek megvénhedtek, századokat halva
bocsátja a bűnt . . .? Nem tartja meg
vittek
ki a temetőbe, csak egy valaki 'élte túl az
haragját örökké, mert gyönyörködik
az irgalmasságban.”
Mikeás 7: 11.' idők temetését: a bűn, az átokszülő bűn. Tüzes
adott Herostrates kezébe, becstejen árulóvá
A Golgotha felél hömpölyög az időknek csóvát
áljásífbttale
EfialtesfT megvette Judás Iskáriótest,
árja. Elcsitul a vigság hangos kacaja. Gyászfá
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eszköz
gyanánt használja fel az Ur
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nák
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ellen.
Oh,
bizonnyal a bűn a föld
Álig három hüvelyknyi a távolság, amely
kerekség
legfájdalmasabb
ostora, sőt egyetlen
még elválaszt a tragédiától, melynél nagyobbat
verése
a
világnak,
mert
minden
m á s: könny, té
nem gondolt ki sem a halandóknak, sem a hal
pett
bú
csak
szülötte
a
bűnnek.
hatatlanoknak elméje. A bűn és a vétek dobták
Mit, el tőlem, reám bámuló árnyak, szólt a
egymásnak a vetéllőt, az ármány és hazugság so
dorták a szálakat, téboly és őrület voltak a ren 19-ik század elejének német bölcse: Jacobi,
dezők, midőn az Ecce homo lelket megrendítő „a bűn véges természetünknek természetszerű
tragédiájának színei leperegtek. Mégsem I Nem gyümölcse. Nem vagyunk istenek, hanem gyenge
Isten nélkül történt, a mi történt: Isten keze adta emberek. Esendő természetünkbe bele-beleköt a
meg a végső simitást a nagy szomorújátéknak, bűn.“ ,,A bún, szövi tovább e gondolatot a szá
Isten mondta ki a végső szót, a fenségeset, ki zad derekán a német gondolkodás bálványa,
rályit, melynek hallatára a sötét bún s a torzarcű Hegel, a bűn a jónak árnya, szükségszerű ellen
vétek riadtan menekültek, fent pedig a dicsőség téte, mint a déli nap fényözöne a barna ejfélnek."
örökkévaló boltívei alatt zsolozsma zendült meg Schiller lantján aztán felcsendül a bűnnek, mint
arkangyalok ámutó ajkán: „Isten, kicsoda olyan, bátor, szabad tettnek dicséretei Hogy botolhat
mint te. aki megbocsátja a bűnt és eléngedi örök ekkorát az emberi szellem? Nem férfi tett a bűn,
hanem téboly, jnegszédüiés, mtgrészegedés a ki
sége maradékának vétkét ? “
Kicsorbult Isten szép világa, alighogy el sértőnek felénk nyújtott serlegétől, melyei a ki
hangzott a halhatatlanok ajakán az első dicsének, józanodásnak semmiféle könnyhullatása sem tud
alighogy elgörgették a világtestek őrálló szellemei többé jóvá tenni.
Fény hasította meg az árny sötétjét: Augusz
az Örökkévalónak zsámolya előtt a bolygókat, a
rezge fényű .csillagokat: a csorba a bűn volt. tus napjaiban a bűn egyeduralmát megdöntendő
Balgatag gyermekbűn formájában: egy eltolvajlott hős jelenik m eg : jézus, a galileai hegyek csodás
piros alma képében jelent meg a bűn, midőn vándora. Ő az örök isteni megváltó gondolat
először vált láthatóvá az élet színpadján, mint testbe öltöztetése, a legcsodásabb eszme, melyet
dúló testvérvíszály tért vissza a második színben, Isten szivéről leszakított, hogy egy pólyáb m fekvő
mint pásztorok összeférhetetlensége kocódott a szent gyent gyermeken át kincse-gazdagsága le
13-ik jelenetben, aztán döbbenetes méretekben gyen egy elesett világnak. A poklok kapui inog
nőtt, növekedett: mint kiontott Ábel-vér sikoltott tak, midőn Krisztus a bűn ellen sikra szállt a
az égre, mint becstelenség takarta be szégyenkező szeretet fegyverével sújtva feléje. Ámulva nézem
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e harcot. Szeretet, te szelid, erőtelen fegyver, te
akarsz diadalmaskodni a poklok cseiszövényein ?
És diadalmaskodott. Oh, mert nincs nagyobb ha
talom a szeretetnél. Nagyobb a villámnál, mely
sziklákat hasit, erősebb a szeretet ra. viharnál,amely megszífajodotf tengereket korbácsol, erő
sebb a gyűlöletnél, mely dúl-föl, kerget. E min
denható szeretet járta be a'földet hosszába-szél
iébe s a bűn fellegvárai megdőltek tőle. Bűnbánó
Magdolnák, megbélyegzettek kiszabadították ma
gukat a bűn kigyó-gyürüiből és csókolták a port*.valamerre az Isten szeretete: Jézus járt. Vigyorgó ’
uzsorások, szívtelen Zakeusok berozsdásodott
szivkapui felnyíltak a földetjáró szeretet lehelteié-!
tői. Véteknek gyékényén áruló Máték szent foga
dalmat rebegtek: „Élűiről-kezdem az életet, el
hibázott életem et“ A lelkek megrendültek a Goigothán, miként egykoron Jericho falai a kört sza
vától, -midőn a szeretet véglmáját hallották:
„Atyám; bocsáss meg nekik, mert nem tudják,
mit cselekszen e k ‘‘ A. bűn' kérge felengedet t szi
veke n , a szerétét megszégyenítette, a szeretet le
győzte a bűnt. Nagypéntek alkonyán á ;háiííatatranok glóriát énekeitek a z ú rn a k : „Isten,1 kicsoda
o ly a n m in t te , a k i m e g b o c sá tja a b ű n t? ..."
A Golgotha ormáról Isten szeretetni tekint
reád, Kérdőn hívón,:biztatón: akarnál-e békessé
get, üdvöt, tiszta- szívben,tiszta álmot ? Akarnák*:
emelkedni feljebb, 'feljebb? Avagy alant akarsz
maradni,,- rágódni a napok üapró bosszúságain*
futni, napestig a szerencse gördülő t kerekei után,
cipelni élteted gondját-báját ? Im e,: az,Ú r közelit
feléd, fénye te akarja győzni a bűn homályát szi
vedben, ajkaidnak tisztaságot akar adni, hogy ne
mondjanak többé igaztalan szót, kebledet ki akarja
tágítani, hogy beleférjen abba felebarátod jajja,
búja is, sértődöttségedet el akarja venni és a
megbocsátás királyává tenni, a mosolyt> mind,
mind íreád akarja bízni, hogy le vidd azt mint
Isten küldötte betegeknek, szenvedőknek, géniusszá
akar avatni azzal a megbízással: hints -virágot,
amerre’ jársz-kelsz, szirmokat, rózsaleveleket, sze
retetek így fog hátrálni fény elöl az árny, szeren
tét élői a bűn, Isten elöl a démonsereg, hogy é
világ s a halhatatlanok megteljenek újra szent
ámulattal, miként egykor a Golgotha felett: „Isten,'
kicsoda olyan, mint T e?“
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miként a pöröly zuhanó ütései alatt acéllá keményedik a vas, úgy fokozódott az üldözés, a nyo
más emelkedésével a hit keménysége, a hűség
tántorithatjansága.. Olyannak bizonyult a négyszáz
éven át üldözött, ^tiport protestantizmus, mint a
regék Szigfridje, aki sárkány vérben fürdött meg
s e vérfürdőben győzhetetlenné, haláltalanná lett,
fegyver nem fogta. Csak egy pont volt levente
testén'1?- ahová az a végzetes lomblevél hullott, —
amely sebezhető volt s fondorlatos ellenségei kiTesték e pontot, amig meg nem találták e halál
kapuját
Évszázadok eredménytelen feggvervillogtatása után Róma megtalálta a protestantizmus testén
a sebezhető pontot. Megtalálta. Botorság^Vdtna
ezt tagadni ónámitás volna ezt kétségbevonni.
E gyönge pont a mirtuskoszorú, a karikagyűrű
órája, halálthozó lövedéke pedig á reverzá lis.
Magyar törvényeink 1895-ben azt á jogot adták
meg, a házasulandóknak, hogy születendő gyerme
keik vallására nézve egyezséget köthetnék. Kötöt
tek is
kM*^Ökuk'
vallás javára. rji9087ban Ró'ma már 'támadólag
lépett fel. .Néteniére "kezdefff pápái körrendeleté
k im o n d ja, h o g y a p ro te stán s le lk é sz e lő tt k ö tö tt
házasságok érvénytelened, a z a z okból született
gyermekek törvénfiftélenék, miért ts: a római katholikus papság hasson oda, hogy a vegyes vallású
házááúlátidők/ a •katHöljkus * templomba menjenek
egyházi esketés céljából, ámde' papi áldásban
csak azon párok részesíthetők, akik egyezséget
kötnek., hogy születendő gyermekeik mind a k a t o 
likus vallást fogják követni. E rendelet a protes
táns többségű Németországban á felzúdulásnak'és
tiltakozásnak' 'olyan 'btk ám áF váltotta ki,A hogy
R óm ajónak'látta visszatáncolni. Németországban
visszavonták. Magyarországban érvényben maradt
a rendelet, amelynek következményei nem marad
tak el. A' Statisztikái Hivatal közlönye hónaprólhónapra meghozta szomorú számadatait: „az el
múlt, hónapban, 39 evangélikus fél kötött vallási
egyezséget a katholikus egyház javára.* E szám
a következő hónapban 62 volt, sőt'elérte a 88-at
is. Döbbenetes tények. 88 halál-hir. A szülök
egyike még evangélikus, de a gyermekek már a
katholikus egyház tömegeit fogják többilenl Egész
családok halnak Így ki és lesznek gyermekeikben
katholikusokká. A világháború kezdetekor budai
ev. egyházunkban az elemi és középiskolai tanulók
létszáma meghaladta a 900-at. 1924. január 1-én
A halálos seb.
már csak 668 tanulót tudtunk kimutatni. És tíz év
múlva?
És 20 év múlva? így vérzik el,-így hal
Szelepcsényi György esztergomi érsek 1674bele
a
protestantizmus
abba a sebbe, melyet a
ben, midőn a senkinek sem vétett protestáns lel
’
készek százait idézte meg a rettegett pozsonyi reverzális ütött testén.
A halálos veszedelem, meg kell állapitanunk,
vértörvényszék elé, ezt mondta: .Olyan kötelet
fontunk az evangélikusok számára, melyet ha országszerte felrázta aléltságából a protestantizmust
nyakukba dobhatunk, vallásuk soha .tpbbé nem Hithű seregeket Vet a veszélyeztetett bástyafalakra.
fog lábra állani." Hazug prófétának bizonyult. Ámde hogyan védekezzék a reverzális halálthozó
Kapuvár, Lipótvár penészes börtönei, a nápolyi fegyvere ellen?. A z alsózempléni református egy
gályák kinpadjai nem tudták megsemmisíteni a házmegyéé a dicsőség, hogy ebben a kérdésben
protestantizmust, Karaffa véres paliosa sem bírt az ősök bátor hitvallásával és meg nemi alkuvó
a várnál erősebb- evangélikus egyházzal. Sőt, határozottságával foglalt állást. Álláspontja a kő-
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vetkező: kard ellen kard, szablya ellen szablya:
a katholikus egyház megtagadja a papi szolgála
tot, a gyónást, a feloldozást, az oltári szentséget
s a hit minden vigaszát azon hivétöl, a közép
korban ezt igy mondták volna: „egyházi átok--,
kai sújtja azon hívét, aki más vallású jegyessel
házasságra lép protestáns templomban, a mi fegy
verünk, mondá a zempléni református egyház-*
megye, ugyanaz lesz, hűtlen hitehagyónak tekint
jük azt az egyháztagot, aki egyháza kárára ad
vallásegyezséget E hűtlenséget kihirdeti a tem
plomi szószéken, elrettentő például, nevezettet az
Úr asztalától,^?-, harangok használatától, s minden
papi szolgálat igénybevételétől . eltiltja,, gyermekei
protestáns iskolába fel nem- vétetnek, s ha hibáját
jóvá nem teszí, még a protestáns sírkert is zárva
marad számára. Egy időben . e határozattal az
ostffyasszonyfai ősrégi evangélikus gyülekezet
hasonld szövegű szabályzatot hozott, melyet azgta
az egyházi főhatóság megerősített. .
E bátor lépés egyházunkon beiül többeket
gondolkodóba, ejtett, akiknek elvük* hogy legyünk
türelmesek, mert 8z evangélikus egyház évszáza
dokon á t a türelem egyháza'volt,engedjünk, amint
eddig; mindig engedtünk, legyünk liberálisok, mert
erre kötelez éjgész múltúnk. Csak semmi határo*
zottabb szó, raak spriuíii' bátrabb tett, mert hiszen
nem szabad a fejékezétkőzi békét veszélyeztet
nünk. Hadd ízenjek e félénk lelkeknék: 'néni, lát
játok, nyissátok ki,szemeteket: Hannibál ante portas: végromlás fenyeget bennünket 1- E l. tőlem,
gyáva .megalkuvási! ^ ö b b fa n atizm u st!
Egy vegyesházassiágbán élő hívünkkel mér-"
tem össze egykor fegyvereimet, akinek szemre
hányást tettem, hogy buzgó templomjáró, létére
is egyházunk kárára kötött vallásegyezséget. „Lel
kész úr —- felelt ez úrnő, ez az Önök bűne. Önök
belőlem krisztusi lelkületű jó, keresztyént, de nem
sem jó evangélikust neveltek. ; Neveljenek fanati
kus lutheránusokat,, akkor az evangélikus jegyes,
majd jobban fog a sarkára állani, ha a házasságkötés alkalmával a születendő gyermekek vallá
sáról van szó." Fanatizmust csak fanatizmus tud
feltartóztatni útján. Találjon azért Róma térítési
világpropagandája áttörhetetlen sziklafalat hitünk
keménységében. Evangélikus szülők, neveljétek
gyermekeitekbe bele az Ábrahám erős felfogását:
fiamnak csak a mi népünkből engedek feleséget
választani. Ti arák, jegyesek, emlékezzetek, hogy
mit fogadtatok a konfirmáció oltára előtt. Az egy-^
házunk kárára egyezséget kötött hívőt pedig sújtsa '
az egész egyház elítélése. Amilyen mértékben fog
terjedni a fanatikus, grániterős lutheri hit, abban
a mértékben fog gyógyulni egyházunk halálsebe.
Pál apostol azt mondja: „Álljatok meg a hitben,
legyetek erősek 1“
H IL L O TT1
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tarts* kiszolgálás.

„Akkor az elsők lesznek utolsók. .

A döbbenet rázta meg az erdő fáit, harmatos
fűszálak reszkettek, a cserjék levelei sejtelmesen
susogtak: „testvér, hallottad a zuhanást? Meghalt
a tölgy, az erdők királyai Bömbölő vad viharok
nem bírtak veie, a szú, amely testén rágódott, az'
ölte meg." Tölgy volt a föld hajtásainak sorában
a németség. Tudománya Japán mandulaszemü
ifjait csalogatta magához, ipara az angolt verte a
világpiac minden fokozatain, vasfegyelme országvilágnak tiszteletet parancsolt. A „fegyverbén álló
nemzet" harci tetteiből, ahogy Hédin Sven nevezte
a sokszoros túlerővel küzdő német szövetségest,
bizonyára legendák és hősköltemények fognak
megszületni a késő utókor gyönyörködtetésére,
telkesítésére. E hatalmas nagy nemzet ma Európa
betegje, a földkerekség kéregető koldusa, mely
nek felsegitésére márc. 23-án a főváros összes
evangélikus templomaiban, igy a budai egyház
ban is szeretetadom ánygyűjtés fo g tartatni.
Ekkora felfordulás I Királyi koronák porbaszédültek alá, a bocskor a hatalom királyi székét
bitorolja, s akik elsők voltak, utolsók lettek azok.
A vörös téboly, amely Oroszországban már csak
Isten háza szent kincseiből tengeti hitvány életét,
sehol sem tudta lábát oly erősen; megvetni, mint
Németországban. Ötödik éve lobog a forradalmak
kezétől felgyújtott háztető, s rőt lángjait máig
sem tudta eloltani a nemzetféltő, nemzetmentő
munka.;-Hogy a hatalmat kezébe ragadott vörös*,
uralom nem sok jóakaratot tanúsított az uralkodó
evangélikus égyház Iránt, azon senki sem fog
csodálkozni,‘ akinek alkalma- volt á marxizmus
lélektanába bepillantani. A 'fórrádaírn! kormáng
kitaszította a hittant az'iskolából. Eltiltotta a taní
tás előtti imádságot. A köznapok szürke színvo
nalára sűlyesztette le a protestantizmus öröm
ünnepét: október 31-ét, eltiltva a gyermekeket e
napop a templombameneteltől s a legszigorúbb
iskolai büntetéssel: a kizárással sújtva az e tilalom
ellen vétőket. Beszüntették az egyháznak járó
államsegélyt, vagy valorizálatlan értékben utalvá
nyozták azt. K thüringiai országos egyház 200
millió márkás államsegélyét akkor folyósította a
forradalmi kormány, midőn ez összeg egy levelező
lap bérmentesítésére sem volt már elegendő.
Ihmels szászországi püspököt, a világlutheranizmus
e kimagasló vezéregyéniségét gerinces magatar
tása miatt állásától megfosztották s csak hosszas
huzavona után, az általános felzúdulás elöl meg
hátrálva, tette jóvá a bolsevista kormányzat ezen
egyháztipró lépését.
Lelket megdöbbentő látvány mint garázdál
kodnak rókák és farkasok az Ur szőlőjében, mint
vészit talajt az evangélium hétröl-hétre a refor
máció klasszikus földjén: Eisenachban, ahol Lut
II .. F Ő - U . 8 1 . her diákoskodott, Lipcsében, hol . Eckkel állt ki
szellemi lovagtornára, a szász főidőn, amelynek
szinte minden rögéhez a hitért vívott harc egyfigyelmébe ajánlja, egy emléke fűződik. Siralmas kép látni, mint gyűj
tik az evangélikus szülök az evangélium ősi ottPontos kiszolgálás.

N Ő I RUHASZALO NJÁT
az 'evangélikus hittestvérek
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honában az aláírások ezreit, mint vonulnak fel
fekete, tömött sorokban az apák és anyák, hogy
tömegnyomással, tüntetéssel erőszakolják ki a
vallástanitás rehabilitálását. „Tristissima facies“
címmel új könyvet lehetne írni, ezúttal nem ró
lunk, hanem a németekről, a vallásos buzgóságról,
melyet megfojtott a marxizmus, száz és száz hiterősítő, egyházépitő evang- hetilapról, amely nem
jelenik meg többé, mert megölte a márka katasz
trofális árzuhanása, mert a bolsevizmusnak nem
kell pap, a koldusoknak szintén nem kell, mert
nem tudják fizetni. Volt evangélikus pap, aki a
szó teljes értelmében éhen halt. Szempilláink megnedvesednek, ha a pusztuló Germánja jaikiáitását
halljuk: „Ti túl a tengeren, Amerika áldott föld
jén nem tudjátok, mit kezdjetek bőségetekkel. Ná
latok még a kályhákat is gabonafelesleggel fűtik.
Mi csak a morzsát kérjük, amelyek asztalotokról
aiáhulianak.“
Mi Németországnak végtelen sokat köszön
hetünk: a tiszta evangéliumot, az üldöztetések
idején a porosz királyok eredményes közbenjárását
a Habsburgok önkénye ellen. A Gusztáv Adolfegyesület száz templomot és ugyanannyi iskolát
segített építeni szegénysorsú magyar egyházköz
ségeknek. Támogató pátrónusunk most nincstelen
koldussá lett, tőlünk vár segélyt. Ne várjon hiába.
Találjon a nap, március 23-ika bennünket lélek
ben nagyoknak, legyen méltó Buda adománya
Buda ősi tradícióihoz!

A Ml TŰZHELYÜNK
Istentiszteletek sorrendje mára 23., vasárnap:
9 órakor a Lipótmezei elmegyógyintézet protestáns
kápolnájában beszél: dr. Varsányi Mátyás.
10 órakor a János kórház protestáns kápolná
jában beszél: dr. varsányi Mátyás.
9 órakor a várbeli templomban Ifjúsági istentisztelet.
t i órakor magyar nyelvű istentisztelet a várban,
beszél: Tátrai Károly.
Qyermekistentiszteletet tartunk minden vasárnap
10 órakor a várban; a Krisztina-téri elemi iskolában
és a Labanc-úti iskolában.
Minden kedden d. u. 6 órakor bibliamagyarázó
óra a lelkész! hivatalban.
Böjti istentiszteletet tartunk minden pénteken
d. u. 5 órakor templomunkban. 21-én Kiss László,
28-án Tscheik Gyula tartja a böjti áhítatot.
Születés. Varga István ev. festőművész nejének,
sz. Bartha Ilonának az Isten egy egészséges fiú
gyermeket ajándékozott, ki a keresztségben László,
Lajos nevet nyert. Növekedjék „bölcsességben, Isten
és emberek előtti kedvességben.*
Eljegyzés. Pál Leó János ev. nyomdász-correktor
eljegyezte Czuk Erzsébetet. Isten áldja meg kötendő
frigyüket.
Halálozás. Dr. Schmidt Gusztáv, curiai bírót,
15-én kisértük utotsó útjára. Az igazságszolgáltatásnak
köztiszteletben álló vezéregyénisége, budai egyházunk
nak, pedig egy évtizeden át buzgó presbitere volt.
Kartársainak s. családjának kegyelete kisérte végső
útján. — özv. Kazár Józsefné, sz. Hankis Hermina
70 éves korában elhunyt. Gyermekeinek szeretete és

könnyhullatása állta körül sirját. Legyen csendes
pihenésük.
Személyi hir. Scholtz Gusztáv, budai egyházunk
nak 50 éven keresztül tevékeny, szeretettől övezett
lelkésze és a bányai egyházkerület érdemes püspöke,
aki az egész magyar lelkészi kar osztatlan becsülését
birta, mint halljuk, az elmúlt napokban komolyan
megbetegedett Kívánjuk, hogy a jó Isten hallgassa
meg mindnyájunk hő fohászát, adja vissza neki a friss
egészséget, hogy a nyugalom békéjét, örömét még
soká élvezhesse.
/ Emlékezés. Az első hóvirágokkal mindég vissza
tér a mi budai templomunkba, báró Harkányi István,
Március idusán, a. szabadság ünnepén elénk áll é s
megmutatja magát mindazoknak, akik félve hunyászkodnak meg a hazáért való áldozatok elől. 1918.
véres esztendejében hunyta örök álomra szemét az
északi fronton, itt hagyva egy egész életet, jövőt,
aminek még a küszöbén is alig-alig állott önként,
szive sugallatára ment azok ellen, akik Nagy-Magyarország testét készültek felkoncolni. Míg imánk tehozzád
száll Uram az ő leikéért, fáradt szivünkbe új remény
költözik: nem, nem veszhet el az az ország, amely
nek ilyen fiai vannak.
A konfirmációi oktatás ez évben az eddigi
gyakorlattól némileg eltérve már április 1-én kezdődik,
E reformot több súllyal biró tényező tette indokolttá.
Hollandia evangélikus egyházaiban 1 évig tart a
konfirmációra való előkészület. Svédországban majd
nem IVa a konfirmációi oktatás időtartama. Lehet-e
e komoly, alapos előkészítéssel csak távolról is össze
hasonlítani a mi konfirmációi „gyorstanfolyatüainkat,*
midőn a lelkipásztornak mindössze 7 hét áll rendel
kezésre, hogy a hit. fundaméntomait rakja le ifjiL
telkekbe, egy egész életre szóló útravalót adván egy
házunk jövendőjének, az ifjúságnak? Évek óta szen
vedtem annak a. tudatnak. súlya alatt, hogy mindeq
igyekezetem dacára is Csak félmunkát végeztem: az
oktatás véget ért, amikor igazán csak kezdetét vette volna
a mélyen szántó munka. Hiszem, hogy híveink e
. reformot örömmel fogják fogadni és megértéssel,
szeretettel fogják a lelkészt támogatni, hogy gyerme
keink olyan fundamentomot kapjanak szent hitünk
ből, hogy az élet semmiféle kisértése sem fogja őket
szeretett egyházunktól eltántorítani. A konfirmációi
eiratás rnárc. 23-án kezdődik.
Nőegyesületünk, április 2-án, szerdán évi köz
gyűlést tart a várbeli iskola termében. Ez alkalommal
felhívjuk budai evangélikus hölgyeinknek figyelmét &
Mária Dorottya Egyesületre és kérjük, hogy mindazok,
akik az egyesületi munkára hivatást és kedvet érez
nek, jöjjenek el.
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