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megbarátkozott m ár azzal .íme, ez az Istennek
ama Báránya, aki elveszi a világnak bűneit,* ha
„Simon, Simon! ime, a sátán kikért nem tanítványai m iatt: .Simon, Simon, íme a
titeket, hogy megrostáljon."
sátán kikért titeket, hogy megrostáljon" a kisér
L u k á c s , 2 2 ,
tések, a lelkek próbáratevésének félelmes szitájá
3
Virá geső 1'hull, virágeső . dől a Názárethinek val. Egyiktekhez egy nyomorult vérdijjal közeledik,
útjára. Ujjongó hozsánnáktól visszhangzanak ódon a másikhoz egy, a tűzre rőzsét dobó szolgáló
v áro skapuk. P álm ák odaajándékozzák napverő, Teanyöft’TféTefzíürféíkőííf^^
ékes legyezőiket egy mosolyszegélyezte ünnepnek. tok mindannyian, de én imádkoztam érted, hogy
Vállhoz - simúló ruhák odakivánkoznak a poros el he fogyatkozzék a te hited."
üttókőre, hogy: legalább a szeretet királya aláza
Nagy szőcsaták kavarogtak az evangéliomtos teherhordó^ állatjának patája tiporja-tapossa nak ama részei körül, melyekben a Sátán sötét
öketí ^Hódolattá lágyul a hideg tartózkodás, arca felbukkan. Éles elmék tompára koptak Máté
mámorba szédül a kegyesek boldogsága, már-már írásán, mely a harcról tudósit, mely ott dübörgőit
á kövek is kiáltani készülnek, óh mert hagy e a halálos csend pusztai homokországában, midőn
nap, virágvasámap, mely odaajándékozta népének a testté lett Bűn háromszor sújtott az Istenember
Sz jCJdvöt hozó Messiást. r
felé s csak kemény királyi parancsának: Apage!
De hallga, disszonáns hangok bontják meg hallatára húzódott vissza a legtisztább szívtől, a
á krisztus nagy ünnepének összhangját; hiúsá legfehérebb lélektől, kiről valaha krónikások Írtak.
gukban sértett törvény tudók epés . gúnyszava Visszahúzódik, de újból eléje toppan s leghűsé
morajlik bele a virágvasárnapi himnuszba : egy gesebb tanítványának, Péternek szájából szól
- sötét árny,, bujkál, lappang az ünneplő sokaság hozzá a kálvária legalsó lépcsőfokán: .Uram , ne.
soraiban, ott sántít Iskáriótes Judás .körül, ott legyen ez neked." De Jézus kímélet nélkjU aújt
ólálkodik a néptömeg hátá mögött, hogy elseperje feléje: .Eredj tőlem, Sátán, hántásomra vag^.“
azt a gyűlöletes hozsánnát, miként á szélvihar Máté 16, 23.
kavargása a kápolna kapuja körül terjéngő tömjén
Ki ez a Sátán ? Hol ringott bölcsője annak,
füstöt. Ott bujtogat, intrikál, hogy a dicsének át kiről áz evangéliom azt írja, hogy belebújt Iská
változzék egy rekedt kiáltássá: .Feszítsd megl riótes Júdásba? Majd, hogy rostával közeledik a
Feszítsd meg!*. Ki ez a testtelen árny? Honnan tizenkettőhöz ? Ama régi édenkerti kigyón kit ért
jött 8 hová mégyen ?
'
sünk ? Egy kigyótestbe végződő lényt, mely gyű
v ' 1. Midőn az Üdvözítő lassan alászáll egy rűit észrevétlen reácsavarja szerencsétlen áldoza
ködös birodalomba, melyen nehéz árnyak ülnek, tára s mig kacér, észbontó mosolyával Éva arcába
midőn lépései mind ünnepélyesebbekké válnak s mosolyg, piros almát tartva szomjas ajkai elé,
beszéde szomorúvá, mint a haldokló ősznek denevér szárnyait meg dugdossa, ‘gondosan rejti,
sóhaja, midőn a félelem igéi hagyják el ajkait, hogy a csalétek Óvtalan elfogadása után egy
egy vészkiáltás tör ki leikéből, tele féltéssel, tele szörnyű roppantással összetörje kigyógyűrűiben
aggódással: nem magáért, hiszen..ő réges-íégen vergődő áldozatát, mint napjainknak egy tehetsé-
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ges művésze kőben ábrázolta? Avagy Victor
Hugóval elejtsünk mindent, ami csak távolról is
személyes hatalomra emlékeztet, hagy általános
ságban csak annyit mondva: „Önmagunktól fél
jünk . . . a bűnök az igazi gyilkosok. A nagy ve
szélyek bennünk rejtőznek 1“ Ki ő, a tagadás,' a
gáncs, az ártalom, a rontás ősi Luciferje? Sze
mély, aki köddé foszlik szét a wartburgi tintafolt helyén? Vagy szétfolyó szellemi hatalom, ki
ről Pál apostol annyit mond, hogy tusakodásunk
van „a sötétség lelkei ellen, melyek a magassá
gokban vágynak ?“ Nem akarok leszűrt, biztos Íté
letekbe fektetett meghatározásokkal határvonalat
húzni, hol a Biblia elmosódó általánosságokban
beszél. Csak arra a végzetesen komoly tényre
akarok rámutatni, hogy démonok tombolnak a
világ homlokán, őrületükkel megverik a lelkeket,
ragályuk mint a dögvész csirája megfogta a szi
veket, leütötték az ember homlokáról méltóságá
nak, magasabbra hivatottságának koronáját, saruk
elrútította e világot, mint még soha ember emlé
kezete óta. E sötét hatalom, mely elnyeléssel fe
nyegeti az egész világot az idealizmusnak rajta
fehéredő utolsó lábnyomával együtt, ez a Sátán.
Hatalma nem fiktiv, hanem valóságos, ő az a
láthatatlan inas — Mikszáth-tal szólva —r ki körötted settenkedik. Nem múlik el nap, hogy ne
súgna n e k e d , valamit, mitől elpirul arcod, de
ugyanakkor Istentől kirendelt „testőröd", az an
gyal is súg valamit, az. ellenkezőt. A kimondott,
vagy leirt szenhyszó szinte kozmikus erővé fesz,! a
kéz,’mely feirta, már rég- porlad, de é ,sz6 még
él, még hat, megzavar tiszta ‘ álmaiban egy ser
dülő leánykát, becsempészi az ölő mérget égy
szívbe, melyen még rajta van a tisztaság szűzies
hamva. Megfiadzik a bűn: ragályos a gonosz
példa. „Mi a neved ?" kérdi Jézus az evangéliomi
gonosz szellemtől. Mire ő igy válaszol: „Légió 1*
Márk 5, 9.
„
De zengjen az ének, áradozzon az im ádság:
„Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög
munkáit lerontsa" (I. Ján. 3:8.). Krisztus keresztje
égy régi mester vásznán leér a poklok örvényére
és felér a mennybe. Krisztus léte, halála, szent
életének ténye a Sátán döntő veresége. Ahová
csak. egy szikra ér el Krisztus világosságából,
csak egy atom az Ó Leikéből, ott csorbul a Sátán
hatalma, ott töredezik uralma. Ahová Krisztus el
jut egészen, ott nincs többé tere a démonok csel
vetésének.
Egy bíborba öltözködő Hohenzollem azt
kérdezte Kögel, berlini udvari főlelkésztől: „Mint
vélekedik Tisztelendőséged az ördögről?" „Én a
Bibliának az ördögről szóló szavait komolyaknak,
de egyben vigasztalóknak tartom." „Vigasztalók
nak ?“ „Igen, mert — ez az Ige szava — a bűn
valami tőlünk idegen, egy kívülről belénk csem
pészett, ezért az ember tőle megszabadítható,
megváltható." Igen, a B iblia. utolsó előtti szava
így hangzik: az ördög vetteték a tűz tavába,"
utolsó szava pedig igy:. „Jövel, Uram Jézus."
Ján. Jel. 20:10, 21:2 0 .
V.

Arany hárfa.
-
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Irta; Korponay László.

Az őszi felhők uszálya meg-megakadt Kasza
vár karcsú tornyában. A vár öblös termeiben a
csend "hallgatott. Csak olykor-olykor rezzentette
meg azt egy indulatosabb szó, mely ijedten el
csitult, mintha a magára eszmélt értelem hirtelen
elnyisszentette volna. Két kuruc: öntötte ott közös
pohárba szive keserűségét, melyből legott égy el
szánt, főbenjáró terv hajtott ki.'„M ivé lett a bécsi
béke, kit Bocskay kardja vívott kil ?“ szólt e
kurucok, egyike; .Witnyédy István fojtott .hangon.
„Rongy, kin Leopold császár lába tapoY," felelt
fogcsikorgatva a másik: Báró Petrőczy István,
Kaszavár örökös ura. „Az hatalmas császárváros
ban, úgy látszik, már elfelejtették Bethlen Gábor
kemény öklét,“ szólt Witnyédy s szeme szikrát
hányt, mint a kova, melyet acélpatkó sebzett
j.Torkig' vagyok már a nimettel! Inkább Allah,
mint „werda" I tetézte kifakadását Petrőczy. „Azért
jöttem épen Kegyelmedhez, szólt Witnyédy egészen
közel hajolva Petrőczyhez, hogy közöljem Kegyel
. meddel, mi légyen , az az egyiptomi tiz csapás,
kik meglágyítani fogják Leopold király kemény
szivét" Petrőczy feszült figyelemmel nézett reá.
„Aki a csahos ebet megszoritni akarja, útközben
fogja azt el. Nem titok Kegyelmed előtt, hogy
Leopold. kifály Stájerországba .pienend menyaszszonyáért. Bizonyára nem fog egész ármádiát ki
rendelni felséges-személye- yédelmére. Reálesünk,-rajtaütünk. Aztán, úgy gondoltam vala, erős fede
zet, alatt idehozzuk Kaszavárába s. szuronyt . sze
gezve mellének hitet .veszünk tőle, hogy az hazánk
alkotmányát és az hitünk szabadságát jövőben
tiszteletben tartándja." Petrőczy a rajongásnak
egy nemével csapott a kardjára: „Hol hitért és
hazáért kell tenni, Petrőczy István ott nem fog
hiányozni." *„Aztán, .szólt Witnyédy sötéten,. ha
Leopold meg keményítené magát, miként hajdanán
Fáráó, élve, nem szabadul kezünkből." Petrőczy
nem szólt, de két szem összevillant, két kuruc
megértette egymást.
i '
Ügy íitkolództak s e beszélgetést mégis meg
hallotta valaki. A.fai, melynek néha füle van?
Vagy tán a harmadik, kire titkukat bízták: Fekete
László? Verje meg az Isten! Lipót király magán
kívül, volt. Hol a rémület fehérítette arcát, hol a
bosszuszomj festette haragos pirosra. Hej, de Sok
magyar vér fog még folyni, míg e zárkózott zsar
nok lélek visszatér egyensúlyába! Esterházy Pál
labancai sürgős parancsot vévén a fergeteg gyorsar
ságával repültek Kaszavár felé. Fütötte lelkűket
kipróbált labancérzésük, no de a Petrőczy fejére
kitűzött 1000 arany vérdij is, nem is szólva abbeli
reményükről, hogy Lipót király ezt a szolgálatot
nem hagyja jutalom nélkül, és tegyük hozzá: a
Petrőczy négy vármegyére kiterjedő roppant
gazdagságából kitelik egy pár labancjutalom.
Kaszavár alá érve és lábukat megvetve minden
Oldalról megszorították azt. A zápor szaporaságá-
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val hullott a golyó, az ágyuk leborotválták á
hegyet, Kaszavár nem volt már, csak a füst
gomolygott még és nem akart ritkulni-. Amikor az
ostromlók összeértek, csalódottan bámultak egy
másra: Petröczy nem volt seholsem. Tán át ugra
tott az ostromlók feje fölött? Tőle az is kitelik.
Mig Kaszavár romjain a szitok mennydör
gőd és a csalódás csikorgatta fogát, mint Gőthe
Erlkönigje „durch Nacht und W ind“ egy lovas,
Petröczy vágtatott a Vág völgyén fölfelé. Félkezével
a kantárt tartotta, a másikkal meg egy alig hat
éves gyermeket nyalábolt át. „Katácska", szólt
szeretettel, csak jól fogódzzál" A kis leányka
pityergett, majd ijedten sikoltótt: nyaktörő partokon
csattogott a ló patkója. Megkésett éji vándor félre
húzódott s babonás szorongással, hányta a keresztet,
midőn eliramlott mellette mint szélvihar siró
gyermekével a fekete lovas. Mire a gyermek ki
fogyott jajszavából s Petröczy összeszorult sziw el
vetett egy-egy fürkésző pillantást halvány magzat
jára:1ha van még élet benne? Célnál voltak:
csikorogva eresztették le Árva vára csapóhidját.
Petröczy fellélegzett. Katácska aludt. Midőn fel
ébredt, anyai nagybátyja, Thököly Imre hajolt
ágya fölé becéző szóval^piros almával.
• ~ : A. kopók nyomon voltak. Meg sem álltak,
mig Árvavára kapuja elé nem értek. Az ágyuk
még éjjel is villámlottak. A vár elesett. Petröczy
átvágta magát az ostromgyűrűn. Puszta életén
kívül semmit sem menthetett meg. Mikor a laban
cok Árva vára alól elfakarodtak, az -alkony fél
homályában meg a reggeli szürkületben égy lovas
tűnt fel, aki a hamuvá szenesedett romok, közt s
odébb, a zizegő fenyők közt keresett valakit.
„Kata: £des Kata!" kiáltotta egyre, mint a fiókáját
kereső anyamadár. De a hivó szóra nem jött fele
let, csak a patak mormolt lent valami válasz-félét,
de ki tudná megfejteni a vizek csobogó szavát ?
Petröczy tenyerébe hajtotta fejét és keservesen
zokogott. Eltűntedé vakuló alkonyokon még sok
szor visszatért, mint a hazajáró lélek, ;,Kata" 1
csak ezt az egy szót ismételte váltig; a fenyvesek
zizegtek, mintha azt akarták0 volna mondani:
„nincs."

Északon, lengyel földön, hol a Kárpátok
mogorva, dölyfös sziklái megszelídülnek és le
ereszkedve egészen közel hajolnak a pipacsos
réthez, a madárdalos mezőhöz, jó emberek közt
mintegy tiz éve egy jövevény leány élt. Arca fehér
volt, mint a temetők lilioma, omló hajfürtje fekete
mint a holló. A jámbor falubeliek csak annyit
tudtak róla, hogy Petröczy Kata Szidóniának hív
ják. Egyesek azt is tudni vélték, hogy „közeli
rokonságban van Thököly vei, a fejedelemmel.
Arról is suttogtak a nyelvek, hogy majd érte jön
egy aranyba öltözött herceg, hogy a szegénység
ből felemelje a dicsőség ragyogásába. A herceg
egyre késett, de eljött egy napon a Bánat, eljött
és megkérte Petröczy Kata kezét. .Szorongó ijede
lemmel nézett kérőjének ködarcába. „Légy az

enyém," esdekelt a Bánat. Kata sikoltani szeretett
volna, mint mikor lidércnyomású álom üli meg
a lelket, de nem tudott ■hangot adni. A Bánat
egészen közel simult hozzá: „Ládd, szólt szelíden
kérlelve ő t,. nem -jöttem üres kézzel, elhoztam
neked nászajándékul az arany hárfát, melynek
húrjaival egykor Dávid király ujjai játszadoztak."
Kata bámész csodálkozással nézett reá. „Bűbájos
melódiák szunnyadnak benne." Kata megbűvölve,
mint valami szuggesztiv erőnek engedve kinyúj
totta kezét s megérinté a felajzott húrokat s azok
im zengeni kezdtek. Az ő kezének engedtek-e,
vagy kérője is pengette azokat? maga sem tudta:
,.Elbágyadt lelkeknek, Szomorú sziveknek Ki vagy
vigasztalója" . . . igy csengett a dal. Kata valami
eddig nem ismert boldog érzéssel felujjongott.
Többé nem ellenkezett, kérőjének ^arjaiba dőlt,
s megülte vele nászát. Két könnycsepp volt az
áldás e frigyen. Kata a hárfát egyre pengette.
Dalára felfigyeltek a magyar végek s mint az
echo hangja a mély völgyben, melyet bérc ad
tovább kápolna falnak, ez meg a hegyoldalnak,
az meg erdőszélnek, úgy jutott tovább-tovább az
arany hárfa zengzete. Meghallá azf egy megaggott
bujdosó s szive nagyot dobbant és elindult az
echo zegzúgos útján megtalálni, kit tiz éve hiába
keresett. Megtalálta. „Katám," csak ennyit tudott
mondani, a többit hozzásirta. S mint a cserjék
ágai néha szétválaszthattam^ összefonódnak, úgy
ölelkeztek össze apa-karok s gyermekkezek. Ami
kor az örömkönnyek fátyola ritkulni kezdett szemü
k ö n ,‘Petröczy áhitatosan égfelé tekintett „Nagy
az mi Istenünk hatalma — mondá ünnepélyesen,
Kaszavár nincsen, Petröczy-domínium sincsen,
földönfutóvá lettem, a Petröczy név arra kárhozttatatott, hogy kiégetessék az emlékezetből, és imé,
Katám, te halhatatlanná teended azt." Kata boldo
gan mosolygott. De aztán zavarodottan tekintett
körül, a harmadikról egészen megfeledkezett. De
mily csoda, a Bánat nem volt sehol, eltűnt, de
az arany hárfát Katának emlékül otthagyta.

A Ml T Ű Z H E L Y Ü N K
Istentiszteletek sorrendje április 13-án: Reg
gel 9 órakor istentisztelet a Lipótmezei gyógyintézet
rotestáns kápolnájában. 10 órakor az Új Szt-János
órház protestáns kápolnájában. 11 órakor várbeli
templomunkban. Prédikál dr. Varsányi Mátyás. Tem
plomunkban 9 órakor ifjúsági, 10 órakor gyermek
istentisztelet. Minden kedden 6 órakor a lelkészi hi
vatalban bibliamagyarázat. A nagyhéten, nagycsü
törtökön reggel 9 órakor német nyelvű istentisztelet
és űrvacsoraosztás. Nagypénteken reggel 9 órakor
magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsoraosztás, 11
órakor a második magyar istentisztelet úrvacsorával,
d. u. 5 órakor a harmadik magyar istentisztelet
Husvét első ünnepén reggel 9 órakor német nyelvű
istentisztelet úrvacsorával, 11 órakor magyar istentisz
telet úrvacsoraosztással. Husvét második ünnepén <L
e. 11 órakor magyar áhitat és úrszentvacsora.
Keresztelés. Kamonc Imre és neje Kovács
Zsófiának Isten egy leánygyermeket ajándékozott, ki
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a szentkeresztségben Mártanevet nyert Isten szeretete őrködjék f
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Házasság. Nagy’; Lajos igazgató április 9?én.
ve?ette,pltárhoz jegyesék . Guggenberger Erzsébetet..
— br.‘ ísáé'Zoltán álL lánár., április 8-án esküdött
Örtík hűséget arájának, Göllriér Emmának. Ragyogjon
á;szerétet napja e házasqk életegén. ' ^ '
*'•'
.
Gyászrovát. Soproni'és szentm’ártoni Bahóvits
Rájétánnét, MÁV. igazgató'özvegyét I évi szenvedés
után'az Ür*magához vetté. Április 6-án helyeztük slri
nyugalomra:— Váczi János hajőkormányos hívünk
2J/a éves leánykáját, Ilonkát április 4-én ragadta el la.
halál. - Forró anyakönnyek áztatták:.'sírhantját, m;
Ciahotny Apna' háztartási alkalmazott 23 éves korábaág'. ' -ítött el az örökbév^óságbjW^Krisztus a ha-f
Iáit eltöröíle és életet s halhatáíianságot hozott nap-’
világra az evangéliom által."
Virágvasámapon, április 13-án, istentisztelet
után Mária Dorottya Jótékony Nőegyesületünk szeretet-fllléreket gyűjt. Kérünk mindenkit, hogy áldozzon
valamit az egyesület szegényei részére. Vonuljon be
Jézus a szivekbe és nyissa meg azokat, hogy ne ma
radjon könny szárítatlanul, szegény segítség nélkül.
Művészi siker. Hornyánszky Miklós, Hornyánszky Ernő presbiterünk fia mint örömmel értesü
lünk, lefestette Belgiumban á magyar gyermekek jóttevőjéí, Mercier bíborost. A portré hátterében egy
szőnyeg van, melybe Szt István és Hungária alakjai
vánnak beleszöve. A kép nagy tetszést aratott. Az ifjú
művésznek Mercier érsek, a belga kövét és a jelen
volt. előkelő közönség legnagyobb elismerését fejezte
kL Mi, budai. evangélikusok isr gratulálunk a fiatal
művésznek és további hasonló 1sikereket: kivárnunk.
Budai Márta D orottya’ Evangélikus Jóté
kony Nőegyesület 1924.-április 2-án tartotta-évi; ren
des közgyűlését Titkári és pénztárosi beszámoló után
a tisztújitás következett;. Elnöknő lett . Dr. Varsányi
Mátyásné. Alelnökök:, Kun Gyuláné, Nicora Jánosné.
Titkárok: Tscheik Johanna, Guóth Emil. Jegyzők:
Mikos Juci, Witek Barényi Zoltánné. 18 új választ
mányi tagság is betöltésre került Varsányi lelkész
meleg'szavakkal búcsúztatta el a volt elnöknőt, Dr.
Tóth Miklósnét, aki nagy szeretettel, páratlan f.gybuzgósággal látta el tisztségét. A szép számmal egybegyült,tagok, lelkesedéssel választották meg- a volt
elnöknőt diszeínökké. Az új élriöknő vázolta ezután a
munkaprográmmot: szegények segélyezése, cselédek
lelki gondozása, betegek látogatása stb. Adja az ég,
hogy az új vezetőség méltó lehessen az egylet szép
emlékű alapítójához, néhai Scholtz Gusztávné püspöknéhez, aki bármely időben, is készséggel hallgatta meg
.a kopogtató szegényeket, aki felejthetetlenné tette
azokat a szerda délutánokat, mikoi berregtek a varró
gépek, serénykedtek a női ujjak, hogy ne legyen egyet
len budai sem, ha hitünk cselédje, ruhátalan s osz
tódtak a lágy cipók az éhezőknek. A nagy emlék
nagy munkára kötelez. Reméljük, hogy Isten kegyel
mével áldásos lesz a Dorottya Egylet további működése.
:;
Kelenföldön Horthy Miklós-út 27. alatti terem
ben virágvasárnap 11 órakor prédikál s úrvacsorát
oszt Szfits Gábor: Reggel 9 órakor Budafokon a ref.
templomban beszél Szűts G. Április 15-én 5 órakor
bibliaóra a Hengermalom-úti iskolában (Szabó), 17-én
-5 órakor a Horthy Miklős-úton bibliaóra úrvacsorái
előkészítéssel (Szűts), Nagypénteken 9 órakor a Horthycollégiumban úrvacsora (Szűts),' 11 órakor a Horthy
Miklós-úti iskolateremben istentisztelet úrvacsorával
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(Szűts), 9 őrakor Budafokon, a rei. templomban úr
vacsora (OombOS).
Á Szeretet oltára. A Hegyen épített városra*
Kronberger Józsefné.100.000, Kardos Jenő ,jl7000#;
Boröss Károly 6000, Klinszky Feréncné 10000, Habermann Oszkár 12000, Marik Ernő 100.000, Dobos'
Károlyrié'10000, Friedrich János 10000," Puky Pálné
15000 koronát' Szegényeknek: -Pliesovszky 'József
20.000 koronát. Mária Dorottyának: Dr. Bíró Pálrié
10Q.000, Lorx Viktorné 100.000 koronát. Legyen- Isten
áldása, az adományokon,és, az adakozó sziveken;

HIREK.

Evangélikus hivatalnoknő,gyors és gépírónői 1
minőségben a délelőtti órákra alkalmazást keresd Ciím í
F. P. II. Török-u. 4. sz.; fsz. 2,
Kardos Jenőné iparművészeti szalonjában
jutányos áron készítenek függönyöket, kézimunkákat,

Krausz Rezső ev. kályhásmester, I., Vérmező-u. '
14., vállal; mindenféle kályhajavítási munkálatot-Az
általa készített kályhák 50%-os tüzelőanyag megtaka
rítást jelentenek. Szolid árak.
Hill Otti IL, Fő-u. -81. női ruhaszalonját az
evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja. Pontos
kiszolgálás.
. Vágó Béla ev. iparművész asztalos műhelyében
L, Zita királyné-út 4. jutányos áron készíttetnek a leg
szebb bútorok, asztalos munkák és szövőszékek.
Zsenis János modem cipész, I., Krisztina-körút
77. Műhelyét az evangélikus hittestvérek figyelmébe
ajánlja! .
" Szabady Antal fodrász-termeiben előzékeny,
figyelmes kiszolgálás. Fő-Utca 1.
Rőder Péter, levélcím: Pesthidegkut, Szépha
lom, szobafestő és mázoló a hittestvérek támogatását
kéri. Szolid árak. Pontos munka.
B etbinU -orom da, B odavest
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