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bántotta fiának e z a váratlanul jött elhatározása,
igyekezett is azt megmásítani, de a fiú makacsul
ragaszkodott tervéhez s kijelentette, - hogy az
emberi, lélet eg y alapjában v é v é nem kívánatos,
értéktelen, — sőt gonosz d o log — ő tehát fe l% tette, hogy az élet célja, értelme feletti gondolH kodással, töprengéssel tölti áztj.el 1 í í ^ ...' "
? tp V v Minket az élet ilyeténkép va ló felfogása nem
: elégít már ki, m ég kevésbbé/nyugtat meg. M i
tudjuk és_ érezzük, .h ogy az élet arra való, hogy
fé ljü k "* nem arra, hogy értelme és célja feletti
tűnődéssel töltsük azt el. S csak részvéttel nézhel ' tünk azokra á gondolkodókra, akik azzal töltötték
életüket,': hogy töprengtek a lét értelme felett, de
csodálattal és tisztelettel adózunk az élet ama
' nagy hőseinek, akik gyakorolták a z élet művésze
tét — s nem elméleteket h e g y e z te k -ró la ! Innen
van, hogy e z a mi mostani nyugtalan, kereső,
ideges, korunk — amelyben annyi az ; elrontott,
eltévesztett, eltékozolt élet — kezd több megértést
tanúsítani Jézus, mint az emberi élet őrök tanító
mestere és a z ő tanítása iránt. Ü j fényben dereng
nek előttünk ezek a hegyi beszédből idézett s
2000 é v tá v la tá b ó lfe lé n k hangzó szavak is:
^ ‘„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket és
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* azokat megtartja, hasonlítom azt a bölcs ember
hez' . .i .4e Érezzük, hogy velük szemben csak egy
kötélességünk lehet, az, hogy komolyan vegyük
őket s igyekezzünk átültetni a tettek, a valóság
- m e z e jé r e ;^
E z a z egyetlen mód. hogy .a magunk életé
ben k ialakitsuír^á' fó g y ib e s ié ff jé z u s r eszm enyéfT
az Istenországát, vagy az ő szavaival é l v e : csak
aki hallja és cselekszi az ő beszédeit — csak
az a bölcs ember. A k i nem hallja az ő tanítását,
vagy hallja, de nem cselekszi azokat, a z hasonla
tos a bolond em berhez . . .-(M áté V II. 26.)
.'
Jézus tanítását tehát ne olyasvalaminek tartsuk,
amit egyszerűen tudni vagy érteni lehet, hanem
amit cselekedni k ell! M ert azzal legyünk tisztá
ban, ha a mi keresztyénségünk nem a tettek
vallása, akkor'nem egyébb értéktelen lim-lomnál,
reánk aggatott diszgél, cicománál! Jézusnak az volt
a célja, h o g y minket — a z ő követőit — alapos
építőmesterekké képezzen ki ezen a téren, a házat
pedig nem lehet csak papíron, csak a tervrajzo
kon felépíteni, hanem ha valóban láthatóvá akar
juk tenni, úgy fundámentumot kelt vetni, falakat
húzni s tetőt tenni reá. Csak aki igy tud házat
építeni, csak a z érti a maga mesterségét . . .
Jézus világosan látta azt, aminek m egfigye
lésére nekünk is bőséges alkalmunk nyílik, mennyire
járatlanok az emberek a reájuk bízott eme leg magasabbrendű feladat megoldásában: a helyes
és ig a z élet épületének m egépítésében! H a rövid
seregszem lét tartunk az emberek felett,, akikkel
az életben érintkezésünk vagyon, úgy azt találjuk,
hogy jelentékeny azoknak száma, akik értik a
maguk hivatását: jó kereskedők vagy iparosok,
kitűnő tisztviselők, képzett tanárok, gyakorlott
politikai va g y egyházi szónokok, lelkes művészek,
akiktől nem i tagadhatjuk m e g
elismerésünket.
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— amíg egy bizongos távolságból tekintünk rájuk,
mint az élethivatás gyakorlóira. D e ha négy fal
között, a családi életben, a hitvessel s a gyerm e
kekkel való érintkezésben pillantjuk m eg őket, ha
nézzük szórakozásaikat; szenvedélyeiket titkos,
csak önmaguknak bevallott vágyaikat, törekvései
ket — akkor bizony nagyon hamar szertefoszla
nák a mi illúzióink!
M ár pedig e z nem jelent kevesebbet, mint
azt a tényt, hogy vannak ugyan kiváló kereskedők,
tudósok, m űvészek — csak a valóságos, az igazi
emberek száma kevés, nagyon kevés, ma épúgy,
mint D iogenes korában. Amint ő világos nappal
egy kézi töklámpával járta Athén zeg-zu gos utcáit
s a szem bejövők kérdésére: kit keressz — azt
felelte: embert keresek, úgy járhatnánk mi is
társadalmi életünkben, hogy
embert keresünk
— igazi embert, s hogy mennyit találnánk — azt
döntse el ki-ki maga.
P ed ig amikor erről beszélünk, nem mond
hatjuk, hogy e z csak minket, keresztyéneket vagy
közelebbről protestánsokat érdeklő kérdés. Jézus,
mint az igazi élet legtökéletesebb tanitómestere
— s ezt egyre tisztábban látjuk — nem ezé vagy ,
a zé a felekezeté, hanem az eg ész emberiségé 1
Tartozzunk bármely népfajhoz vagy felekezethez —
nem .leszünk addig igazi emberek, amíg nem
tanulunk m eg az életnek Jézus kinyilatkoztatta
törvényei szerint éln il Amint a letűnt idők nagy
szellemei, egy Shakespeare, Goethe, vagy Madách
nemcsak azé a népé, amelynek fiául vallotta magát,
hanem minden korok", em beriségéé, m ég sokkal
fokozottabb mértékben mondhatjuk ezt Jézusról.
Ó nem a múlté csupán, hanem; minden .időké
r— az örökkévalóságig. D e nekünk keresztyének
nek, -akik az ő evangéliumának évezredek óta
őrzői, letéteményesei vagyunk, mégis van egy
előnyünk, — óh nem az érdemnek, de a szolgá
latnak előnye ez 1 Rajtunk áll elsősorban, hogy
komolyan vegyü k tanítását, vigyük azt át a gyakor
lati életbe s serkentsünk másokat is annak m eg
valósítására. Hiszen mi azért vagyunk itt, hogy
jézusi értelemben vett bölcs emberekké váljunk,
akik életünk épületét kősziklára emeljük, amely
dacolni tud az Idők minden hullámverésével.
■' .. B ölcs em ber pedig az, aki nemcsak hallja,
de cselekszi is az ő b eszéd eit! Szűcs Sándor
. . magyaróvári lelkész.

Pozsonyi diákélet.
-

Tárca.

Irta Schöpflin Aladár.

A pozsonyi evangélikus líceumban, ahol
én a1 80-as években., tanultam, a legkevesebb
volt a pozsonyi fiú. Összegyülekezett itt az or
szág minden részéből való fiatalság, felvidéki
tót és fél-tót fiúk, mosoni németek, sok. bácskai
sváb; de jutott a Dunántúl és az Alföld minden
részéből, sőt-Erdélyből is, minden osztályba. A
zöme azonban a Csallóköz, Komárom-vidéke és
a Mátyus földje magyarjaiból telt ki, nagyob-
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bára protestáns papok és tanítók fiai, de sok
keménykötésű, nyakas, zömök parasztfiú is és
ezek olyan erős falusi magyar levegőt hoztak magukkal az iskolába, hogy ez lett az uralkodó
levegő, s a többi mind akklimatizálódott hoz
zájuk. A legtöbb magyar fiút azért küldték Po
zsonyba, hogy tanuljon németül. No, én nem
láttam egyet sem, aki megtanult, ellenben az
összes tót és német fiúk olyan jó l megtanultak
néhány év alatt magyarul, mintha soha más
nyelven nem beszéltek volna, sőt még a szál
lásadó asszonyok is megtanultak magyarul a
diákjaiktól. Mert akkor még nem volt intemátus, a vidéki diákok kettesével, hármasával bé
reltek egy szobát, többnyire az iskola környékén
lakó kisiparos, szatócs és másféle asszonyoktól,
akik erre a szerény üzletre már be voltak ren
dezkedve. A z ilyen diákok, már kis gimnazista
koruktól fogva teljesen független legény-életet
éltek; az iskolához tartozó almaneumba jártak
ebédelni, a többi étkezéseket már maguk intéz
ték el, ha volt miből. A legtöbbnek csak a hó- .
nap első napjaiban volt miből; a többi napokon
egy darab brugó (az almaneumból hozott kerek
cipó) és egy pohár viz volt a reggeli, egy darab
brugó és egy pohár , viz a vacsora. Ha .azután
hazulról pakk jött, akkor volt nagy lakmározás.
A legnagyobb pakk is kifogyott pár nap alatt,
mert jutott belőle a pajtásoknak is bőven. Aztán
megint előkerült a brugó és a pohár viz. De - ’
azért erősek és egészségesek voltak ezek a fa->^
lusi fiúk, mint a bikaborjúk; ' amíg én gimná-,v?
ziumbü j áriam, egyetlen * e g y s z e r ie m . volt be-1
tegség miatt szünet ü á ; tornaversenyeken föbb-%
nyíre a liceisták vitték el a; dijakat a kir. kath.
gimnázium és: a reáliskolá étól, s melyekben
kevesebb volt a vidéki fiú, " inkább a helybeli
hivatalnokok és polgárok fiai jártak oda. Néha
csaták is .estek, mi meglehetősen hadilábon ál
lottunk a reálistákkal, akiket5nem tartottunk
egyenrangú diákoknak, mert nem tanultak latint,
németesebb fiúk is voltak többnyire és sok volt
köztük, aki három-négy reáliskolát elvégzett s
aztán elment iparosnak vagy boltosinasnak.
Nekünk volt a Duna-liget szélén a legjobb
labdázó helyünk, amelyre tradicionális jogot tar
tottunk. A reálisták szerélték ezt elfoglalni, ha
hamarább jöttek oda, mint mi, s ebből gyakori
háborúk keletkeztek. ='
J
:
; ’ ■>.
N agy ellenségeink voltak a kőmives inások;
volt köztük egy, akit görbenyakúnak neveztünk,
— még ma sem tudok félelem nélkül rágon
dolni. A longa méta volt a divat akkor még, a
futballról azt se tudtuk hogy ván és már na
gyobbacska fiúk voltunk, mikor a liget mellett,
a katonatisztek tennisz-pályát csináltattak; a
kerítésnél bámészkodva néztük a játékot és furcsálkodtunk, hogy felnőtt emberek nem röstellenek labdázni. M i diákok, amint az ötödikbe
kerültünk, abbahagytuk á labdázást, összefér
hetetlennek tartottuk férfiúi tekintélyünkkel,
mikor már a tanárok is magáznak minket. A
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sport fogalma és ami ennek a lényege a rekord
eszméje mibennünk még nem volt meg, mi lab
dáztunk, úsztunk, korcsolyáztunk, kirándultunk
minden különösebb rendszer nélkül, csak mert
ez mulatság volt, s aki erősebb vagy ügyesebb .
volt, hát az máriátor lett a longában, de erejét
és ügyességét nem jutott eszébe centiméterekkel,
vagy percekkel mérni.
A nagyobb diákok között a független élet
és a sport hiánya, bizonyos koraérett férfiasko
dást fejlesztett ki. Egyszer egy úri fiú az ötödik
osztályban rövid nadrágban jött iskolába. A z
egész ipsztály becsülete elleni merényletnek te
kintettük a gyerekes rövid nadrágot; lehúztuk
az illető fiút a padra s mindenki ütött a fene
kére néhányat. Szegény fiú, sirva ment haza a
mamájához ős másnap újdonatúj pantallóban jött
az iskolába. A z ötödik osztályból volt jogunk
belépni a dalárdába s az volt büszke és boldog,
akinek a hangját basszusnak minősítette az
énektanár.V .
.
[
Egy hatodikos liceistárahzt mondani „gye
rekes" a legsúlyosabb sértések közé tartozott.
A férfiasság kellékének tartottuk, hogy néha
lnmpolni járjunk.. E gy kicsit utánoztuk ezeken
a mulatságokon a. német diákok kneipéit, már
ahogy külföldi;: egyetemet járt theologusoktól
elbeszélni hallottuk. Hasznosak nem voltak ezek .
'a kamaszkori murik, de nagyobb baj se lett
belőlük, — az,én társaim közül, amennyire tu"dom,' egyből sem le tt lump ember vagy alko:bolista.

- '"Minden iskolaév tetőpontja a majális volt.
Május közepe táján megjött a nagy nap, az
egész iskola kivonult a Yaskutacska nevű ki
rándulóhelyre. Kora délután kijöttek a leányok
mamáikkal s volt tánc 3-tól este kilencig. Nem
egy könnyű tavaszi ábránd bomlott ki itt délatán táncközben s este aztán, mikor az erdőn
átsétálva kisértük haza a kisasszonykákat, ábrán
dos szavak/ egy-egy kézszoritás, de semmi több,
mert a párocskáknak a sarkában volt a figyelines mama.'
Nagy dolog volt a március 15-e. N agy
hazafias ünnepet rendeztünk akkor. Akik ezen
szavaltak, ' szónokoltak, köteles volt magyar
ruhában, kardosán, kucsmásan lépni a dobogóra.
Magyar ruhánk persze nem volt, de segítettek
rajtunk a zsidó-utcabeli ószeresek. Egy-két fo
rintért kaptunk kölcsön mindent, csak persze
nem mindig testünkre illőt. Én tudom, hogy
három nadrágot is fölvettem a magyar nadrág
alá, s az attila alá összes mellényeimet; cingár
testem m égis csak úgy lötyögött a nem rám
szabott ruhadarabokban. Jó volt ez, mert már
iásban-akkor nagy hidegek jártak s mi a lv i
lágért sem vettünk volna télikabátot az attilára.
A kardot azonban csörtettük az utcán, mikor
az ünnepély után sétálni mentünk, kivált ha
katonatisztek jöttek velünk szembe. A zt hittük
nagyon haragusznak ezért a tiszt urak, akikben
megannyi fiók-Haynaut láttunk. Petőfi lelke élt

I

1924, május 25

bennünk, az ő eszével gondolkoztunk, láttuk a
világot, s az ő ideáljaiért lelkesedtünk.
A jó nyárspolgárok egy kis gyanúval is
nézték március 15-iki forradalmoskodásunkat. A
nagyapám, mikor magyar ruhában meglátogat
tam, adott egy forintot és óva intett — Mach
mir keine Rebellion! — mondta aggódva (ma
gyarul nem tudott, ezért nem is szerettem járni
hozzá, mindig éreztem, hogy csak mostohaapja
az apámnak).
ő persze átélte a negyvennyolcas időket s
ettől félt. M i azonban, szívesen megcsináltuk
volna még egyszer a negyvennyolcas forradal
mat, ha tudtuk volna.
A z én volt társaim közül akárhány ott
él most is Pozsonyban, vagy a megszállt Fel
vidék más helyein mint pap, tanár, orvos, tiszt
viselő. De szeretném látni őket, megtudni tőlük,
él-e még bennük az egykori szellem s előveszik-e
még most is Petőfit, ha nagyon rájuk nehezedik
a cseh uralom?
F Ö L F E L É ! „Rz a vágy, hogy életemnek
piramisát, melynek alapja már le van rakva, lehető
legmagasabbra emeljem fe l az ég felé, elnyom ben
nem minden egyéb vágyat és sohasem hagy nyu
godni.
(Goethe.)

Istentiszteletek so rren d je máj. 251, vasárnap:
Templomunkban 9 órakor ifjúsági istentisztelet, 10
órakor gyermekistentisztelet, 11 órakor főistentiszte
let, beszél: dr. Varsányi Mátyás.
' •
9 órakor a Lipótmezei protestáns kápolnában,
10 órakor az Új János-kórház prot. kápolnájában
beszél: dr. Varsányi Mátyás.
Minden kedden 6 órakor a lelkészt hivatalban
bibliaóra.
Születés. Kereszteltük dr. Zelechovszky Gyula
őrnagy és neje Soulavy Margit gyermekéi: Gyula
Jenőt. Steiner Brúnó gépészmérnök és neje Znojemszky Erzsébet fiá t: Gábor Tamást. Kun Attila egyházi
jegyzőnknek és nejének sz. Goda Margitnak Isten
egy egészséges fiúgyermeket ajándékozott, ki a keresztségben Attila nevet nyert, őrködjék Isten jóságos
szeretete e kisdedek felett.
Házasság. Templomunk oltárzsámolyán örök
hűséget esküdtek egymásnak Zwipp Lajos hajóskapi
tány és jegyese Littke Györgyike. — Pál' Leó János
nyomdászkorrektor és jegyese Czuk Erzsébet Isten
áldása legyen frigyükön.
E ljegyzés. Dr. Ódor Lajos vámfőtiszt eljegyezte
Csomasz Lidikét. Legyen áldás, verőfény kötendő
frigyükön.
Esküvő. Kun Gyula min. tanácsos, budai pres
biter örömmel tudatja, hogy Erzsiké leányát máj. 31-én
d. u. 6 órakor vezeti oltárhoz Busi András gépészmérnök, várbeli templomunkban.
Gyászhirek. Az élet és halál Ura elszólitotta
körünkből Szokol Mihály szűcssegédet 33 éves korá
ban. ö z v . Dubez Péterné, szül. Frommhold Lujzát
84-ik évében. Nemeslelkű, fenkölt gondolkozásű egy
háztag volt, kinek életét két csillag irányította: Isten-
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félelem és szeretet. Dr. Domanovszky Endréné hoszzása, egyházi épületeknek kommunista klubbokká,
szas szenvedés után 88 éves korában csendesen elmulatóhelyekké való átalakítása, a vallás és egyház •
hűnyt Gondos édesanya és az árvák őrangyala vo lt
védelmezőinek bebörtönözése, kivégzése. Két folyóirat-j
Wilnnger Sámuel, a D. G. T . központi felügyelője áll e yalláselleni irtó harc szolgálatában: az egyiknek rövid szenvedés után 68-dik életévében jobblétre
Bezbozsnik (az istentelen) a neve, melynek címlapján
egy proletár látható, amint egy magas létrára kapa**.:
szenderült. Fáradhatatlan, kötelességtudó tisztviselő
vo lt özv. Rosznáky jenőné, a legjobb édesanya, hithű,
kodva pörölyével a mennyei cárok: Krisztus, Jehova '
és Allah birodalma felé sújt, a másik folyóirat a Bo- áldozatkész egyháztag, áldásos élet után 71 éves
gomor (az istengyilkos) címet viseli. Első lapján egy
korában tért siri nyugalomra. Sperling Emmy mint
fehér liliom 15-ik évében elhervadt. Legyen az el
veresbe öltözött munkás látható, aki targoncájában a ‘3
hunytaknak az Űr az ő örökkévaló világosságuk.
különféle „isteneket" tolja maga előtt Amilyen e folyós iratoknak a cimképe, olyan a tartalmuk is.
Egyházi hangversenyt rendezett máj. 18-án a
A B ethlen-Szövetség. A protestantizmus felbudai Luther Szövetség vegyeskara szép, dicséretes
ébredt Bizonysága ennek az az örvendetes tény, hogy 1
sikerrel. A gazdag műsorból külön is kiemeljük B.
az egész magyar protestantizmust felölelő hatalmas Reuss Anita hegedűmfivésznő remek hegedűszámait,
szervezet, a Bethlen-Szövetség ápr. hó 10-én a DeákMally. Győző és Pásztorné Podhaczky Mária művészi
téri iskola dísztermébe zászlóbontási ünnepre. hívta '
énekszámait s Sárkány Sándor és Mikus Csák István
preciz orgonaszámait. A szép hangverseny középpontja- össze leendő tagjait. A Szövetség célja: a protestánsi
táborok egyesítése egy közös cél:, a Krisztus ügye, adr. Domanovszky Sándor egyetemi tanár, akadémiai
magyar ügy szolgálata érdekében. A Bethlen-Szövet-j
tag, budai hittestvérünk, vonzó, figyelmet lebilincselő
ség munkaprogrammjába felvette a sajtó támogatását^
előadása volt a középkori Budáról, melynek legfor
a protestáns diákság segítését, a hittestvérek erkölcsi!
galmasabb helye a mai Bécsi kaputér volt,.melyet
akkor Szombat-kapunak neveztek. T. Szakács Erzsé és anyagi érdekeinek előmozdítását, könyvtárak ala^'
pitását, stb. A szervező-bizottság élén a protestantiz
bet,' á kolozsvári Nemzeti Színház kiüldözött művész
mus legkimagaslóbb vezéregyéniségei állanak. Külörj
nője könnyeket fakasztott a. hallgatóság, széniében,
nősen kiemelendőnek tartjuk azt a nagy munkát,
meleg, honfibánattól átszőtt : szép szavalataival A
melyet a Szövetség megszületéséért Dr. Kilényi Lóránt!
Vegyes-kar Irsa Béla karnagy vezetése mellett három
budai hittestvérünk végzett. Bizalommal tekintünk á
kompozíciót adott elő gondos készültséggel, preciz ki
Bethlen-Szövetség munkája elé: tőle várjuk a prótes-v
dolgozással. A rendezés Reif Pál énekkari elnök buztántizmus országos megmozdulásainak: a protestáns
góságát dicséri..
^
‘ v
nagygyűléseknek létrehozását, irányítását1Ha a S z ö 
r S á j t ó n a p ó t tartottunk május '4-%h áz egyházi
vetség — amiben nem kételkedünk — : szorosabbak;
főhatóság rendeletére. A délelőtti istentisztelet és a
fogja összeforrásztani az egymásra utalt hápm |pro~
délutáni ünnepély a -sajtó-, óriási jelentőségét és á
testáns testvéregyházat-, mindnyájunk', hálás elismerés'
vele szemben, fennálló: kötelességeinket, igyekezett kl. sére fog \számíthatni Szeretettel hivunk akibontott
domboritanL Dr. Schilling Lájos, Mikus-Gsák . István
zá s zlő > a lá ,- minden hittestvérí^Dokumeutáljuk-a
é s . Franczem L e ó . művészetükkel gazdagították az
tagok " Sorába; váló ’ belépésünkké; ^I r ó g y i'a t budai
estély programmját. A sajtónap jövedelme 500.000
lutheránusokra á Szövetség mindenkor számithat*
korona volt v :,.:x
v : '. -.c ^ v r 'y -4.
Jubileum. Május 24-én, szombatid, n. Va5 óra
K ardos Jenőné iparművészeti s z a lo n já b a n ':
kor az árvák és az árvák jóltevői fényes ünnepséget jutányos áron készítenek függönyöket, kézimunkákat
rendeznek Brocskó Lajosnak, az árvák atyjának abból
fehérhimzést,. fehérneműt. Gyors, kiszolgálás.! DCj
az alkalomból, hogy félszázada lesz, hogy a Prot.
Sproksári-út 42,, II. em.
Árvaház élén áll. Ebből az alkalomból mi is szivünk
egész szeretetével köszöntjük a jubilánst, ki hosszú
; r Krausz R ezső ev. kályhásmester, I., Vérmező-u,
pályáján ezer könnyet szárított félj apátián, anyátlan
14, vállal mindenféle kályhajavítási munkálatot. A z
árvák ezreinek pótolta lelke nemességével az elvesz
általa készített kályhák 50%-os tüzelőanyag mégfáka- 1
tett szülei szeretetet. Brocskó Lajos hittestvérünk az
ritást jelentenek. Szolid árak.
árvaügy terén elévülhetetlen érdemeket szerzett magá
nak: a legnehezebb időkben is megtudta szerezni
H ill O tti II., Fő-u. 81. női ruhaszalonját az
kicsi árváinak a mindennapi kenyeret^meg tudta tar
evangélikus •hittestvérek figyelmébe ajánlja. Pontos
tani az árvák barátait és új pártfogókat,-szerzett.
kiszolgálását fi Sí
Érdemeit tiz évvel ezelőtt a kormány ^királyi taná
csosi címmel honorálta, amiről szóló okmányt tiszte
; Szövőszékeket szőnyeg és t
lete jeléül maga: Tisza-István gróf adta áh Brocskó jobb kivitelben szállít Vágó Béla ev. iparművész.
Lajosnak. Legyen Isten áldása további évein is. Le
Asztalos műhely: II., Láncnid-utca 4. Iparművészed
gyen életének alkonya napsugaras és boldog.
műterem: Lánchid-u. 13.

HÍREK.
--1

Harc az Isten ellen. A Protestáns Szémle a
Fői iét Vie nyomán megdöbbentő képet rajzol arról
az irtó hadjáratról, melyet Lenin és Trockij kommu
nizmusa a vallás ellen immár évek sora óta folytat,
mely awal kezdődött, hogy a moszkvai városi duma
bejárata fölé ezt Íratta a szovjet: „a vallás nem egyéb,
mint ópium a nép számára*, majd eltiltották az Isten
törvényének az iskolában való tanítását, száműzték a
Bibliát,, eltiltották az Isten nevének nagy betűvel való
írását, azután sorra jöttek: az egyházi javak elkob

Zsenis János modern cipész; L, Krisztina-körüt
77. Műhelyét-1 az evangélikus hittestvérek figyelmébe
ajánlja!
. Szabady Antal fodrááz-termeiben előzékeny,
figyelmes kiszolgálás. Fő-utca 1.
;
; :.,R őd er P é te r szobafestő és mázoló ahittestvérek támogatását kéri. Lévélcim: Pesthidegkut,. Szép
halom, Kossuth-u. 15. Gondos munka, jutányos ár.
Be thinla.n70nuU . Budapest.
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