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Az erő.
1. Korinthusi levél 4:20. „... nem
beszédben áll az Istennek országa,
hanem erőben".

Erő I ma neked zengek dicséretet, most rólad
beszélek. Veled minden van, nélküled semmi. Te
— vagy -r^ppanF-TOgófa-a- vHágegyetenTnekr—ha—te
nem volnál, megállna minden mozgás. Erő cik
kázik a villámban, erő rengeti dörögve a hegye
ket. Erő hozza el a mosolygó tavaszt. Erő ringa
tózik a tenger lágy hullámzásában s erő suhog
a temetők néma enyészetében. Mindenütt ez a
titokzatos, csodás valami. Lényegét fel nem fog
hatjuk gyarló értelmünkkel, de bennünk él tagad
hatatlanul, hisz minden ember maga a megteste
sült törekvés.
Régi emberek örök vágya: birni 'az erőt.
Görögország kék ege alatt erőt óhajtott mindenki.
Kicsiny gyerekek acélizmuak kívántak lenni, öszszeesett aggastyánok sopánkodtak erejük pusztu
lásán. A leigázott zsidó nép sok ezer imája erőért
könyörgött, hogy bosszút állhasson a letiprókon.
Legázolt népek manapság is erőért kiáltoznak,
.hogy minél előbb üthessen a visszafizetés drága
órája.
Hol van hát az erő forrása ? Felel Pál apos
tol : Isten országa erőben á ll; Krisztus által min
denre van erőm. Jézus apostolai erősek voltak.
Szétszéledtek az egész világon s hatalmas lendü
lettel itt is, ott is néhány hónapon belül felépí
tették az evangéliom hirdető házát. Pál apostol
sem szavakat vitt magával, de diadalmas bátor
ságot tövises útjaira. A becsülef ösvényén járt.
Életének szeretetét kihelyezte magából felebarátaira.
Hős volt a tűrésben. Kín, ostor, lánc őt meg nem
törte. íme az apostolok az erőben voltak nagyok.
Azóta a szerep kicserélődött. Ékes szavakból csok

rokat kötni: ehhez mi jól értünk. De a tettekben
koldusok vagyunk. Üres mondatokat gépelni tu
dunk, ám a szakadatlanul dolgozó oly ritka kö
zöttünk, mint a fehér holló. Jézus nézése delejével,
szavai áramával, tettei csodás vonzásával térítette
meg a Galilea-tenger néhány halászát s lettek
azok vivókká. héroszokká, akik sietygjedöntötték
a pogányság erős bástyáit. Azóta is minden ke
resztyén tapasztalhatja, hogy Krisztus az erő.
Luther m ondja: nagy szenvedések elviselésére
nagy erőt ad az Ige. Az az 50.000 misszionárius,
akik a sötétség messze országait hóditgátják, ezek
az imádkozó lelkek naponkint érzik az evangé
liom titkos nagy hatalmát.
Erőt adjatok! erőt adjatok! sikoltoznak a
gyengék, a roskadozók. Kiket a gondok zaklat
nak, a megélhetés ijesztő rém ei; akinek lába alól
kicsúszik az állás biztos talaja, aki éjente sötét
árnyakkal cimborái s barátkozik az öngyilkosság
fekete rémével, óh az ilyeneknek erőt, erőt ad
jatok! Mutassátok meg nekik az örök erőforrást,
az Istent. Amerre az Ür jár, arra bátorság terem.
Jézus mellett a szivek fölbuzognak..Új hit száll a
ketségbeesőkbe. Búsak, szomorúak jertek sere
gestül az evangéliom vizéhez és mentsetek üditő
hűsséget. Te gyenge dib-dáb ember, a sors csak
játszik veled, fölemel és mosolyogva a mélységbe
dob, jere Jézushoz, tőle erőt nyersz, hogy járhas
sad az igazak biztos lépésű útját,
Te gyenge magyarság, szegény hazám, mit
kérjek számodra az én Istenemtől? Bölcs vezért
taián, ki után megy a nép, mint Izráel Mózes
után? Kérjem a régi országhatárokat avagy jó
termésért, bő esztendőért könyörögjek? Nem?
En csak egyet kérek: erőt. Ha ez a mienk, akkor
nyert ügyünk van. Erőre van szükségünk, hogy a
honszeretet lángja lobogjon bennünk. Erőre van
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szüksége a közélet embereinek, hogy kényesek,
rátartiak legyenek becsületességükre, kezük tisz
taságára, miként a hermelin, mely inkább a gyil
kos fegyvernek szalad, semmint a szőrméjét be
mocskoló sáros útnak. Erő kell a lelkekbe, hitnek
bizalma, hogy hinni tudjunk magyar küldetésünk
ben, feltámadásunk hajnalában. Bárcsak igaza
lenne Emersonnak: győz az, aki hisz a győze
lemben.
Mióta ember él a földön, azóta él a sóvár
gás is az erő után. Erős fiat akart a spártai anya,
jó katonát. Erőről álmodozik a kicsi gyerek, a
meghajló öreg; erő kell a bánatok rabjainak; a
letaposott népeknek. Hol az erő?-Krisztusnál.
Akit paskol a balsors, akit ver a végzet,
kinek a hite összetört, jöjjön Jézushoz, a nagy
Erő-osztogatóhoz. „Krisztus! mi királyunk, neked
adjuk szivünket s te add nekünk erődet!"
Tátrai.

Hegyi levél.
— Tárca. —
Irta Porkoláb István.
Reádgondolásom bizonyságaként Írom
ezeket a sorokat. írom pedig egy tavasz
elői nap délutánjába elszópiilt egyiittlétünk emlékére — mikoron Testvérkém
jó, megértő és gyengéd voltál hozzám.

Nyárelő van — aranykék alkonyat. R nap
sugárhaját teríti a dúsvérű falombokra, melyek
kókadtan alázzák le csókégette fejüket.
Oy ülök a kis magányos hegyi hajlék veran
dáján; szemeim merőn fúródnak bele a Bakonysővényezte látóhatárba. Önkénytelenül . tüzeket
keresek a ködöskék szemhatáron; gyermekségem
és ifjúságom pásztortüzeit, a múltban reámnéző
pirostekir.tetű biztatásokat. De sokszor néztek,
égtek, lobogtak biboran felém! . . . azután ki
aludtak, mint minden emberkézcsiholta tűzvilág..
Most nem látok tüzet. Igaz, nem is láthatok,
hiszen a pásztoriűz őszi gyermek; a dérverte ősz
küldi mécseket gyújtogatni azok elé, akiknek
szemét busongás homályozza. Tüzek helyett áldott
teher alatt roskadozó akácok fogják föl tekintete
met, boldogságos mesét suttogva némán, mint a
nagyon szerető és nagyon szeretett asszony remény
teli anya-arca.'
R palánk mellett rózsák nyílnak. Nem sok,
csak kettő, Rz egyik hamvas-piros, a másik
harmatos-fehér. R két rózsafa egynek látszik;
ágaik összefonódtak, bimbóik egymás vállára
hajolva virulnak, néma példabeszédeként a boldog
ságnak. Egyedülvaló órákon elnézem a szembefehérlc, piruló rózsapárt és úgy tetszik, a boldog
ság örök titka feslik elém szirmaikból; a boldog
ságé, amely egyszerű, mint Kolumbusz tojása és
mégis ritka, mert a férfiak között olyan igen-igen
kevés a — rózsakertész, a nők között a — v irág. . .
. . . A két rózsafa közvetlen az út mellett
van. R bimbók ifjulánycrs pajzánsággal kihajolnak,
kimosolyognak a léckerítésen — csuda-e, ha néha

megrabolják őket? — R minap is megakarták.
Esteledett, mint most. R nappal azúraranyába
belebarnult az alkonyat. Itt cigarettázgattam a
verandán. Egyedül voltam, mint legtöbbnyire, a
gondolataimmal. Kívülről nem lehet belátni, — sűrű
boncs-függöny szalad az eresz alá — de belülről
kilátni. R z ablakok külső fatáblái csukottak voltak;
némán gubbaszkodott velem együtt a hajlék,
mintha egyikünknek sem volna gazdája. Körülöt
tem csönd beszélgetett a várrom felől lekanyargó
nótaszóval. Felfigyeltem. Férfi- és női hang.
Mindközelebbről hallatszott, majd beszélgetés,
— tört szó — vibrált felém a hajlék mellől.
Mentek az úton. Két leány. Üdék, tavaszbavirultak. R háttérben (hol nincs ez ott — avagy meg
fordítva ?!) szép szál férfi, egészen fiatal, az élet
huszas éveinek elején, amikor ott ül az arcon a
büszke hit: minden virág nekem nyílik! . . .
Nyilván testvérek, annyira hasonlatosak.
Néztem őket; nem is annyira a két szép leányt,
mint a férfit. Milyen jó néki, — gondoltam —
nem tudja még, hogy nemcsak öröm, hanem üröm
is az élet, nemcsak illata,, harmata, de tövise,
mérge is van a rózsának . . .
R hajlék előtt hirtelen megálltak.
— flh ! — szólt a férfi — nézzétek, lányok,
milyen gyönyörű rózsák!
Körültekintett, közelebb lépett a karfához.
Kukucskált.
— Nincs itt senki.
R két leány a rózsafa mellé lépett! az egyik
fehér bimbót, a másik pirosat vont gyengéden
arcához. Lehelgették az illatot, simogatták a virágot.
— De édes.!
— De bájos!
R férfi zsebébe nyúlt, kést vett elő.
— Veszek le belőle.
R leányok kérték:
'*■ — Ne végy le, szebb igy a törzsén.
Harmatosán . . . érintetlen . . .
R férfi sóváran nézte a rózsákat
— Ugyan! Már miért ne vennék le ? !
R két leány összebújt. Hamvasan, mint két
vadgerlice testvér.
— Mert — búgták egyszerre — nem n é k e d
n yílo tt! R gazdájának!
— Eh, mit! — szólt a legény. — R virág
annak nyílik, aki leszakítja! — Nyúlt a rózsa után. R másik pillanatban fölszisszent, arcára
fájdalmas kérdőjel ráncult: — Ejnye, hát a rózsá
nak tövise is van ?! . . . — Húsos, vastag mutató
ujjából feketepiros vércsepp buggyant ki — el
eresztette a fagallyat.
— Rongy virág! — sziszegte. — Hogyan
megszúrt . . .
Alázottan Jépeit le az úfpartról és hátatfordítva a virágnak, indult.
R lányok megkönnyebbülten ringatták hajlé
kony alakjukat, mint üde szellőben ifjú nyírek.
Kis ideig álltak még ott, a bibliai Máriák tekinte
tével simogatták a rózsafát, — azután — kar a
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írban — lépegettek tova a vizmosta, bozót(egte mély úton.
Néztem utánuk. Lépteik halk kopaja pár
lilanatig még vissza-visszatért hozzám, majd
inét mély, zsongó csönd font körül. Csak kisértatra hallatszott apró nesz, mint mikor szú
- lerceg a fában — : belevéstem a rózsafák karó
iba: „Nem n é k e d nyílott t ‘ . . .
Közben rámfeketedett az este. A hajlék
tellett elvivő út sötéten torkolt felém; úgy teteett, gyermekkorom dajkameséktől fűtött fantánépei járnak benne tűzkörüli táncot.
ányok, tüzesemberek, kigyók, denevérek,
tanók és tündérek álomszerű lehetetlenséggel
intek fel és el, mint az a sok-sok ismerős és
smeretlen arc, akiket egy emberöltő óta folyton
geldeS előlem a titokzatos mély út, melyen át
nőst a virágottépö legény s a virágotféltő két
zép leány ellépegetett.
Miktől ezt a mesét tanultam.
Mesét I Itt sok terem a hegyen. Ami szép
utamba akad, összeszedegetem és elmondom
Néked, Testvérke, aki megkönnyezted tavasz
után a fehér akácot, mikor alázott fejéről
hullott a mirtusz-szirom.

e

Gyermeklstentiszteleteinkről.
.1 Mint á vándor, ki magas hegy tetejére ér,
risszapillant a megtett útra, visszapillantunk mi
'Is az elvégzett munkára.
Gyermekeink lelki életének és hitének erő
sítésére irányuló szerény munkánkról kivánunk
pár szót szólani. Nem mulaszthatom el ezúttal e
helyütt is,hálás köszönetünket is kifejezni mind
nyájunk által annyira szeretett lelkipásztorunknak,
dr. Varsányi Mátyásnak, azért a kiváló munkáért,
mellyel elősegítette, hogy most munkánk sikeré
ről beszámolhatunk. Ő a mi egyházközségünk
szive és lelke; az ő szivével, az ő leikével érzünk
es gondolkodunk valamennyien. Hálával emeljük
szivünket a jó Istenhez, hogy a legjobbak közül
valót adta vezetőül nekünk.
Ezekután rátérek kis beszámolómra.
Három őrtűz égett ezidén, honnan az Isten
igéjénél enyhítő és gyógyító melege áradt ki ifjú
águnk fogékony lelki világára. Gyermekistentisz
teleteinket három csoportban, három különböző
helyen tartottuk. Az első csoport a Várban Bárdos
Lajosné és Mikus Juci vezetése alatt, a második
a krisztinavárosi iskolában Bohár László lelkész,
Kiss László lelkész és Tschejk Johanna vezetése
alatt, a harmadik pedig a labanc-úti elemi isko
lában szerény vezetésem alatt működött.
Kettős feladat megoldása várt reánk. Egy
részt az a cél vezetett bennünket, hogy a gyer
mekek lakóhelyüktől ne nagyon távoleső helyre
járjanak s ezáltal a szülők helyzetét is megkönynyitve, ők is nyugodtabban engedhették akár
egészkicsiny gyermekeiket is az istentiszteletre.
Erre épített számításainkban nem is csalódtunk;
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az eredmény az volt, hogy összesen mintegy 150
gyermek vett részt az istentiszteleteken.
A másik és tulajdonképeni célunk az volt, hogy
különválasztva a hasonló gondolkozású és korú
gyermekeket, módunkban álljon jobban a lelkük
höz férni s ennélfogva a lehető legjobb és leg
egységesebb hatásokat elérni.
Munkánkat nagyobb eredmény kecsegtette
az által, hogy könnyebb volt mentalitásukhoz leg
közelebb álló képekkel és hasonlatokkal megvilá
gítani a témát, mely esetről-esetre megbeszélés
tárgya volt.
Úgy érzem, alapos sikerről számolhatunk
be e téren is. Fiatalságunk lüktető fantáziáját igen
gyakran meglepő eredménynyel sikerült lekötni és
témánk iránti érdeklődését teljességgel felébresz
teni. Ezzel a hajlékony és romlatlan gyermeki lel
keket úgyszólva beleofvasztottuk az Istenség fogal
mának hatalmas és felemelő érzésébe.
Nem mulasztottuk el az istentiszteleteken
rámutatni csonka hazánk vérző sebeire, melyek
nek gyógyítására egyedül Isten, a mi áldott orvo
sunk képes, de azt nekünk kérnünk és hinnünk
kell; módszerünk ehhez a felebaráti szeretet és a
tiszta erkölcs, mert olyan országra, hol forrón
szerető szivek-nemes gondolkozással tiszta erköl
csű és istenfélő életet élnek, ha súlyos megpró
báltatásokat mér is az Isten, el nem veszíti soha.
Dr: Holló Árpád.

Lépjünk be az egyházi énekkarba!
A maroknyi észt nép, a távol északon fajes hitrokonunk, sok százados rabság után néhány
esztendeje független, szabad nemzetté lett. A múlt
esztendőben több hazánkfia vett részt az esztek
nemzeti ünnepén revalban. Dr. Spur Endre elő
adása szerint csodálva tapasztalták, hogy a dalnak
hatalmas kultusza van Észtországban és hogy a
sok százados kemény orosz uralom alatt a dal
volt az az eszköz, amely az észt népben a faji
és nemzeti öntudatot és erőt ápolta és fenntartotta.
A revali nemzeti ünnepen tizenkétezer dalosból
alakult óriási énekkar zengte Isten dicsőségét és
tett bizonyságot arról, hogy az észt nemzet él és
virul. Nincsen falu, község egész Észtországban,
melynek énekkara ne volna! Aki efölött csak kissé
elgondolkodik, elképzelheti könnyen, milyen je
lentősége van a dalnak a nemzet életében, mily
kimerithetlen forrása ez a nemzeti érzésnek, a
nemzeti erőnek és mit jelent az, ha az ének fe
gyelmező és nevelő hatása folytán s o k s z ív és
k a r egvet a k a r !
Mi szegény magyarok e csonka hazában
tanulhatnánk a maroknyi észt testvérnéptől. Min
den oldalról kaján ellenségek környeznek és itt
belül, de lazák a kapcsok, amelyek a nemzetet
összetartják! Minden jó hazafinak kötelessége a
nemzetben az összetartást erősíteni, ápolni. Mint
eszköz kiválóan alkalmas e célra az ének műve
lése. Budai egyházunkban már 4 éve működik a
Luther Szövetség keretein bellii az énekkar. Már
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sokszor emelte művészi énekével a templomban
összegyűlt hívek vallásos áhítatát és gyönyörköd
tette magas színvonalú előadásaival a hangver
senyteremben is hallgató közönségét. A jövő mű
ködési évre is, melyet szeptember elejével fog
megkezdeni, nagyszabású tervei vannak, melyek
nek megvalósításához sok-sok férfi és női énekes
közreműködésére van szüksége. Felkérjük azért
egyházunk, budai társadalmunk, m űveli, jóhangú
férfi, asszony és leány tagjait, hogy minél szá
mosabban vegyenek részt ebben a munkában,
buzdítsák e munkára rokonaikat, ismerőseiket,
jóbarátaikat is, mert ezzel maguknak és másoknak
lelki örömöt, nemes szórakozást szereznek és hoz
zájárulnak nemzetünk erejének, nagyságának, bol
dogságának fokozásához. Jelentkezni a Ielkészi
hivatalban és nagyt. Reif Pál elnöknél lehet. h . h .

Istentiszteleti sorrend junius 29-én, vasárnap.
Délelőtt ValO órakor a várban németül és magyarul
beszél dr. Helle Ferenc. A Lipótmezön 10 órakor, az
Új János kórházban 11 órakor beszél Tátrai Károly.
A Hegyen épített város búcsúzik az ő ked
ves közönségétől az őszi viszontlátásig. Egy rövid
harmadfél hónap az ő élete, az ő pályafutása. De az
Istennek gazdag áldása volt ezen az úton. Alig 4—5
ember van a várbeli gyülekezetben, akik ridegen el
utasították. A Hegyen épített város bekopog minden
budai evangélikus családhoz, legyen az a paloták ura,
avagy egy penészes pince lakója, kezében gazdag
ajándékával, az Isten igéjével azok számára különö
sen, akiket a baj vagy közöny visszatart az Ür házá
tól. Célunk az örökké élő, minden házhoz eljutó belmissziói munka. Nem kérdve, ki vagy? Csak tudva,
hogy Jézus hive, ki keresi vagy ki nem találja jézust.
Ez utón mondunk hálás köszönetét mindazoknak, akik
annyi megértő szeretettel fogadták és támogatták az
első lépéseknél. Búcsúzunk az őszi viszontlátásig.
M Kívánunk kedves olvasóiknak kellemes nyarat s kér
jük, hogy szeptemberben, mikor a Hegyen épített
város újra megindul és bezörgett minden budai evan
gélikus családba, tekintet nélkül arra, hogy előfizető-e,
avagy sem, csak tudva azt, hogy a hitben testvér,
fogadják szeretettel. Isten legyen velünk.
Keresztelés. Junius 14-én kereszteltük Német
Sándor és neje Németh Carolina leánykáját Carolint.
19-én kereszteltük Ruszcák István és neje Niggli Frida
gyermekét Olga-Annát. Isten vezérelje e kisdedek
életét.
Temetés. Az elmúlt héten temettük: özv. Tornyay Gézáné 45 éves; Scheer József 45 éves; Bérlik
Vilma 53 éves; jenes Árpád 56 éves; Rozer Ilona 73
éves; Inczédy László 24 éves: Thurzó Irén 27 éves;
Kurtz János 68 éves; Krives Árpád 61 éves hívünket.
Isten legyen kegyelmes birájuk.
Az evangélikus Rózsaünnepre József főherceg
és fenséges családja megígérték eljövetelüket. A fen
séges családot, fővédnököket, háziasszonyokat, véd
nököket a pálcás rendezők este 9 órakor fogadják.
A Rózsaünnepet Zsófia főhercegnővel Gaal István bál
elnök és ifj. József főherceg Lándy Piroskával nyitják
meg. E helyen mondunk köszönetét a rendező-bizott
ságnak azért a fárasztó, kitartó munkáért, mellyel hat
hétig naponta késő estig dolgoztak azon, hogyha mi.
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időkoptatta kis templomunk új fényt kaphasson. A
rendező-bizottság 19-én este ismerkedési estélyt ren
dezett a háziasszonyok tiszteletére, mely nagyon ked
ves emlékekkel gazdagította a megjelenteket.
A vasárnapi iskolai növendékek 22-én, a
glasgowi világkongresszus napján bucsúdélutánt ren
deztek, melyre szép számmal jelentek meg a szülők
Í3. Az összejövetel imával, zsoltárral kezdődött, melyet
a vasárnapi iskola kedves Janka-nénije és juci-nénije
rendezett Őchmeis Ágostné, Kun Gyuláné, Bán Dezsőné,
Kriska Mihályné, özv. Hegyi Béláné, Mária DorottyaNőegyesüleii tagok segítségével. Több szavalat, mese
egészítették ki a kedves összejövetelt. A szeretetvendégséget „Erős vár a mi Istenünk" zsoltárral végez
tük s a kis gyermekek, bizony nehéz szívvel vették
tudomásul, hogy őszig el kell válniok, az általuk anynyira szeretett vasárnapi iskolától. A vasárnapi iskolai
növendékek száma egy örvendetes eseményt jelenthet,
a kis Kriska Ica teljes nozzánktérését. ő azok*közé a
legbuzgóbbak közé tartozik, akik egész évben egy
szer sem hiányoztak s akik teljes szivüket adták
Jézusnak. Isten áldja meg hozzánk jövetelét.
Egyházközségi közgyűlést tartott 22-én déli
1 órakor a várbeli templomban a várbeli és kelen
földi Ielkészi körzet. A közgyűlés legfontosabb tárgya
a várbeli és kelenföldi Ielkészi kerületek különválása
volt, melyet a számosán egybegyűltek egyhangúan
kimondták. Draskoczy theologiai igazgató bejelentette
aggályait a lelkészek anyagi helyzetét, illetve az el
válást, de Schulek másodfelügyelő és Sándy Gyula
egyházi gondnok felvilágosító szavaira megnyugodott.
A János kórházi belmissziói munka megkez
dődött. Kérjük mindazokat, akik . munkát vállaltak,
jelentkezzenek Boros Pálnénál az Oj János kórházban
a közelebbiek megbeszélése végett.
Szeretet oltárára. Egyháznak: Pál Lázárné ,
10.000 K. — Mária Dorottya tagságdijai fizettek:
Mehnert Ernőné 20.000, Sántha Ilonka, Silbermann
Jenőné, dr. Kirchner Viktorné 10.000—10.000 K-t.
— Mária.Dorottya szegényeinek: Sárkány Sámuelné
10.000 K-t. — Hegyen épített városra előfizettek:
Bán László 10.000, Mich Kató 20.000, Pippig Vilmos
20.000, Sztaniszlavszky Adolfné 15.000, Gavorra Jenő
20.000, Langermann Jakab 20.000, Piere Lajos 2000,
Fodor Barnabás 8000, Topscher Lajosné 8000, Wendelin János 10.000, Szepessy Józsefné 10.000, Biszkup
Ferenc 8000, Srende Károlyné 50.000, Decsy 8000,
Reinl Sándorné 50.000, Német Béláné 8000, Farkas
Jenő 10.000, Freitag Hugóné 50.000, Hajts Árpád
10.000, Bán Györgyné 10.000, dr. Pellesné 15.000,
Thébusz Aladár 100.000 K-t. — Templom renoválásra:
Bán László 10.000, Láng Ferenc 20.000, Mehnert
Ernőné 100.000, dr. Dax Albert 300.000, dr. Hajós
Lászlóné 20.000, Decsy Károlyné 2000, N. N. 10.000,
Maier Emilné 100.000, Baltaház Emília 20.000, Boros
Pálné 40.000 koronát.
Felhívjuk híveink figyelmét, hogy a hősök em
léktáblájára feljegyzendő hősi halottak neveit sürgősen
bejelentsék a Ielkészi hivatalban, nehogy a késedelem
által nevök a névsorból kimaradjon.
Ki fogadna örökbe egy 6 és egy 8 éves leány
kát. jelentkezni lehet a Ielkészi hivatalban.
Úrileány a nyári hónapokra vidékre menne
nagyobb leánykához. Címe a Ielkészi hivatalban.

Szerkesztői üzenetek.

előfizetőket 9. I. Czelf. A párjelenete.t köszönjük, a tél folyamán elő fog
juk adni. Igen hatásos, szép dolog. Udv.
Bethánia-nyomda. Budapest.
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