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átváltozni? én azzá teszlek1*. Odalépett a hálót
toldozó-foldozó genezáreti halászmesterhez, meg
„Mindenütt nyomorgatfatunk, de meg nem
kérdve: „Akarsz-e felülemelkedni egy tucatélet
szorittatunk, kétségeskedünk, de két
ségbe nem esünk, üldöztetünk, de el
szürke
színvonalán? Akarsz-e belenőni az égbe?
nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem
, veszünk." 11. Korinui. 4. 8.
Én megcselekszem**. Aki elindult Názáretből, az
A
hősök története a történelem lelke. A hősök hősökké avatta a vele érintkezésbe jött embereket,
voltak m intázói, terem tői, alkotói m ind annak, am i '-.sziklákat faragott ingatag Péterekből, dacos már
nagyot az emberiség elért. Az emberiség a hősökben tírokat az egykörrsziurfövéfőkbőt: A~Krisztus------kristályosodik ki, miként a tunya, fekete kőszén iskolája a heroizmus iskolája volt és az ma is.
E hősök egyikét áljitja szemük elé az örök
a szikrákat szóró gyémántban. A legközönségesebb
halandóban is valami nemesebb szendereg. A durva Ige egyik fejezete, Pál apostolt. Tömlöc nem tudta
katona, ki zsoldért eladta magát, háti zsákjában megtörni, ármány nem tudta- rettenteni, világ
katonabecsületét hordja, azon az öt garason .kívül, fölényesen kiáltotta be Korinthus kapuján:
amely az övé. Valamijiemeset alkotni, erre.yágyik „.... tiportatunk, de el nem veszünk**. Ezer ellenség
homályosan Ádám legszegényebb gyermeke is. vet tőrt lábainak, élesít szablyát, de Cilicia nagy
Matasd meg neki* az idevezető utat és a leg szülöttje nem ismeri a remegő félelmet. Küszöbére
tompább lelkű robotmunkás is a heroizmus lángjától a gond ül reá, Ínség sanyarog lába nyomán, de
"ő elűzi a gond sötét árnyseregeit, amelyek márfog meggyúladni.
riccj Ezt az igazságot kiáltotta bele a világba már megostromolták a házat. Baj tornyosul körülötte,
Angolország egyik legnagyobb fáklyahordozója, haragos vészek kavarognak, sötét felhők rontásokat
Carlyle. Igazán szólt. Végigtekintek az agg tör készülnek szülni, de mindez nem képes összetörni
ténelem századjain és mi szemem elé tolakszik, e gránit-leiket: „üldöztetünk, de el nem hagyatunk**.
a nagyok, a dicsők, á héroszok élete az: Herkulesek, Emerson meghatározása szerint „a hős kockára
akik; az;emberiséget megszabadítva dúló csapá- téve jó hírnevét s életét tökéletes nyugalommal
solrtóI,/heIyet küzdenek ki maguknak az istenek mer szemébe nézni mind a bitófának, mind a
asztalánál. Prometheusok, kik meglopják az iste csőcseléknek8. Ha ez a hős, akkor Pál az volt a
neket, csak hogy gazdagabbá tehessék a földet. szó legteljesebb értelmében.
Törpék, kicsinyek, engedjétek hát, hadd lépjen
Mucius Scaevolák, kik tűzbe tartják jajszó nélkül
jobb,, karjukat. Leonidások, ki az utolsó emberig be a szent Názáreti a ti éltetekbe is. Hadd avasson
védik Görögország kapuját Menenius Agrippák, titeket is hősökké, a hitnek héroszaivá, hogy
kiket közköltségén kell eltemetni, mint az útszéli emelkedjetek a hitnek olyan magasságaiba, ahol
koldust, mert becsületességük útját állotta meg a törött hitű gond úgy áll majd szemetek előtt
gazdagodásuknak.
mint bűn, mert belekontárkodás annak a mun
Hős, kire ez a világ szinte nem volt méltó, káiba, aki nem szorul tanácsra, miként vezesse
indult el egy názáreti ácsműhelyből. Azt kérdezte a lét utján a világot. A reménység hőseivé akar
a sártekétől, a Földtől: „Akarsz-e mennyországgá ütni az Úr, olyanokká, amilyen ö volt, kit az alkotó
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művész odahelyezett a Notre Dame központi
kapuja fölé: egy nő, a harcnak öltözetében, pajzsa
A Ml T Ű ZH ELYÜ N K .
fölött diadalzászlót lobogtatva, lábai egy átvert
mellű férfiún taposnak: a levert csüggedésen.
Istentisztelet sorrendje. Szeptember 21-én:
Nagyobb, erősebb-e már a te reménységed, mint 9 órakor német istentisztelet (Varsányi), 10 órakor
csüggedésed? A szeretet hősévé akar tenni a gyermekistentisztelet (Bohár), 11 órakor magyar
Szeretet, hasonlóvá thüringiai Erzsébethez, a leg istentisztelet, kapcsolatban új vallástanáraink foga
szebb^ magyar királyleányhoz, ki selyemruháit dalomtételével (Varsányi). A^J^ipótmezei prot.
adta el, fejedelmi kincstárának gyémántjait zálo kápolnában 9 órakor áhitat f(lranyi%f a lánosgosította el, csak hogy a szegényeken segíthessen. kórház kápolnájában 10 óraRorTafiitatfnranyiTS
Rossz csillagok jártak erre felé. Lezuhantunk A Labancz-uti és Krisztina-téri iskolában fOorSkoP
és összetörtük magunkat. És még mindig remegnünk gyermekistentisztelet (Holló). D. u. 4 órakor vár
kell rommá ütött magyar földünkért. S ha halovány beli elemi iskolánkban vallásos előadás. A konfir
fénysáv villan a láthatáron, fáradtan kérdezzük máltak köre d e. 10 órakor tartja összejövetelét
Arany Jánossal: „Csillag-e, mely mint szövétnek, iskolánk tornatermében (Gaál). Szeptember 28-án:
Üdvözítőt hirdet az emberiségnek? Vagy csak 9 órakor ifjúsági istentisztelet (Reif, Hüttl), 10 óra
földi hitvány pára, mely föllángol s éji táncaikhoz k o r gyermekistentisztelet (Bohár), 11 órakpr magyar
rémeknek világol?“ Megértik-e egymást végre a istentisztelet (Gaál). 9 órakor a Lipótmezei kápol
nemzetek? Én csak azt az egyet tudom, hogy nában áhitat (Varsányi), 10 órakor a János-kórnemzetünknek nincsen másban menekvése, szaba házban áhitat (Varsányi). 10 órakor a Konfirmáltak
dulása, csak önmagában, önlelke erejében, mond Körének összejövetele. D. u. 4 órakor iskolánkban
hatnám: a hősiességben. Hősnek lenni a csata vallásos előadás. Krisztina-téren ésLabanc-uton
tereken, a barázdában, a munka esztergapadja 10 órakor gyermekistentisztelet ( i r á n y i Holló).
mellett . . . mindenütt. Kérdezzétek meg, mi tette Minden kedden 5 —6-ig bibliaőrcrS.Telfceszi hiva
a magyart naggyá a múltban? És más feleletet talban.
nem kaphattok mint ezt: aheroizmus: a rodostói
Gyászrovat. A halál elragadta körünkből
remete, a torinói száműzött, a cenki nagy magyar, következő híveinket: Windt Arvédné, Dr. Hollánder
a bölcs, ki kézszoritásnál egyéb jutalmat el nem Ernő, Urbán Béla, Ramold Józsefné, Kubinyi
fogadott, ők csikarták ki a Sorstól mindazt, ami Ferenc, Nadányi Blanka, Érti Vilmos, Dr,Jeszenszky
nagy volt múltúnkban. Görögország fiainak és István, Rupprecht Andor, Kálisch JÓzsef, Gaál
leányainak még 200 év múlva is egyenkint tudniok Auguszta, Pata Gusztáv, Holy Jánós, Pottyöndy'"
kéllett annak a 300 spártainak nevét, akik Leoiii- '■ Lajosné, Mjskolczy •' István és Benkovits Jenőt.
dásszal Thermopylaenél elestek. A heroizmusnak „Tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az
emeljünk oltárt mi is. Hősök, életmentők után én poraim fölött fog megállani*.
~
kiállt egy fuldokló nemzet. De fájdalom, ezekből
Könnyek. Alig nőttek ki az első fűszálak
irmag is alig maradt. Errefelé nagyon elszaporodtak Dr. Jeszenszky István közjegyző sírján, kiben
a becstelenek, az engedélyszerzők, a szállítók, a fővárosunk legpuritánabb jellemű, legtiszteltebb
szerencsejátékosok . . . Szeretnék szikrákat szórni polgárát vesztette el; alig hervadtak el a siri
szavaimmal a lelkekbe: Gátra hősök! Ez a ti koszorúk Nadányi Blanka hantján, ki budai egy
órátok! Hadd avasson téged e perc vállütéssel házunknak, mint találóan mondták „fáklyája* volt,
hőssé, mert a mennyi benned a heroizmus, annyit a hithűség ragyogó példaképe s a Mária Dorottya
használsz a hazának, annyit érsz az örökkévaló Egylet buzgó pénztárosa, alig felejtettük el, mily
ságnak.
V.
sokat veszítettünk Dr. Hollaender gyárigazgatóban
s a kötelességét oly híven teljesítő Holy János
postaigazgatóban, máris új gyászra hivott minket
S zeresd a
a halál: Winkler Nándor vezérigazgatónak ütött
utolsó órája. Vagy 2000-en kisérték ki a Farkas
1 Szeresd a gyermekei, csókolva, ölelve,
1 S boldogan érzed, hogy angyalt ölelsz benne;
rétre, igazgatótársai zokogásba fuló mély fájdalom
; Szemében a jó sá g s ártatlanság ragyog —
mal búcsúztatták el. Benne a magyar gyáripar
, Gyermekek, ti vagytok a földi angyalok.
egyik legkimagaslóbb vezéregyénisége, budai
Az ég és fö ld között volt egy szép aranyhid,
egyházunk legáldozatkészebb tagja és szegény
Ez a hid eltörött: ma fogytán van a h it;
gyermekeink atyai jóltevője dőlt kora sírba. Emléke
Hitre hévül, aki csókol gyermekorczáf, —
.örökké élni fog szivünkben. A halál lecsókolta
Gyermekeké — tanít Jézus — a mennyország.
szempilláit Hajts Pannuskának is 1 éves korában
Élet pusztaságán tövisek teremnek —
és megállította szívverését Mollien Lajos építész
, A tövisek között liliom a gyermek;
nek. Hitvese 2 évi boldogság után zokogva siratta
í Fehér liliomok, mig nyíltok körülünk,
hirtelen elmúlását. „Rossz időket élünk, rossz
| M i is tiszták vagyunk s veletek örülünk.
csillagok járnak, Isten óvja nagy csapástól mi
Jobbak leszünk, mikor tart imádkozástok:
szegény hazánkat.*
E z Istennek tetsző jóillatozástok;
Egy szegény diáknak buzgó evang. család
Rossz útról a bűnös menten visszafordul,
Áldást mond reátok s a könnye kicsordul.
hetenkint egyszer ebédet adna. Cim a lelkész!
hivatalban megtudható.
SÁNTHA KÁROLY.
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Új emberek egyházunk szolgálatában.
Az evangélikus Mária Dorottya Nőegyesü
let szeptember hó 10-én tartotta, első gyűlését az Budai egyházunk aug. 26.-ikL-Jközgy.űlise vallás
idei munkaévben. A szép számmal összegyűlt tanárokul megválasztotta \]wayiJj£<gniJJ$s Gaá!
tagok megállapították az évi programmot. Meg József felszentelt lelkészeket. Az előbbi a fővárosi
kezdik a kórházmissziós munkát. Eddigelé a jellegű középiskolákban, az utóbbi a polgári isko
következők nyertek beosztást: az Új Szent János lákban^ fogja hittanra oktatni növendékeinket.
kórházba: Medveczky Ákosné, dr. Deák Imréné,; 'Irányi^j£ámilij a szatmárnémeti egyháznak volt
Kriska Mihály, Unger Emilné, Unger Emil, Ludmann ' közszeretettől1 körülövezett buzgó lelkipásztora.
Paula, Balzsamka Anna, Hermann Béláné, Bauer Izzó magyar hazafiságáért az oláhok bebörtönöz
Jenőné>
Károlyné, Kaunz ték. Majdnem két évi szenvedés után megnyílott
Jánosné, U r a r ^ Camillné,| Rózenbaum Jánosné. a tömlöcajtó és mint cserefogoly kiszabadult és
A régi JanoF* K^rházáT ’Baán Dezsőné látogatja. Csonka-MagyarországbamenekültcsaládjátviszontA- hölgyek hetente egy délután látogatják a láthatta. Egy évig a pesti magyar egyház szolgá
hozzzájuk beosztott kórházi osztályokat, hogy a latában állott, most a mi egyházunknál vállalt
betegeket lelki vigaszban részesítsék. Kérünk állást. Lelkes buzgósága, kiváló szónoki tehetsége
mindenkit, akit érdekel ez a szeretet-munka, álljon a legszebb reményekre jogosítanak fel bennünket.
közénk. Még nagyon sok meleg szívre van szükség, Gaál József 7 évig működött a Dunántúli egyház^hogy megkezdhessük Isten dicsőségére, a Hegyen kerületben mint hitoktató segédlelkész. Napjaink
épített város megépítését. A munka e hó 18-án, egyik legsikerültebb egyházi tárgyú regényének,
csütörtökön kezdődik meg, annak a nevében, aki Porkoláb István „Az.JJJó^toronyóra" cimü beszé
az ég és föld szakadéknyi távolságára odafektette lnének Gaál lózsef a hősé. Ő az a káplán, ki az
a keresztjét, hogy azon át koldus és király által- álló toronyóraT ismef' mozgásba hozza, a halott
' mehessen. Egy buzgó hívőnk, dr. Holló Árpád hitéletet lángoló buzgósággal újból felvirágoztatja.
plakátokat készitettett, amelyet minden Csonka- Az egyházi sajtó terén is úttörő egyéniség volt:
Magyarországi ev. községbe elküldünk, hogy a a kommunizmus bukása után „Jó barát" címen
templomok kapuján hirdesse, hogy a mi egyesü- egy protestáns szellemű félheti újságot alapított,
, létünk felkarolta ezt az elhanyagolt szociális melyet hihetetlen anyagi áldozatok árán két évig
kérdést, a cselédgondozást és nemcsak azzal tartott fenn. Mások szónokoltak keresztyén sajtó
törődik, hogy ev. leányokat, ev. családokhoz juttat, ról, mások álmodtak protestáns napilapról. Gaál
hanem azzal is, hogy részükre minden vasárnap József cselekedett. Isten áldása legyen bejöve
délután 4—5-ig bibliamagyarázattal egybekötött telükön!
~
~
vallásos délutánt rendez s egyénenként is törődik
Szeretet oltára. Templomrenoválásra Krausz
erkölcsi életükkel. Kérjük az evangélikus csalá Rezső 30, Bán László 10, Rogácsy Zsigmond 100,
dokat, jelentsék be igényeiket a lelkészi irodában. D. Válkay Bertalan 100, Zsenis János 100, Ormay
Még egy másik reformot is vetett fel a Mária Kálmán és László 100, Bánszky Sándor 50, BlinDorottya Nőegyesület. Evangélikus urinőket úgy czinger János 20, Dr. Dines András 20, Klinszky
akar jövedelemhez juttatni, hogy fehérnemű és Ferencné 30, Borbély Sámuel 25, dr. Mohr Győző 50,
kézimunkák készítését vállalja és kiadja'. Az ezzel Wíeland Frigyes 25, Antalffy Andorné 200, Láng
járó munkákat Prohászka Gyuláné, Nicora Jánosné, Gizella 40 ezer- koronát. Iskolánknak Alapi István
Krompecher Szilárdné, Hank Olivérné úrasszonyok 100 ezer koronát. Egyháznak Bán Dezső 20, Vass.
vállalták. Kérjük híveinket, hogy pártolják egye Ferenc 20, Haás Teri 50, Bottesch Erzsébet 25,
sületünket azzal, hogy ily irányú megrendeléseiket Schmeisz Ágostné 10 ezerjticoronát. Mária Do
itt eszközöljék. Egybén felhívjuk mindazokat, akik rottyának Nagy Árpád és neje 300, Vágó Béla 100,
kézimunkákat, varrást vállalnának, jelentsék be Dudás Kálmánná 10, Krausz Rezső 20 ezer ko
címüket a lelkészi irodában. Pénztárossá Heintz ronát. Hegyen épített városnak Gulden Paula 10,
Margitot választották meg. Isten áldja meg hozzánk Gombos Jánosné 15, Kállay Jenő 5, Vöczköndy
jövetelét. A vallásos délutánokon Kovács Kornélia Elekné 35, Gamauf Géza 20, Pakányi Ferenc 4Ó,
vállalt munkát. A -legközelebbi összejövetel okt. Somogyi Mariska 10, Asbóth Oszkár 40, Berzeviczy
hó első szerdáján d. u. 5 órakor lesz a várbeli' Kristófné 5, Nagy Istvánná 5, Kaisser Ármin 10,
iskola termében. Külön értesítés, meghívó nem vitéz Hennyey Gusztáv 10 ezer korona. Sze
lesz, kérünk minden ev. úrnőt jöjjön el és vegyen gényeknek Karnerné Orbán Ilona 20, szabad
részt a szeretet munkájában.
rendelkezésre Blinczinger János 25, Herrmann
’
Gyermekmosoly. Ramor Alfréd és neje szül. B.-né 100 ezer korona. Guóth Emilné egy szép
Temesváry Paulának a jó Isten egy kedves leány- úrvacsora kendőt adományozott. Isten áldása legyen
gyermeket ajándékozott, ki a keresztségben Paula az adományokon és az adakozó sziveken.
nevet nyert. Schweickhardt Gyula és neje SzigetTátrai Károly vallástanár, ki 3 évig állott
váry Anna leánykáját Éva névvel vettük fel Isten ’ egyházunk szolgálatában mint segédlelkész, ille
anyaszentegyházába. Isten szeretetének csillaga tőleg ideiglenes vallástanár, szeptember folyamán
tündököljön e kisdedek fölött.
eltávozik tőlünk. Legjobb áldáskivánságaink kisé
Nagycsaládu evang. nő házi munkában való rik új működési körébe. Költői lendülettel elő
kisegítésre, ruhajavitásra, kalapkészitésre Jgen adott szép szónoklataira mindenkor a legnagyobb
jutányos áron vállalkozik. Cím a lelkészi hiv.-ban. elismeréssel fogunk visszagondolni.
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A Konfirmáltak Köre szept. 14-én össze
S z e r e te t o l t á r a . Temphrhrériovőíásra:
jövetelt tartott, melyen közreműködtek zeneszámok Guoth Emil és neje 100, Thuránszky Béla'234. ■
kal: Macskássy Tivadar, Seidl László, Celláriusz Gaál Elemér 200, Martinná Bartha Lenke 50,
György és Kovács Endre. A lelkész biblia magya özv. Bázly Dánielné 50. Egyháznak: Baán Dezső 40,
rázatot tartott, egyben körvonalazta az ifjú egye Hegyen épített városnak: Thuránszky Béla '266,
sület működési vezérelveit. E szerint a Konfirmáltak Kovách Kornélia 100, M. N. 50, Stefánik János 60,
Körébe tagul csak az vehető fel, aki a templom Bázly Dánielné 25, Wilhelm Frigyesné 150. Mária
ban az egész gyülekezet jelenlétében leteszi az Dorottyának: Gaál Elemérné 40, Martinné Bartha
ünnepi fogadalmat, hogy evangélikus hithüségét Lenke 50. Luther Szövetségnek: Gaál Elemér
avval fogja bebizonyítani, hogy minden vasárnap 40 ezer koronát adományozott. Áldja meg a jó
eljön az Isten házába s életében legalább egy Isten e kegyes adakozókat és szives adományukat
más vallásu egyént győz meg az evangélikus '
Keresztelés. Megkereszteltetett Bogsch Sonja
vallás tiszta szépségéről, igaz voltáról. A Konfir Mária, Kaviczki Ilona, Drietomszky Jenő, Riesz
máltak Köre minden vasárnap 10-től 11-ig tartja Adél, Tóth Jusztina, Kurz István Róbert, Dengel
összejövetelét iskolánk termében, ahonnan testü Klára, Schweiger Auguszta, Puskás Margit, Glósz
letileg mennek át az istentiszteletre.
Henrik, Sárdy Klárika, Zeeher László, Vass József,
Háztartási alkalmazottak elhelyezése iránt ' Keszler Hermina, Tóth Tibor, Wieland Frigyesj
egyházközségünkben a legnagyobb érdeklődés Busztin Dezső és Tordai Ella. Isten kegyelme
nyilvánult meg. Tömegesen kapjuk a kérelmeket védje, óvja e megkeresztelt híveinket. . ,
jó, „a főváros pestises levegőjétől még el nem
Angol, francia és ném et nyelvtanfolyamainkra
rontott", hűséges háztartási alkalmazottak iránt. és zeneóráinkra ismételten felhívjuk híveink szive?,
Híveink meleg elismeréssel adóztak Mária Dorottya figyelmét. Jelentkezéseket még elfogadunk. ■
!
egyletünknek, mely ezt a protestáns egyházaktól
teljesen elhanyagolt munkakört felkarolta. Boldogok
HÍREK.
vagyunk, ha kedves híveinknek ilyen vonatkozás
ban is tudunk szolgálni, csak arra kérjük kedves
Egyházkerületi közgyűlés íesz szeptember
hittestvéreinket, akik egyletünk révén jó leányt
kaptak, ne feledkezzenek meg egyesületünkről, 25. és 26-án Budapesten a Deáktéri teremben^
melynek költségei,-kiadásai is vannak. Végül biza A közgyűIéstreggel8örako^táríandó ünnepi,isten-'
lommal kérjük hittestvéreinket, legyének türelem tisztelet vezeti, be,; meíyéa.'Dr.l Vársáayi MátyásI
mel, mig vidéki evangélikus témplömká^ükbán, *.?£ ^reaiK^ni.
v:->T «-*.•ifcSíiHah'-f^Msw
kifüggesztett 120 plakátunknak meg lesz' a remélt .•r ;: 40 éves szolgálati íjubileumát,; ünnepelte
eredménye: és nagyobb tömegekben keresik fel Kruttschnitt Antal soítvadkerti lelkész és pesti
a Mária Dorottya irodáját a falusi evang. leányok. megyei iőesperes. Egyházunk ezen tevékeny vezéri ,
, Mirtuskoszoru. Templomunk oltárzsámolyán emberét ez alkalommal mi is szívből köszöntjük
örök [hűséget esküdtek egymásnak: Lühnsdorff és Isten áldását kérjük minden munkájára. >
Pápa. A pápai ev nőegylet a közel jövőbeli
Vilmos és Jezs Teréz, Samu László és Pass ]
Rozália, Fierpász Sándor és Szakács Vilma, i ünnepli fennállásának 50 éves jubileumát.,
Békefi János és Schestay Emília, továbbá: Puskás ünnepély rendezését összekötik a Luther Társaság'-,
István és Jely Paula, kinek mint énekkari tagnak | idei Pápán tartandó évi közgyűlésével — szept./'
a vegyes kar egy s^ép alkalmi dalt énekelt. , Az * 14-én Gaál József volt pápai s. lelkész—• búcsú/;':
ifjú párok mindegyikenek a Mária Dorottya Egylet zása napján nagy ünnepi számban jelentek -ipeg i
egy-egy családi emlék-bibliát ajándékozott Legyen | a hivek — köztük sok más vallásu is — a templom^
Istentől gazdagon megáldva mirtuskoszorujuk! * bán. Könnyes szemmel, meleg kézszoritással, áldási
Eskettettek Vogel Jenő és Králik Emma,. kívánással búcsúztak. A Budára induló gyors .
Mailász Gusztáv és Drill Erzsébet, Borszék Károly | vonathoz pedig vagy 30-an kisérték ki s virágokkal, 1
.- ,-Uiiyi
és Rachlitz Erzsébet, Szabó László és Csahuk I szeretetükkel halmozták-el a távozót.
Amsterdamban, a protestantizmus e hatalmas
Antónia, Dr. Gressler Gyula és Gattein Aranka, •
Bánszky Sándor és Spiegel Margit, Osgyán István végvárában tartotta a világkatholicizmus ez éviés Piros Mária, Nagy Árpád és Varga Józsa. nagy gyűlését. A nagy gyűlés, melyre 200.000 em-í,
Fakadjon a házasságkötések nyomán mosoly, bért doboltak össze a világ minden tájáról, azt
akarta megmutatni az erős hitü holland protesöröm, tiszta boldogság.
tantizmusnak,
hogy Rómában már megrendelték .
A Levente cserkészeket nagy, öröm érte
julius eleién-LDlv Pán^v^!O nranne/Öméltósága a protestantizmus koporsóját De Hollandia refor
jóságából és segélye vér szép[Jnémzéti szinü, tábori mátusai és^ evangélikusai a katholikus tüntető félf- zászlót kaptak. Jul. 10-én Varsányi Mátyás dr. vonulásra ‘azzal feleltek, hogy „Maatshápij" név
lelkész ur szép beszéd kíséretében áldotta meg alatt egyesületbe tömörültek azzal a szent foga^
a Leventék ez új büszkeségét. Ezen alkalommal dalommal, hogy a katholicizmus diadalra gördülni
a csapat egy része az Úr asztala elé járult, hogy akaró szekerét, ha kell, saját testükkel fogják fel.!
;
• '< - -*'* .. ^
Jézusunk segélyével kezdjenek az év gyümölcsöt tartóztatni.
termő munkájához, a táborozáshoz. Táborba Nyomtatott Bichler I. könyvnyomdájában, Budapest, 11L,
szálltak július 12-én.
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