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be Wittenberg kapuján. Idézés volt nála, Luther
nevére kiállítva. Pártfogók és barátok a leg„Az igaz emberrosszabbtól
hitből él". tartottak. Csak Luther nem ismerte a
Római lev. 1.
félelmet. A császár hivja, Wormsba várja, mennie
Reneszánszról, újjászületésről készt Írni a keli, még akkor is, ha hordágyon kellene magát
lelkem unszolása a protestantizmus piros betűs vitetnie: El is indult. Senki sem volt, kinek szavából
nagy ünnepén; október 31-én : Egy elaggott világnak bátorítást meríthetett volna, senki sem kisérte el
újjászületése. _a_ keresztyén gondolatnak tavasz- e nehéz útjára, csak győzhetetlen nagy hite, hogjr
ébredése volt a reformáció. Egy új pünkösdről, él még az Isten, akiDánielt megóvta az oroszlánok
melynek sugara Szikrázva tört szét az* Isten vermében. A hosszukezű ármány száz tőrt vetett
választott embereire ültében, pünkösdről, melynek lábainak, nyílt és titkos ellenségeskedés öklét
lángjától meggyúladtak a lelkek, kell szólnom a
rázta, mindhiába, Lutherral nem birt: „Itt állok,
hitjavitás emléknapján: Hősöket, héroszokat szült másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen",
újból az idő, mint amaz első pünkösd ünnepen. hangzott ajkán a bátor hitvallás. Worms a hit
Széttörött láncokról, mikkel az áltekintély, a gyám győzelmének napja volt.
kodás, az emberi önzés a szellemet megkötözte,
Aztán a Wartburgban remetéskedett. De nem
kell beszélnem, midőn a reformáció napján meg volt maradása. Wittenbergben szükség volt reá. nyitom ajkaimat. Kalap levéve, a tisztelet érzetétől Hasztalan intette a választó fejedelem, maradjon,
szorongva állok e napon a nagy szellem előtt, ki a veszély még nem múlt el, Luther otthagyta
az evangeliom kovászát dagasztotta bele a világ Wartburg biztos kőfalait, ezt a levelet Írván párt
tésztájába. Földig hajtom meg magam az óriás fogójához: „Legkegyelmesebb uram! Nyn Fen
eiőtt, ki a lét küllőit megragadta erős kézzel, mint séged, hanem egy magasabb oltalom védőpajzsa
még senki sem előtte, sem utána. Reá, Lutherre alatt tudom magam. Sőt azt mondom, én védel
és kőszál hitére tekint fel az emberiség fele az mezem Fenségedet és nem Fenséged engem. Mert
egyházjavitás 407-ik évfordulóján.
ahol az erősebb hit, ott az erősebb oltalom . . .“
Bármely oldalról közeledjem is feléje, meg Nem azonos ez a hang azzal, melyet megüt dacos
hajlásra készt nagysága. Messze föléje emelkedik énekében „Erős vár a mi Istenünk"?
az élet átlag szintjének lelke minden rezzenése,
Luther a hit légkörében élt. Neki a Szentirás
szellemének minden villanása, de a legnagyobb minden lapján hitet prédikált. A természetet a hit
Luther mégis a hitben volt. Hinni az Istenben, bizni tanítómesterének tekintette. Figyelt a liliomok
benne megingathatlanul, hittel világokat verni le, az beszédére és megértette azt: „Ember, higyj az
utolsó apostol temetése óta senki sem tudott annyira, Istenben és bízzál benne". Párbeszédet folytatott
mint Luther. ASzentirás ismer embereket, akik „hit a targallyon éjjelező madárkával, melyben a
ből élnek*. Ha van valaki, akire e szó betű szerint kicsinyhitű, félénk emberre ismert, aki nem mer
alkalmazható, úgy a mansfeldi bányász fia, Luther hinni, bizni az Istenben, hogy csak javunkat akarja,
az volt. A hit volt életeleme. A hit volt kenyere. A hit hiszen itt van jóakaratának biztos záloga: az
volt a harmateső, mellyel csüggeteg lelkét éleszt üdvösséget hozó betlehemi Jézus.
gette. A hit volt a vért, mely őt veretlenné tette.
Valamint az antik bölcsek a szférák zenéjét,
1521 március 26-án lovasfufár kanyarodott a csillagok muzsikáját vélték hallani, melynek
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zengzete elkísérte őket az élet zajgó lármájába, a
lét forgatagába, úgy kísérte el Luthert a mély
ségekbe, a magasságokba Isten hangja. Hitének
fülével szüntelen hallotta az Úr biztató igéjét:
„ne féj, csak higyj". A gondok árnyai ellen a hit
pajzsát emelte fel, a kétségbeesés csüggesztő
karjaiból a hit erejével tépte ki magát . . . Hit,
köznapi mértékkel meg sem mérhető, volt Luther
heroikus nagyságának titka.
őnagy volt, mert hite volt, mi törpék vagyunk,
erőtelenek, mert nincs hitünk. Sorsunk a tehetetlen
báb sorsa, mellyel a végzet kezei játszanak. Nem
merünk dacolni sorsunkkal, hogy ám jöjjön csapás,
kin, szenvedés, fogjon bár kezet sötétség a ho
mállyal, omoljon bár össze a világ szörnyű rop
panással, mi nem félünk, mert Isten kezében van
életünk! „Hitet adj nekünk, Uram, több hitet!"
ez lehetne reformációnapi imádságunk, hogy a hit
szemével tudjunk látni, minden napot olybá véve
mint a mennyei Atyától jött levelet, légyen bár
benne napsugár, vagy gyászkönny, csak áldást
hozhat számunkra. Hitet, több hitet, hogy bizton
tekintsük mély sírunk éjjelét, tudva, hőgy az nem
lehet gonosz, mert Isten munkája, elszórt csont
jainkat ott is kezei takarják.
Gyengék vagyunk, megalázottak. Bocskor meg
tiport, Trianon térdre kényszeritett bennünket.
Visszakapjuk-e még valaha, amit elveszítettünk?
Az iskolás gyermekek meg nem szűnnek imád
kozni: „Hiszek Magyarország feltámadásában",
de hányán vannak, kiknek az ajkán ez nem üres
szó, hanem fanatikus, törhetetlen-hit? Ahol hit,,
ott az erő. Luther azt m ondá: „Csak nagyobb
volna hitem és én egymagám elegendő volnék,
hogy a törököt hóditó utján feltartóztassam".
Zarándokoljunk azért ma a wittenbergi kriptához
és hozzuk onnan magunkkal ezt a nagy hitet.
Ez előtt a hit előtt leomolnak demarkációs vonalak,
megfutamodnak seregek, megdőlnek Trianonok,
megmozdulnak sírkövek. A hit erő, a hit győzelem,
a hit élet, „az igaz ember hitből él".
V.

A kincskereső.
Tárca.
irta: Korponay L iszló.

•
Mint a fecskefészek a meszelt falra, úgy volt
egy széleshátu épülethez hozzáragasztva a kicsi, két
ablakos ház, melyben a bányász lakott takaros
feleségével. Ha a nap jöttétől sáppadni kezdett
az éj, felkapta csákányát, felcsatolta bányász
lámpását és megindult arra felé, hol a thüringiai
erdő ölén a kapzsi ember megsebezte a-föld
keblét a mélységek kincsei után kutatva. Amig
lépteit szaporázta, megálmodta újra, ki tudná
hányadszor? álmát a bányászszerencs'éről: „kippkopp zuhog -csákánya s a mélységek szelleme
im’ feltárja előtte rejtett kincseit, aranyér villan
elő, gyémántokat szór lábai elé az isten, aki ott
alant lakozik, szeme káprázik, mohón kap utána . . .
s egy szempillantás alatt megváltozik minden" .. .
Oda ért a tárna pitvarába. Mutató .ujjával meg
bökte sapkája szélét, aztán elharapta a szó felét.
Elharapott szó felelt neki. A szegénység igy köszön
a szegénységnek. „Glück auf!“ mordult most fel
a bányász ima s a csákányok vájták, tépték a
kőzetek kemény falát. „Kipp-kopp*. Eljött az est
és a mi bányászunk kedvetlenül döcögött haza
felé. Kormos arcából mogorván villant elő kék
szeme. Lépteinek koppanására mintegy magától
megnyílt az ajtó, ifjú felesége sietett eléje, átkarolni
akarta, de nem merte, csókot tartogatott számára,
de nem volt bátorsága férjének!adni azt. A bányász
kedvetlenül lerogyott égy székre. „Már unom ezt
a vakondéletet", fakadt ki epésen „szegény em
bernek szegény a szerencséje"? „Hagyjad, Hansz
— szólt az asszony csititgatva, mindenkivel életé
ben egyszer szóba áll a szerencse. Hanem mást
mondok, folytatta kipirult arccal, a tanító volt ma
nálunk és elmondta, hogy olyan tanuló még nem
volt a keze alatt, mint Márton! Nem tud tőle olyat
kérdezni, mire Márton meg ne felelne. Azt is
mondta, tovább kell taníttatni ezt a gyereket,
megérdemli: Még büszkék leszünk egyszer erre a
fiúra". A bányász zord tekintete felengedett,
barázdás homlokát kisimította az öröm, közel
tét középkor éje sátoroz.
engedte magához, mit a felesége újságolt néki.
Alig pislákol árva mécs a dómban,
Megértő pillantással arra felé nézett, hol a menyeMely egyedül nyújt üdvösséget. . .
Mint mennykereső szemmel fennen hirdetik.
zetes ágyban testvérei között aludt már legnagyobb
fia, Márton. A boldogság ecsetje dolgozott arcán
A mécs körül embertömeg sötéttik:
A hosszú éj után hajnali fén yt eped,
és egészen átváltoztatta azt. Beszédessé lett. TövirőlRajtuk keresztül gázol bibortüzben hegyire kikérdezte, hogy mit is mondott a tanító?
A császár és pápaóriás,
Aztán, mint a feledékeny, kinek hirtelen eszébe
Itéletbárd és átokbuzogánnyal
jut valami, a homlokára csapott: „Megvan!* ki
Paskolják vissza a fényszomjazókat.
áltott fel örömujjongva. „Mi van meg?" kérdé a
Fölroppan im a g ó t kapuknak zárja,
nő asszonyos kíváncsisággal. „A nagy szerencse"
Darócruhás barát tör fe l a fény dombjára
Magasztosult a szenvedéstől ábrázatja. . .
felelt a bányász boldog titkolódzással. „Ugy-e
mondtam, hogy mindenkivel egyszer szóba áll a
Horkanva átokmérget gőzöl a száztüdejü,
A százkarú hatalomsárkány, a százlábú:
szerencse!?"
A biblia vitéze lépésre meg nem torpan!
Fél évre ez eset után a latin iskola anya
Észolajat tölt tömegek mécsébe. . .
könyvébe
beírták ezt a nevet: Luther Márton.
Gyújt fáklyájával szerte világitó m áglyát. . .
A tanító jóslata beteljesedett: a bányász fia első
Felégeti a középkor éjsátorát t
volt a legelsők között. Az évek repültek. Márton
És pirkad már az újkor hajnala. . .
Moór Győző. a latin iskolát kitűnő eredménnyel elvégezte és
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már nyakig bennegázolt a római jogban. Atyja
pedig boldog mosolygással számolgatta ujjain,
még hány év? és a szerencse istenasszonya bő
adományainak szaruját reá fogja kitölteni: fia
városi tanácsnok lesz, avagy hét határról felkeresett
ügyvéd . . . Vagy ki áll jót érte, hogy nem fogja-e
egyszer még igy címezni a fiának szóló levelet:
Dr. Luther Mártonnak, Magdeburg városa polgármesterének? „Akkor anyjuk, nem járunk többé
gyalog. Gazdagok leszünk, mint akik kincset
találtak".
Ámde a szerencse csak gúnyt űzött a szegény
emberből: szürke viharfelhők siettek az ég alján.
Targallyon a gerlebúgás hirtelen elcsitult. Szél
nyargalt át a thüringiai erdőn, mint útseprés cél
jából előre küldött kicsi szolgája a viharnak.
Márton, a joghallgató aggodalmas pillantással
méregette a távolságot, melyet még kell tennie,
hogy Erfurt kapuját elérje. A zivatar fékettépett. Cik
kázó villámok vágták a legmagasabb, a legbüszkébb
tölgyeket. Az ég szüntelen döngött, dörmögött,
mintha sok éven át összegyűjtött haragját most
akarta volna egyszerre reázuditani a földre. Vakító
világosság rázta meg a földet közvetlen közelben.
A halál szele csapta meg Luthert Térdre rogyott.
Meredt szeme kábultan bámult a gyilkos tűzcsóvába. Az élniakarás ösztönével kapott az első
mentőszál után, mely kezébe akadt. Szent Anna
karja volt. Megmenekült. A vihar dörmögve messze
járt már, midőn Luther Erfurtot elérte. Az eső
cseppek felszáradtak, a világ a régi maradt, csak
"Luther lelkét cserélte ki egészen a zivatar. Eldobta
magától a római jogot, mint hajdan az apostolok
a hálót, Istené akart lenni. Zörgetett az erfurti
ágostonosok zárdaajtaján bebocsáttatásért esdekelve.
Felöltözött barátcsuhába, boldogan, mint a
menyasszony lenge fátyolba. S mialatt megkönynyebbülten sóhajtott: „Ám jöjj halál, nem rettent
már csontarcod, én Istennél vagyok", otthon Mansfeldben öregedő atyja a lét minden fájdalmát érezve
felhördült:, „Megcsalt! Megcsalt!" „De lelkem!,
tompította kínját jóságos életpárja. „Megcsalt a
szerencse újra, kesergett a kemény arcú férfi,
volt fiam, volt reményem, de meghalt, élve temet
kezett el, élve feküdt a koporsóba." Keserű férfi
zokogásba fúltak utolsó szavai.
Az idő gyémántos kereke sebesen forgott.
Wittenberg felől nagy hírek érkeztek. „Lipcsében
páros viadalt vívott, Wormsban a császár előtt
állott, mindenütt győzött Luther", erről regélt a
mindentudó hír. Az öreg bányász homlokán mély
barázdát szántott a gond. „Csak szégyent ne
hozzon meg tisztes nevemre." Egy új vallást hir
det Luther, nem nyúz eztán bennünket a pápa,
mondogatták a piactéren, csak az öreg bányász
szemöldöke húzódott még mélyebben a szem
héjakra: „Csak veszedelembe ne sodorjon még
mindnyájunkat." Lovagok versengenek kegyéért,
fejedelmek barátságukkal kínálták meg, áradoztak
Mansfeld egyszerű emberei. A bányász szeme
büszkén felvillant: „Hátha? Hátha? -Ha fiamból
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mégis magdeburgi polgármester lesz még? Any
juk, nem gondolod, megnyergelném a szürkét,
bemennék Wittenbergbe, lakodalomra készül a
pap fiunk." De a percnyi örömmámort elseperte
újra a gyanakvó hangulat, a sokszor rászedett
embernek gyógyíthatlan bizalmatlansága.
Fejedelmi futár állott meg tajtékos szájú
paripájával a két ablakos kicsi ház előtt. Hansz
Luthert, a bányászt kereste. Csomagot hozott
számára Wittenbergből. Tisztességgel köszöntve
a szokatlan vendéget, átvette a csomagot. Fia
írását ismerte fel a címben. Ugyan mit küldhet
szegény szüleinek, aki maga is szegény? Kibontotta.
Diszkötésü vastag könyv volt benne. Gépies moz
dulattal nyitotta fel. „Anyjuk, nézd csak, nézd
csak, mi áll itt? Die heilige Schrift, übersetztvon
Dr. Martin Luther*. Nézd csak, a nevünk is bele
van Írva: „Drága jó apámnak, jó anyámnak fiúi
hálás szeretettel". Könnyes szemmel néztek hol
egymásra, hol a könyvre. „Látod, látod, mindig
mondtam, híres nagy ember lesz még ebből a
Mártonból". Az öreg bányász feltette a pápaszemet,
odakönyökölt az asztalra és olvasta, olvasta az
Isten könyvét, melyet az ő fia szólaltatott meg
németül. A szent könyv az aggastyánt egy tisztultabb,
egy fehérebb világba emelte, túl e világon, mely
csak füst, buborék, álom. Lassan-lassan eloldotta
a szálakat, melyek e világhoz kötötték és fölfelé,
a Jézus felé, az örökkévalóság felé kötötte meg
azokat újra. „Anyjuk, tudod, szólt egyszer boldog
titkolódzással, megvan". „Nem értem". „A kincs.
Nem emlékszel?" Felesége szelíden mosolygott,
bár nem értette. Aztán akadni kezdett szívverése,
mint a mécsesnek, melynek fogytán az olaja.
Utolsót lobbant az életfény. Meggémberedett ujjai,
mint a könyvjelző Isten könyvének lapjai közt
hidegedtek meg. Felesége, mig imára fonta' össze
drága férje ujjait, elolvasta a verset, melyre a
halott kéz mutatni látszott. Ez állt ott: „Hasonló
a mennyek országa a mezőben elrejtett kincshez,
melyet megtalálván az ember, mindenét eladja és
megveszi azt".

Nagy emberek Lutherről.
Goethe: „Egyáltalában nem tudjuk, mi mindent
köszönünk Luthernek és a reformációnak. Szabadok
lettünk a bornirtság bilincseitől s képesek lettünk
előrehaladt kultúránk folytán, hogy a forráshoz
visszatérjünk és a keresztyénséget a maga tiszta
ságában fogjuk fel. Most újra van hozzá bátor
ságunk, hogy szilárdan álljunk meg Isten földjén
és érezzük Istenadta embervoltunkat. Haladjon bár
az emberi kultúra mindig előre, gyarapodjanak
bár a természettudományok terjedelemben és
mélységben, gazdagodjék bár az emberi szellem,
amint akar, a keresztyénség fenségét és erkölcsi
kultúráját, úgy, amint az evangéliumokban fénylik,
nem fogja felülmúlni soha."
Báró Eötvös József '■ „Luther Mártonnál ha
talmasabb egyéniség még nem vezetett mozgalmat
soha; és soha nem élt férfiú, aki, mert nemzetének
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minden nagy tulajdonát magában egyesité, hivatva
inkább volt, hogy annak vezérévé legyen."
Car/yle, Anglia legnagyobb történetbölcselöje:
„Ismét egy Hatalmas Ember született, kinek fénye,
mint világítótorony ragyogott hosszú századokon
és világtörténeti korszakokon át; az egész világ
várt erre az em berre. . . A wormsi birodalmi
gyűlés, Luthernek ott való megjelenése, 1521.
április 17 -én, a modern európai történelem leg
nagyobb jelenetének tekinthető. Angol puritanismus,
Anglia és parlamentjei, Amerika s ennek a léét
századnak minden nagy műve . . . Európa s a
jelen munkája minden téren: a csirája mindezek
nek itt fekszik. Ha Luther ebben a pillanatban
másként cselekszik, minden másként alakul!"

□

HÍREK.
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□
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Szeretet oltára. Templomrenoválásra: Pereszteghy Kálmán 25, Z. L. 100, özv, Veverka
Alajosné 50 ezer K. , Hegyen épített város"-nak:
özv. Klein Károlyné 30, Pereszteghy Kálmán 50,
K. I. 25, Benczúr Valdemár 30, id. és ifj. Guist
Endre 60, Z. L. 100, özv. Veverka Alajosné 40,
özv. Mauthner Emilné 50 ezer K. Buzgó egyház
tag gyönyörű hímzett kendőt adományozott az Úr
szent asztalára. 11 éves iskolás fiú részére 4 helyről
kaptunk 1— 1 pár cipőt, melyből egy párat a
kérelmezőnek átadtunk, 3 pár más szegények
részére félretettünk.
Házasság. Valentinyi István gépészmérnök
október 18-án vezette oltárhoz Dancs Etelkát —
Márkus Károly áll. rendőr örök hűséget esküdött
Héricz Jolánnak, Antal Lajos rendőr Juhász Irmá
nak. Kürthy Miklós magántisztviselő és jegyese
iLosonczi Margit okt. 19-én rebegték el az örök
szeretet nagy fogadalmát. Adjon a jó Isten az ifjú
pároknak egy szivet egy utat, állandó boldogságot.
Keresztelés. Kovács Ferenc m. tisztviselő és
neje szül. Kapcsándi Zsófia gyermekét Margit
névvel vettük fel a keresztség által az anyaszentegyházba. Növekedjék testének állapotában Isten
s ember előtti kedvességben!
Halálozás. Galbics György földmives hosszú
szenvedés után 62 éves korában elhunyt. Martin
Tivadarné szül. Perlitzy Lilianda 69 éves korában
költözött el az örökkévalóságba.- önfeláldozó^
hűséges hitvestárs volt a szeretet fehér ruhás
géniusza. Egyházát nagyon szerette. Forró könnyek
áztatták a földet, ahol boldog élete után örök
nyugodalmat talált.
A budai ev. Mária Dorottya jótékony nő
egyesület november hó első szerdáján, 5-én.
d. u. 5 órakor rendes havi gyűlést tart a lelkészt
hivatalban.
Az ev. Levente cserkészcsapat megkezdte
őszi munkáját. Az elmúlt nyáron 45-en vettek
részt a gpmpnfAi.táh^rp^shnn. ff helyütt mondunk
köszönetétIDr. Pándy KálmánnéSés Gregersen
Lujza úrnőrKfréTPes^KfofeHans* Nőszövetségnek,
kik fáradtságot nem ismerő munkával-tették lehe
tővé 25 fiúnak a nyári üdülését. Okt. 19-én (a
többi budai csapatokkal közös harcijátékot ren
deztek a budai hegyek között. 26-án az Ichtys
zászlóavatásán vettek részt. Most a reformáció
ünnepére s utána egy nagyobb estélyre készülnek.

Istentiszteleti sorrend október 31-én:
D. e. VilO órakor a tanulóifjúság reformációi
ünnepélye a templomban, melynek keretében a
pályadijakat fogjuk kiosztani azon tanulóknak, akik
legjobban fejtették meg a kitűzött pályakérdést:
„Mit tanulhatok Luthertől ?“ Ünnepély után a tanuló
ifjúság részére reformációnapi istentisztelet úr
vacsoraosztással. Prédikál Gaál József. 11 órakor
főistentisztelet úrvacsorao'sztással (Varsányi). D. u.
7a6 órakor a Mária Dorottya Egyesület által ren
dezendő reformációi ünnepély. November 2-án:
reggel 8 órakor ifjúsági istentisztelet (Reif-Hüttl),
9 órakor német istentisztelet (Dr. Helle), 10 órakor
gyermekistentisztelet templomunkban. j ^ KrisztinaJtéren és a Labancz-úton (Bohár, fírányij Holló).
11 órakor főistentiszteiet (Varsányi)^, u. 4 órakor
vallásos előadás az iskolateremben. Minden kedden
d. u 5 órakor bibliaóra a lelkészi hivatalban.
Reformációi nagy ünnepélyünk műsora:
1. Praeludium, irta és előadja Mikus-Csák István.
2. Erős várunk, énekli a budai Luther-Szövetség
vegyeskara Irsa Béla karnagy vezetése mellett.
3. Imádkozik Dr. Varsányi Mátyás. 4. Énekszámok,
előadja Szentmihályi Tibor, a m. kir. Operaház
tagja, orgonán kiséri Mikus-Csák István. 5. Ünnepi
beszéd, mondja Dr. Pesthy Pál m. kir. igazságügy
miniszter. 6. Mikus-Csák: In memóriám 1517, elő
adják hegedűn, csellón s orgonán Franzem Leó,
Egyetemes reformációi ünnepélyt rendez
Dr. Schilling Aladár és Mikus-Csák István. az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség október 31-én,
7. Gyöngyi: Ábécés néni, Szakács E.: Három este 7 órakor, a régi képviselőház nagytermében,
széki ballada, szavalja Thurzóné Szakács Erzsébet, Vili., Főherceg Sándor-u. 8., melyre minden fő
a kolozsvári Nemzeti Színház volt művésznője. városi prptáshfo ^ meghív. Az ünnepi beszédet
8. Mozart: Ária, Beretvás: Ima, énekli cselló és l Dr. Ralfav Sándor,,püspök fogja mondani.
orgonakisérettel: Sz. Szalay Ilona, a m. kir. Opera '■
evefeníés^ltözgyülés volt okt, 16-án a
ház tagja. 9. Haendel-Hubay: Larghetto, Goldmark:
■'BéÉt dunántúli
Air, hegedűn előadja orgonakiséret mellett Dullien rp ^ p ^ r^ g y ^ a l^ r 'B M f^ c ré t^ m o n d o tt az ev.
Klári hegedűművésznő. 10. Mendelssohn: 43. vallás mai helyzetéről. Beszédében a kormánytól
Zsoltár, énekli a Vegyeskar. 11. Toronyzene: igazságot, a kath. testvérektől szeretetet kért.
Erős várunk, Térj magadhoz drága Sión, előadja
a m. kir. postászenekar fúvó kvartettje Kriska Nyomtatott Bichler .I. könyvnyomdájában, Budapest, 11L,
Lajos-u. 94. Teieton 180—94.
Mihály vezetésével.

