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Ünnep után.
.Mikor gyermek voltam, úgy értettem,
úgy gondolkodtam, mint gyermek, minek
utána pedig . férfiúvá lettem, elhagytam
a gyermekhez-illö dolgokat." c '
(Korinthusi lev. 13. 11.)

A_harsonák belezúgták .a halk. éjszakába;
„Erős vár a mi Istenünk.4 Elközeigett, el is távo
zott már a nap, mely a protestantizmusé., Soha
nem látott tömegek hömpölyögtek a templomok
felé, meghallgatni, megszívlelni vezéreink ünnep
napi kijelentéseit. Hatvan ifjú futott be kipirult
arccal a pályacélhoz. A verseny, melyben egymást
legyőzni törekedtek, ez volt: ki szereti jobban
Luthert? Kipirult arcuk azóta visszanyerte'köznapi szinét, az idő levetette már ünnepi köntösét,
de a reformáció napjának érzései még rezgenek
lelkűnkben, benyomásait még nem szitálta tele
feledésporral az idő.* Hadd tekintsek azért utána
a távozónak, hadd rögzítsem, mielőtt elmosódnék
lelkemben a gondolat: mi volt az emberiségnek
a reformáció?
„Mint nagykorúság és kiskorúság, úgy viszonyiának egymáshoz protestantizmus és kathoIicizmus.“
(Rüling.) Anya az egyház, ki imádságra tanít,
mondták előszeretettel, anya, ki istenfélelemre
nevel, gyám, ki védencének lépteit éber figyelem
mel kiséri. De fájdalom, Róma gyermekei soh’sem
érik el a nagykorúság jelentőségteljes napját:
lelki anyjuk gyámság alatt tartja őket utolsó
percükig.! Szól hozzájuk a gyóntatószék rácsos
ablakából, kikérdezve bűneiket, dorgál, sújt, ha
jónak látja. Holttetemre. emlékeztető engedelmes
séget követel gyámoltjaitól, jaj a Galileiknek,
Giordano Brúnóknak, kik feleselni mertek anyjuk
kal, az egyházzal. Börtön és—máglyafüst várt
Valdra,' Vikleffre, Húszra, kik vakmerőn bírálni
merték.anyjuk, az egyház ténykedését Hallatlan

vakmerőség. Példátlan megfeledkezés arról, hogy
kettős kötelessége van a* gyermeknek: hallgatni
és engedelmeskedni.
.! A gyermek nem a gondolatok, hanem az
érzéki ismeretek embere. Számtanja a tiz ujj számtanja, a tovacsusztatható számológolyók mathemindent, ez az elemi oktatás vezérelve. A gyermek
e természetéhez szabta a katholikus egyház a. hit
örök igazságait": az imát hozzákötötte a rózsafüzérhez, az Úr előtti hódolást a tömjénhez, a
tisztulást a szentelt vízhez, Krisztus áldozatát a
törött ostyához. Sírt állít iel nagypénteken, sírt
bont a feltámadás nagyszombati ágyudörejére:
mindent a szemnek, mindent az érzéknek, alig
valamit a gondolkodásnak. Pedig az Úr azt mondá:
„Az Isten lélek és akik őt imádják, szükséges,
hogy lélekben ésigazságban imádják." (Ján.ev.4.25.)
Kalapácsütések döngtek a wittenbergi templom
ajtón okt. 31-én. Minden ütés, mintha egy-égy szó
lett volna. Összekötöm e szókat és megértem im’
a kalapács beszédét: „Ember eddig tartott gyám
ságod és nem tovább. Szabad vagy, mert nagy
korú vagy. Utadat Istenhez senki el nem állja.
Menj, keresd üdvösségedet, mert senki sem keresi
helyetted. Fáklya kezedben a Biblia, világítsd be
vele utadat. Így rendelte az, ki meghalt a Golgotán."
Erre int Pál is: „A szabadságban, melyre minket
a Krisztus felszabadított, álljatok meg." (Galataő. 1)
A wittenbergi kalapácsütések belezúgták a vissz
hangzó utcákba: „Ember, hagyd az olvasót, a
tömjénzsarátnokot, csókjaiddal ne vájd ki a
szentek szobrát, a feszület fáját, mert akik az
Istent imádják, szükség, hogy lélekben és igazság
ban imádják."
sC
Előre gördül és nem hátrál az időnek kereke.
Jönni fog, mert jönni kell, a nap, midőn a gyermek
odalép az anya elé, ezt mondván: „Anyám, a
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gyámságból elég. Megnőttem. Hadd vessem le a
gyermekcipőt. Férfiúvá lettem." De nem értem.
„Hagyjad az Úrra «a te útadat és bízzál
Valóság, amit látok? Nem előre vágtat a felviiá-,
benne, majd ő teljesíti." (Zsolt. 37, 5.)
gosodás, a haladás utján az ifjú idő, hanem hátrál,
Első pillantásra mintha ellentét állana fönn
egyre, míg majd belehátrál egészen a közép
korba. Nincsen, aki ez ellen szót emeljen? Nincsen. cikkem címe és az alája irt szentirásbeli idézet
Mivel az emberi szellem elveszítette magamagába között! De korántsem az, csupán félreértés támad
vetett hitét, mert Goethe Zauberlehrlingjével azt hat esetleg, mint oly számtalan esetben, amidőn
látja, hogy meggondolatlanul a bajok-jajok árját kiragadunk valamely könyvből egyetlen mondatot,
zúdította reá a világra és most nem bír vele. nem tekintve Összefüggését az előzőkkel és utána
Nem leli meg a titkos varázsigét, mely a kórságos következőkkel.,
Valóban kapóra jönne- a munkakerülőnek a
Európa bajainak véget vetni tudna. A felvilágo
sodás és haladás szepegve, félénken áll, nem zsoltárnak az á kényelmes-magyarázata, hogy öl
mervén magát tettre elszánni, mert szüntelen szeme hetett kezekkel bizzunk mindent a jó .Istenre
előtt vannak a megdőlt királyi székek, a porba „majd ő teljesiti.“ Pedig a Zsoltár bizonyára úgy
alászédült császári koronák. Tengelytelen emberek ,magyarázandó, hogy tedd meg kötelességedet, a
a Vatikánba zarándokolnak felesküdni a miszti <többit pedig bízzad az Úrrá, azt a többit, t. i.
cizmusra, a középkorra. Úgy hiszik, hogy a fel --életed irányítását, majd ő teljesiti.
világosodásnak, a haladásnak mindörökké be - És a kötelességteljesités, a kötelességérzet
fellegzett. De majd jönni fog a perc a történelem hiányos volta vagy épenséggel hiánya jár aztan
óráján, midőn a kizökkent inga, mely egyik oldalon oly szomorú következményekkel, a melyekkel útona cárgyilkoló nihilizmusig, a másik oldalon a útfélen találkozunk: sivár élet, elfásultság, isten
középkorig lengett ki, egyensúlyi helyzetébe vissza tagadás, rossz lelkiismeret, önmagával és a világ
tér. Akkor a felvilágosodás és haladás porondra gal való meghasonlottság, szóval- egy elhibázott
lépnek újra, akkor fel ,fog kelni a jövő vallás- élet és mindaz, ami vele jár.;:
Merném állítani, hogy a kötelességérzet az a
tipUsának, a protestantizmusnak napja. Akkor lesz
valósággá, amit Pál. jövendőmondó ajkkal hirde talizmán, amely egymagában elegendő, hogy bol
tett: „minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam dogságunkat biztosítsa; mert ez a fogalom oly
sokat, oly szédületesen sokat ölel fel, hogy jó
a gyermekhez , illő dolgokat," .
, . .
V.
formán kimeríti a földi élet feladatáinak összes
ségét.
: ' '
‘
Igaz ugyan, hogy minden ténykedésünknek
az éltető meleget csak a szeretet adja meg, mert
az az alamizsna, amit csak kötelességérzettél do
Istennek hegyén táboroztunk tegnap!
bunk oda az útszéli koldusnak, talán inkább fáj
annak- a rászorűltnak, mint hogy jól esnék neki:
Már virradáskor g yű lt az elöhad
Fiú és lány az ébereknek éberi.
de a hosszú időn át gyakorolt kötelességteljesítés
A végtelen felé csak mosoly van még arcukon,
oly lelki megnyugvást teremt s nyomában oly jól
Szeműk a harmatragyogássat vetekszik,
,i
eső érzés fakad, hogy ez az érzés önkénytelenül
De minden kézben mindnek igefegyver
is nyájas mosolyt varázsol a kötelességteljesítő
S ez gyermeket is hőssé avat fö l!
Felharsan szavuk érces esküvésre:
ember arcára és eltüntet minden ridegséget és
. Isten legkedvesebb imája ez!
sértő hatást.
’v'1
kötelességérzet
nagyon
tág
fogalom;
s-ezt
Á tábor délre másodszor telik,
a legtöbb ember felhasználja arra, hogy a maga
A derékhad sorakozik: dobbanó léptű apák . . .
Anyák, arcuk a hit bevonta fén nyel. . .
részéről lehetőleg szűkre szabja és rút önzésből
Nincs hapozás . . . példát a gyermeknek!
csak annyit vesz belőle magára, hogy épen a
. . . Az Úr elé borulnak arccal a földre.
törvényivel
avagy a reá figyelő társadalommal
De hátraszegett fővel várják az ellent!
összeütközésbe ne kerüljön, csak annyit tesz meg,
És estre hajlón lángra gyű l a tábor,
a mit ki nem kerülhet, egy tapotnyival sem többet!
felül a sötétségben, fénnyel ragyogva.
Na hát, az ily kötelességteljesitésben azután iga
És harmadszor telik meg diadalra várunk!
zán nincs köszönet! Ezzel aztán nem parádézhat,
Az őrtoronyból harson messze néma éjbe
sem emberek, sem Isten előtt! Pedig hát tudva
Tábori jelszónk, az örökhangu:
Erős, erős vár a m i Istenünk
levőleg ép az ilyen emberek még parádézni is
Ha ő velünk, ki ellenünk?
akarnak azokkal az ő szűkmarkúságuktól és önző
o Miénk a menny örökre —
lelkűktől
nagy sóhajtások közepette kialkudott
Visszhangzik folyón túlról bajtársak táborából:
jócselekedeteikkkel és eszükbe sem jut, hogy ne
Miénk a menny örökre . . . örökre . . .
tudja meg a bal kéz, mit cselekedett a jobb!
N agy napunk, te nagy tegnapunk!
Igen gyakran bizony csak hiúság készteti
De még nagyobbat várunk!
arra, hogy embertársaikkal, egyházukkal szem
És hogyha szenvedés, a próbák napja jön,
Jöjjön, várjuk! Nincs rettegés, csak készülés:
ben „kötelességet* teljesítsenek: ők ezzel el is
Hittel szivünkben mindünk óriás!
vették jutalmukat, hogy nevüket kihirdetik a szó
XI- IMoór Gy ö z ő .
székről, kapnak hírlapi elismerést és fényes cimet,
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— de nincsen részük abban a boldogító, jóleső
tudatban, hogy ők kötelességet teljesítettek egy
benső ösztönből kifolyólag, hogy ők jót tettek
magáért 1 jóért.
A kötelességteljesités oly tág fogalom, hogy
teljesítése tulajdonképen sohasem ér véget, hogy
vele sohasem készülünk el, bármilyen hosszúra
nyújtsa életünket az isteni kegyelem.
Gyakorlása korántsem áll^ csupán szeretetadományok osztogatásában és anyagiak felajánlá
sában, mert hiszen, ha e^ igy volna, akkor a
szegény ember sohasem tudná teljesíteni köte
lességét. Pedig ez minden teremtett léleknek
Istentől biztosított joga.
De annyi bizonyos, hogy azokra, akik anya
giakban bővelkednek, sokkal több kötelesség vár,
mint a szegényekre; mert hisz’ nem az ő érdemük,
hogy gazdagok, még akkor sem, ha ők szerezték
vagyonukat, haneih az isteni gondviselés adománya,
mely nekik erőt, egészséget, szellemi képességet,
kedvező viszonyokat nyújtott, amelyek nyomán
fakadt az ő jólétük. Nos hát, nem szent köteles
ségük-e, hogy abból a sokból, amit az Ég nekik
adott, másoknak is juttassanak", intézményeknek
és. szegényeknek egyaránt, ha azok rá vannak
■szorulva?
<
*
Nagy tévedés, ha Te azt hiszed, kedves
evangélikus Testvér, hogy azzal, hogy leróttad
a Reád kivetett egyházi adót, már eleget tettél is
kötelességednek egy egész hosszú esztendőre;
vagy hogy azzal, hogy mint presbiter néhányszor
megjelentél az ülésen, már szinte hálára kötelezted
egyházadat! Óh nem! A mi kötelességtéljesitésünk
sohasem szüneteljen s bennünk sohase legyen
úrrá az az érzés, hogy „na, most már eleget
dolgoztam egyházamnak, eleget áldoztam hazám
nak, eleget adtam embertársaimnak." Mert amid
van, mind Istentől ered, mindent ő adott neked,
ennélfogva még akkor sem adtál a magadéból,
ha mindent odaadtál, mert vagyonodnak csak
sáfárjává tett meg az isteni kegyelem!
Különben nem kívánja tőled senki, még a
szentirás sem, hogy te mindent odaadjál, mert
hiszen vannak a családod iránti, vannak magad
iránti kötelességeid is, amiknek szintén megvan
a maguk jogosultsága: de a fölöslegből igen is
adjál, amidőn is a „fölösleg" fogalmát a te jó
szived, nem pedig kapzsi eszed szabja meg.
A templombajárást is némelyek úgy fogják
fel, mintha az jó tett volna a részükről, amelyért
mindjárt elismerés jár. Pedig hát az istentisztelet
látogatásának csak akkor van értéke, ha lelkileg
szükségét érzem annak, hogy felkeressem az
Isten házát Mert hiszen igaz, hogy Istent imád
hatom a szabad természet ölén, avagy csöndes
otthonomban is: de mindenesetre előmozdítja az
ájtatosságot az ünnepi környezet, az orgonaszó,
a közös ének, az avatott szájból jövő biblia
magyarázat és prédikáció. ’
■ 1
És ide is belejátszik a kötelességérzet: mert
kötelességednek kell, hogy ismerjed, hogy a fia
taloknak jó példával járj elől azzal, hogy szorgal
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mas látogatója vagy a templomnak! A kicsinyek,
a fiatalok mindig figyelik, mint csinálnak a fel
nőttek és követik példájukat. A sok éven át gya
korolt szokás különben is második természetévé
válik az embernek, sőt életszükségletté leszen és
az, aki számtalanszor tapasztalta magán, hogy az
isteni jge hallgatása mily lélekemelő, mily tisztitó
és javító hatással volt reája, mily épülten távozott
a templomból, már szinte türelmetlenül fogja várni
a vasárnapot és kényszerítő ok nélkül nem fogja
egykönnyen elmulasztani az istentiszteletet.
Mind megannyi kötelességek, amelyeknek
csak eleinte érezzük súlyát, de egyhamar kedves
kötelességeinkké válnak, melyek nem nyomasz
tólag hatnak reánk, hanem fölemelnek bennünket.
Bizony, bizony úgy érzem, szebb, sokkal
szebb volna ez a világ, sokkal könnyebb az élet,
ha minden ember hűségesen teljesítené köteles
ségét: akkor csupa megelégedett, boldogságtól
átszellemült arccal találkoznánk, akkor felvirá
goznék a mi drága *evangélikus egyházunk és
egyhamar talpra állana és soha nem tapasztalt
virágzásnak indulna szeretett magyar hazánk.
K rom pecher Jen ő
presbiter.

HÍREK.
BUDA.
Istentiszteleti sorrend. November 9-én:
91/4—10-ig ifjúsági istentisztelet fReif-Hütl), 10 órakor
témplomunkban, Labanc-úton és Jírisztina-téren
gyermekistentisztelet (Bohár, Hollót fl-atffiTK9 órakor
a Lipótmezőn, 10 órakor az Új Jáno§*KÓrházban
áhitat (Varsányi), 11 órakor főistentisztelet tem
plomunkban (Gaál). D. u. Va5 - 6-ig háztartási
alkalmazottak részére vallásos előadás iskolánk
termében. Minden kedden 5 órakor bibliaóra a
lelkészi hivatalban.
Közgyűlés. Budai egyházunk a kelenföldi
hittestvérek különválása folytán, nov. 9-én istentisztelet után 12 órakor elemi iskolánk termében
közgyűlést tart, melyre egyházunk minden cselek
ményes tagját ez úton is tisztelettel meghívjuk.
Vegyes házasságban élő női egyháztagok szava
zati jogukat egy megbízott férfi egyháztag által
gyakorolhatják. A közgyűlés tárgya: felügyelő,
másodfelügyelő, gondnok, ellenőr, ügyész, jegyzőválasztás és a presbiteri tisztségek betöltése.
Reformációi ünnepeink. Az evangélikus
vallás születésnapján, okt. 31-én lélekemelő ünne
pélyek színhelye volt budai templomunk. D. e.
y 210 órakor a tanulóifjúság gyülekezett ünneplésre.
- Égy alkalmi kar gondos készültséggel az „Erős
várunk -at adta elő és Gusztáv Adolf szép énekét
„Ne csüggedj el kicsiny sereg", majd Fabinyi
Rudolf Vili. oszt. tanuló pályanyertes reformáció
napi ünnepi beszédet mondta lelkesen, mindenkit
magával ragadva. Két gyönyörű szavalat után,
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Trautmann Rezső főreál. Vili. o. tanuló felolvasta
-a—fétiTiilliós első ' díjjal jutalmazott pályanyertes
dolgozatát: .Mitjgpylhatok Luthertől ?“ . Végül a
lelkész" feszült“^ ^ e le m " ' 1cOrepetté kihirdette a
reformációi dofgozat-verseny eredményét és ki
osztotta 2 millió értékben a pályadíjakat a nyer
teseknek, a pályadíj mellé művészi kivitelű dísz
okleveleket és jutalomkönyveket csatolva. Hisszük,
hogy ez a lélekemelő, szép ünnepély úgy a tanuló
ifjúságnak, mint a felnőtteknek örökre emléke
zetében marad. A tanuló ifjúság ünnepét a fel
nőttek ünnepe követte. Templomunk tömve
tele volt, akárcsak sátoros ünnep lett volna, az
ébredező protestáns öntudat örvendetes jele. Imád
ság után Berts Mimi operai művésznő Hűmmel
Haileluja cimű ünnepi kompozícióját énekelte.
D. u. l/ió órakor harmadszor nyílt a templom
ajtó, hogy befogadja azokat a hatalmas tömegeket,
.kik a Mária Dorottya egylet reformációi estélyén
résztvenni óhajtottak. Nem is tudjuk, hogy a gazdag
műsorból mit ragadjunk ki ? Dullien Klári szép
hegedűjátékát vagy Sz. Szalajr Hona operai tag
művészi énekszámait vagy Thurzóné Szakács Er
zsébet Nemzeti színházi művésznő két lelket meg
ragadó szavalatát? Mikus-Csák István, Franzem
Leó és Dr. Schilling Aladár „In memóriám 1517*-re
mindig Örömmel fogunk visszagondolni. A Luther
Szövetség két precíz karéneke Irsa Béla lelkesedését
és a kar kitartó buzgóságáj dicséri. De az. ünnepély
fénypontja mégis Dr. Pesthv Pál m. kir. igazságügyminiszter^ünnepi beszéde volt, ki arra mutatott
reá, hogy a magyar nemzeti szabadság és a
protestáns egyhát szabadsága elválaszthatlan
egymástól. Az állam a protestantizmus .örökös
lekötelezettje. Szabad, független, boldog akkor
lesz a magyar fö^d, ha az állam mindent meg fog
tenni, hogy erős, virágzó legyen e hazában a
protestantizmus. Az ünnepély végén a postások
zenekara a toronyból Luther énekét és a himnuszt
játszotta. A forgalom megállt, ezrekre menő tömeg
hallgatta az evangélikus ünnep e gyönyörű záró
akkordjait. Az estély jövedelme meghaladja a
10 millió K-t.
A képviselőház nagytermében és folyos&gn^
egy a tízezret megközelítő sokaság hallgatta^vam"
B á a ^ ^ y a v a s z]^ szlófcüspökök ünnepi beszedéíF
á pfote^^ízW fsm ^fasáról, Az ünnepélyt, miután
sok ezren kiszorultakba ^atalmas teremből, a késő
esti órákban ál i n iv m ^ ^ temDfo m ^ n ,pieg kellett
ismételni. O kt 31-ike volt a f§va?SSr protestan
tizmus első erőpróbája Boldog örömmel állapít
hatjuk meg, hogy a protestantizmusnak a.sereg
szemléje impozáns volt. Az evangéliom népe fel
ébredt álmából. Most már hittel tekintünk á jövőbe!
Hangverseny. Dullien Klári, ki okt. 31-én
gyönyörködtetett bennünket művészi hegedű
játékával, nov. 22-én Vs9 órakor a Zeneakadémia
nagytermében önálló hangversenyt ad. Kérjük a
hittestvéreket, legyünk ott elsőtől az utolsóig a hang
versenyen, hogy e nagytehetségü evang. művésznő
első fellépését teljes siker koronázza!
•
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Szeretet oltára. Hegyen épített városnak:
Grosch Hermin 50, Láng Ferenc 40, Durst Ervin 50,
Geiger Gyula 100, Löhrné Antony S. 25, özv.
Vöczköndy Elekné 50, Széman Mária 25, özv. Mé
száros Miháiyné 50, Kniesner Gy. 20, Makróczy
Imre 20, Juhász Istvánná 20, Peőcz Sándor 25,
Klunzinger Pál 10, Ákos István 20, Kovács Ilonka 15*
Petrik 10, S. P. 20 ezer K-t adományozott. Tem->
plomrenoválásra: Láng Ferenc 30, H. O. 60,
S. S. 20, Czékus* Lajosné 40, Durst Ervin 100,
B. K. 50, Petrik Gy. 20 ezer K.-Mária Dorottya
egyletnek: Láng Ferenc 30 ezer K. Egyháznak:
Bélák Lóránd koszorú megváltás címén 100 ezerK.
Felülfizettek az okt. 31-iki estélyen: Gerő M. 10,
Neugebauer V, 100, Gamauf G. 20, Bagyik V. 20,
Dervarits I. 60, Balzsanka A. 10, N. N. 30 ezer K.
Keresztelés. Kereszteltük Hugyecz Istvánt és
Drietomszky Vilmost. Isten áldása legyen életükön.
Eljegyzés. Conrad Mádyt eljegyezte Kari
Ferenc szobrászművész. Szívből gratulálunk.
Halálozás. Beskó Ferencné 28 éves korában
hunyt el. Darázs Olgácskát 11 hónapos korában
ragadta el a halál. Mosolya, napsugara volt
szüleinek, nagyszüleinek. Fehér őszirózsákból
vetettünk neki ágyat a temetőben. Mindszenthy,
Árpád Rodrigó 31 éves korában húnyt el. A háború
legvitézebb katonája volt, tengerész, majd repülő
tiszt Vitézségéről az utókor legendákat fog mesélni.
Szive telve volt még a rab haza megmentésére
irányuló/ tervekkel, midőn a halál lefogta, szem
pilláit. Légyén csendes pihenése, lelkének ragyogjon
az örök fény.
/•*..! Evangélikus háziasszony! Elküldöd-e ház
tartási alkalmazottadat vasárnap délutánonkint
fél 5-től 6-ig tartó vallásos előadásra az evang.
iskola termébe, Bécsikaputér 9. ?
Deutscher Gottesdienst. Es wird allén
deutschen Glaubensgenossen hiemit freundlichst
mitgeteilt, dass dér deutsche Gottesdienst, laut des
Beschlusses unseres Kirchenvorstandes, vöm 16.
November angefangen von í/29 Uhr in dér Früh
bis 1/4IO Uhr abgehalten wird, weil wir jeden
Sonntag Jugend-Gottesdienst und Kinder Gottes
dienst von V4IO bis 11 Uhr haltén müssen.

PEST.
Két jubileum. Dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ev.

egyházkerület érdemes felügyelője, egyházi szolgálatának
50 éves jubileumát ünnepelte. Broschko O. A. német
lelkészt és esperest azon alkalomból, hogy lelkészi pályá
jának 30-ik évét töltött be, hívei és tisztelői lelkes
ünneplésben részesítették. Mindkét jubilánst örvendező
lélekkel üdvözöljük.
Hiterősitő előadások. A Deáktéri iskola dísztermé
ben sorozatos előadások lesznek 6 órai kezdettel. Nqv.
7-ép DK Kiftav Saridoif püspök beszél e kérdésről: Luther
hafáSU a vallásosságra, 14-én Luther hatása aze/jtöjcsiségr& 21-én Luther hatása az egyházra. üDr., KírchkhÓpf
TjuszfavfeS-dn, dec. 5. és dec. 12-én beszeli!' kivetkező
‘PfTOTfflfalcról: Luther hatása az államra, a kultuszra és
kultúrára. Végül dec. 19-én Dr.Szigethy Lajos főgimn. tanár
Luthernek a magyar nemzetre _gyakorolt hatását fogja
méltatni. Ezen előadásokra felhívjuk híveink figyelmét.
Nyomtatott Bichler L könyvnyomdájában, Budapest, Ili.,
t
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