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A kenyér.
János ev. VI. 1—15.

ki e böjti napokban csendes szív
vel elolvassa János evangéliumá
ban az öt kenyérkének ezt a cso
dáját s azután elgondolkozik ke
resztyén módon életének anyagi 
kérdései felett, csakhamar érezni 
fogja, hogy ennek az evangéliumi 
történetnek mondanivalói vannak 

ma is mindenki számára. Mondanivalóit azon
ban csak csendes szívvel és keresztyén lélekkel 
lehet meghallani és megérteni.

A testi kenyér soha nem elég. Mindig kell 
belőle. Nem elég, hogy van mára és holnapra, 
kell belőle holnapután és a jövő esztendőben 
is. A testi kenyér önmagát fogyasztja: enni, 
inni, ruházkodni mindig kell. A testet élteti s 
a testnek a törvénye az, hogy mindig kíván.

Jézus úgy néz végig ez ötezer emberen, 
mint a felnőtt a gyermeken: ő az életnek ennél 
magasabb törvényét is tudja s erre a magasabb 
törvényre akarja megtanítani őket. „Ültessétek 
le az embereket/' mondotta. Azután hálát adott 
s átadta a tanítványoknak a megáldott öt ke
nyérkét, hogy azok szétosszák a népnek. Ket
tőt már ebből is tanulhatunk. Az első az, hogy 
próbáljunk meg a kenyérkérdésről nyugodtan, 
sietés, idegeskedés, nyugtalankodás nélkül gon
dolkozni. Ültessétek le az embereket, mikor a 
kenyér felől panaszkodnak, hadd gondolkoz

zanak arról, hogy nincsenek-e olyanok, akik
nek még az övéknél is kisebb kenyér jut, még 
az övéknél nagyobb családban is, — azután 
ha majd elszégyelték magukat, próbálják meg 
a szívükben elsuttogott hálaadással odaadni 
azt a kenyérdarabot, azt a szűkösnek érzett 
megélhetést szeretteiknek. Bizony mondom nék- 
tek, mire megtanúljátok azt, hogy minden szé
gyenkezés nélkül, hangosan adjatok hálát a 
mindennapi kenyérért, akkorára eltűnik a szí
vetekből zúgolódás, elégedetlenség, irígykedés 
és szíveitekben ez az evangéliumi csoda ismét
lődik meg s ezerszer többnek fog látszani a 
kenyér, mint amennyit megérdemeltek s még 
annál is több lesz, mint amennyi elkerülhetet
lenül szükséges . . .

Ez az ú t . azonban nem könnyű és nem 
rövid. Előbb a pusztaságban kell járni, legalább 
is attól a vágytól vonzatva, hogy kövessük őt, 
a jó pásztort. Azután ugyanennek a fejezetnek 
a tanúsága szerint át kell mennünk még élet
veszedelmek próbáltatásain is, hogy a háborgó 
tengeren meglássuk a hozzánk jövő Jézust és 
csak így fogjuk majd tudni megérteni, vallani 
és hirdetni Krisztus felől keresztyén szívvel, 
hogy ő amaz élő kenyér, aki a mennyből szál
lott alá, aki eszik e kenyérből, él örökké, — 
aki ő hozzá jő, semmiképen meg nem éhe
zik . . .
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A keresztyénség krízise.
Minden keresztyén hívőtől, de még inkább 

minden protestáns keresztyén hívőtől meg kell 
kívánnunk azt, hogy keresztyén hitét nemcsak 
útmutatónak és életszabályoknak tekintse, hanem 
olyan életfelfogásnak, életszemléletnek is, mely 
örökkévaló szempontokat visz a múlandó dol
gok életébe és a leggyakrabban alacsonyrendű 
szempontokat megtekinti, megbírálja és felhasz
nálja egy magasabbrendű élet szempontjából. 
Ez az evangélium szerint való magasabbrendű 
élet kötelez minket arra, hogy időnként a világ 
és magunk életének legjelentősebb kérdéseit ez 
örök mérték: a krisztusi életszemlélet elé állít
suk s az így megszerzett magasabb életigazsá
gok birtokában újabb tanúlságokkal folytassuk 
életünket.

Kétségtelen, hogy ma a rohamos fejlődé
seknek és átalakulásoknak olyan forrongó év
tizedeit éljük, hogy a még kiszámíthatatlan 
’elentőségű átváltozások szinte szemünk láttára 
mennek végbe. Nemcsak politikai, gazdasági, 
államéleti, társadalmi, bölcseleti, művészeti, 
irodalmi, erkölcsbeli megváltozások váltakoz
nak előttünk egymással összekeveredetten, egy
mást újból és újból befolyásolón, hanem szük- 
ségképeni az, hogy a mindezeket átható keresz
tyénség is megérezze s átvegye ezeknek a for
rongásait, alakulásait. A legutóbb lefolyt év
tizedek, főképen e XX. század első két év
tizede mind e kérdésekben annyi krízist hozott 
létre, annyi új kérdést vetett fel, annyi probléma

%  T Á R C A  ®

A foglyok angyala.
Ezt a nevet Wrede Matild érdemelte ki Istentől 

sokszorosan megáldott munkájával, melyet a bebörtönzött 
bűnösök között folytatott. Hosszas szenvedés után most 
halt meg 64 éves korában. Legközelebbi számunkban 
élettörténetét közölni fogjuk, hogy olvasóink megismer
hessék ezt az Istennek és egyúttal a bűnös embertestvérek
nek szentelt életet. Az alábbi és reá nézve annyira jellemző 
történetet-a „Fénysugár" március 1-i száméból vettük át.

Hoapoja Matti gyilkolt. Két gyilkosság 
miatt Szibériába szállították, ott. is gyilkolt. Az 
emberek azt mondták, hogy hat-hét gyilkosság 
is nyomja a lelkét. Visszaküldték Finnországba, 
hogy szigorúbb büntetésben részesítsék. Vizs
gálati fogságba Helsingforsba került.

Itt „nagy vas“-ba tették. Nyakára, csukló
jára és bokájára szoros vaspántot szorítottak.

Két őrt állítottak mellé, akik alig mertek 
bemenni hozzá. Hoapoja Matti olyan volt, mint 
egy vadállat. A szabadság utáni vágy való
sággal dühöngővé tette.

Egy nap valami különös dolog történt. 
Egy magas, karcsú ragyogószemű nő állott meg 
& cellája előtt és kért bebocsátást.

Wrede Matild, — ő volt a magas nő, —

megoldásét tűzte ki, hogy a keresztyén ember
nek még akkor is, ha nem érezné, ez alkotó 
elemek átalakulásaiból egyszerűen következtet
nie kellene, hogy a krízisek e századának: a 
huszadik századnak az elején komolyan szá
molni kell a keresztyénség krízisével és beszélni 
kell róla a protestáns lélek őszinteségével.

Ez a meggondolás vezette a fasori tem
plom böjti előadássorozatának előadóit arra, 
hogy ez évben a keresztyénség kríziséről tart
sanak előadásokat, mégpedig annak első részé
ben a kultúra, a vallásosság, a katholicizmus 
és a protestantizmus krizisjelenségeiről, második 
részében pedig a keresztyénségnek e krízisek 
fölött diadalmat arató örök igazságainak érvé
nyesüléséről.

Tekintettel arra, hogy ezek az előadások 
nemcsak egy közös cím laza szalagján tartoz
nak össze, hanem folytonos összefüggésben 
vannak egymással, mert együttesen kell egy
séges feleletet adniok arra a kérdésre, hogy a 
keresztyénség e kor összes kríziseit hogyan éli 
át s ezek következményei miben nyilvánulnak 
meg, röviden ismertetjük az előadássorozat 
eddigi gondolatmenetét.

A krízis olyan átmeneti állapot, válság, 
melynek két lehetősége v a n : egy jobb s egy 
rosszabb, egy pozitív s egy negatív. A kultúra 
krízise is olyan állapot, melyből a kultúra 
csődje vagy diadala egyképen lehet. De mert 
a keresztyénség és kultúra e földön immár 
elválaszthatatlan, a kultúra és a keresztyénség 
krízise is együttes úton jár. Ez égyüttés út két

belépett a cellába, odament a férfihez, aki 
látszólag nem vette észre. Ekkor így szólt: 
„Alszik Hoapoja Matti, vagy nerh érzi jól ma
gát?” Kezét a férfi vállára tette.

A fogoly az érintésre, a nehéz vas dacára 
felugrott és vadul ránézett Wrede Matildra. 
„Ki maga és mit akar?” kérdezte nyersen, 
„Menjen egy kicsit odább, hogy elférjünk egy
más mellett” mondta szelíden Wrede Matild, 
A fogoly gyanakodva nézett rá.

„Tudom, hogy mit akar, ha nem is mondja. 
Azért jön, hogy prédikáljon nekem, pedig ez 
teljesen hiábavaló fáradság.”

Mikor Wrede Matild tagadólag rázta a 
fejét, így folytatta: „Hát akkor miért hozta ezt 
a könyvet magával.” Wrede Matild szokása 
ellenére egy Bibliát tartott a kezében, mert egy 
betegtől jött. Megmondta Hoapojának.

„Jól van” — mondta Hoapoja — „de 
azért azok közé tartozik, akik hisznek abban, 
hogy a Biblia minden szava izenet istentől az 
emberiség számára és minden szónak megvan 
a maga nagy jelentősége. Felnyitom egy helyen 
a Bibliát és magyarázza meg nekem, hogy az 
mennyiben szól hozzám. Ha nem tudja, akkor 
én győztem.”

Wrede Matild igenlőleg bólintott, mire a 
fogoly kinyitotta a Biblia első lapját. „Olvassa”
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nagy eseménye gyanánt kell megítélnünk az 
Einstein-féle relativizmust, mely a pozitív tudo
mányos rendszerek végét jósolta meg és Speng- 
lert, aki ezt a jóslatot a szellemtörténet terü
letére vitte át s a nyugati kultúra alkonyát 
hirdeti. (Kayserling Soííőrkultúra!) A kultúrát 
és a keresztyénseget azonban a most lefolyt 
világháború állította a lesúlyosabb krízisek 
sorozaté: ele Embertelenségek, pusztítások, 
szenvedések megölték a tiszta ideálizmusba 
vetett hitet, a kultúra javai elsűlyedtek, a 
humanitás illúziónak tűnt fel s az ember 
pessimista lett a jövő, a szellemi és lelki érté
kek, a vallás vigasztalásaival szemben. Az ön- 
gyilkosságok hosszú sorozatai e krízis mély
ségét mutatják.

Éppen az, hogy a kultúra tette olyan 
szörnyűvé és hosszantartóvá a háborút, sodorta 
a kultúrát s vele együtt az erkölcsöket krízisbe. 
De az eddigi kultúrák krízisei mind azt bizo
nyítják, hogy a megmenekülés csakis az er
kölcsi és vallási értékek megszilárdításában volt 
keresztülvihető. Most is csak az örök törvények: 
az evangélium törvényei segítségével tud a 
kultúra és keresztyénség e közös kríziséből a 
gyógyulás útjára lépni. — Az összeomlott és 
újból épülni kezdő világban a megdöbbent és 
lelkileg összetört embernek szilárdan ragasz
kodnia kell a legtisztább krisztusi igazságokhoz, 
miután az emberi igazságok megtapostattak. 
A felebaráti szeretet és a gyakorlati erkölcsi 
élet egyszerű szabályai az evangélium szavá
val öntudatos és egyéni felelősséget kívánnak

mondotta, miközben ujját az első három versre 
tette „és azután magyarázza is meg.“

Wrede Matild olvasott: „Kezdetben te- 
remté Isten az eget és a földet! — A föld 
amelyet Isten teremtett —■ folytatta Wrede Matild
— nemcsak ez a föld itt kint, ezek a végtelen 
puszták, nemcsak a tavak, az erdők lombos
aikkal, virágaikkal, ez a föld, amelyet Hoapoja 

Matti olyan nagyon szeret és most nem láthat, 
-anem ez a föld az emberi szív is, Hoapoja 
a maga szíve is. Ez a tulajdonképeni föld, ame- 

e* Isten teremtett.”
Azután folytatta: „A föld pedig kietlen és 

:.fz?a vala és setétség vala a mélység színén.
— A föld — Hoapoja Matti szíve — szintén 
kleden es puszta.

Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És 
menza .s:en: legyen világosság. — Isten az 
em :- -z.v sötét mélységébe is bevilágíthat. 
0  az egyetlen. Aki ezt megteheti. Hoapoja 
Ma::: 'zfvében még nem gyűlt ki ez a vilá
gosság. mer- még nem fordult oda Istenhez. 
De, ha Hoapoja Matti az ő kietlen és puszta 
szívét annak nagy mélységeivel odaviszi Isten
hez, akkor Isten azt fogja mondani: „Legyen 
világosság."

Amíg Wrede Matild a földről odakint, be
szélt, Hoapoja felállt és szinte levegő után kap

tŐle, ezzel kell részt vennie a mai krízisek 
harcaiban. (Folytatjuk.)

O lvasóin k figyelm ébe.
E héten olvasóink kiadóhivatalunk külön 

levelét kapják kézhez, melyben az a kérés fog
laltatik, hogy a levélhez csatolt postabefizetési 
lapon küldjék be előfizetésüket.

Egyházunk az egész országban páratlan 
áldozatkészséggel tartja fenn lapunkat s küldi 
azt pontosan hétről-hétre minden adófizető egy
háztagnak, hogy az egyházi élet minden ese
ményéről értesítse.

Egyházunk joggal kérheti tehát, 
hogy hívei méltányolják áldozatkészségét
és legyenek segítségére Isten országának építéj- 
sében. E kis lap immár ötödik évfolyamába 
lépett és a kezdet nehézségein túl mindjobban 
megszolgálja olvasóinak szeretetét és bizalmát 
s jelentősége egyházunk életében mind nagyobb. 
Támogassuk tehát jó szívvel! Küldje be min
denki az évi előfizetés 4 pengő összegét, —r 
küldjenek a tehetősek adományt is, hogy a 
szegényeknek és betegeknek ingyen küldhessük 
ez évben is.

kodott. Mialatt Wrede Matild tovább beszélt, 
mindig nehezebben lélegzett és amikor befe
jezte a beszédét, az óriási alak. mintha villám 
ütött volna belé, úgy zuhant a földre. A vasak 
rettenetes csörömpöléssel ütődtek össze. Keser
ves zokogásba tört ki és az a sok könny, ami 
összegyűlt Szibériában, mintha most egyszerre 
tört volna utat magának. Közben kétségbeesett, 
szakgatott, önvádló hangokat hallatott. Végre 
abbahagyta a zokogást és fáradtan felállt.

„Megtörtént" — mondta — „felnyitottam 
szívem legmélyebb örvényét előtte. Mást nem 
tehetek. A többit Ő neki kell véghezvinnie. 
Szeretném valamire kérni. Odakint meghallot
ták, hogy én a földre vetettem magamat. És 
most már bizonyára mondják hogy Hoapoja 
sírt és imádkozott. Amint egyedül leszek, jön 
majd az igazgató és a lelkész és én egyiket se 
akarom látni. Maradjon itt estig, kapuzárásig. 
Üljön egészen csendben ide mellém, ne szól
jon egy szót sem, úgy mint az előbb."

Wrede Matild bólintott a fejével és leült 
mellé. Ott ült csendesen, szótlanul a szűk cel
lában, a fogoly mellett, amíg az este le nem 
szállott.
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H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. március 10-én:

H e l y
Óra

d é le l ő t t
d é lu t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Wolf Lajos
Deák-tér (magyar) n v. Kendeh-Kirchknopf G.
Deák-tér (magyar) 6 Wolf Lajos
Fasor (ifjúsági) 10 Lemnek Vilmos
Fasor 11 Késmárszky Lajos
Fasor 4 Gaudy László
Fasor (német) 5 Broschkó G. A.
Kőbánya 9 Hudák János
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhécs Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Gáncs Aladár
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váci-út 61. 10 Martony Elek
Abonyi-u. 21. 11 Borbás Antal
Bécsi kapu-tér 11 Hüttl Ármin
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Budatétényen Petrovics Pál prédikál.
Március hó 17-én a Deák-téri templomban Sikter 

András, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai 
templomban Majba Vilmos prédikál.

Úrvacsora-osztás. Bojt vasárnapjain tem
plomainkban a délelőtti istentisztelet végeztével 
úrvacsoraosztás.

Böjti esték. A  Deák-téri Luther-szövetség 
ez évi „Életkérdésekkel Krisztus keresztje alatt“ 
c. előadás-sorozatában március 1-én d. u. 6 
órakor Dr. Molnár Gyula táblabíró tartolt elő
adást : „Keresztyénség és állam" címen. Már
cius 8-án Dr. Kovács Sándor tartott előadást!: 
„Keresztyénség és tudomány" címen. Március 
15-én herceg Hohenlohe Egon tart előadást 
„Keresztyénség és humanizmus" címen.

A  fasori Luther-szövetség és nőegylet böjti 
előadás-sorozata „A keresztyénség krízise és 
diadala címmel márc. 13-án, szerdán d. u. 6 
órakor folytatódik a fasori templomban. A har
madik előadást Kemény Lajos igazg.-lelkész 
tartja: „A katholicizmus krízise" címen.

Angyalföldön a VI. kér. Váci-út 61. sz. 
elemi leányiskola tornatermében minden szer
dán este 7 órakor előadást tart Rimár Jenő. A 
Luther-szövetség mindenkit szeretettel hív ez 
előadásokra.

A III. kerületi (óbudai) egyházközség III., 
Zichy-u. 7. sz. alatti imateremben az Úr Jézus 
„Elvégeztetett!" szaváról tart előadás-sorozatot. 
A legközelebbi előadást március 16 án tartják. 
Kezdete este 7 órakor.

A „Fébé“ ev. diakonissza nőegylet „Mi 
történt a kereszten ?“ c. böjti előadás-sorozata 
az Üllői-út 24. sz. alatti imateremben folyik le. 
Márc. 10-én az előadás-sorozat negyedik pontja 
következik, amely a főkérdést a pogány szá
zados szempontjából tárgyalja. Kezdete d. u. 
5 órakor. Kísérő műsor is van ezeken az evan- 
gélizáló összejöveteleken.

Kérjük híveinket, hogy ezeket a böjti elő
adásokat keressék és látogassák szívesen és 
lelki áldással.

Halálozás. A bakonvcsernyei ág. hitv. ev. 
egyházközség mélységes szomorúsággal, de 
Isten akaratában való megnyugvássál jelenti, 
hogy forrón szeretett lelkipásztora, Povázsay 
György ev. lelkész, 39 évi lelkipásztori mun
kálkodás után kilehelte nemes lelkét.

Lelkészjelölés. A szombathelyi gyülekezet 
február 24-én tartott gyűlésén egyhangúlag 
CzipottGéza szentgotthárdi lelkészt jelölte az 
üresedésben levő lelkészi állásra.

Lelkészválasztás. Február 24-én tartották 
meg Pápán a lelkészválaszfást, amely alka
lommal Schöck Gyula adminisztrátort, püspöki 
másodlelkészt választották meg lelkésszé. Mun
kásságára Istennek áldását kérjük:,

A speyeri birodalmi gyűlés négyszázados 
évfordulójának emlékét az evangélikus és 
református egyház együtt április 21-én üli meg 
a budapesti városháza dísztermében. A világ 
protestantizmusa pünkösdkor ünnepli az év
fordulót Speyerben, ahol az ünnepi szónok 
Dr. Balthazár Dezső püspök lesz.

A 223. Pesti Luther Szövetség cserkész- 
csapatának egy kedves ajándékban volt része, 
amennyiben Lingel Károly és Fiai cég részéről 
a jótékonyságáról ismert Lingel János kor- 
ményfőtanácsos úr csapatunknak eg> csapat
szekrényt ajándékozott. Fogadja e nagylelkű 
adományáért ez úton is hálás köszönetünket.

Az angyalföldi Luther-Szövetség az el
múlt vasárnap szépen sikerült böjti ünnepélyén
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•Hamvas .':z<ef és Rimár Jenő tartottak elő
adás1 K:vacs István és Kazár Giziké szava
lata, Bikfaivi Erzsiké, Barth Imre és Blum 
József r.egedű-játéka, Végh Emma és Bikfaivi 
Erzs.se éneke gazdagították a műsort. Urbán 
Err.ő theologus imádkozott. Az estély tiszta jö
vedelme a templom-alapot 84 pengővel növelte.

Fóy Aladárné kegyelmes asszony, mint 
minden esztendőben, idén is megtartja — az 
általa mívelt „Hunnia" vert csipke — tanfolya
mát. A tanfolyam március első felében kezdő
dik, jelentkezni lehet a Protestáns Nőszövetség 
helyiségében IV., Királyi Pál-utca 9. sz. a.

Az Országos Temetkezési és Önsegélyző
Egyesület alakuló közgyűlése március hó 10-én 
d. e. 10 órakor lesz, VII., Nagydiófa-u. 3. sz. a. 
keresztyén kaszinó nagytermében. Tagjainkat 
s az érdeklődőket tisztelettel meghívjuk. Kovács 
András igazgató VIII., Teleki-tér 3.

Az evangélikus leánykollégium 1929. 
március 16-án este 6 órakor IV., Veress Pálné- 
utca 36. sz. alatti dísztermében, műsoros estét 
rendez. Előadásra kerül: I. rész. 1. Bahnert: Az 
almafa virágzik. (Daljáték). 2. Schaffer: Két mo
dern szobalány. (Kettős). 3. Schaffer: Direktorné 
és Inspektorné (Kettős). II. rész. Lessing szü
letésének 200 évfordulójára. 1. Előad Lessing- 
ről : dr Zelenka Margit tanár. 2. Barnhelmi 
Minna (Kazinczy fordítása), a II. felvonás 1—6. 
jelenetei és a III. felvonás 2. jelenet. 3. Náthán, 
dér Weise (eredetiben) III. felvonás, 7. jelenek 
Belépődíj: III—VI. sor 3P, VII—VIII. sor 2 50 P, 
IX -X - sor 2 P, XI—XII. sor 150 P.

Hiterősítő előadások. A budapesti ev. 
vallástanárok a középfokú iskolák felső osz
tályaiba járó fiűtanítványaik részére 1929. évi 
március hó 20-án és 21-én d- e. 9 órai kezdet
tel; és a budapesti ev. vallástanárok a közép
fokú iskolák felső osztályaiba járó leánytanít
ványaik részére 1929. évi március hó 22-én 
d. e. 9 órai kezdettel a Deáktéri templomban’ 
hiterősítő előadásokat tartanak, melyekre a szü
lőket és egyháztagokat már előre is tisztelettel 
értesítik.

Húsvéti helyett Nagypénteki Üzenet jelent 
meg Abaffy Gyula kiadásában március hó első 
napjaiban. Tekintettel arra, hogy a 10.000 pél
dányból k. b. 8000 mór a régi állandó előfize
tők részére küldetik el, akiknek az eddiginél 
nagyobb mennyiségre volna szükségük, vagy 
akik ez alkalommal tesznek első ízben rende
lést, nehogy kimaradjanak, szíveskedjenek ön
maguk érdekében rendeléseiket Abaffy Gyula 
ev. egyet, missziói lelkész címére Budapest. 
VII., Gyarmat-u. 106. szám, március hó 10-ig 
legkésőbb megküldeni. A példányok megren
delhetők az utalvány szelvényén is. Az ár vál
tozatlan, darabonként 2 fillér, s hozzá 100 pél
dányon alóli rendelésnél 50 fillér, 100 példá
nyon felülinél 80 fillér postaköltség. A kiadó 
tisztelettel kéri azokat, kik a Karácsonyi Üzenet 
órát eddig még hozzá be nem küldötték, hogy 
azt ezzel egyidejűleg megküldeni szíveskedjenek.

A Bethánia-Egylet tavaszi nagy evangé- 
lizáló konferenciáját márc. hó 22—25-ig tartja. 
A konferencia a bünbánat konferenciája lesz. 
Az előadások végig szántanak majd az egyéni, 
családi, társadalmi és nemzeti élet területén, 
hogy mindenütt bűnbánatot hirdessenek. Eze
ken kívül nagy keresztyén egyéniségek életének 
titkai fognak feltárulni a hallgatóság előtt hir
detve Jézus Krisztus átalakító és megszentelő 
hatalmát. Lesz egy külön református és evan
gélikus gyűlés. A konferencián a következő elő
adások hangzanak e l : Én, a bűnösök közt első. 
Én és az én házam, Nincs igazság, nincs sze
retet, nincs Isten ismerete. A meglátogatás ideje, 
íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűneit. 
Bunyan a nagy látó. Laestadius a lappok apos
tola. Moody a nagy ébresztő. Kálvin Isten di
csőségének harcosa. Luther megtalált üdvös
sége. A konferencia előadói: Benkő István, 
Czeglédy Sándor, Nagy István, Nyáry Pál, Pod- 
maniczky Pál b r , Szabó Dániel, Szőnyi Sándor, 
Turóczy Zoltán, Vargha Tamás.
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A Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés: Morassi László Kálmán, Sinkovits 
László János, Hankó László Antal József, Lud- 
wig Edit Kata'in, Mercz Ibolyka, Mészáros 
Lajos, Takács Zoltán István, Boleraczky István, 
Arthofer Ferenc György, Such Katalin. — Esketés: 
Melegh Gyula—Papp-Váry Judit. :— Temetés : 
Sülé Mária 31 év, Kemenczei István 6 év, 
Druisner György 66 év, Dr. Nagy Elemér 70 év, 
Musz Károly 48 év, özv. Doktorits Sándorné 
76 év, Hajba János 22 év, Renner Istvánná 
28 év, iglói Szontagh Tamásné 75 év, özv. Ecker 
Pálné 68 év, özv. Goscbler Ferencné 79 év, 
Guttyán Istvánné 45 év, Dr. Barnabás Pálné 
43 év, özv. Lepsényi Györgyné 65 év, Kindernay 
Zsigmond 45 év, Boros Pál 50 év. Gráf Ede 
Mihály 58 év, özv. Tóth Jánosné 64 év. — 
Adom ányok : Szegényeknek : N. N. 10, N. N. 10, 
N. N. 20, Három tisztviselőnő 14, N. N. 100, 
Kisvárdai missziói egyháznak N. N. 10 pengő.

A fasori temlom családi hírei. Keresz
telés : Steinwurtz Lajos, Skrabán Katalin, Takács 
Aranka, Hackl" Mátyás, Peizer Erzsébet, Winter 
040, Surek Károly, Marcicsják Ilona, Borsodi 
Tibor, Kertész Lajos, Herbst Irén. Bakay Sarolta, 
Dániel Aurél, Szabó Nóra, Kocián László, 
Berecz Andor, Kramer György. Esketés: Len
gyel József—Szekér Erzsébet, Hutter Árpád— 
Németh Zsófia, Kócy János—Schwarcz Rozália, 
Baranyai Kálmán—Pauss Stefánia, Rosta Már
ton—Seda Anna. Hufnagel Oszkár—Brenner 
Gizella, Bóza István—Honeck Stefánia, Dr. 
Steiner József—Teasdale Ludmilla. Temetés: 
Varga József 53. Surán Béla 2 V*. Mihalecz 
János 62, Győré Lajosné 36, Leposa József 53, 
Czuczusi Józsefné 28, Hrlmos Ferencné 75, 
Potáncsek Károly 46. Horváth János 22, Hegyesi 
Jánosné 36, Kőhler Ferenc 60, Galambos Ervin 
10, Trogmajer István 55, Kosári Emil 81, Moli- 
tórisz Károly 74, Benes Antal 64, Sturmann 
Pál 43, Nagy Károly 50, Ábrahám Samu 60, 
Steiner Józsefné 33 év. Adom ányok : Szegé
nyeknek N. N. 30, N. N. 40, özv. Nagy Istvánné 
10, Dr. Bakay Kálmán 20, N. N. esküvője 
alkalmából 10, Luther-Szövetségnek Korda 
Győző 2, Ev. Családi Lapra Kukucs Helén 4, 
Kasper István 4 Dr. Benes György és Dr. 
Benes Miklós 15—15, egyházfenntariásra özv. 
Nagy Istvánné 10, Dr. Benes György és Dr. 
Benes Miklós édesatyjuk emlékére szegények
nek 100—100 P.-t adományoztak.

Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egv- 
héztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való 
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 27. szám.
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