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H árom keresztfa.
Lukács ev. 23, 32—46.
mi Megváltónk töviskoronas i e j c fölé odatettek egy
hazug írást: bűne az, hogy
a zsidók királyának mon
dotta magát. Oda állítottak
melléje két másik kereszt
fát is, egyiket jobb-, mási
kat balkeze felől. Ennek
a két embernek neve és
bűne nem maradt meg az évezredek millió és
millió embere számára, kik e három keresztfa
előtt meg-megállanak. Ebben fejeződik teljesen
a golgothai jelenet allegorikus volta, ez által
lesz teljesen példázó jelentőségű.
Nemcsak a bűntelen ember, az ártatlan
bárány, a virágvasárnapi király és az Istennek
engedelmes és alázatos fia függ itt a kereszt
fán, hogy megváltson minden embereket az
isteni ingyen-kegyelemnek örök tulajdonává,
hanem itt függ vele együtt egy névtelen bűnös,
aki még most is szidalmazza őt és egy másik
névtelen bűnös, aki megtérőn sóhajtja: „Uram,
emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te or
szágodban . . . "
A megváltó Krisztus keresztfája mellett
nézzed meg Nagypénteken az emberi életek
keresztfáit ia .m:erd fel, hogy szenvedéseid
ben, bűnhőde-a erén. megszégyenüléseid'ben,
a bűnbánat és rr.errerés ritka és szent óráiban
áldott közelségébe .
. a keresztfára feszí
tett Megváltónak és csak tőled, egyedül tőled
függ az. vájjon elfordum. kénvszeríted-e őt
magadtól még mindig, vagv pedig feléd fogja

fordítani szenvedő fejét e szavakkal: „Bizony
mondom, ma velem leszel a paradicsomban. . . “
Szeretteink sírjainak szaporodása a temetőkertekben és magunk sírjának minden nappal
való közeledése kell, hogy komoly fenségének
és komoly figyelmeztetésének teljes jelentősé
gében mutassa nekünk Nagypénteken e három
keresztfát. Melyikhez tartozol? Ama ismeretlen
bűnöshöz hasonlók közé-e, aki megátalkodott
szívvel, fájdalmaiban lázadozva, saját bűnös
ségével szemben mit sem szégyenkezve, utolsó
percéig eltagad és elleplez szívéből minden
megindultságot, jóságot és gyöngédséget, melyet
az életben' észrevehető és tapasztalható isteni
vagy emberi szeretet, vagy együtt mindakettő
kínál és bizonyít neki. Vagy ahoz a másik
ismeretlen bűnöshöz tartozol-e, aki minden bű
nössége felett a csodálatos isteni szeretet előtt
megszégyenülve és az emberi szeretet áldott
gyöngédségeitől is mélyen megrendülve tekint
a nagypénteki keresztfára s fájdalmasan, de
mégis bizakodón érzi: mi méltán szenvedünk
minden büntetést, de ez semmi rosszat nem
cselekedett . . .
Az emberiség örökkétartó nagy Golgotháján csak három keresztfa áll. Egyiken az em
beriség Megváltója függ, a másodikon a remény
telenül maradó és a harmadikon a megváltást
megértő és elfogadó ember. Nagypéntek azt
akarja, hogy a bűnösök megtérő bűnösök legye
nek s a reménytelenek és hitetlenek is higyjenek és megtérjenek . . .

2

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

N e f e le jts e e l e lő fize té sé t
b e k ü ld e n i!

M eg h ív ó .
A pesti ág. hitv. evang. magyar
egyházközség 1929. évi április hó 7-én,
vasárnap déli 12 órakor a Deák-téri
iskolák nagytermében

évi rendes k ö zg y ű lését
tartja, melyre egyházunk minden cselekvényes tagját tisztelettel meghívja
Budapest, 1929. márc. hó 20-án
az egyházi elnökség.
t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TÁRGYSOROZAT:
Elnöki megnyitó és bejelentések.
Évi jelentés az egyházk. 1928. évi életéről.
Felsőbb hatóságok leiratai.
Az egyházközség 1928. évi zárszámadása.
Az egyházk. 1929. évi költségelőirányzata.
Az egyháztagok egyházi járulékának és
templomépítési illetékének megállapítása.
Jelentés alapítványok- és hagyományokról.
Jelentés a Siebreich alapítványról.
Sass Béla beadványai.
Kiküldöttek választása az egyházmegyei
közgyűlésre.

T Á R

C

A

A kereszt alatt.
Redern Hedvig.

Látom győzelmi öltönyöd
Vértől piros;
E vér megvált, e vér beföd,
Tisztára mos.
Látom szegektől szaggatott
Két szent kezed.
S mely értem ily nagy árt adott,
Szerelmedet.
Látom mint vérzi szent fejed
Szúró tövis,
Keresztre adtad életed
Én értem is.
De én ? A szívem úgy sajog.
Úgy szúr a vád.
Hogy én oly méltatlan vagyok.
Uram, Terád.
Szolgálatom, az mitsem ér,
Oh égi Ür!
Dicsőségednek fényinél
Hamvába hull.
Jen*
Bevégzetlen, értéktelen,
Üres, szegény,

1929. március 24

A B rit és K ü lfö ld i B ibliatársulat ju b ileu m a.
Március hó 4-én ünnepelte a Brit és Kül
földi Bibliatársulat, a világ legnagyobb bibliater
jesztő társasága 125 éves jubileumát. Világszerte
csendes ünneplés jelezte a nevezetes évfordulót,
Londonban pedig a walesi herceg jelenlétében,
mert a mindenkori walesi herceg a Bibliatársulat
elnöke, nagy népünnepélyek és hálaadó isten
tiszteletek voltak. Hazánkban is a Brit és Külfüldi
Bibliatársulat magyar kiadványai azok a Károlyi
Qáspár-féle fordítású bibliák, melyek közkézen
forognak. Az utóbbi években örvendetes fejlődés
mutatkozik hazánkban a bibliavásárlása tekintetében.
A Brit és Külföldi Bibliatársulat kimutatása
szerint elfogyott:
1919-ben Nagymagyarországon 38.000
1923 „ Csonkamagyarországon 12.600
26.000
1924 „
45.000
1925 „
1926 „
65.000
87.000
1928 „
biblia. Maga az a tény, hogy az utolsó 3 év alatt
8 milliós népünk körében 257.000 drb biblia
fogyott el, demonstrálja a magyar nép lelkűidét,
amely a haladást és a kultúrát is csak Istennel,
a Szentírás jelölte úton keresi.
A Brit és Külföldi Bibliatársulat 627 nyelven,
évente tíz millió példányban terjeszti a bibliát,
mely szám a legjobban jellemzi működésének
jelentőségét.
Számomra, — látva életem —
Nincsen remény.
De v a n ! Győzelmi öltönyöd
Vértől piros,
S tudom, hogy engem is beföd,
Tisztára mos.
Óh, formálj engem, hű Uram,
Képedre át,
S habár nehéz is lesz utam,
Ez nyugtot ád.
S ajkam, szívem az égbe fenn
Csak Téged áld.
Ha meglátom dícsfényiben
A nagy Királyt.
Ford. Vargha Gyuláné.

Tudom, hogy az én Megváltóm él.
Amikor Hándel Frigyes György, a híres
zeneszerző 1759 áprilisában közeledni érezte
halálát, szólt hűséges szolgájának, hogy olvassa
fel neki a 91-ik zsoltárt. Amikor befejezte, így
szólt H ándel: „Szép volt. Ez olyan eledel,
amely felüdít és táplál. Olvass még, olvasd fel
Pálnak a korinthusbeliekhez írt első leveléből
a 15-ik fejezetet." János olvasott. A haldokló
többször félbeszakította és így szólt: „Megállj.
Olvasd el újra." Azután felolvastatta az éne-
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R e g g e l i im a .
(Özv. Stefezius Istvánná 12 reggeli és 12 esti imádságból
álló imakönyvecskét szándékozik kiadni mindennapi hasz
nálatra. Előjegyezhető a lelkészi hivatalokban. Ára 1**50 P.
lesz. Melegen ajánljuk híveink figyelmébe.)

Üdvözítő Jézusom, a mai nap reggelén
első szavam, első gordolatom a Te dicséreted;
ki a „szeretet" vagy.
Szégyenkezve áliok Előtted mindentudó
Uram és lelkem mélyéből fohászkodom Hozzád,
tekints reám irgalmasan.
Te ismered szívemet, szándékaimat és
gondclataimat.Tetudodvétkeimet.erőtlenségemet
és hibáim sokaságát; kérlek Jézusom, ne for
dulj el tőlem, ne büntess engem érdemeim
szerint.
Ha sokféleképen vétkeztem is Ellened, ne
szállj perbe velem, végy oltalmad karjaiba, ne
tagadd meg tőlem kegyelmedet.
Jer Uram, közeledj én hozzám, áldó keze
det terjeszd ki ma is reám. Tégy sajátoddá,
jegyezd szívembe törvényedet s óvj meg ezen
túl is a gonosztól.
Igazságod által világosítsd meg ösvénye
met, Szentigéd fénye és Szentlelked ereje adjon
erőt a jó követésére.
Taníts példáddal engem is, tűrni tudó,
megbocsátó szeretetre és ne engedd, hogy csak
a magam hasznát nézzem, de add, hogy a
sírókkal sírni, az örvendezőkkel örülni tudjak,
s hogy szívem jóságával, szeretetem napsuga
rával széppé tegyem mások életét.
Uram Jézus, maradj velem az én erőllenkeskönyvből édesanyja legkedvesebb énekét:
Erős sziklán szilárdan állva.
Krisztussal összeköt hitem.
E kincset, mit szerzett halála,
El nem rabolja senkisem,
;geje erről biztosit,
S .bizton tudom" így szól a hit.

A naldokló halkan suttogta közben: „Óh
c-e nagy on jó, ha valaki olyan bizonyos a hité:e r Miiyen nagy Isten kegyelme. Mi lenne
na a magunk erejéből kellene üdvöNem minden kegyelem Istentől? De
== az ember ajándékba kap, avval nem dicse
kedhetik. r.ogy az ő érdeme. És mi azt sem
'e~>z_-. meg amit megtehettünk volna. Minden
-ázzl minket Ha kegyelem nem volna, akkor
~.z~=. reménykednénk. Valóban igaza volt
Lutne.mek n.ogy aki hisz az Űr Jézusban, az
az
:--rze: kegyelemből kapja. Ebbe a
kegyelemei Kapaszkodom két kézzel.
• .'zusom . a földön itt,
*r- rem ed van reményem."

r. -.:e. rrmször kifejezte azt az óhaját,
hogy szerelne az Ur Jézus halála napján meg
halni. Az L: :e,,esítette óhaját. Nagypénteken
haza költözött Atyjához az evangélikus egy
háznak ez a hű tagja. Utolsó szavai voltak:
„Uram Jézus vedd magadhoz az én lelkemet.
Hadd haljak meg és támadjak fel veled.“
(Fénysugárból)

ségemben és add, hogy jó és balsorsban egy
aránt Nálad találjak oltalmat. Segíts meg és ne
engedd, hogy Tőled eltávozzam. Segíts, hogy
ne álljak én is a siketek, közönyösek vagy
ellenséges szívűek közé, de add, hogy keresz
temet vállamra véve, haladjak nyomdokaidon
a boldog cél felé ; és még a kisértések nehéz
idején is lássam mindenkor bánatos tekintetedet
és halljam_ hívogató szavadat: „Jer kövess
engemet". Ámen.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIM

A

nag'yliét

iste n tiszte letein e k
s o r r e n d je :

1. A Deák-téri templomban:
Virágvasárnap d. e. 11 órakor dr. vitéz
K e n d e h - K i r c h k n o p f Gusztáv, d. u. 6 óra
kor W o 1f Lajos.
Nagypénteken: a templomban d. e. 11 óra
kor prédikál és Úrvacsorát oszt: dr. v. Ke n d e h K i r c h k n o p f Gusztáv; a polg. isk. dísztermé
ben (bejárat a Sütő u. kapun) d. e. 11 órakor
prédikál: R u t t k a y M. Gyula, d. u. 6 órakor
passiót olvas: dr. R a f f a y Sándor püspök.
2. A fasori templomban:
Virágvasárnap d. e. 10 órakor ifjúsági istentisztelet : K é s m á r s z k y Lajos, 11 órakor : báró
P o d m a n i c z k y Pál, 12 órakor Úrvacsora osz
tás, d. u. 4 órakor: K e m é n y Lajos.
A nagyhét minden estéjén d. u. 6 órakor
böjti előadás.
Nagypénteken: d. e. 9 órakor Úrvacsora
oszlás, 11 órakor prédikál: K e m é n y Lajos.
A fasori gimn. dísztermében 11 órakor prédikál:
Dr. G a u d y László, 12 órakor a templomban
Úrvacsora osztás, d. u. 4 órakor prédikál:
K é s m á r s z k y Lajos, d. u. 6 órakor passiót
olvas: K e m é n y Lajos.
3. A német egyház istentiszteletei a Deák
téri templomban:
Virágvasárnap d. e. fél 9 órakor prédikál:
W o 1f Lajos.
Nagycsütörtökön d. e. 9 órakor Úrvacsora
osztás: B r o s c h k o G. Adolf,
Nagypénteken d, e. 8 órakor Úrvacsorát
oszt és prédikál: B r o s c h k o G. Adolf.
A fasori templomban:
Nagypénteken d. u. 5 órakor prédikál:
B r o s c h k o G. Adolf.
4. A kőbányai ref. templomban (X., Gergely-utca):
Virágvasárnap d. e. 8 órakor Úrvacsora,
d. e. 9 órakor prédikál: P a p Ferenc.
Nagypénteken d. e. 8 órakor Úrvacsora,
d. e. 9 órakor prédikál: M a j b a Vilmos.
5. A X. kér. Simor-u. imateremben:
Virágvasárnap d. e. 11 órakor prédikál:
M a j b a Vilmos, 12 órakor Úrvacsora.
Nagypénteken d. e. 11 órakor prédikál:
M a j b a Vilmos, 12 órakor Úrvacsora.
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6. Az Üllői-út 24. sz. im aterem ben:
Virágvasárnap d. e. 10 órakor prédikál:
A 1g ő v e r Andor.
Nagypénteken d. e. 10 órakor Urvacsorav a l: A l g ő v e r Andor.
7. Az angyalföldi missziói körben, VI.,
Váci-út 61. sz. iskolában:
Virágvasárnap d. e. 10 órakor prédikál:
Szuchovszky Gyula.
Nagypénteken d. e. 10 órakor prédikál és
Úrvacsorát oszt: R i m á r Jenő.
8. A Gyarmat-u. 14. sz. a. norvég ima
házban :
Virágvasárnap d. e. fél 11 órakor prédikál:
J o h n s o n Gisle.
Nagypénteken d. e. fél 11 órakor prédikál
és Úrvacsorát oszt: G á n c s Aladár.
9. A prot. katonai egyházközség isten
tiszteletei (VII., Abonyi-út 21):
Virágvasárnap d. e. 11 órakor prédikál:
T a u b i n g e r Rezső főesperes.
Nagypénteken d. e. 11 órakor prédikál:
G o m b o s Lajos főlelkész.
10. A budai vári templomban:
Virágvasárnap d. e. 11 órakor prédikál:
dr. V a r s á n y i Mátyás.
Nagypénteken d. e. 9 órakor magyar is'entisztelet Úrvacsora osztással: R u z i c s k a László,
d. e. 11 órakor Il-ik magyar istentisztelet Úrva
csora osztással: dr. V a r s á n y i Mátyás.
Nagypénteken d. u. 5 órakor: Passió.
11. A kelenföldi egyházközség területén :
/., Lenke-út 56. sz. alatti templomban:
Virágvasárnap d. e. 11 órakor prédikáció
és Úrvacsora osztás : S z a b ó Aladár.
Nagypénteken d. e. 11 órakor prédikáció
és Úrvacsora osztás: S z a b ó Aladár
Budcfokon:
Virágvasárnap d. e. 9 órakor prédikál:
P e t r o v i c s Pál.
12. Az óbudai egyházközség területén:
Óbudán, III., Zichy-u. 7. sz. alatt:
Virágvasárnap d. e. 11 órakor 'magyar
nyelven prédikál: V á c z i János.
Nagycsütörtökön este 6 órakor elmélkedés
Jézus szenvedéséről és Úrvacsora: M o h r
Henrik.
Nagypénteken d. e. 9 órakor Úrvacsora
német: M o h r Henrik; d. e. 11 órakor istentisztelet és Úrvacsora magyar nyelven : M o h r
Henrik; d. u. 6 órakor passió olvasás magyar
nyelven: M o h r Henrik.
Szentendrén:
Nagypénteken d. e. 10 órakor istentisztelet
és Úrvacsora: V ó c z i János.

h ír e k

.

V irágvasárnapi offertóriumunk ez évben is a Tábítha-nőegyleté, melynek javéra egyházközségünk átengedi,
hogy ezzel is támogassa jótékony munkájában.
Ünnepi úrvacsoraosztások. A Deák-téri templom
ban nagycsütörtök d. u. 6 órakor, nagypénteken és húsvét
két ünnepén 12 órakor lesz úrvacsoraosztás. — A fasori
templomban nagycsütörtök d. u. 5 órakor, nagypénteken
d. e. 9 órától 11-ig, majd 12 órakor újból. Húsvét két
ünnepén 12 órakor. Nagyon kérjük híveinket, hogy türel
mesen és rendtartóan járuljanak az Űr asztalához, mert
a türelmetlenkedés és békétlenkedés mások áhítatát is
megzavarja.

A Deák-téri templom nagyhete. A Deák
téri templomban a nagyhét alatt az istentiszte
letek „Jézus mellett az utolsó héten" össze
foglaló cím alatt a következők: Virágvasárnap
d. e. 11 órakor: „Az utolsó bevonulás" vitéz
Kendeh Kirchknopf Gusztáv. Hétfő d. u 6 óra
k or: „Az utolsó templomlátogatás" D. Raffay S.
Kedd d. u. 6 órakor: „Utoljára Bethániában"
vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv. Szerda d. u.
6 órakor: ,,Az utolsó példázat*1 Wolf Lajos.
Csütörtök d u. 6 órakor: ,,Az utolsó vacsora**
D. Raffay S. Nagypéntek d. e. 11 órakor: ,,Az
utolsó halál" vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv.
Nagypéntek d. u. 6 órakor: ..Passio-olvasás"
D. Raffay S. Szombat d. u. 6 órakor: „Az
utolsó földi pihenőhely" Wolf Lajos.
A fasori templom nagyhete. A fasori
templomban „A keresztyénség krízise és dia
dala" címen ebben az évben folyó előadássorozat első része március 20-án, Dr. Gaudy
László: A protestantizmus krízise c. előadásá
val zárult s a nagyhéten minden este 6 órai
kezdettel az előadás-sorozat második része fog
lefolyni. Míg az első rész a kultúra, a vallá
sosság, a katolicizmus és a protestantizmus krí
zise címen a keresztyén vallás jelen korszaká
nak legnagyobb problémáit vette sorra, addig
a nagyheti sorozat, a keresztyénség győzelmét
fogja bemutatni az emberiség nagy kérdései
felett. Az előadások sorrendje a következő:
Március 25-én, Diadal a világban. Előadó:
Kemény Lajos lelkész. Március 26-án, Diadal
a kultúrában. Előadó: Dr, Gaudy László hitokt.igazg. Március 27-én, Diadal a hitben. Előadó:
Kemény Lajos lelkész. Március 28-án, Diadal
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az egyházban. Előadó : Dr. Gsudv László hitokt.igazg. Március 29-én, Diada ?. keresztfán (Pas
sió.) Olvassa : Kemény Lajos lelkész. Március
30-án, Diadal az örökkévalóságban. Előadó:
Dr. Gaudy László hitok*.-igazg. Offcrtórium sze
gényeink javára
Uj hittudományi doktor. H Gaudy László,
pesti magyar egyházunk hitoktatási igazgatója,
lapunk hűséges és önzetlen munkatársa a deb
receni egyetemen március 16-án cum laude a
hittudományok doktorává avattatott. Igaz öröm
mé! adunk hirt e megérdemelt szép eredmény
re! és tudományos munkálkodására is áldást s
további sikereket kívánunk.
A szombathelyi evangélikus egyházköz
ség a Kapi Béla püspök távozásává! megüre
sedett lelkészi tisztségre C::r
^eza szent
gotthárdi lelkészt, a -Harangszó” nagyérdemű
szerkesztőjét választóba mer
Angyalföldön a műit vasárnapi vallásos
ünnepélyen Dr. Hirtreo- Ödön főigazgató és Mohr
Henrik bodri lelkész tartottak mélyen szántó,
értékes e H s W a szép számban megjelent közönség'.e- - " i 2y-!a vezetésével Kecskés Kálmán
és _is: 5 -va!vy Bözsike és Bárt:: Imre Haydn :
G du: vonósnégyeséből Andantino grazioso és
M ::en: Romanzát adták elő szép készültséggel.
Bikfa vy Bözsike, Kovács István és.Halmay József
böjti és hazafias szavalataikkal, Lindtner Attila
khorál-énekével s az ifjúsági karének a „Hiszek
egy -egyel gazdagították a műsort. Rimár Jenő
■imája és a Himnusz énekével záródott az ünnep.
A „Fébé“ Ev. Diakonissza Nőegylet „Mi
■
a kereszten?" c. böjti előadás-sorozata
az - ::-út 24 sz. alatti imaterembsn folyik le.
Ma c _4 én az előadás-sorozatnak ötödik pontja
a :: Kérdést Máriának, az Űr Jézus anyjának
szeme ovijából tárgyalja. Kezdete d. u. 5 órakor.
-*->e*f műsor is van ezeken az evangélizáló
: ssze;: eteleken.
A Fasori szöv. és nőegylei karácsonyi gyüjíesere utólag beérkezett összegek: Dr. Szabaz.v .-trénerié 10, Benes Antal 20 P.
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A Budai Lutherszövetség vegyeskara
1929. évi március hó 24-én d. u. 5 órakor a
várbeli ev. templomban, böjti hangversenyt
rendez.
A „Fiatal Leányokat Védő M agyar Pro
testáns V asúti Misszió" megkezdte áldásos
működését a budapesti pályaudvarokon. Célja
ennek a nemes irányú emberbaráti működést ki
fejtő missziónak az, hogy a vasúton Budapestre
érkező, vagy továbbutazó fiatal leányokat útba
igazítással, tanáccsal, és irányítással lássa el
megóvja őket a fővárosban előfordulható megkí
sérlésektől. E tekintetben nagy és nemes hivatás
vár a vidéken élő papnékra, nő- és leányegyleti
vezetőkre, hogy szíveskedjenek e Missziónak
vidéki fiók-intézményeit megalakítani, lehetőleg
minél több tagot gyűjteni (tagsági díj egy egész
évre 2 pengő) és a Budapestre utazó leányokat
már elutazásuk előtt otthon figyelmeztetni, hogy
Budapestre érkezve a pályaudvaron azonnal for
duljanak a nemzetiszínű karszalaggal ellátott védő
nőhöz tanácsért, útbaigazításért; esetleg jelentsék
feljövetelüket vagy átutazásukat a következő címre:
Fiatal Leányokat Védő Magyar Protestáns Vasúii
Misszió Jókai-tér 4. Home Sussie.
A Bethlen Gábor szöv. márc. 22-én hivata
los helyiségében szövetségi összejövetelt tartott,
melyen dr. Czebe Jenő székesfővárosi tanács
jegyző tartott előadást. Előadásában ismertette
az állampolgárságra vonatkozó rendelkezéseket
az elszakított területeken és a trianoni békeszerződés állampolgársági rendelkezéseit.
Fáy A ladárné 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.
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
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hatalmát. Lesz egy külön református és evan
gélikus gyűlés. A konferencián a következő elő
adások hangzanak e l: Én, a bűnösök közt első.
En 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. Laesfadius 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, Nváry Pál, Podmaniczky Pál b r , Szabó Dániel, Szőnyi Sándor,
Turóczy Zoltán, Vargha Tamás.
Húsvéti helyett Nagypénteki Üzenet jelent
meg Abaffy Gyula kiadásában március hó első
napjaiban. Tekintettel arra, hogy a 10.000 pél
dányból k. b. 8000 már 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
árát eddig még hozzá be nem küldötték, hogy
azt ezzel egyidejűleg megküldeni szíveskedjenek.
Dr Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen-(
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egv-.
háztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátáséra. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 27. szám.
ízletes házi koszt kapható. Négy fogós 1'20 P-ért.
V. Széchenyi-utca 8. I. 14.
Egy becsületes fiatalember kifutónak ajánlkozik.
200 P óvadékkal rendelkezik. Cime megtudható a Gazd.
hiv.-ban. IV. Deák tér 4. I. 6.
Kézi leánynak ajánlkozik női szabó céghez április
1-re, ügyes, vidéki, középiskolát végzett fiatal leány, eset
leg teljes ellátással a házi munkában is segédkezne. Szi
ves megkeresést kér : vitéz Orbán Mihólyné, Budapest, V
Lipót-körút 1. 111. 6.
Evang. nőtlen hítteslvérünk éttermi kisegítő állást
keres. Cime : Koch Jakab, Vili. Dobozi-utca 29.

1929,'mórcius 24
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