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A nain i találkozás.
Lukács ev. VII. 11-17.
eresztyén ember, ha fel
keresed Lukács evangé
liumának hetedik fejeze
tében a naini ifjú feltá
masztásának
történetét,
próbálj elgondolkozni fe
lette. Sokszor hallottad
már a templomban gye
rekkorod óta, meg is
szoktad már benne azt
a csodálatos befejezést:
„és felüle a meghalt és kezde szólni és adá
őt az ő anyjának. . . “ Jól van ez így, ha már
ismered benne a csodát, jobban megtalálhatod
többi mélységeit.
Az élet és halál találkozik ebben a tör
ténetben. Az élők nem nagyon szeretnek fog
lalkozni a halállal, kevés ember van, aki gondo.kozni és beszélni tud róla. Pedig a halál az
életnek ugyanolyan küszöbe, mint a születés:
átvezet egy új életbe. Belépünk rajta át a másik
életbe és nem csupán kilépünk ebből az életből.
Vájjon gondoltál-e már arra, hogy ennek a
nagy c-ódának a titka ez és semmi más, ezért
tudta visszahívni a mi Megváltónk a naini ifjút,
Lázárt és Jairus leányát.
Látod, milyen vigasztalan volna ez a
temetés Krisztus nélkül: özvegy anya egyetlen
fiát kíséri a sír felé. Másnak még marad valaki
szerető szív, mikor visszajön a temetőből,
ennek az özvegynek nem maradt volna senkije I

De ha maradt is neked egy-egy ilyen nehéz
út után szív, akit még jobban szerettél és fél
tettél. mint addig akkor is meg kell tanulnod,
hogy nincsen vígasztalás egyetlen sírnál és sze
rető szívtől való elszakadásnál sem, ha a koporsó
mellett menvén te is nem találkozol az élet feje
delmével. Meg kell tanulnod, hogy sem emberi
bölcsesség, sem magadra erőszakolt nyugalom,
sem a tehetetlen beletörődés nem adhatja neked
azt a békességet és bizonyosságot, melyet a
Krisztus Jézus Ígérete ad az ő követőinek: „Aki
hiszen énbennem, ha meghal is, él, aki pedig
él és hiszen énbennem, nem lát halált soha." . . .
Látod, ha elgondolkozol a naini ifjú feltámasztásának csodálatos története felett, te
magad is meg fogod érezni, hogy az élet és
halál összetartozó nagy kérdése közé kerültél
és ha töprengéseid között igaz vágyódás ébred
lelkedben, hogy odatartozz a Krisztussal együtt
járók közé, akkor te benned is végbe megy a
csoda, mely az őt követők szívében végbement
Nain kapujánál: elveszti a halál túlzott félelmetességét és ha fájdalmas is marad, nem lesz
többé vigasztalan. Az élet és a halál egyen
súlyba kerül. Találkozik, de közéjük áll Jézus.
Oda áll a múlandóság világába, mint az örök
élet diadala. És így fogod látni és érezni rajta
saját igéinek teljesedését: „Én vagyok az ajtó,
ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és
bejár és kijár.“ . . .
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kérdés volt: A lutheri egyház és a socialis
nyomor. Ennek a kérdésnek a megvitatása elég
anyagot adott volna az egész gyűlésezésre.
A befejezés napjaiban került sorra a leg
Tíz napon át bábeli nyelvzavarban élt
június hó végén Kopenhága városa és közön hatásosabb s leginkább várt tém a: Mit tehe
sége. Európa, Amerika s a többi földrész luthe tünk annak az érdekében, hogy a különböző
ránus kiküldöttei egy lélekkel gyűltek egybe, de ev. nemzeti egyházak közelebb kerüljenek egy
egymást megérteni mégis csak olyankor tudták, máshoz. Itt cselekedett és beszélt az a szere
amikor a belső élmények előidézői általánosan tet, amely igazán csak az evangélikusoknál
ismert s megérthető igazságok voltak. Felejt van meg s ebben az előadásban érezte meg
hetetlen élményben volt része a Világgyűlés mindenki, hogy milyen dicső jövő előtt állunk,
nek mindjárt az első napon, amikor a dóm hogy a munkálkodó szeretet mire lesz képes s
ban Söderblom hercegérsek, előadása végén lutheránus ember mit köszönhet olyan testvé
felszólítja a közönséget, hogy kiki saját nyel rének, akit talán sohasem láthat meg, de aki
vén mondja el a második hitágazatot. Mindenki mégis érte él.
Ezeket a komoly kérdéseket széles meder
mást mondott, hiszen nem lehetett nemzeti cso
portokat alkotni, de Luther Márton szelleme ben, hosszú napokon át tárgyalták meg s hall
összekapcsolta a jelenvoltakat s azokon keresz gatta állandóan nagy közönség. Közben min
tül a Világ Lutheranizmusát. Leírni, érzékeltetni den nemzet kereste a másik barátságát, min
ezt a jelenetet nehéz, de most még hónapok denki megtalálta testvérét s tényleg egy percig
múltán is élénken él a résztvevők emlékezeté sem volt semmi feszültség vagy idegenkedés.
ben a hatás, amelyet gyakorolt. Ez a jelenet Akár kiránduláson voltunk tengeren vagy szá
abban a templomban játszódott le, ahol az razon, akár szeretetvendégségre gyűltünk össze,
oltár Thorwaldsen áldó Krisztus szobra s a mindig megértő jóbarátságban találkoztunk s
karzat kariatisei pedig az apostolok s így a ott tudta meg igazán az ember, hogy a mi
második hitágazattal való bizonyságtétel az egyházunk — legdemokratikusabb egyházi
örökkévalóság alakjainak képleges jelenlétében közösség. Tökéletes alkalmai voltak a vélemé
történt, ami kellő elgondolások mellett újra nem nyek kicserélhetésének s nagy tudósok beszél
gettek úgy pórokkal s egyszerű emberekkel,
maradhatott hatás nélkül.
Az első napon így emelkedett legmaga mintha ez volna a legtermészetesebb a világon.
sabbra a gyűlés kedélyhullámzása s az azután Csak ezt az egyet tanulná meg a magyar luthekövetkező komoly gyűlésező napokon vált el ránizmus.
Utolsó napon újra a dómban voltunk.
az, hogy a különböző lelkészjellegű férfiak
Ihmels
püspök búcsúzott s búcsúztatott minket
lépést tartanak-e az élettel s ismert adat-e
mindaz, ami ott elhangzott, vagy pedig idegen is egymástól. Síró gyermekek gyülekezése volt
terület, amelyre eljutni sem reménye, sem aka ez. S mégis a könnyeken keresztül csillogott a
boldogság megtapasztalásának utórezgése.
rata nincsen.
Minden odavaló ember ott volt ezen a
Az előadások és vitatárgyak kiépített gon
dolatmenete a következő volt: 1. A kis Káté. gyűlésen, csak egy hiányzott: D. Raffay Sán
Hitvallási irat, valláspedagógiai tökéletes alko dor. Öt ép úgy kereste Appadurai tamuli hindu
tás s a mai korban is egyedül eredményre pap, mint az izlandi püspök. Olt tudtuk meg
hivatott. Ilyen tételeket természetesen nagyon igazán, hogy D. Raffay Sándor külföldön sok
konzervatív lutheranizmus szólaltathat csak meg kal nagyobb, mint itthon. Ott értéke szerint
s e körül a kérdések körül folyt a legelevenebb mérték meg és igen súlyosnak találták. A luthe
csatározás nagyon sok ügyes ellenérvvel. Ehhez ranizmus mai helyzetében igen nagy szerepre
a főtételhez kapcsolódott még két előadás: Mit hivatott, ő a legnagyobb tekintélyű püspökök
tegyen a mai nemzedék a nevelés terén, hogy egyike. Itthon maradása, súlyos mulasztás volt
az apák hitét magáévá tegye az új nemzedék ? s ha ezzel sokat vesztettünk, jóvá kell tenni ezt
s a második: Hit és vallástétel Marburg és a hibát. Ezt éreztem én, de ezt érezték az ott
Augsburg-ra való figyelemmel. Ezek az előadá levő magyarok is. Minket is megszerettek talán,
sok erős egyháziasságot és szigorú konzervati de D. Raffay Sándort szerették meg legelőször
vizmust követelnek, erős separativ törekvése s talán csak az ő érdeme az, hogy a mások
ket minden más közösséggel szemben. Ez a kal, a többiekkel is ez történhetett.
Dr. G. L.
nap volt a mély pontja a Világgyűlésnek.
A következő napok előadásai, az egyházi
közélet úgynevezett gyakorlati problémái felé
igazodtak: Hogyan küzdjünk az egyház meg
újulásáért, olyan téren, mely kizárólag a néme
teknek szólt. Az amerikai szellem diadalmas
kodott a másik előadásban: A keresztyénség
és világ viszonya a Lutheranizmus felfogásá
ban. Kihasználatlan és nagy anyaga miatt jól
fel nem fogott, de nagyon korszerű és aktuális
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A k o p en h á g a i lutheránus
világokonvent h atározatai.
I. Hitvallási nyilatkozat.
A Második Lutheránus Világkonvent hit
vallási nyilatkozata csak olyan megállapítást tar
talmazhat, amely világosan és nyomatékosan
kifejezi a konventnek feltétlen és változatlan ra
gaszkodását a Szentíráshoz és lutheránus őseink
által Isten és az egész világ előtt adott hitvallás
hoz. Őseink hitéhez való szilárd és változatlan
ragaszkodásunk kifejezése nem keverendő össze
azokkal a módosításokkal és intelmekkel, ame
lyeket a mostani helyzet indokol, de amelyek
elterelhetnék a figyelmet magának a hitvallásnak
tartalmától. A konvent megállapítását olyan
világosan kell kifejezni, hogy félreérthetetlen
legyen, egyszersmind olyan röviden, hogy ki
törölhetetlenül belevésődjék a lélekbe és lelki
ismeretbe. Az Eisenachi Konvent ilyen módon
fejezte ki a Szenlíráshoz és a hitvalláshoz való
ragaszkodását. Azért ajánljuk annak a Hitval
lási Nyilatkozatnak újbóli beiktatását, amint
következik:
A Lutheránus Világkonvent minden egy
házi tan és gyakorlat egyedüli forrásénak és
csalhatatlan zsinórmértékének az ó- és újszövet
ségi Szentírást ismeri el és a Lutheránus Egy
ház hitvallási irataiban különösen a meg nem
piásított Ágostai Hitvallásban és Luther Kiskáté
jában az Isten igéjének tiszta értelmezését látja.
II. Luther Kiskátéja.
A Lutheránus Világkonvent Luther Kiskáté
jának négyszáz esztendős jubileuma alkalmával
együtt érez az egész lutheránus keresztyénséggel
a hálás bizonyságtételben. Örömmel vallja, hogy
az isteni kijelentésnek a Kátéban adott közlé
sével egyetért, mert az úgy alakilag, mint tartal
milag igazi bibliai s a konvent ezt a közlést
nemcsak az ifjúság oktatása céljából, hanem a
gyülekezet felnőtt tagjainak vezetése és épülése
céljából is szükségesnek tartja. A lutheránus
testületek hassanak oda, hogy ez az áldott könyv
minél szívesebb fogadtatásra találjon a család
ban, a iskolában és a templomban. Buzgón kér
jük és reméljük, hogy ez sikerüljön 1 Különösen
iparkodnunk kell, hogy az iskolai vallástaní
tásban a Káté elnyerje és megtartsa azt helyet,
amely lényegénél és jelentőségénél fogva meg
illeti.

III. A testvérszeretet munkái.
A Lutheránus Világkonvent, amely felada
tául tűzi ki a lutheránus egyházak között a hit
beli és hitvallásbeli közösség előmozdítását, sür
gősen szükségesnek nyilvánítja, hogy az az ön
feláldozó szeretet, amely olyan fényesen mutat
kozott a háborúban és közvetlenül a háború
után, a jövőben is tevékenyen éljen. Buzgón
imádkozunk, hogy a lutheránus keresztyének nö
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vekedjenek és ne restüljenek meg a hittestvéreik
iránti szeretetben. Tekintettel sok lutheránus
egyház nehéz helyzetére, a világkonvent szük
ségesnek tartja a szervezett segélyezést. Ajánlja,
hogy a végrehajtó bizottság, amely ezt a mun
kát a múltban olyan határozott eredményekkel
irányította, továbbra is tartsa kezében a luthe
ránus egyházak tevékenységének vezetését az
általa jónak látott irányelvek szerint, ugyanakkor
érintkezésben maradva a meglevő segély-szer
vezetekkel.

IV. A lutheránus egyház egységének
előmozdítása.
Minthogy a Lutheránus Világkonvent a
különböző lutheránus egyházak közösségének
egyetlen helyes alapjául a hitnek és hitvallásnak
mostani egységét tekinti, s minthogy a közös
hitről való élő bizonyságtételt a legfontosabb
s egyedül célravezető eszköznek tekinti, ezen
egységtudat megerősítésére ajánlja, hogy a
végrehajtó bizottság tegyen lépéseket, hogy a
különböző egyháztestületek behatóbban megis
merhessék más lutheránus testületek hitét, életét
és körülményeit, hogy a személyes bizonyságtétel használtassék fel a közös oktatásra és in
tésre. Ilyenekül említtettek: vezető emberek láto
gatásai, szervezett tudósítás a lutheránus sajtó
iroda és irodalom útján, a kisebbségi egyházak
lutheránus theológiai hallgatóinak segélyezése,
hogy theológiai tanulmányaikat más lutheránus
központokban folytathassák.
V. A szociális problémáról.
A Világkonvent ajánlja a végrehajtó bizott
ságnak, hogy a bizottság dolgozzon ki feleletet
arra a kérdésre, hogy mi a lutheránus egyház
álláspontja a szociális problémák irányában és
pedig tegye ezt mélyrehatóan és olyan tartal
mas nyilatkozattal, hogy Isten országának belső
jellege hangsúlyoztassék. De addig is a világ
konvent maga is felhívja a lutheránus egyháza
kat, hogy korunk szociális problémáinak meg
oldásában behatóbb tevékenységet tanúsítsanak,
hogy ezáltal az evangéliomi értelemben vett
gyakorlati keresztyénség a gyakorlati életnek
minden terén megnyilvánuljon.
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VI. Az Ágostai Hitvallás.
Az Ágostai Hitvallás négyszázéves jubileu
mának megünneplése tárgyában a véleményező
bizottság Boehn püspök indítványára azt a javas
latot terjeszti az elnök elé, hogy a Világkonvent
fogadja el a következő határozatot:
A Második Lutheránus Világkonvent meg
emlékezik arról, hogy 1930-ban lesz az Ágostai
Hitvallás előterjesztésének négyszázadik évfor
dulója. A Konvent hálát mond a mindenható
Istennek, hogy a lutheránus egyháznak ezt a
hitvallást adtai. A Konvent bizonyosra veszi,
hogy a lutheránus egyházak az egész világon
egyesülni fognak a hitvallási alapért érzett hála
kifejezésében s ilyen módon is erősítik az egy
ség kötelékét.
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1. Minden lutheránus egyháznak legyen
sajtóirodája, hacsak lehetséges. Ez az iroda
a Lutheránus Világkonvent érdekében és a
lutheránus hitvallású egyházak érdekében dol
gozzon.
2. A különböző országokban levő irodák
által végzett munka alapján három központi
irodát kellene felállítani, egyet Németország,
egyet az északi államok és egyet Amerika
részére. Ezek a központi irodák az anyagot
kicserélhetnék.
3. Főcél lenne az egyetemes lutheránus
sajtószolgálat létesítése, amelynek anyagát a
három főnyelven, németül, angolul és egy skan
dináviai nyelven lehetne közölni. Kívánatos
volna továbbá a képek kicserélése is. Ez talán
a Dresdener Bilderkammer kifejlesztésével volna
lehetséges.
4. Mielőbb előkészítendő a világ vala
mennyi létező lutheránus újságjának a jegy
zéke. A jegyzék tartalmazza a szerkesztők
címét s mindegyik újság jellegének leírását.
Ez lenne „A lutheránus sajtó kézikönyve“. Így
lehetővé válnék a lutheránus lapok cseréje s
előmozdíttatnék a közös rokonszenv és meg
értés. “
A véleményező bizottság javasolja, hogy
mindezen ügyeket adják ki a végrehajtó bizott
ságnak minden közelebbi ajánlás nélkül, de
azzal a kéréssel, hogy a végrehajtó bizottság
mindegyiket tegye gondos vizsgálat tárgyává.

VII. Különleges kérdések.
A Konvent külön bizottságai részéről a
következő tárgyak kerültek a véleményező bi
zottság elé.
a) Belm isszió.
„A véleményező bizottságot felkérték, hogy
gondoskodjék belmissziói bizottság szervezésé
ről, amelynek tagjai a világkonventen képviselt
különböző lutheránus egyházakból kerülnének.
A javasolt bizottság kötelessége lenne a végre
hajtó bizottsággal karöltve lehetővé tenni, a vi
lágkonvent gyűlésével kapcsolatban, a belmiszsziói munka különböző képviselői révén a ta
pasztalatok kicserélését, s a Konvent gyűlésein
kívül a különböző lutheránus országok és egy
Vili. Köszönetnyilvánítások.
házak belmissziói munkásai között a testvériség
A Második Lutheránus Világkonvent elő
érzését ápolni."
ször is kifejezi mély háláját a Lutheránus Világ
b) Tengerész- és kivándorló-m isszió.
„Elismerve, hogy minden lutheránusnak konvent végrehajtó bizottságának, amelynek
kötelessége az, hogy szociális téren eleven te tagjai dr. Morehead, Ihmels püspök, Jorgensen
vékenységet fejtsen ki, ezzel tanúsítván háláját tanár, Pechmann báró, dr. Pehrsson és dr. Boe.
Isten iránt mindazért, amit Istentől kapott, a A konvent elismeri, hogy az elmúlt hat évben
Kopenhágában tartott második Lutheránus Vi milyen nehéz és sokféle volt a bizottság munkája
lágkonvent felhívja minden lutheránus egyház és milyen áldásosak voltak a munka eredményei.
nak és egyesületnek különös figyelmét azokra Ezért a konvent legmelegebb köszönetét mond
a nagy bajokra, amelyeket csak nemzetközi a bizottságnak és kéri, hogy hálájának kifeje
együttműködéssel lehet orvosolni, nevezetesen zése jegyzőkönyvbe vétessék. Hasonlóan mély
arra a szörnyű nyomorúságra, mely tengeré háláját fejezi ki a kopenhágai dán bizott
szeket és kivándorlókat sújt. A konvent nyoma ságnak s elnökeinek, Ostenfeld püspöknek és
tékosan kéri az egyház és az állam minden Jorgensen tanárnak, a konvent nagyszerű elő
tisztviselőjét, hogy vegyenek igénybe minden készítéséért, a gyűlésezés napjain kifejtett fára
megfelelő törvényes eszközt, amelyekkel a ki dozásaikért s a szíves vendéglátásért. Kéri
vándorlóknak és a tengerészeknek a kikötőkben ennek jegyzőkönyvbe vételét. Végül a Konvent
való kifosztása megakadályozható, másfelől különös köszönetét fejezi ki Kopenhága város
minden lehető utón támogassák és mozdítsák tanácsának, a városi missziónak a Bethesda
elő azt a munkát, amelyet több évtized óta használatáért, s minden vendéglátónak és jó 
egyházaink a tengerészek és kivándorlók között barátnak, akik vendégszeretetükkel segítették a
végeztek s tegyék lehetővé a tengerészeknek Konventet.
a vasárnap megünneplését."
c) A lutheránus sajtó m unkája.
„A hírszolgálati bizottság meg van győ
ződve arról, hogy az egész világ lutheránus
sajtójának szorosabban együtt kellene működ
nie abból a célból, hogy a lutheránus egyház
ügye mindenütt megerősödjék. Azért a bizott
ság a következő javaslatot teszi:
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az egész országban megkezdte működését. „Oly
hatalmas ez a munkaprogramm, hogy egyetlen
egy protestáns lelket sem nélkülözhet", írja
D. R a f f a y S á n d o r püspök készített, kapható
Kapi Béla püspök a Sajtószövetségről. Mi jog
a Luther-társaság könyvkereskedésében, Bpest, gal hisszük, hogy a magyar protestáns társada
VIII., Üllői-út 24., valamint megrendelhető a lom méltó lesz nagy ősei emlékéhez s szegé
lelkészi hivatalokban. Ára vászonkötésben: 6 P. nyek és gazdagok lelkiismeretükkel számot
vetve egyaránt megtalálják a Protestáns Sajtó
Szövetség szolgálatában való elhelyezkedésüket.
H ÍR E K .
A bányai evang. egyházkerület október
hó 4-én tartja a Deák-téri iskolák dísztermében
évi rendes közgyűlését. Előző napokon a külön
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
böző bizottságok és az egyházkerület egyház
1929. szeptember 15-én :
társadalmi szövetségei tartják előkészítő tanács
kozásaikat. A részletes beosztást és tárgysoro
Óra
zatot annak idején közöljük.
Lelkész neve
Hely
d é le lő tt
d é lu tá n
A fasori énekkar a nyári szünet után
első énekkari próbáját szept. 18-án szerdán
Deák-tér (német)
fél 10 Broschko G. A.
este 7 órakor tartja a Damjanich-u. 28/b. fsz.
1 1 -1 5
D. Raffay Sándor
Deák-tér (magyar)
1. sz. a. gyülekezeti teremben. Uj tagok, férfiak
Wiczián Dezső
Deák-tér (magyar)
6
és nők ugyanakkor jelentkezhetnek. Az énekkar
Fasor (ifjúsági)
Lamnek Vilmos
10
vezetője Oppel Imre tanár. Heti próbák minden
Késmárszky Lajos
Fasor
11
szerdán.
Fasor
Kemény Lajos
4
A fasori ifjúsági Luther-kör szept. 21-én
—
Fasor (német)
szombaton d. u. 6 órakor tartja őszi első biblia
Kőbánya
Dr. Gunesch Károly
9
óráját a Damjanich-u. 28/b. fsz. 1. sz. a. gyüle
Simor-utca 35.
11
Majba Vilmos
kezeti teremben. Bibliaóra minden szombaton.
Rákóczi-út 57.
10
Morhács Márton
A megkonfirmált ifjúságot szeretettel hívja és
Gyarmat-utca 14.
fél 11 Szuchovszky Gyula
várja a Luther-kör elnöksége.
Üllői-út 24.
Martony Elek
10
Az Angyalföldi Luther-Szövetség e hó
Váci-út 61.
10
Rimár Jenő
15-én,
vasárnap délután 5 órakor, a Váczi-út
Abonyi-u. 21.
61.
sz.
iskola
tornatermében szeretetvendégséget
Bécsi kapu-tér
11
Mohr Henrik
tart,
mely
alkalommal
Rim ár Je n ő vallástanárZichy-utca 7.
11
Véczi János
lelkészt,
ki
az
elmúlt
június
hóban töltötte be
Lenke-út 56.
11
Szabó Aladár
angyalföldi működésének 10-ik évfordulóját,
Szeptember 22-én a Deák-téri templomban vitéz dr.
fogja üdvözölni.
Kendeh-Ki.chknopf Gusztáv, a fasori templomban Kemény
A budapesti evang. egyházmegye szept.
Lajos, a Simor-u. templomban Majba Vilmos prédikál.
6-án tartotta évi rendes közgyűlését Dr. Mikler
A D eák-téri testvéregyházak közös fel Károly felügyelő és Broschkó G. A. esperes
ügyelője : Haberern J. Pál egyetemi tanár fel elnöklete alatt. Az esperes imája után elnöklő
ügyelői hivatalos óráit minden kedden d. e. egyházmegyei felügyelő a készülő új egyház10— 11 óra között tartja Deák-tér 4. II. em.
alkotmány alapelveiről tarlóit megnyitó beszédé
A Lutheránia-énekkar heti próbáit min ben ismertette azokat az eszméket, melyek új
den hétfőn és csütörtökön este 7 órakor tartja egyházpolitikai célokat tűztek maguk elé. Szólt
a IV., Sütő-u. 1. sz. a. egyházi épületben. — arról, hogy az új egyházalkotmány több fele
Ugyanott új tagok felvétele.
lősséget fog kívánni a presbiterektől, hogy az
A fasori tanári kvartettbe egy csellistát adózás tekintetében a sokgyermekes családok
keresünk. Jelentkezés Oppel Imre tanárnál: enyhítést fognak kapni, a női szavazatjogok tekinEvang. főgimnázium.
Az Országos Protestáns Sajtószövetség
megkezdte működését. A három evangéliumi
egyház az evangélikusok, reformátusok és
unitáriusok egyházi és világi vezetői felismerték,
hogy az egyre jobban támadott magyar protes
tantizmust csak úgy védelmezhetik meg, ha
testvéri szeretetben egyesülten építik ki a modern
időknek megfelelő védelmi szervezeteket. A
protestantizmus védelmében a legfontosabb
szerep a sajtóé. Ezért alapították meg a magyar
protestantizmus vezérei — az élén dr. Baltazár
Dezső és dr. Raffay Sándor püspökkel — az
Országos Protestáns Sajtószövetséget, mely most

A z U j t e s t á m e n t o m új fordítása, melyet

—

—

—
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Iskolaév elején iskolai ruhák, kötények, tornacipők’
nagy reformok készülnek. Áz esperesi évi jelen
fehérneműk mérték szerint is jutányosán
tés megemlékezett a reformáció jubiláris évfor felszerelések,
rendelhetők Krausz Károly VII., Abonyi u. 4. Levelezőlap
dulóiról, az egyházmegye halottairól: Dr. Zsig- hívásra mintákkal házhoz megy.
fnondy Jenő kerületi felügyelő és Máté Károly
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
kispesti lelkész elhun^táról, örömmel jelentelte, túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egyhogy az elmúlt évben 3 új templom épült és háztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való
nyílott meg: Kelenföld, Csepel és Alsógöd. Ki kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
emelte a jelentés a pesterzsébeti egyház nagy ség
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 27. szám.
lelkű jóltevőit : özv. Dankovácz Antalnét, aki
teljesen jó állapotban levő nagy nemzetiszinű
120.000 pengő és Aufnort Gusztávnét, aki zászló Egy
eladó 15 pengőért. Özv. Tellyesniczky Jánosné VII.
20.000 pengő értékű ingatlant adományozott Aréna-út 62. Megtekinthető: Csütörtökön déli 11 —12 között,
az egyháznak. A közgyűlés a továbbiak során
Kifogástalan magaviseletü és jellemű intelligens
tudomásul vette a tanügyi jelentést, a szám úri ember, 35 éves, bármilyen irodai állást keres, — mű
vevőszék jelentését, a bányakerület zárszáma ködési bizonyítványokkal rendelkezik. Címe : IV., Deák-tér
dását, önálló egyházzá emelté a pestszentlőrinci 4. I. 6. Gazd. nyilv. hivatalban megtudható.
Vívótanfolyam. A Deák téri evang. leánycollegium
missziói egyházat, jóváhagyta a kispesti egyház
lelkészi és kántori díjlevelét, elfogadta a java- tornatermében a vívás f. évi szept. 10. keddtől kezdve
esti 6—8-ig, kedd és pénteki napokon a téli tanévre ismét
dalmas egyházi tisztviselők házasságkötésére megkezdődik. — Jelentkezés e napokon a tanórák alatt.
vonatkozó szabályrendeletei,, elutasította a lel Bővebbet a tandíj és óra beosztásról megtudhatni ugyanott.
készválasztási szabályzat tervezetét, majd a Nemes Hatos István vívótanár.
Német és francia órákat vállalok jutányos áron.
fellebbezések és kérvények elintézése után a
Iskolás gyermekek előnyben. Megbeszélés 3—4 óra között.
késő esti órákban véget ért.
Trauschenfelsné, V., Sas-utca 23. III.
A „Fébé“ Ev. Diakonissza Nőegylet aug.
Szegénysorsú 17 éves leányka, kinek 4 polgári és
17—20. napjain tartotta harmadik leán} konfe 3 évi varróiskolai végzettsége van, szívesen elmenne ke
renciáját a klotildligeti Béthelben. A bevezető resztyén szabónőhöz, hol családtagnak tekintenék s teljes
szeretetvendégségen Trauschenfels Elza főtestvér ellátást és csekély fizetést kapna, akár Pestre akár vidékre.
tartott megnyitót, I. Mózes 3, 15. és Cselekede Cim : Medveczky Jánosné Alcsut (Fehérmegye.)
Evangélikus tanárcsalád elvállal középiskolai leány
tek 16, 14. alapján. Ez alkalommal, valamint a
konferencia többi napjain is az Anyaházi ének leánytanulót teljes ellátásra és magántanítésra is. Cim :
kar számai, szavalatok, párbeszéd és egy el VIII., Baross tér 20. IV. 25.
beszélés felolvasása élénkítették az együttíétet.
Nyugdíjas, perfektül főző, németül is beszétó urinöDélelőttönként két-két előadás volt. Ezen elő kevés fizetésért otthont keres gyermektelen . családnál,
adás-sorozat a következő tárgyakról szólt: esetleg beteges magános urinőnél. Cim : V., Ügynök-utca
7. sz. 1. em. 10.
1. Honnét jö ssz? 2. Mi van nálad? 3. Hova
visz utad? 4. Hova szeretnél jutni? 5. Kit
óhajtasz segítőtársadul? 6. Mit tehetsz jövődért
még m a? — Az előadásokat sorrend szerint a
következők tartották: Kozma Gabriella tanárnő,
Meiszl Gizella tanárnő diakonisszatestvér, Gáncs
Aladár lelkész, Benedek Anna tanárnő diako
nisszatestvér, Vargha Gyuláné a „Fébé“ választ
mányának tagja és Trauschenfels Elza főtestvér.
Délutánonként kirándulás, játék, majd 8 csoport
ban bibliatanulmányozó körök foglalkoztak az
Igével Máté 13. alapján. Az előadások s biblia
tanulmányok kapcsán szóba jött a keresztyén
élet minden kérdése, mely már a fiatal leány
életében nagy fontossággal b ír: a bűn és bűn
tudat, a világhoz való viszony, a lelki ébredés,
az Úr Jézus elfogadása, a megtérés, a Kereszt,
a csendes óra, stb. 20-án este volt a záróössze
jövetel, melyen Pauer Irma diakonissza főnöknő
Filippi 2, 5— 11. alapján beszélt arról a, boldog
ságról, melyet azok nyernek, akik az Úr Jézus
sal az alázatosság és engedelmesség útjára lép
nek. A záróösszejövetel keretében tartott be
számoló mutatta, hogy mily sok áldást nyertek,
sok döntő lépést tettek az egyesek, akik mint
Lídia nyitott szívvel fogadták az Igét. A kon
ferencián 150-en vettek részt.
Balatonpartján az utóidényben napi 4-szeri étkezés
sel pensió 5 pengőit kapható. Sehmid pensió Révfülöp
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